
I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان یک شنبه| 8 خرداد 1٤01| 29  ِمی  2022 |  27 شوال 1٤٤٣ | سال سوم| شماره 1065|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

7

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف:

باید مراقب فضای پویای گفتگو و نقد باشیم

Everything You Need to Know About Postpartum Depression:

Symptoms, Treatments, and finding help
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شهردار در حاشیه جلسه مشترک مدیریت شهری، شورای اسالمی شهر و مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

مرکز همایش های بین المللی باید به پایگاه ملی و منطقه ای تبدیل شود
6

زمانـی کـه صحبـت از شـهر می شـود،  
صحبت از تعامالت انسـانی شامل تعامالت 
انسان با انسـان، انسـان با محیط و انسان با 
شهر اسـت به همین دلیل اسـت که عوامل 
تشـکیل دهنده هویت شـهر، هویت انسـان 
را نیـز شـکل می دهـد. در واقـع هویـت از 
مولفه های انسـانی اثرگذار بر توسـعه پایدار 
شـهری و از راهکارهای حفظ سـاختارهای 

اجتماعی و کالبدی شـهر اسـت.
شـهر بـه عنـوان مکانـی بـرای تشـکیل 

اجتماعـات انسـانی محلی برای گسـترش، 
رشـد یـا نابـودی هویـت اسـت. امـروزه 
حفـظ هویـت شـهری بـه واسـطه تغییـر 
شـاخصه های شـهر از جملـه شـاخص 
جمعیـت بسـیار دشـوارتر و پیچیده تر شـده 
و راهکارهـای متفاوتی را می طلبـد. از جمله 
راهکارهـای مؤثر، ایجـاد ارتباطـی متعامل 
و دوسـویه میـان شـهروندان و محیـط 
شـهری اسـت بـه عبـارت بهتـر چنانچـه 
شـهروندان نسـبت بـه محل سـکونت خود 

در شـهر حـس تعلـق و مسـئولیت پذیری 
داشـته باشـند و محیـط شـهری بتوانـد 
پاسـخگوی نیازهـای آنهـا باشـد هویـت 
شـهری نیـز تقویـت می شـود. امـروزه بـا 
رونـد افزایشـی مهاجرت هـا بـه شـهر و 
ویژگی هـا و دیدگاه هـای متفـاوت جامعـه 
شـهروندی، ایجـاد و حفـظ هویـت در 
شـهر بـا چالش هایـی روبـرو شـده و سـایر 
سـاختارهای شـهری نیز تحـت تأثیـر قرار 

گرفتـه اسـت.

نوشین رواقی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

شهری با هویت داشته باشیم!
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امام جمعه موقت اصفهان:

 جهاد تبیین جزو وظایف
نمایندگان مجلس است

رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان:

 وضعیت کنونی تعلیم و تربیت
در مدارس بررسی شود

تقسیم کارهای خانه با همسر، اصل پنهان

 متاهل ها
با دقت بخوانند
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رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان:

راهکارهای رفع مشکالت بافت تاریخی 
شهر برطرف می شود

چهره روز

استاندار اصفهان:

تکمیل طرح های نیمه تمام
 اولویت دولت است
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استاندار اصفهان گفت: اولویت دولت و استانداری اصفهان 
تکمیل طرح های نیمه تمام در استان است و بر این اساس 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد در همه 
شهرستان های استان شناسایی شده تا با جذب اعتبار از سوی 

دولت تکمیل شود.

منبع: ایمنا

آگهى مزایده عمومى
شهردارى عســگران به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به

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

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

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

 داود گودرزى- شهردار عسگرانشناسه: 1321597

نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى
شهردارى عســگران به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به

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

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

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

شناسه: 1321624
 داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت  دوم

 آگهى مزایده نوبت دوم
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان در نظر دارد چهار باب مغازه از مستغالت امامزاده 
سیدمحمد (ع) قهدریجان واقع در قهدریجان، میدان دفاع مقدس، خیابان ولیعصر، بلوار امامزاده 
و یک باب مغازه از مستغالت مسجد امام حسین (ع) زازران را براى مدت یک سال شمسى به 
اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 1401/3/7 لغایت 
پایان وقت ادارى 1401/3/26 به صورت حضورى به اداره اوقاف مراجعه یا با شماره 37424500 

تماس حاصل فرمایند.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان

شناسه: 1325299

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

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

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

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

مقدارنوع ضایعاتموضوعردیف

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

شناسه: 1321633
 داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت  دوم

آگهى مزایده
بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نســبت به فروش دو دستگاه خودروى سوارى اقدام نماید لذا 
شرکت کنندگان مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/3/23 مراجعه و تا تاریخ 

1401/3/24 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

مدلمدرك مالکیتعنوانردیف

1397سند رسمىدنا اى اف سون- رنگ خاکسترى1

1382سند رسمىپژو 405 -رنگ یشمى2

اصغر رحیمى- شهردار دستگرد

نوبت اول

شناسه: 1325809



در شـــهر

Isfahan News

سـعید سـعیدبخش در گفت وگـو با ایسـنا بـا اشـاره بـه رقابـت داوطلبان 
آزمون کارشناسـی ارشـد رشـته های علوم پزشـکی که از صبح پنج شـنبه 
۵ خـرداد ماه هم زمان با سراسـر کشـور در اصفهـان نیز برگزار شـد، اظهار 
کرد: در مجمـوع ۳۸۸۱ داوطلب در این آزمون شـرکت کرده انـد که در ۵۴ 

رشـته زیرمجموعه وزارت بهداشـت با هـم به رقابـت پرداختند.
وی افزود: داوطلبان اصفهانی در دو حوزه شـامل سـاختمان سـردار شهید 
حاج قاسم سـلیمانی و دانشکده پرسـتاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان در آزمون شـرکت کردند.
مدیر حـوزه آزمـون دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان بـا بیـان اینکه ۶۰ 
درصـد داوطلبان آزمـون امسـال را خانم ها تشـکیل داده اند، گفـت: حدود 
۱۳۲۰ نفـر در نخسـتین نوبـت آزمـون امسـال کـه برگـزار شـد، باهم به 
رقابـت پرداختنـد و در دو آزمـون بعـدی هر کدام حـدود ۸۰۰ نفر شـرکت 

کردنـد.
سـعیدبخش بـا تاکیـد بـر برگـزاری ایـن آزمـون بـا رعایـت کامـل 
پروتکل هـای بهداشـتی بـه لحـاظ رعایـت بیمـاری کوویـد، از حضـور 
واحدهای آتش نشـانی، اورژانس، پلیس راهور، پزشـک مقیم و کارشناس 
بهداشـت به منظـور رعایت کامل مـوارد ایمنـی و پروتکل های بهداشـتی 

خبـر داد.
آزمون کارشناسی ارشد رشـته های گروه پزشکی سـال ۱۴۰۱ در روزهای 
پنج شـنبه و جمعـه ۵ و ۶ خـرداد ۱۴۰۱ برگزار گردیـد و آزمون هـا در تمام 
رشـته ها بـه جـز رشـته مـددکاری اجتماعی بـه صـورت یـک مرحله ای 

برگزار شـدند.
اولیـن روز رقابـت داوطلبـان آزمـون کارشناسـی ارشـد رشـته های علوم 
پزشـکی از صبح روز پنج شـنبه- ۵ خـرداد مـاه- در ۳۴ حـوزه امتحانی در 
دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشـور در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
انجام شـد. طبق اعالم مرکز سـنجش آموزش پزشـکی وزارت بهداشـت 
حدود ۶۴ هزار نفـر در این آزمون شـرکت کرده انـد که برخـی از داوطلبان 

در آزمـون دو رشـته شـرکت می کردند.

۳۸۸۱ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد رشته های 
علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ در اصفهان برای کسب 
صندلی های دانشگاه های علوم پزشکی به رقابت 

پرداختند.

رقابت ۳۸۸۱ داوطلب 
اصفهانی در آزمون کارشناسی 

ارشد علوم پزشکی

مسئول مجموعه آزمون های کشوری منطقه ۷ 
استان اصفهان:

خبر روز

یکـی از مصادیق جهـاد تبییـن در مراتب باالی 
مدیریتـی ماننـد نمایندگـی مجلـس شـورای 

اسـالمی است.
حجت االسـالم احمد محمـودی در خطبه های 
عبادی-سیاسـی این هفته نمـاز جمعه اصفهان 
بـا اعتقاد بـه اینکـه اصفهـان با همـکاری همه 
مدیـران اسـتان ظرفیت تبدیل شـدن به شـهر 
تـراز اسـالمی در سـپهر مردم سـاالری دینی و 
نظـام جمهـوری اسـالمی را دارد، اظهـار کرد: 
اگـر دانشـمندان، فرهیختـگان دانشـگاهی و 
حـوزوی و مسـئوالن محتـرم شـهر همفکری 
و همدلـی داشـته باشـند، اصفهـان می تواند به 
شـهر تراز اسـالمی تبدیل شـود و آن را بـه دنیا 

معرفـی کرد.
وی بـه دیـدار اخیـر مقـام معظـم رهبـری بـا 
نمایندگان مجلس در روز قانـون و هفته مجلس 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: مقـام معظـم رهبـری 
مجلـس یازدهـم را مجلـس انقالبـی نامدیدند، 
اگر چه عـده ای ایـن مسـئله را بـر نمی تابنـد. با 
ایـن وجود مقـام معظـم رهبـری بـرای مجلس 
شـاخصه هایی را مطـرح کردند کـه از مهم ترین 
آن هـا انقالبی بـودن و انقالبی ماندن اسـت و در 

ایـن میـان انقالبـی مانـدن، مهم تر اسـت.
امـام جمعـه موقـت اصفهـان در همیـن راسـتا 
اضافـه کـرد: افـرادی بودنـد کـه در دوران 
انقـالب الحق هـم انقالبـی عمـل کردنـد، اما 
بعـد نتوانسـتند اسـتقامت کننـد، بـا ارزش هـا 
زاویـه گرفتنـد و آرام آرام از صحنـه خـارج 
شـدند. شـاخصه انقالبی مانـدن به ویـژه برای 
نماینـدگان مجلس مـورد اهمیت اسـت، آن ها 
باید سـاده زیسـت و بـا مـردم و در میـان مردم 
باشـند و مراقـب باشـند کـه از آن هـا خطایـی 

سـر نزنـد.
محمـودی بـا اعتقاد بـه اینکه دشـمن بـه جای 

آنکه روی توان بازدارندگی و پتانسـیل های خود 
تاکید کنـد، روی خطاهـای مدیران و مسـئوالن 
نظام جمهوری اسـالمی تکیه دارد، تصریح کرد: 
امانـت داری و مسـئولیت پذیری بایـد دو ویژگی 
بسـیار مهم مدیـران نظام و بـه ویـژه نمایندگان 
مجلس باشـد، خداوند بار امانتی بر عهده انسـان 
قـرار داد، آن هـم بـار امانتـی کـه هیـچ موجـود 

دیگـری از تـرس، آن را نپذیرفت.
وی سـپس خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـالمی گفـت: ایـن نماینـده شـدن 
وظیفـه مهمی بـر گردن شـما اسـت. بر اسـاس 
دیـدگاه انقالبـی مدنظـر رهبـری بود کـه مردم 
بـه شـما رأی دادنـد. بـرای آنکـه منویـات مقام 
معظم رهبری را در مجلس دنبـال کنید، مردمی 
بودن و مردمـی ماندن بایـد از ویژگی های شـما 
باشـد، ایـن مسـئولیت خطیـری بـر عهده شـما 
اسـت. یکـی از شـاخصه های مردمـی بـودن 
یعنی حضـور در جاهایی کـه مردم حضـور دارند 
مثـل نمـاز جمعـه. مردمی بـودن یعنی شـنیدن 
مشـکالت مردم و عملیاتی کردن حـق مردم در 

صورتـی که حـق بـا آنها اسـت.
امام جمعه اصفهـان جهاد تبیین را یکـی دیگر از 
مسئولیت های مهم نمایندگی برشـمرد و اضافه 
کرد: نماینده باید نگاه کند اگر شـبهه ای در میان 
مردم ایجاد شـده و آنها دچار اشـتباه محاسـباتی 
شـده اند و درخواسـت هایی را مطـرح کرده انـد، 
مسـئله برایشـان تبیین شـود. یکـی از مصادیق 
جهـاد تبییـن در مراتـب بـاالی مدیریتـی مانند 

نمایندگی مجلس شـورای اسـالمی اسـت.
محمـودی ادامـه داد: به هـر حـال بایـد بپذیریم 
کـه در دنیای امـروز کـه عصـر ارتباطات اسـت، 
مدیریت سخت شده و طبیعتاً اداره جامعه و کشور 
هم مشـکل شـده اسـت. امروز یک بیماری مثل 
کرونـا یا یـک چالش مثـل جنگ در یـک منطقه 

روی کل دنیا تأثیـر می گذارد. آن هم برای کشـور 
بزرگـی مانند انقـالب و نظـام مقـدس جمهوری 
اسـالمی کـه مردم سـاالری را به عنـوان حـرف 
جدیـدی در ادبیات دنیا ایجـاد کرد و برای اشـاعه 

آن بـه کل دنیـا تـالش می کند.
وی سـپس سـالروز شـهادت امـام صـادق )ع( 
بنیان گـذار مکتـب و مذهـب جعفـری را مـورد 
توجـه قـرار داد و دوران زندگـی ایـن امـام را 
به لحـاظ سیاسـی حسـاس و دقیق برشـمرد و 
خاطـر نشـان کـرد: دوران زندگـی امـام صادق 
)ع( بـا دوران انتقـال حکومـت از یـک ظالم به 
نام بنـی امیه بـه حکومـت ظالم دیگـری به نام 
بنی العبـاس همزمان شـد. بازی های سیاسـی 
ایـن زمـان در نـوع خـود منحصر بـه فـرد بود. 
بنـی امیـه بـا دسـت چدنـی ماننـد ترامـپ جلو 
آمد و بنـی عباس با دسـت چدنـی روی روکش 
مخملـی ماننـد اوبامـا جلـو آمدنـد، امـا امـام 
صـادق )ع( اجـازه ندادند هیـچ کدام بـه اهداف 

خود برسـند.
امـام جمعـه موقت اصفهـان بـا تاکید بـر ایتکه 
امامـان مـا همگـی از سیاسـت مدارترین خبره 
زمـان خـود بودنـد، ادامـه داد: امام صـادق )ع( 
که در میان امامانی که به شـهدات رسـیدند، به 
دلیل کثرت سـن نیـز شـهره بودنـد، بنیان گذار 
جهـاد تبیین نیـز هسـتند و این فرصتـی بود که 
دیگـر امامان به دلیل فضای سـنگین و بسـته و 
خفقان دسـتگاه جرم و سـتم زمان خود کمتر از 
آن بهره مند بودنـد، اما در زمان امـام صادق )ع( 
از آنجا که ظالمـان به ظلم مشـغول بودند، فضا 

برای فعالیت ایشـان مسـاعدتر بود.
محمـودی بـه مراجعه مکـرر شـاگردان و مردم 
بـه محضـر امـام صـادق )ع( بـرای پرسـیدن 
سـؤال اشـاره و تصریـح کرد: امـام صـادق )ع( 
چهـار هـزار شـاگرد تربیـت کردنـد و احادیـث 

گران بهایـی از خـود در بخـش معامـالت 
بیـن مـردم، کالم و فقـه بـرای آینـدگان بـه 
جـا گذاشـتند و مـردم بـه ایشـان بـرای رفـع 
مشـکالت مالـی خـود مراجعـه می کردنـد و 
امـام بـه آنهـا تاکیـد می کردند کـه بـرای حل 
چالش به دسـتگاه جـرم بنی امیه و بنـی عباس 
مراجعـه نکنند و بـا مراجعـه به قـرآن و احادیث 

مشـکالت خـود را حـل کننـد.
وی ادامـه داد: شـیعه در زمـان امام صـادق )ع( 
به آگاهی رسـید و از گوشـه متروکی کـه گزیده 
بود بـه عرصـه آمـد. امـام صـادق )ع( بـا جهاد 
تبییـن راه را برای بینش و اندیشـه مردم گشـود 
و آنها را نسـبت بـه سیاسـت جاری اطرافشـان 

آگاه کـرد.
امـام جمعـه موقـت اصفهـان دربـاره حضـرت 

معصومـه )س( بـا توجـه بـه نزدیکـی بـه میالد 
تقویمی ایشـان گفت: زیارت حضـرت معصومه 
به گواه ائمـه و علمای بزرگ جهان اسـالم، برابر 
با زیـارت تمام ائمـه اسـت و حتی مالصـدرا نیز 
در جایی نقـل کرده کـه زمانی که در قـم زندگی 
می کرده هر گاه برای حل مسـئله ای به مشـکل 
می خـورده، پیـاده بـه حـرم حضـرت معصومـه 

)س( می رفـت و مشـکل حـل می شـد.
محمودی ضمن ابـراز همدردی با مـردم آبادان 
که این روزها در غم از دسـت دادن عزیزانشـان 
در سـانحه فرو ریختـن متروپل عزادار هسـتند، 
تصریح کـرد: مسـلمانی فقط به نمـاز خواندن و 
روزه گرفتـن نیسـت؛ همین که درسـت وظیفه 
و مسـئولیت خود را انجام دهیم و اشـتباه نکنیم 

هم جزئی از مسـلمانی محسـوب می شود.

جهاد تبیین جزو وظایف نمایندگان مجلس است
امام جمعه موقت اصفهان:
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درصدد هستیم متولی بافت تاریخی شهر را مشخص کنیم تا تحت 
عنوان شورای عالی بافت تاریخی یا ذیل یک معاونت گردشگری و 
بافت تاریخی فعالیت کند تا بسیاری از مشکالت این عرصه رفع شود. 
به گزارش خبرنگار ایمنا، رسول میرباقری در نشست »احیاگران بافت و 
ابنیه تاریخی«، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دوره جدید شورای اسالمی 
شهر و تشکیل کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، بافت تاریخی 
اصفهان همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است و در این رابطه 

جلسات متعددی را برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: در این راستا کارگروهی مختص بافت تاریخی در 
کمیسیون معماری شورا تشکیل شده است که بر موضوع بافت 
تاریخی و مشکالت آن به صورت ویژه رسیدگی می کند. رئیس 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسه شنیدن و احصا راهکارهای 
رفع مشکالتی است که احیاگران بافت تاریخی در حوزه شهرداری 
با آن روبه رو هستند. وی خاطرنشان کرد: حقیقت این است که پدر 
اصلی مسائل میراثی و تاریخی شهر، سازمان میراث فرهنگی است و 

شهرداری ها و دیگر ارگان ها مانند اوقاف نقش برادری را در کنار میراث 
فرهنگی ایفا می کنند. میرباقری اظهار کرد: درصدد هستیم متولی بافت 
تاریخی شهر اصفهان را مشخص کنیم تا تحت عنوان شورای عالی 
بافت تاریخی یا ذیل یک معاونت گردشگری و بافت تاریخی فعالیت 
کند تا شاید بسیاری از مشکالت این عرصه رفع شود. وی با بیان اینکه 
در جلسه ای قرار است از فعاالن بافت تاریخی تقدیر کنیم، گفت: برای 
جذب سرمایه گذار اقدام به طراحی و معرفی بسته های تشویقی از 
سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر کرده ایم. 

راهکارهای رفع 
مشکالت بافت تاریخی 

شهر برطرف می شود

رئیس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان:
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شهرستان

Isfahan News

از مهرماه  گلپایگان  کاربردی  دانشگاه علمی 
سال جاری با ۸ رشته در مقطع کاردانی و ۵ 
رشته در مقطع کارشناسی پذیرای دانشجویان 

خواهد بود.
حمیدرضا تاجداری، درنشست خبری اظهارکرد: 
مأموریت  دو  کشور  کاربردی  علمی  دانشگاه 
در  آموزش  شامل  که  دارد  کالن  و  اصلی 
بعد بلندمدت و مقطع دار بوده که نهایتاً منجر 
یا  و  دیپلم  فوق  دانشگاهی  مدرک  اخذ  به 
لیسانس خواهد شد و آموزش های کوتاه مدت 
تک  و  درس  تک  آزاد،  عالی  )آموزش های 

پودمان( است.
اینکه شغل محور بودن رشته ها  بیان  با  وی 
کاربردی  علمی  دانشگاه  اولویت  مهم ترین 
است، ادامه داد: هدف ما این است دوره هایی 
که برگزار می کنیم نهایتاً یک شغل و یا حرفه را 
در سطح جامعه ایجاد کند. همچنین نیاز منطقه 
پاسخ  نیازهای جامعه  به  و  احصا می کنیم  را 
می دهیم، در واقع تقاضا محور بودن را مد نظر 
قرار می دهیم. همچنین جذاب بودن رشته ها و 
عدم موازی کاری با سایر واحدهای آموزشی در 

شهرستان همواره مد نظر بوده است.
به گزارش ایسنا، جانشین رئیس دانشگاه علمی 
مختلف  ادارات  با  گفت:  گلپایگان،  کاربردی 
از جمله آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، 
کمیته امداد و ... جلساتی برگزار شده است تا 
رشته های مورد نیاز شهرستان را وارد این واحد 
استارت   ۹۹ سال  زمستان  از  کنیم.  آموزشی 
به دانشگاه جامع  وابسته  تلفیق برخی مراکز 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  با  کاربردی  علمی 
کلید خورد. در استان اصفهان ۴ دانشگاه علمی 
کاربردی به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد 
و قرارداد آنها از ابتدای سال ۱۴۰۰ منعقد شد، 
اما به دنبال برخی اتفاقات این واگذاری لغو شد.
وی افزود: خواهان این بودیم که این دانشگاه 
در گلپایگان در حوزه آموزش به فعالیت خود 
ادامه دهد، اما با واگذاری این دانشگاه آموزش 
تعطیل و وارد حوزه پژوهشی و به پژوهشگاه 
تبدیل می شد که امتیاز مهمی از دست دانشگاه 

خارج می شد.
تاجداری افزود: حمایت رسانه نسل نو و خیرین 
سبب شد مسئوالن کشوری متقاعد شوند که 
دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان به مأموریت 
قبلی خود بازگردد و آموزش محور کار خود را 
ادامه دهد و اکنون دانشگاه با یک رویکرد و 
رشته های جدید در شهرستان فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
کاربردی  علمی  دانشگاه  کرد:  تصریح  وی 
پذیرای  جاری  سال  مهرماه  از  گلپایگان 
کاردانی  مقطع  در  بود.  خواهد  دانشجویان 
رشته های حسابداری مالی، دستیاری حقوقی 
عمومی،  روابط  گیاه پزشکی،  قضایی،  امور 
مراکز  مربی  تربیت  معطر،  و  دارویی  گیاهان 
و  کار  و  کسب  مدیریت  دبستانی،  پیش 
کارشناسی  مقطع  در  و  اداری  امور  مدیریت 
روابط عمومی، حسابداری مالی، تربیت مربی 
پیش دبستانی، مدیریت کسب و کار اینترنتی 
و حقوق ثبت اسناد و امالک رشته هایی هستند 
که از مهرماه سال جاری در این دانشگاه فعال 

خواهد بود.

جانشین رئیس دانشگاه علمی کاربردی 
گلپایگان:

 آغاز مجدد فعالیت دانشگاه
علمی کاربردی گلپایگان

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

با تعامل مدیریت شهری اصفهان و بهره گیری از ظرفیت های ملی و استانی 
در راستای رفع مشکالت شهر گام برمی داریم. عباس مقتدایی در حاشیه 
جلسه مشترک مدیریت شهری، شورای اسالمی شهر و مجمع نمایندگان 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: در مجلس یازدهم و دوره ششم شورای 
اسالمی شهر توافقی بین مجمع نمایندگان شهرستان و شورای اسالمی 
شهر انجام شد مبنی بر اینکه از توان مشترک برای رفع مسائل مهم شهری 

استفاده کنیم.
وی افزود: در واقع در نظر داریم با برقراری ارتباطات قوی تر و بهره گیری 

از ظرفیت های ملی و استانی در راستای رفع مشکالت شهر گام برداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه شورای اسالمی شهر برای 
دوره ای  گزارشات  داد:  ادامه  دارد،  ویژه ای  اهتمام  رفع مشکالت شهری 
شهردار گواه بر این ادعا است که اکنون روند جدیدی در اصفهان آغاز شده 
است؛ بازگشت آرامش به شهر و دور شدن از حاشیه نیز از ویژگی هایی است 
که در لوای جلسات مشترک بین شورا و نمایندگان قابل مشاهده است، 
بنابراین امید داریم این قبیل جلسات باعث رفع همه مشکالت شهری شود.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از مرکز همایش بین المللی حضرت امام 

خامنه ای )مد ظله العالی(   اصفهان گفت: ساخت و تکمیل مرکز همایش 
بین المللی حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( اصفهان از جمله اقدامات 
مهم شهرداری اصفهان در طول سال های گذشته بوده است، خوشبختانه 

روند روبه رشدی را در تکمیل این مرکز مشاهده کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: با توجه به اینکه 
سالن اصلی مرکز همایش بین المللی حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( 
اصفهان تکمیل شده، امید داریم بتوانیم از این سرمایه ملی به نحو شایسته 

استفاده کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مدیریت شهری اصفهان 
برای رفع مشکالت 

شهری اهتمام ویژه ای 
دارد

نسـبت به  راننـدگان،  به ویـژه  گلپایـگان  شـهروندان 
مسدودشـدن دوربرگردان هـای بلوار امـام رضا )ع( معترض 
هسـتند. به گـزارش ایمنـا، بلوار امـام رضا )ع( شهرسـتان 
گلپایـگان، بـا هـدف کاهش بـار ترافیکـی و جلوگیـری از 
تصمیم گیـری  امـا  اسـت،  احـداث شـده  تصـادف  بـروز 
بـرای تغییـر و تحـول ایـن بلـوار موجـب شـده تـا چندین 
دوربرگـردان مسـدود شـود. انسـداد ایـن دوربرگردان هـا 

نارضایتـی شـهروندان را بـه دنبـال داشـته اسـت.
بلـوار هرچنـد موافقـان زیـادی  طـرح سـاماندهی ایـن 
دارد، امـا رونـد اجـرای آن صـدای شـهروندان به ویـژه 
رانندگانـی کـه مجبـور هسـتند بـرای دور زدن تـا تقاطع 

بعـدی مسـافت زیـادی را طی کننـد، درآورده اسـت. آنان 
می گوینـد دوربرگردان هـا بـا هـدف کاهـش بـار ترافیک 
بـه وجـود آمـده اسـت و نبایـد بـا بلـوک سـیمانی بسـته 

. د شو
عـده ای از شـهروندان گلپایگانـی در تمـاس بـا خبرگزاری 
ایمنـا، نسـبت به این شـرایط اعتـراض کرده انـد و خواهان 
رسـیدگی فوری مسـئوالن هسـتند. شـهروندان می توانند 
تلفـن  بـا شـماره  تمـاس  از طریـق  را  مشـکالت خـود 
۸-۳۵۵۴۴۱۱۲ در اختیار این رسـانه قرار دهند؛ دسـتگاه ها 
و نهادهـای مسـئول نیـز می تواننـد بـرای پاسـخ گویی به 

شـهروندان از همیـن طریـق اقـدام کنند.

 یلـدا توکلـی  اردوی تیـم ملی هاکی آقایان کشـور 
بـرای حضـور در مسـابقات جـام ملت هـای داخـل 
سـالن آسـیا در خمینی شـهر در حال برگزاری اسـت.

در  نورانـی-  هاکی-رجـب  ملـی  تیـم  سـرمربی   
حاشـیه اردوی تیـم ملـی هاکـی گفـت: ایـن اردوی 
آماده سـازی 7 روزه اسـت و از ۳۰ اردیبهشـت مـاه تا 

ادامـه دارد. 7 خـرداد در خمینی شـهر 
وی افـزود: مسـابقاتی کـه پیـش رو داریم مسـابقات 
جام ملت های آسـیا ۲۰۲۲ اسـت که در کشـور تایلند 

درمردادماه سـال جـاری برگزار خواهد شـد.
سـرمربی تیـم در مـورد آماده سـازی تیـم ملـی برای 
شـرکت در ایـن مسـابقات، گفـت: از سـال پیـش تا 
تاکنـون اردوهـای مختلفـی را برگـزار نموده ایـم و 
اکنـون در نهمیـن اردوی تیم به سـر می بریم و سـه 

اردوی دیگـر نیـز پیـش رو داریـم.
 در ایـن اردو ۲۱ بازیکـن حضـور دارندو در هر مرحله 
بـا ریـزش افـراد بـه در نهایـت تیـم بـا ۱۲ نفـر بـه 

مسـابقات آسـیایی اعـزام خواهد شـد.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه مـدارس هاکـی و 
رشـد ایـن ورزش در پارک هـا و مـدارس در مـورد 
گفـت:  خمینی شـهر،  هاکـی  ورزش  پتانسـیل های 
خمینـی شـهر میزبانـی در خـور و قابـل توجهـی از 
بازیکنان و اعضای کادر فنی داشـت که جای تشـکر 
دارد و از طرفـی بایـد تشـکر کنم از جنـاب آقای رضا 
عسـکریان کـه بـا در اختیار قـرار دادن باشکاهشـان 
کمـک بسـزایی در آماده تـر شـدن اعضا تیم داشـتند 
امیـدورام در آینـده نزدیک شـاهد موفقیت هـای این 

شهرسـتان در این رشـته ورزشـی باشـیم.
نورانـی ادامـه داد مـا تمـام تالشـمان را خواهیم کرد 
کـه از عنـوان قهرمانـی خـود دفـاع نماییـم گرچـه 
کشـورهای دیگـر در ایـن رشـته ورزشـی سـرمایه 
گـذاری ویژه ای داشـتند و ما هم امیدواریم مسـئولین 
نـگاه ویژه تری به این رشـته ورزشـی داشـتنه باشـند 
چون در کشـورمان اسـتعدادهای بسـیار خوبی داریم 
و می توانیـم در جهـان حـرف بـرای گفتـن داشـته 

شیم. با

زمزمـه سـرود سـالم فرمانـده در بیـن نسـل امروز 
انقـالب دشـمنان را عصبانی و نگران کرده اسـت.

حجت االسـالم سـعید جاویـدی در خطبه های نماز 
جمعـه شهرسـتان خور و بیابانک افـزود: اجرای این 
سـرود هزینه هایـی کـه دشـمن صرف تغییـر تفکر 

در نسـل آینده انقـالب را کرده اسـت، هدر داد.
وی گفـت: سیاسـت و دیـن را بـا هـم درآمیخـت 
و هـم امـام حاضـر و هـم امـام ظاهـر را به نسـل 
آینده سـاز شناسـاند و شـدت عصبانیـت  نوجـوان 
دشـمنان مشـخص کـرد، بهتریـن جـا بـرای کار 
آینده سـازان  و  نوجوانـان  روی  بـر  کار  فرهنگـی، 

. ست ا
امـام جمعـه شهرسـتان خـور و بیابانـک بـا اشـاره 

بـه چرایـی جنگ ترکیبـی برعلیه انقالب اسـالمی 
افـزود: یکـی از راهبردهـای اصلی صهیونیسـت ها 
بـه خصوص بعـد از ۲۰۰۶ برای مقابلـه با تهدیدات 
داخلـی، تغییـر زمیـن بـازی و بازتولیـد تهدیـد در 
زمیـن رقبـا و دشـمنان یـا همـان راهبـرد »جنگ 

در میـان جنگ هـا« بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: وجـه دوم این تهاجـم، به اصالحات 
بازگشـت سیاسـت های دولـت جدیـد  و  بنیادیـن 
ایـران روی ریـل اصلـی و صحیح خود راجع اسـت 
و همیـن تغییـر رویکـرد تهـران، صهیونیسـت ها را 

بـه صرافـت مقابلـه بـا این رونـد انداخته اسـت.
حجـت االسـالم جاویـدی خاطرنشـان کـرد: وجه 
و  تحریم هـا  رفـع  مذاکـرات  بـه  معطـوف  سـوم 
»دکترین هسـته ای« رژیم صهیونیسـتی اسـت که 
صهیونیـزم را از بازتر شـدن دسـت ایـران در مقابله 
با شـرارت آفرینی هـای این رژیـم در منطقه نگران 

اسـت. کرده 
وی بـا اشـاره بـه جنگ ادراکی و شـناختی دشـمن 
رسـانه های  صهیونیسـتی،  رسـانه های  گفـت: 
رسـانه های  و  ضدانقـالب  جریـان  فارسـی زبان 
غیرفارسـی زبان وابسـته بـه دولت هـای متخاصـم، 
به نحو گسـترده و پرفشاری سـعی در تصویرسازی 
و فراهـم کردن زمینه هـای ادراکی این نبـرد دارند.

بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، حجـت االسـالم 
علیرضـا قاسـمی در خطبـه نمـاز جمعـه اظهـار 
کـرد: دهه کرامـت برای خاندان پیامبـر و پیروان 
آنـان یادآور شـادی و جشـن و سـرور اسـت چرا 
کـه آغـاز آن بـا والدت کریمـه اهـل بیـت و 
پایـان آن نیـز مزین اسـت به والدت با سـعادت 
حضـرت علی بـن موسـی الرضـا )ع( می باشـد.

امـام جمعه بـادرود با اشـاره به دیـدار نمایندگان 
مجلس شـورای اسـالمی با مقـام معظم رهبری 
افزود: ایشـان مجلس شورای اسالمی را از ارکان 
اصلـی مدیریـت کشـور برشـمردند و فرمودنـد: 
نماینـدگان مجلس از شـهرهای مختلف و حتی 
از شـهرهای کم جمعیت بایـد به جایگاه مجلس 
چنین دیدگاهی داشـته باشـند و متوجه سختی و 

پیچیدگی مدیریت کشـور باشند.

وی افـزود: مقام معظـم رهبری در ایـن دیدار به 
تعـدادی از شـاخص های نماینـده انقالبی اشـاره 
دانسـت و گفت: اولین شـاخص سـاده زیسـتی و 
اسـیر تجمالت و اعیان نشـینی نشـدن اسـت و 
نبایـد زندگی نمایندگان با قبـل از دوره نمایندگی 
تفـاوت کنـد، مسـئولیت پذیـری، مردمـی بودن 
یعنـی عـالوه بر نشسـت و برخاسـت با مـردم و 
گـوش شـنوا داشـتن برای شـنیدن حـرف مردم 
و اجتنـاب از تبعیـض و فسـاد چه در قبال فسـاد 
دیگـران و چـه مراقبـت از خود در مقابل فسـاد و 
همچنیـن همـکاری صمیمانه بـا قوا و دسـتگاه 
دیگـر داشـتن و پایبندی کامل به قانون اساسـی 

است.
امـام جمعـه بـادرود تصریـح کـرد: مقـام معظم 
رهبـری بـه توصیـه سـابق خود بـه نماینـدگان 

مبنـی بـر پرهیـز از دخالـت در انتصابـات اشـاره 
داشـتند و تاکیـد کـرد: نماینـده مجلـس نباید در 
عـزل و نصـب مدیـران اجرایـی دخالتی داشـته 

باشد.
تروریسـتی  سـخیف  اقـدام  قاسـمی  ادامـه  در 
شـهادت رسـاندن شـهید صیاد خدایی را نشـانه 
درماندگـی رژیـم صهیونیسـتی دانسـت و گفت: 
اسـتکبار جهانـی آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی 
بداننـد کـه جمهوری اسـالمی ایـران ایـن اقدام 
پاسـخ  بـی  را  رژیـم صهیونیسـتی  تروریسـتی 

نخواهـد گذاشـت.
وی تاکیـد کـرد: رژیـم اشـغالگر قـدس تـاوان 
از نظـر مـادی و معنـوی خواهـد  را  سـنگینی 
پرداخـت و انتقام سـخت خـود را از آنان خواهیم 

. فت گر

یک تصمیم که مقبول مردم شهرستان نبود؛

اعتراض شهروندان گلپایگان به انسداد دوربرگردان ها

سرمربی تیم ملی هاکی:

اردوی تیم ملی هاکی آقایان در خمینی شهر

امام جمعه بادرود:

نماینده مجلس در عزل و نصب مدیران اجرایی دخالت نکند

امام جمعه خور و بیابانک:

سرود سالم فرمانده دشمن را عصبانی و نگران کرده است

پیکرهای ۲ شـهید گمنام دفاع مقدس در روسـتای اردیب شهرسـتان کویری 
خور و بیابانک در شـرق اسـتان اصفهان به خاک سـپرده شـدند.

در آسـتانه سـالروز شـهادت حضـرت امـام جعفـر صـادق علیـه السـالم مردم 
شهرسـتان خـور و بیابانـک به اسـتقبال کاروان ۲ شـهید گمنام هشـت سـال 
دفـاع مقـدس رفتنـد و عطر شـهدا سرتاسـر ایـن خطـه تاریخی و کویـری را 

گرفت. فـرا 
در ایـن آییـن کـه بـا حضـور گسـترده مـردم شـهیدپرور، خانواده هـای معظم 
شـهدا، ایثارگـران، مسـئوالن و فرماندهان و پرسـنل نظامـی و انتظامی برگزار 
شـد شـرکت کننـدگان با نثـار گل بـا آرمانهای شـهدا تجدید بیعت و بـر ادامه 

راه آنهـا در دفـاع از ارزشـهای انقـالب و مرزهای کشـور تاکیـد کردند.
همچنیـن آئیـن اسـتقبال از پیکرهای شـهدای گمنـام دوران دفـاع مقدس در 
شـهرها و روسـتاهای شهرستان با حضور پرشـور مردم شهید پرور شهرستان و 
مراسـم وداع با آنها در حسـینیه اعظم شـهر خور و روسـتای اردیب برگزار شد.

وداع بـا شـهدای گمنـام، همـراه بـا مرثیـه سـرایی و مداحـی، فضـای خـور و 
بیابانـک را تـوام بـا معنویـت کـرد و گروه هـای مختلـف مـردم بـار دیگـر بـا 
آرمان هـای نظـام جمهـوری اسـالمی، امـام راحـل و رهبـری تجدیـد میثـاق 

کردند.
فرمانـده سـپاه صاحـب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهـان در ایـن مراسـم گفت: 
ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت، خنثـی کننده توطئه دشـمنان قسـم خورده 

نظام اسـت.

سـردار پاسـدار مجتبی فدا افزود: دشـمنان انقالب اسـالمی بـرای صدمه زدن 
بـه ایـن نظـام الهی، افراد جامعه بـه ویژه جوانـان را هدف قـرار داده و در صدد 

منحـرف کـردن ذهن آنـان از ارزش های انقالب اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: جمهوری اسـالمی ایران طالیه دار حکومت دینی اسـت 
کـه شـهدا، ایثارگران و رزمندگان با فداکاریها و جانفشـهای خـود به آن حیاتی 

بخشیدند. دوباره 
فرمانـده سـپاه صاحب الزمان )عج( اسـتان اصفهان افزود: شـهدا بـرای جوانان 
و مـردم مـا در دفـاع از آرمان هـا و ارزش های نظام جمهوری اسـالمی بهترین 
نمونـه و الگو هسـتند که عـزت، اقتدار و امنیـت امروز مرهون جانفشـانی آنان 

در صحنه های نبرد اسـت.
 یکی از این شـهدا ۲۱ سـاله بوده که در عملیات بدر در سـال ۱۳۶۳ در شـرق 
دجله به شـهادت رسـیده اسـت و شـهید دیگر ۲۵ سال سن داشـته که در تک 

دشـمن در سـال ۶7 منطقه شلمچه شربت شـهادت نوشیده است.
پیـش از ایـن ۶ شـهید گمنـام در سـه نقطه شـهرهای خـور، جنـدق و فرخی 
این شهرسـتان طی سـالهای گذشـته تشـییع و تدفین شـده اند و با احتسـاب 
این ۲ شـهید تعداد شـهدای گمنام مدفون در این شهرسـتان به هشـت شهید 

افزایـش یافت.
مرکـز شهرسـتان ۲۰ هـزار نفـری خـور و بیابانـک در ۴۲۰ کیلومتـری شـرق 
اصفهان واقع اسـت و این شهرسـتان ۱۱۹ شـهید، ۱۸۱ جانباز و ۹ آزاده تقدیم 

نظـام جمهـوری اسـالمی ایران کرده اسـت.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در آئین به خاکسپاری پیکرهای ۲ شهید گمنام:

 شهدا برای جوانان و مردم ما بهترین نمونه و الگو هستند

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
مهلت ارسال موضوعشمارهنوع فراخوانردیف

مدیریت مرتبطمدارك

قرادادهاى خرید1401/03/17واگذارى فعالیت بازسازى تیوب هاى آلیاژى پایه نیکل (رادیانت و رفرمر)48553474فراخوان عمومى1

قرادادهاى 1401/03/17واگذارى فعالیت تعمیر و بازسازى انواع گاردان48553100فراخوان عمومى2
توسعه
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   www.msc.ir، منوى خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
* اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس مى باشد.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهانکدآگهى:10-1401

آگهى مناقصه

على رجبى -  شهردار بادرود

شــهردارى بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شوراى اسالمى شهر عملیات اجراى پروژه ممیزى نوســازى امالك و اصناف، ایجاد پایگاه اطالعات 
جغرافیایى GIS و آرشیو الکترونیکى پالك هاى ثبتى سطح شهر بادرود را با اعتبار اجرایى به مبلغ 11/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 

طریق آگهى مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- پیشنهاد دهندگان مى بایست مبلغ تضمین در مناقصه به مبلغ 575/000/000 ریال را بصورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى واریزى به حساب سپرده 

شهردارى به شماره 106682190001 بانک ملى ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایى پاکات آزاد است.
4- متقاضیان از تاریخ نشر اولین آگهى 1401/3/8 تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/3/25 فرصت دارند با مراجعه به شهردارى بادرود نسبت به دریافت اسناد شرکت در 

مناقصه را دریافت نمایند.
5- متقاضیان مى بایست تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/3/25 پیشنهادات خود را در پاکت (د) که شامل پاکت (الف و ب و ج) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل 

دبیرخانه محرمانه نمایند.
6- پیشنهادهاى رسیده در مورخ 1401/3/26 درکمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل مى شود باز و قرائت خواهد شد.

7- نفرات اول و دوم مناقصه چنانچه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
8- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

9- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
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نوبت اول

بااین طرح می توانید همه زعزیان اتن را رد همه مناسبتها غافلگیر کنید

طرح هدیه اخبار اصفهان این امکان را 
به شما می دهد تا تولدها سالگرد ها و 
همه خاطرات خوشی را که با عزیزانتان 

دارید پیش آنها به یاد بیاورید.
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A new epic song themed with 
generational support for the Is-
lamic Revolution has revealed 
the vivid hopes Iranian families 
and their children pin on the 
Islamic Republic in their quest 
for achieving the goals of the 
Revolution.
Very few countries around the 
world are subject to the kind 
of media warfare that Iran is 
facing nowadays. An army 
of media outlets from news 
television networks to online 
publications and accounts on 
social media platforms are 
working around the clock to 
achieve one common goal: 
driving a wedge between the 
state and society.
A hit single by a less known 
panegyrist proved that these 
efforts were all an epic failure. 
The song in question, dubbed 
“Hello Commander” (in Per-
sian: Salam Farmandeh), was 
produced by Abouzar Rouhi 
who rose to national, if not in-
ternational, prominence for his 
tuneful song though he isn’t a 
singer in the true sense of the 

word.
The song features a kid who 
was born after 2011 and is 
speaking to Imam Mahdi, the 
last of twelve Imams in Shi-
ite eschatology who has been 
living in occultation ever since 
941. It also addresses the 
current Leader of the Islamic 
Revolution, Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei, whose political 
position is deeply rooted in oc-
cultation-related theology.
The song masterfully blurs the 
lines between addressing the 
Hidden Imam and his “ordi-
nary deputy” that is Ayatollah 
Khamenei. 
Imam Mahdi went through two 
occultation periods. The Minor 
Occultation took place in 841 
and lasted until 941. In this pe-
riod the system of the deputy 
was introduced. During the Mi-
nor Occultation, Imam Mahdi 
had four deputies who acted 
as courier-like agents between 
the imam and the believers. 
A year after the death of the 
fourth deputy - Abu al-Hasan 
Ali ibn Muhammad al-Samar-

ri –, Imam Mahdi went into 
the Major Occultation which 
continues to this day. In this 
period the system of deputies 
also underwent some chang-
es; the system of special dep-
uties came to an end. In other 
words, Imam Mahdi has no 
special deputies in the Major 
Occultation. But he does have 
“ordinary or public” deputies 
who are often chosen from 
prominent Faqihs (jurists). 
Under this system, Ayatollah 
Khamenei serves as the “ordi-
nary deputy” of Imam Mahdi. 
“O, the love of my soul, my 
Imam of the time, the world 
is meaningless without you. 
O, the love of my time, when 
you are present, our world is in 
springtime. Hello commander, 
hello from this zealous gen-
eration that is left off. Hello 
commander, Seyed Ali has 
called his children of the 1390s 
[the Iranian equivalent of the 
2010s],” the song reads. 
It was produced a few months 
ago but was thrown to the 
center of public debates only 

recently when Iranian children 
along with their families began 
arranging public gatherings in 
their thousands to recite the 
melodious song.
On Thursday, Iranian children 
and their families flocked 
in large numbers to the 
100k-strong Azadi Stadium of 
Tehran to celebrate the song 
and show their support for the 
Islamic Revolution.
And that’s been a killer, both for 
the proponents and opponents 
of the Islamic establishment 
of Iran. For the proponents, it 
was an excellent occasion to 
enjoy a mellifluous song that 
spoke volumes about their 
feelings toward those who 
are working their butts off to 
undermine the Islamic Repub-
lic. For opponents, the sight 
of a large number of people 
heading to the stadium and 
chanting slogans in support 
of the Islamic Republic was no 
less than a disaster. The song 
showed how people view their 
country and its future. Many 
Iranians appreciate the break-
throughs that their country 
was able to achieve over the 
last four decades. Despite be-
ing under sanctions for a long 
period of time, Iran has made 
remarkable progress in various 
spheres. A case in point is the 
Covid vaccines Iran produced 
under what American officials 
called “the strongest sanctions 
in history” that were levied by 
the Trump administration. On 
Friday, Health Minister Bahram 
Einollahi said Iran has made 
preparations for the export of 4 
million domestically-produced 
covid vaccines. 
This may explain why oppo-
nents severely inveigh against 

the Thursday gathering. They 
used everything in their power 
to find fault with the gather-
ing. But their efforts came to 
naught.
Iranian users of social media 
platforms highlighted this fail-
ure. Many Iranians said the 
gathering reflected the Iranian 
people’s belief that they have a 
wonderful country for which a 
bright future beckons. 
“A manifestation of [the chil-
dren of] the 1390s pledging 
allegiance to the Revolution,” 
tweeted Ali Bahadori Jahromi, 
spokesman for the govern-
ment.
The ceremony came at a time 
when the Islamic Republic fac-
es a multidimensional attack 
from an array of enemies who 
differ in everything except their 
hostility to the Islamic Repub-
lic. They are keen to exploit any 
minor public discontent that 
might happen to undermine 
the Islamic establishment. 
The recent sporadic protests 
over the Raisi administration’s 
move to cut subsidies for 
some basic goods were one 
such occasion that created 
some hopes among the ene-
mies of Iran for the possibility 
of stoking nationwide unrest. 
Of course, the protests sub-
sided and the people chose to 
support the government in its 
quest for a more equitable dis-
tribution of subsidies.
The Hello Commander gather-
ings indicated that the people 
staunchly back the govern-
ment. “I promise to be loyal 
to this system,” tweeted Gow-
harshad, an Iranian Twitter 
user, posting a photo of an 
Azadi Stadium packed with 
families.

Hello Commander

Iran says Greece’s 
move in hindering 
vessel from sailing 
violates intl. stand-
ards
Iran’s Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO) issued a statement on 
Wednesday afternoon about the arrest 
of an Iranian cargo vessel in Greek 
waters, describing the move as an act 
of piracy and violation of international 
standards.
The PMO asked the Greek government 
to fulfill its international obligations 
and immediately release the vessel.
Following is the text of the statement:
Iran’s Ports and Maritime Organization 
(PMO) as the duly authorized maritime 
administration of the Islamic Republic 
of Iran reacted against the actions of 
the Greek Government as to hindering 
the Iranian vessel from sailing and ar-
resting her cargo, and urged the Greek 
Government to fulfill its international 
obligations.
According to PMO’s official website, 
a tanker vessel operating under the 
flag of the Islamic Republic of Iran has 
been held by the Greek Government 
on the coasts of that country, and the 
cargo on board the vessel has been 
arrested through a court order and 
in coordination with the U.S. Gov-
ernment. 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. Unfortunately, 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 cargo, 
which can be construed as a vivid in-
stance of piracy.
The vessel had faced bad weather 
conditions, and experienced a number 
of technical problems, which led the 
vessel to call for assistance. Under 
international and technical regulations 
and standards, the State with the near-
est coastline to the vessel calling for 
assistance 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 voyage once the dan-
ger has been completely eliminated.
While Greece has undertaken such 
international obligations, and is re-
sponsible toward the Islamic Republic 
of Iran as a Member State of the Inter-
national Maritime Organization (IMO), 
such unacceptable measures have 
unfortunately been taken by the Greek 
Government, toward a vessel in need 
of being transferred to a place of safe-
ty, experiencing technical problems, 
and facing bad weather conditions. 
Hence, the vessel has been held under 
a court order, and the oil cargo of the 
vessel arrested.
In reaction to such measures, the 
IMO Secretary-General and the Ira-
nian Ministry of Foreign Affairs have 
repeatedly 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 pur-
suits of the matter, however, the Greek 
Government has still failed to cooper-
ate accordingly, and take the requested 
measures.
It must be noted that since last night, 
when the cargo was arrested through 
the mentioned court order, U.S. Forc-
es have commenced to discharge the 
cargo on board the vessel, and due to 
technical problems of the vessel, such 
unsafe discharge could easily result in 
an oil spill and pollution of the marine 
environment. Thus, the Greek Govern-
ment is being repeatedly urged to fulfill 
its international obligations, and cease 
such perilous and high-risk actions 
that threaten the marine environment, 
especially within the Greek waters.
According to international regulations 
approved by IMO regarding safety of 
lives at sea, all countries are required 
to provide assistance to vessels in 
distress near their coastlines, until the 
danger is resolved, and safety of the 
vessel and people on board can be 
guaranteed, while any necessary re-
pairs and facilities should be provided 
to achieve or facilitate the above.

Developing ties 
with Moscow stra-
tegic for Tehran: 
Veep

Mohammad Mokhber, the vice 
president of Iran, has under-
lined the willingness of Tehran 
to comprehensively develop 
relations with Moscow, saying 
that the development of ties is 
one of Iran’s strategic policies.
In a meeting with Russian 
Deputy Prime Minister Al-
exander Novak, Mokhber 
stressed the need to set goals 
for boosting bilateral ties. He 
asked the Joint Commission 
of Iran-Russia to seriously 
work in that regard.
The joint commission is head-
ed by Novak.
Mokhber said Iran has a se-
rious will to comprehensively 
enhance ties with Russia. “The 
development of relations with 
Moscow in all dimensions is 
one of Tehran’s strategic and 
serious policies,” he noted.
He called for the improvement 
of relations between Iran and 
Russia as a basis for provid-
ing the necessary conditions 
for the expansion of cooper-
ation between the two coun-
tries.
“There are many capacities 
and areas of cooperation be-
tween the two countries, and 
if we can activate these capac-
ities, we will see a serious leap 
and change in the relations 
between the two countries” 
the vice president said, ac-
cording to Mehr News.
Underlining that the level of 
trade relations between Iran 
and Russia is low compared 
to the level of political rela-
tions, Mokhber said, “There is 
a serious will in Iran to devel-
op trade relations with Russia, 
and if Moscow is determined 
in this regard, we will see seri-
ous growth and development 
in economic and trade rela-
tions between the two coun-
tries.”
Mokhber mentioned transpor-
tation and transit as areas of 
joint cooperation between Iran 
and Russia. “Transportation is 
a serious component in the 
development of relations, and 
Iran is ready to increase the 
level of its cooperation with 
Russia in this field,” he added.
He also pointed to the coop-
eration between the two coun-
tries in various fields, includ-
ing oil and gas. “Fortunately, 
the barriers to joint ventures 
between the two countries 
have been removed, and the 
recent meeting of the two 
presidents has paved the way 
for the development of coop-
eration,” Mokhber noted.
The vice president mentioned 
banking issues as obstacles 
to the development of coop-
eration between the two coun-
tries and stressed the need 
to work to eliminate these 
obstacles and use the national 
currency  in trade exchanges 
as much as possible.
For his part, the Russian Dep-
uty Prime Minister described 
the Islamic Republic of Iran as 
a long-time friend and reliable 
partner and said, “Moscow 
has always attached great im-
portance to the development 
of relations with Tehran.”
Underlining that Iran and Rus-
sia have a common approach 
on many issues, he described 
the positions of Iran in the 
face of developments and 
international issues as meas-
ured, and expressed his coun-
try’s serious will to develop 
relations with Iran.

The managing director of the National 
Iranian Oil Company (NIOC) has said 
Iran is looking into potential new des-
tinations for the country’s oil cargoes 
to diversify the list of oil buyers, IRNA 
reported.
Mentioning a 40-percent increase in 
the country’s oil exports over the past 

few months, Mohsen Khojasteh-Mehr 
told IRNA that: “This increase in ex-
ports has been both due to having new 
destinations and new customers and 
also the hard work carried out for re-
viving part of the traditional markets.”
noted that the Oil Ministry is also go-
ing to modify the process of offering 

crude oil at the country’s energy ex-
change known as the IRENEX.
He noted that new negotiations have 
also been underway for attracting 
investment for the country’s oil in-
dustry projects which have mostly 
been focused on domestic investors, 
and solutions such as the issuance 
of commodity deposit certificates for 
selling oil on the energy exchange are 
also on the agenda.
Khojasteh-Mehr said NIOC plans to 
use all the resources available in the 
country in order to neutralize the U.S. 
sanctions and this is what the policies 
related to the resistance economy are.
Asked about NIOC’s long-term plans 
for increasing the country’s oil pro-
duction to 5.7 million barrels per day 
(bpd), the official said: “The estimate 
for achieving a production capacity 
of 5.7 million barrels of oil per day is 
realistic and based on the production 
potential of Iran’s oil reservoirs and 
has a scientific basis.”
Of course, to achieve this production 

level, $90 billion of investment is 
needed. We plan to use the maximum 
domestic financing capacity in the 
first place, while foreign companies 
can also invest in the implementation 
of the country’s development projects, 
and we do not rule out the presence of 
foreign companies.
Back in April, the Wall Street Journal 
reported that Iran has been boosting 
oil exports in the current year as major 
oil buyers like China are cutting back 
imports from Russia due to the war 
with Ukraine.
Based on the report, Iranian oil ex-
ports increased by 30 percent in the 
first quarter of 2022 compared to the 
previous year, to reach 870,000 bpd.
The jump in Iran’s oil exports in Q1 
was the fastest among all producers 
in West Asia, while the volume of ex-
ports is estimated to be the highest 
since former U.S. President Donald 
Trump withdrew from the so-called 
Iranian nuclear deal in 2018, the re-
port said.

Iran eyeing new destinations for oil shipments: NIOC

Iranian banking system paid 669.4 
trillion rials (about $2.585 billion) of 
facilities to 1,362 knowledge-based 
companies in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
to register a 108.2 percent rise com-
pared to the preceding year 1399.
As reported by Mehr News Agency, 
Bank Mellat accounted for the biggest 
share of the paid facilities with 112.9 
trillion rials (about $436 million), fol-
lowed by Bank Melli with 94.4 trillion 
rials (about $364.6 million) of offered 
facilities.
The Islamic Republic has developed 
plans to support and empower knowl-
edge-based companies as a step 
forward to materialize the goal of the 

year which is “Knowledge-based Pro-
duction and job creation” as the econ-
omy is fighting the U.S. sanctions.
Back in April, Iranian Industry, Mining, 
and Trade Minister Reza Fatemi-Amin 
said supporting knowledge-based 
products was one of the country’s 
new priorities in setting foreign trade 
policies for the current Iranian calen-
dar year (started on March 21).
“One of our priorities in foreign trade 
is to export knowledge-based goods 
instead of raw or semi-raw materials,” 
Fatemi-Amin said.
“This year, considering the slogan of 
the year which is “Knowledge-Based 
Production and Job-Creation”, we are 
completely revising the criteria for 

selecting the country’s top exporting 
companies, so that companies ex-
porting knowledge-based goods are 
given more importance and would be 
among the top manufacturers,” the 
minister said.
The law for promoting and support-
ing knowledge-based companies was 
approved by the Majlis (Iranian parlia-
ment) in 2010, paving the way for a 
jumpstart in the march toward scien-
tific progress.
Over the past couple of years, the 
concept of ‘knowledge-based compa-
ny’ has changed to ‘knowledge-based 
society’, meaning that supporting 
knowledge-based companies will lead 
to many social and economic advan-

tages for the public.
The number of knowledge-based 
companies has increased from around 
50 in 2013 to more than 5,700 in the 
previous Iranian calendar year.
Currently, many knowledge-based 
companies are active in different 
fields, ranging from information and 
communication technology to health, 
agriculture, and energy.
Various knowledge-based companies 
have made advancements in different 
fields, however, the level of progress 
in the fields of health, ICT, agriculture, 
and energy has been more noticeable. 
Of course, other sectors such as the 
automotive industry have removed 
many bottlenecks so far.

Annual bank loans paid to knowledge-based firms up over 108%
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Iran produced 63.076 million tons of 
cement in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), Industry, Min-
ing and Trade Ministry reported.  As re-
ported, the cement output fell 9.1 percent 
in the past year, from the preceding year.
Iran’s cement industry has a history of 
more than eight decades of activity. Cur-
rently, there are 96 cement production 

lines active in 74 factories across Iran, 
and nearly half of them are less than 10 
years old. This is an indication that new 
production units have a greater share of 
the total output in this sector.Neighbor-
ing countries are not only the consumers 
of Iranian cement but also demand the 
transfer of the cement industry’s technol-
ogy to their countries.

More than 63m 
tons of cement 
produced in a 
year

Iran ranks 43rd 
among world’s top 
importers of food 
products
Despite being the 17th most 
populous country in the world, 
Iran is ranked 43rd in the world 
in terms of food imports, the lat-
est data released by the United 
Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO) shows.
Based on the FAO data, the Is-
lamic Republic of Iran imported 
only $8.3 billion worth of food 
products in 2020 which indi-
cates that Iran is very self-reli-
ant in terms of agricultural and 
food products, the portal of Iran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines, and Agriculture 
(ICCIMA) reported.
FAO statistics show that indus-
trialized countries are the larg-
est importers of food products 
in the world.   
Based on the mentioned data, 
the United States was the sec-
ond-largest importer of agri-
cultural products among 195 
countries according to the 2020 
statistics.
The United States imported 
more than $146 billion worth 
of agricultural products in the 
mentioned year, more than any 
other country except China.
Germany, the Netherlands, the 
United Kingdom, Japan, France, 
Italy, Belgium, and Canada are 
also ranked third to tenth in 
the world in the ranking of the 
largest importers of agricultural 
products in 2020.
German agricultural imports in 
2020 amounted to $95.7 billion, 
the Netherlands imported $69.9 
billion of food products, while 
the United Kingdom imported 
$61.7 billion, Japan $56.8 bil-
lion, France $56.2 billion, Italy 
$42.5 billion, Belgium $38.4 
billion and Canada $35.8 billion 
worth of such commodities.
According to FAO, Iran currently 
stands among the world’s top 
producers of agricultural prod-
ucts.

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

Iran calls on SCO 
to condemn assas-
sination of IRGC 
colonel
Iranian Ambassador to China 
Mohammad Keshavarzzadeh 
has sent a letter to the Shang-
hai Cooperation Organization 
urging the Beijing-based body 
to condemn the assassination 
of Iranian military officer Sayad 
Khodaei.
In a tweet on Friday, the Iranian 
embassy in Beijing said, “One 
of the objectives of the SCO is 
to combat terrorism and con-
solidate peace and stability in 
Eurasian and Iran has played a 
major role in that regard.”
Khodaei, a member of the Is-
lamic Revolution Guards Corps 
(IRGC), was shot point-blank in 
his car on May 23 in downtown 
Tehran.
Majid Mir-Ahmadi, secretary 
of the Security Council of the 
Country (SCC), said Israel 
was behind the assassination. 
“The assassination of Martyr 
Khodaei was definitely carried 
out by the Zionist regime, and 
the criminals must be prepared 
for a severe slap in the face 
from Iran,” he told state news 
agency IRNA.
He added, “The criminals who 
have committed such a crime 
must be prepared for a severe 
slap in the face, because our re-
venge will be such that they will 
regret their action.”
Iran has strongly condemned 
the assassination.

Everything You Need to Know About Postpartum Depression:

Symptoms, Treatments, and finding help
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/depression/postpartum-depression?utm_source=ReadNext#finding-support

What is postpartum depression?
Postpartum or perinatal depression is 
a form of depression that occurs fol-
lowing the birth of a baby. It’s a rela-
tively common but serious medical 
condition, affecting up to 1 in 7 new 
mothers after birth.
Postpartum depression can make you 
feel empty, emotionless, and sad. It 
can cause changes in mood, exhaus-
tion, and a general sense of hopeless-
ness for a long time after birth.
People should not take postpartum 
depression lightly. It’s a serious dis-
order, but various treatment programs 
can help people overcome it. If you’re 
experiencing postpartum depression, 
you need to know that you’re not alone 
and that you can recover.
Postpartum depression can affect 
people of all gender and sexual iden-
tities and all types of parents and their 
partners, be they birth, surrogate, or 
adoptive..
What are the symptoms of postpar-
tum depression?
Many people feel sad, empty, moody, 
or fatigued within a few days of giving 
birth — a condition nicknamed “baby 
blues.” But postpartum depression 
goes well beyond that, lasting for 
weeks after you give birth. Its symp-
toms can be severe and interfere with 
your ability to function.
Symptoms of postpartum depression 

can vary from person to person and 
even from day to day. While symptoms 
can develop anytime after childbirth, 
they often start within 1 to 3 weeks af-
ter having a baby.
Postpartum depression can make you 
feel disconnected from your baby. You 
may feel as though you don’t love your 
baby. These feelings are not your fault.
Other indicationsTrusted Source of 
postpartum depression include:
• feeling sad or crying a lot
• feeling overwhelmed
• having thoughts of hurting the baby 
or yourself
• not having an interest in the baby
• having no energy or motivation
• feeling worthless, guilty, or like you 
are a bad parent
• sleeping too much or too little
• change in relationship with food
• feeling anxious
• having chronic headaches, aches, 
pains, or stomach problems
But postpartum depression doesn’t 
mean you’re a bad parent, and it’s not 
your fault. If you notice symptoms, 
you need to tell a healthcare profes-
sional and seek treatment to feel better.
Treatment for postpartum depression
If you have symptoms of postpar-
tum depression, you should contact 
a healthcare professional as soon as 
possible to start treatment.
Treatment for postpartum depression 

can include medication, certain forms 
of therapy, and support groups. Typi-
cally, a combination of medication and 
therapy is the most effective treatment.
Medications for postpartum depres-
sion
The most common type of medication 
for postpartum depression is antide-
pressants. These drugs can help re-
lieve many of the symptoms of depres-
sion, but they take time — typically 6 
to 8 weeks — to start working fully.
In some cases, you may need to try 
a few medications before finding one 
that works and has manageable side 
effects.
All antidepressants can cause side 
effects, which may vary in severity. 
Side effects from antidepressants can 
include feelings of agitation or anxie-
ty, digestive issues, and headaches, 
among others.
Hormone therapy
After delivering a baby, levels of the 
sex hormones estrogen and proges-
terone drop dramatically.
Researchers theorize that this sudden 
change in hormones may play a role 
in people developing postpartum de-
pression. For these reasons, hormone 
therapy may play a role in managing 
postpartum depression.
Side effects of hormone therapy with 
estrogen may include:
• weight changes

• nausea and vomiting
• abdominal cramps
• migraine and headaches
• changes in vaginal discharge
• hair loss
• high blood pressure
• edema
• enlargement of uterine fibroids
• vaginal yeast infections
Therapy
Studies have found that a specific type 
of therapy called cognitive behavioral 
therapy (CBT) can significantly im-
proveTrusted Source post-
partum depression symp-
toms. In people with 
postpartum depres-
sion, studies 
s h o w 
t h a t 
C B T 

alongside medication reduces symp-
toms more effectively than medication 
or other therapies alone.
Natural remedies
Postpartum depression is a serious 
and debilitating condition, and you 
should not attempt to treat it without a 
healthcare professional’s input.
But at-home practices like eating a 
healthy diet, regularly engaging in 
gentle exercise, practicing meditation 
or yoga, and spending time in nature 
may helpTrusted Source you feel bet-

ter, especially when used alongside 
traditional treatments like medi-

cation and therapy.

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 commodities on both domestic 
and export pits of its oil and petro-
chemical 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 com-
modities 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 com-
modities traded on it.

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

Iran and Russia have signed three docu-
ments of cooperation following the visit 
of a high-ranking Russian delegation to 
Iran earlier this week, Mehr News Agen-
cy reported.The documents were signed 
by Iranian Oil Minister Javad Oji and 
Russian Deputy Prime Minister Alexan-
der Novak on Wednesday after they dis-
cussed potential areas for cooperation 
in an official meeting.
The documents cover cooperation in 
a variety of areas including the pet-
rochemical industry equipment, and 
transportation.During the meeting, the 
Iranian oil minister stressed the need 
for expanding collaborations between 
the public and private sectors of Iran 
and Russia.Novak, for his part, said 
that the cooperation between Iran and 

Russia is comprehensive, and called for 
implementing the agreements reached 
between the two countries during the 
visit of the Iranian president to Moscow.
Oji and Novak also signed a joint state-
ment after their meeting.
Tehran hosted an Iran-Russia business 
forum on Wednesday which was attend-
ed by senior officials from the two sides.
During the forum, Novak said that there 
are various needs in his country’s mar-
ket that can be met through Iranian 
commodities.
According to the official, the trade 
between the two countries can be in-
creased significantly by reducing im-
port-related restrictions and conducting 
trade using the national currencies of 
the countries.

Pressures put on Russia by unfriendly 
countries increase the need to develop 
Moscow-Tehran ties, Novak added.
As Novak stressed, a good opportunity 
was created last year for fostering bilat-
eral trade exchange as the two countries 
witnessed an 81-percent growth in their 
trade volume.
Referring to Russia’s willingness to 
complete North-South Transport Corri-
dor, the official said his country wants to 
develop the corridor to facilitate access 
to the Persian Gulf littoral region and ex-
pand activities in that region.
North-South Transport Corridor is a sea, 
rail, and road route expected to facilitate 
and boost the exchange of goods be-
tween Iran, India, Russia, Europe, and 
the Central Asian states.

Despite being the 17th most populous country in 
the world, Iran is ranked 43rd in the world in terms 
of food imports, the latest data released by the 
United Nations Food and Agriculture Organization 
(FAO) shows.
Based on the FAO data, the Islamic Republic of Iran 
imported only $8.3 billion worth of food products 
in 2020 which indicates that Iran is very self-reli-
ant in terms of agricultural and food products, the 
portal of Iran Chamber of Commerce, Industries, 

Mines, and Agriculture (ICCIMA) reported.
FAO statistics show that industrialized countries 
are the largest importers of food products in the 
world.   Based on the mentioned data, the United 
States was the second-largest importer of agricul-
tural products among 195 countries according to 
the 2020 statistics.
The United States imported more than $146 billion 
worth of agricultural products in the mentioned 
year, more than any other country except China.

Germany, the Netherlands, the United Kingdom, 
Japan, France, Italy, Belgium, and Canada are also 
ranked third to tenth in the world in the ranking 
of the largest importers of agricultural products 
in 2020. German agricultural imports in 2020 
amounted to $95.7 billion, the Netherlands import-
ed $69.9 billion of food products, while the United 
Kingdom imported $61.7 billion, Japan $56.8 bil-
lion, France $56.2 billion, Italy $42.5 billion, Bel-
gium $38.4 billion and Canada $35.8 billion worth 

of such commodities.
According to FAO, Iran currently stands among the 
world’s top producers of agricultural products.
The Islamic Republic is the third-largest produc-
er of dates, honey, pistachios, and walnuts in the 
world.
The country is also ranked third in the world in the 
production of walnuts with 356,000 tons of annual 
output, while in terms of almond and watermelon 
production Iran is also ranked fourth.

Iran ranks 43rd among world’s top importers of food products

Tehran, Moscow ink 3 cooperation documents
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 400 کیلومتر از شـبکه فاضالب شهر 
اصفهـان در حالـت خوردگی شـدید و 
فرسـودگی قرار دارد و برای بازسـازی 
به بودجـه ای بالغ بـر 12 هـزار میلیارد 
تومـان نیـاز دارد. مدیر دفتـر مطالعات 
و بررسـی های فنـی شـبکه فاضالب 
آبفـای اسـتان اصفهـان در نشسـت 
»هم اندیشـی بررسـی، علـل و ارائـه 
راهکار در خصوص فرونشست زمین و 
مشکل آب در اسـتان اصفهان« که به 
میزبانی مجتمع فرهنگـی مطبوعاتی 
اصفهـان برگزار شـد گفـت: طول کل 
شبکه فاضالب شـهر اصفهان ۳۹00 
کیلومتر اسـت کـه ۷۷ درصـد از آن از 
جنس بتـون، 21 درصـد پلـی اتیلن و 
۸ درصد دیگر از سـایر جنس ها اسـت.
سـعید شمسـایی بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه شـبکه فاضـالب شـهر اصفهان 
قدمتی 55 سـاله دارد، خاطرنشان کرد: 
400 کیلومتـر از ایـن شـبکه در حالت 
خوردگی شـدید و فرسـودگی قرار دارد 

کـه نیازمنـد بازسـازی فوری اسـت.
وی گفـت: بررسـی و اصـالح شـبکه 

فاصـالب شـهر اصفهـان از 6 سـال 
گذشـته آغاز شـده و به طـور میانگین 
سـاالنه 10 کیلومتـر از آن مـورد 

بازسـازی قـرار گرفتـه اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه در شـبکه های 
فاضالب عوامل شیمیایی، بیولوژیکی 
و فیزیکی در تخریـب لوله های بتونی 
تأثیـر گـذار هسـتند گفـت: علـت 
شـبکه های  اخیـر  ریزش هـای 
فاصالب در شـهر اصفهـان خوردگی 
لوله هـای بتونـی هسـتند و بـه هیـچ 
عنـوان مربـوط بـه فرونشسـت زمین 

نیسـت.
• فرونشسـت با مدیریت قابل 

کنترل است
رئیـس گـروه مطالعـات آب هـای 
زیرزمینـی آبفـای اسـتان نیـز در 
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
فرونشسـت با مدیریـت قابـل کنترل 
اسـت و اگـر دسـتگاه های مسـئول 
بـه وظایـف خـود عمـل کننـد نـرخ 
فرونشسـت کاهـش پیـدا می کنـد 

گفـت: حوضـه آبریـز بـه عنـوان یک 
موجـود زنـده اسـت و اگر بیـن منابع و 
مصارف تعادل ایجاد شـود، سفره های 
آب زیر زمینـی دچار مشـکل و کمبود 

نمی شـوند. آب 
احمدرضـا کریمـی پیشـنهاد کـرد 

بحـران  »مدیریـت  کارگـروه 
فرونشسـت« بـا اعتبـارات مشـخص 
و بـا محوریـت اسـتانداری در اسـتان 
اصفهان تشـکیل شـود و نقشـه راهی 
با حضـور دسـتگاه های مرتبـط برای 

فرونشسـت تبییـن شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: در شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان اصفهـان تمامـی 
طرح هـای جدیـد توسـعه شـهری بـا 
دیـدگاه فرونشسـت طراحی می شـود 
و از لوله ها و تأسیسـات مقـاوم در برابر 

ایـن بحـران اسـتفاده می شـود.
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در آیینـی بـا حضـور فرمانـدار اصفهان، 
پایـگاه اورژانـس پیـش بیمارسـتانی و 
فوریت هـای پزشـکی شـهرک شـهید 

کشـوری افتتـاح شـد.
فرماندار اصفهان گفـت: امیدواریم قطار 
خدمـت بـه مـردم در دولـت سـیزدهم 
در ایـن شـهرک پـر افتخـار بـا سـرعت 
مسـیر خـود را طـی کنـد و شـاهد رفـع 
مشـکالت بیشـتر این شـهرک باشـیم. 
به مناسـبت گرامیداشت سـوم خرداد ماه 
سـالروز آزادسـازی خرمشـهر و خدمـت 
رسـانی بیشـتر بـه سـاکنین شـهرک 
شـهید کشـوری و مردم شـرق اصفهان، 
در آیینـی بـا حضـور فرمانـدار اصفهـان 
پایـگاه اورژانـس پیـش بیمارسـتانی و 
فوریت هـای پزشـکی شـهرک شـهید 
کشـوری بـا مشـارکت شـرکت عمران 
شـهرک و شـبکه بهداشـت شـماره 2، 
بـا اعتبـار 2 میلیـارد ریـال در زمینـی به 

مسـاحت ۷00 متر مربـع و زیربنای 100 
متـر مربـع افتتـاح و بـه بهـره بـرداری 

رسـید.
محمدعلـی احمـدی فرمانـدار اصفهان 
در ایـن آییـن، ضمن گرامیداشـت سـوم 
خرداد ماه سـالروز آزادسـازی خرمشـهر، 
خاطرنشـان کـرد: آزادسـازی خرمشـهر 
پیـروزی بـزرگ و از افتخـارات کشـور 
اسـت و بایسـتی مـورد توجـه ویـژه قرار 

گیـرد.
فرمانـدار اصفهـان اظهـار داشـت: بـا 
افتتاح پایگاه اورژانس در شـهرک شهید 
کشـوری یکـی از آرزوهـای دیگـر مـا 
تحقق یافـت و افرادی که پیگیر مسـائل 
ایـن شـهرک شـدند، شایسـته تقدیرند.

احمـدی افـزود: بـا پیگیـری مجدانـه 
اسـتاندار محتـرم جنـاب آقـای دکتـر 
مرتضـوی و دیگـر مسـئولین اسـتان و 
شهرستان بسـیاری از مشکالت اساسی 

شـهرک شـهید کشـوری مرتفـع گردید 
و انشـاء ا... در آینـده نزدیـک، شـاهد 
پیشـرفت و آبادانـی هرچه بیشـتر و بهتر 

ایـن شـهرک باشـیم.
وی تأکید کرد: دسـتگاه هایی که نسـبت 
به این شـهرک وظیفـه دارند بایسـتی با 
مردم همکاری و همراهی الزم را داشـته 
باشـند و به وظایـف خود در این شـهرک 
به خوبـی عمـل کنند و مـا نیز بـا جدیت 

پیگیـر مطالبات مردم هسـتیم.
احمدی افـزود: پایـگاه اورژانس مسـتقر 
در شـهرک شـهید کشـوری عـالوه بـر 
سـاکنین شـهرک، به مناطق اطراف این 
شـهرک نیز خدمات رسـانی خواهد کرد.

وی عنـوان کـرد: مشـارکت و همراهـی 
مـردم و روحیـه جهـادی و خدمـت 
بیشـتر  پیشـرفت  باعـث  مسـئولین 
ایـن شـهرک در عرصه هـای مختلـف 

. د می شـو

سـخنگوی صنعت برق اسـتان اصفهـان گفت: 
مدیریـت مصـرف بـرق بـا اعمـال محدودیـت 
مصـرف بـرای صنایـع انجـام خواهـد شـد و 
هیچ گونه خاموشـی در بخش خانگـی نخواهیم 

داشـت.
سـیدمحمدرضا نوحـی در خصـوص وضعیـت 
خاموشـی ها در اسـتان اظهـار کـرد: براسـاس 
آخرین آمار، در مقایسـه با اردیبهشـت ماه سـال 
1400، میـزان مصـرف بـرق در اسـتان کاهش 
یافتـه اسـت، زیـرا امسـال هـوا خنک تـر بـوده 
و بسـیاری از مـردم هنوز از وسـایل سرمایشـی 
اسـتفاده نمی کننـد. همچنیـن از اول فروردیـن 
تاکنون نسـبت بـه همین مدت مشـابه در سـال 
گذشـته بـه دلیل خنـک بـودن هـوا بار شـبکه 
سراسـری کمتـر بـوده اسـت، درحالی که سـال 

قبل ایـن بـار بیشـتر بود.
سـخنگوی صنعت برق اسـتان اصفهـان افزود: 
براسـاس برنامه ریزی هـای انجـام شـده، قـرار 
بر این اسـت کـه مدیریـت بار بـا صنایـع انجام 
شـده و خاموشـی برای مصارف خانگی نداشـته 
باشـیم. در همیـن راسـتا تفاهم نامـه ای بیـن 

دو وزارتخانـه نیـرو و صمـت منعقـد شـده کـه 
براسـاس آن، مدیریـت مصـرف برق بـا اعمال 
محدودیـت مصرف بـرای صنایع انجـام خواهد 
شـد و هیچ گونـه خاموشـی در بخـش خانگـی 

نخواهیـم داشـت.
وی در خصـوص بـرق صنایـع بیـان کـرد: امـا 
بـه زودی جلسـه ای بـا حضـور صنایـع و دیگـر 
نهادهـای مربوطـه بـرای مدیریـت بـار صنایع 
برگـزار خواهـد شـد، ولـی آنچـه تاکنـون 
برنامه ریـزی شـده آن اسـت کـه در بخـش 

خانگـی، قطعـی بـرق رخ نخواهـد داد.
نوحـی اذعان داشـت: اگـر امسـال در تابسـتان 
قطعـی بـرق نداریـم بـه دلیـل ایـن اسـت کـه 
افزایش تولیـد بـرق ۳, 000 تـا 5, 000 مگاوات 
در حال انجام اسـت. همچنین وجـود ذخایر آبی 
بیشـتر و تداوم خنک بودن هوا نسـبت به سـال 
گذشـته از عوامـل فقـدان خاموشـی ها اسـت. 
عالوه بر این مـوارد دلیل دیگر نیـز برای قطعی 
نشـدن بـرق در ادامه بهـار و تابسـتان امسـال، 
برنامه ریـزی صحیح بـرای مدیریت بـار صنایع 

خواهـد بود.

مدیرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان اصفهان 
گفـت: طرح هـای آبخیـزداری در سـال جـاری 
براسـاس میـزان تخصیـص اعتبـار در حوضه هـای 
اولویت دار اسـتان اجرا می شـود. محمدعلی کاظمی 
بـا بیان اینکـه تعریـف طرح هـای جدید آبخیـزداری 
در سـال جاری بـه تخصیـص اعتبـار بسـتگی دارد، 
اظهـار داشـت: 250 میلیـارد تومـان نیـاز اعتبـاری 
حـوزه آبخیـزداری اسـتان در سـال 1401 را در قالب 
پیشـنهاد اعتبارات سـفر رئیـس جمهوری به اسـتان 
اعالم کردیـم امـا اکنـون نمی تـوان تعـداد پروژه ها 
را تعییـن کـرد زیـرا بـه میـزان تخصیـص اعتبـار 

بسـتگی دارد.
وی افـزود: طرح هـای جدیـد آبخیـزداری در 
سـال 1401 براسـاس میـزان تخصیـص اعتبـار در 
حوضه هـای اولویـت دار اسـتان اجرا می شـود ضمن 
اینکـه پروژه هـای نیمـه تمـام ایـن حـوزه نیـز بایـد 

امسـال تکمیـل شـود.
مدیرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: تاکنـون از اعتبـارات 1401 منابع 

طبیعی اسـتان، از محـل درآمـد عمومـی 42 میلیارد 
تومان به ما ابالغ شـده اسـت که از طریـق برگزاری 
مناقصـه و انتخـاب مشـاوره انجـام می شـود امـا 2 
ردیـف اعتبـاری محرومیـت زدایـی و تبصره هـای 

قانونـی هنـوز قطعیـت نیافته و ابالغ نشـده اسـت.
کاظمی به تشـکیل سـتاد هماهنگی حوضـه کارون 
بزرگ اشـاره کرد و گفت: این سـتاد به دبیـری منابع 
طبیعی و آبخیزداری اسـتان چهار محـال و بختیاری 
و بـا حضـور نماینـدگان منابـع طبیعـی اصفهـان، 
خوزسـتان، لرسـتان، کهگیلویه و بویراحمـد و فارس 
تشـکیل شـده و وشـرکت بیـن المللـی جایـکا ژاپن 
نیـز در ایـن سـتاد بـا سـازمان منابـع طبیعی کشـور 

همـکاری می کنـد.
وی با بیان اینکـه 10 درصد از مسـاحت حوضه آبریز 
کارون بـزرگ در اسـتان اصفهـان قـرار دارد، ابـراز 
داشـت: منابـع طبیعی اسـتان اصفهان نیـز عضو این 
سـتاد اسـت که هـدف آن آمـوزش، جلب مشـارکت 
مردم و اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در حفاظت از 

حوضـه کارون بزرگ اسـت.

اسـتفاده همزمـان از امتیـاز طرح هـای حمایتـی نهضـت ملـی 
و قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت ممکن نیسـت. 
علیرضا قاری قـرآن مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان 
با اشـاره به تکلیف قانـون حمایـت از خانواده و جوانـی جمعیت 
در خصـوص واگـذاری زمیـن یـا واحـد مسـکونی بـه خانوارها 
پس از تولـد فرزنـد سـوم و بیشـتر، اظهـار داشـت: متقاضیانی 
کـه تاریـخ تولـد فرزنـد سـوم یـا بیشـتر آنهـا بعـد از تاریـخ 
24/0۸/1400 باشـد، می تواننـد بـا مراجعه به قسـمت ثبت نام 
نهضت ملی مسـکن در سـامانه طرح هـای حمایتی مسـکن به 
آدرس https://saman.mrud.ir/ اقـدام بـه ثبت نـام کنند.

وی افـزود: پـس از ورود بـه سـامانه می بایسـت در بخـش نوع 

سرپرسـتی، گزینه "متقاضیان دارای سـه فرزند به بـاال )قانون 
حمایت از خانـواده و جوانی جمعیـت( " را انتخـاب کنند.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان تاکیـد کـرد: 
متقاضیانـی کـه قبـاًل در سـامانه نهضـت ملـی مسـکن ثبـت 
نـام کرده انـد، امـکان اسـتفاده همزمـان از امتیـاز طرح هـای 
حمایتـی نهضـت ملـی و قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی 

جمعیـت را ندارنـد.
وی بیان داشـت: متقاضیانی که طبق قانون حمایـت از خانواده 
و جوانی جمعیت واجد شـرایط هسـتند و قباًل در سامانه نهضت 
ملـی مسـکن ثبـت نـام کرده انـد، جهـت بهره منـدی از قانون 
مذکـور می تواننـد در صورتـی کـه به ویرایـش اطالعـات خود 

دسترسـی دارنـد، وارد کارتابـل خـود )در سـامانه نهضـت ملی 
مسکن( شـده و در قسـمت "مشـاهده و پیگیری درخواست ها" 

اطالعات سرپرسـتی خـود را ویرایـش کنند.
قاری قـرآن اذعـان داشـت: در صورتـی کـه متقاضـی پـس از 
مراجعـه بـه کارتابـل خـود در قسـمت "مشـاهده و پیگیـری 
درخواست سـامانه"، دسترسـی به ویرایش اطالعات را نداشته 
باشـد، می بایسـت از درخواسـت های قبلی خود انصـراف داده و 

مجـدد نسـبت به ثبـت نـام اقـدام کند.
وی خاطرنشـان کـرد: پـس از انجـام ثبـت نـام، در صـورت 
واجد شـرایط بـودن متقاضـی، سـایر اقدامات حسـب ضوابط و 

مقـررات مربوطـه صـورت می پذیـرد.

مدیرعامل سازمان نوسـازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گفـت: ثبـت جهانـی محـور فرهنگی و 
تاریخی اصفهـان یکـی از ایـن اتفاقات به شـمار 
مـی رود کـه بـا حضـور تمـام قـد شـهرداری و 
همـکاری سـازمان میـراث فرهنگـی و صنایـع 

دسـتی در حـال انجام اسـت.
محمدعلـی ایزدخواسـتی در نشسـت »احیاگران 
بافـت و ابنیـه تاریخی« با بیـان اینکه شـهرداری 
اصفهـان در دوره جدیـد توجـه ویـژه ای بـه بافت 
تاریخی دارد، اظهار کرد: شـهرداری بافت تاریخی 
را به عنوان یکی از سـرمایه ها و ثروت های عظیم 
اصفهـان می دانـد، در ایـن راسـتا سیاسـت های 
کالنی در ایـن دوره تعریف شـده و اتفاقات خوبی 

در حال رخ دادن اسـت.
وی ادامـه داد: ثبـت جهانـی محـور فرهنگـی و 
تاریخی اصفهـان یکـی از ایـن اتفاقات به شـمار 
مـی رود کـه بـا حضـور تمـام قـد شـهرداری و 
همـکاری سـازمان میـراث فرهنگـی و صنایـع 
دسـتی در حـال انجام اسـت؛ این مهـم یک طرح 
بسیار سـنگین و طاقت فرسـا اسـت که چند سال 

به طـول می انجامد، امـا امیدواریم که در سـازمان 
یونسـکو ثبت شـود.

مدیرعامل سازمان نوسـازی و بهسازی شهرداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه ثبـت محـور تاریخی و 
فرهنگی اصفهان در راستای سیاست های حفظ و 
نگهداری معماری تاریخی شـهر در حال پیگیری 
اسـت، گفت: همچنیـن تدویـن نقشـه راه مواجه 
بـا بافت هـا و ابنیـه تاریخـی، اجتماعـی سـازی و 
رونق فضاهای شـهری و اماکن تاریخـی، از دیگر 
سیاست های کالن شـهرداری در این حوزه است.

دیگـر  از  کـرد:  خاطرنشـان  ایزدخواسـتی 
سیاسـت های کالن مدیریـت شـهری، دریافـت 
نظـر نخبـگان در این حـوزه اسـت که بر اسـاس 
آن مصوباتـی تدویـن شـود، لذا نشسـت امـروز با 
فعـاالن و احیاگـران بافت تاریخـی در این راسـتا 

تشـکیل شـد.
وی تاکیـد کـرد: بیشـتر تمایـل داریـم شـنونده 
نظرات کارشناسـان و فعاالن این حوزه بر اسـاس 
تجربیات آنها باشـیم تا بتوانیم نقشه راه صحیحی 

را ترسـیم کنیم.

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان انجام گرفت:

افتتاح پایگاه اورژانس پیش 
بیمارستانی و فوریت های 

پزشکی شهرک شهید کشوری

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خبر داد:

محدودیت مصرف برق جایگزین خاموشی های تابستان
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان:

 طرح های آبخیزداری در حوضه های اولویت دار
اجرا می شود

نشست »احیاگران بافت و ابنیه تاریخی« در اصفهان برگزار شد:

شهرداری ومیراث تمام قد به دنبال ثبت جهانی محور 
فرهنگی و تاریخی

مدیردفترمطالعات وبررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان:

400 کیلومتر از شبکه فاضالب نیازمند بازسازی فوری است

بـرای پـی بـردن بـه عمـق فاجعـه پاالیشگاه سـازی در ایـران با یک 
جسـتجوی سـاده نـرخ شـاخص »نلسـون« پاالیشـگاه ها و مقایسـه 
آن با متوسـط جهانـی خالی از لطـف نیسـت. پیچیده ترین پاالیشـگاه 
نفـت ایران، شـازند بـا »نلسـون« نزدیک به هشـت بـوده و »پاالیش 
و پخـش« حـدود پنج سـال قبـل متوسـط ایـن شـاخص را در صنعت 
پاالیـش کمـی باالتـر از 5 اعـالم کـرده بـود و مرکـز پژوهش هـا، 
پاالیشـگاه های ایرانی در رده بنـدی پیچیدگی پاالیشـگاه های جهان 

را »سـطح تکنولـوژی سـاده« ارزیابـی کرده اسـت!
بـرای درک بیشـتر عمـق ایـن فاجعـه، در آمریـکا، هنـد، ایتالیـا و 
عربسـتان پاالیشـگاه هایی با »نلسـون« 14٫۹ تا 14 در حـال فعالیت 
هسـتند و متوسـط نرخ نلسـون کشـورهای پیشـرفته باالی 10 است 

یعنـی دو برابـر ایـن نـرخ در ایران!
سـاده تر بگوئیـم، بـه وجـود همـه تالش هـا، پاالیشـگاه های نفـت 
ایـران به دلیـل عـدم دسـتیابی بـه تکنولـوژی روز جهـان، تحریـم و 
مشـکالت ریز و درشـت دیگر »نفت کوره سـاز« هسـتند تا پاالیشگاه 
و پتروپاالیشـگاه. در ایـن بیـن اقداماتـی در پاالیشـگاه های نفـت 
بندرعبـاس، الوان، تهـران و اخیـراً اصفهـان بـرای بهبـود شـاخص 

»نلسـون« آغاز شـده اسـت.
بـا مـرور اقدامـات پاالیشـگاه های ایـران بـرای تغییـر الگوهـای 
پاالیشـی، پـس از انتصـاب »محسـن قدیـری« به عنـوان مدیرعامل 
جدیـد شـرکت پاالیش نفـت اصفهـان، ایـن مدیـر کهنـه کار صنعت 
پاالیش ایران، بـا کنار گذاشـتن رؤیا پـردازی و طرح عـدد و ایده های 
نجومـی پاالیشگاه سـازی در رسـانه ها، دسـت بـه یـک ابتـکار جالب 

بـرای بهبـود شـاخص »نلسـون« پاالیشـگاه اصفهان زده اسـت.
قدیری کـه عمـر مدیریـت »او« در پاالیشـگاه اصفهان بـه 6 ماه هم 
نمی رسد، مقدمات سـاخت مجتمع جدید »آر.اف.سی.سـی« را فراهم 
کـرده و بـا توجـه بـه کمبـود شـدید آب، فرونشسـت زمین و مسـائل 
زیسـت محیطـی اسـتان اصفهان قـرار اسـت، ایـن مجتمـع جدید در 

حاشـیه سـواحل خلیج فارس سـاخته شـود.
خوراک ایـن مجتمع جدید »آر.اف.سی.سـی« 60 هزار بشـکه ای قرار 
اسـت از مسـیر ریلی از پاالیشـگاه اصفهـان بارگیری و بـه بندرعباس 
منتقل شـود و برای سـاخت آن حدود یک میلیارد دالر سـرمایه گذاری 
انجام می شـود. طرحی که الیسـنس آن هم خریداری شـده، مشـکل 
تأمیـن خـوراک نـدارد و از همه مهمتر بـا احـداث آن در حاشـیه خلیج 
فارس بـا مشـکل بـزرگ تأمیـن آب هـم روبـرو نخواهد شـد. حضور 
»محسـن قدیـری« درصنعـت پاالیـش وایده سـاخت »آر.اف.سـی.
سـی« جدید پاالیشـگاه اصفهـان که منجـر بـه جهـش در رده بندی 
پیچیدگـی تکنولوژی این پاالیشـگاه نفت خواهد شـد، فقـط یک پیام 
دارد، آمریـکا هنوز موفق به تحریـم »عقل« مدیـران کهنه کار صنعت 

پاالیـش نفت ایران نشـده اسـت.

این روزها تب پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه سازی در 
ایران داغ شده است درست مثل ۱۵ سال قبل که 
بازار پتروشیمی سازی رونق گرفته بود و عده ای به 
اسم پتروشیمی ساز، مجوز ساخت واحدهای متانولی 
را یکی پس از دیگری می گرفتند. ۱۵ سال قبل مجوز 
تخصیص خوراک ارزان »متان« برای متانولی ها 
صادر می شد و این روزها مجوز خوراک میعانات گازی 
برای پتروپاالیشگاه سازانی صادر می شود که قرار 
است با ساخت یک واحد تقطیر )واردات تقطیرهای 
دست دوم( میعانات را به نفتا تبدیل کنند تا پرچم 
پتروپاالیشگاه سازی برافراشته شود. به همین سادگی.

رونمایی از نقشه گنج »دکتر محسن قدیری«؛

اصفهان شاگرد اول »نلسون« 
پاالیشگاه های نفت می شود؟

گزارش

استاندار اصفهان گفت: اولویت دولت و 
استانداری اصفهان تکمیل طرح های 
نیمه تمام در استان است و بر این اساس 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی 
60 درصد در همه شهرستان های استان 
شناسایی شده تا با جذب اعتبار از سوی 

دولت تکمیل شود.
سید رضا مرتضوی در سفر به شهرستان 
آران و بیدگل، اظهار کرد: استان اصفهان 
برای پذیرایی از رئیس جمهور آماده است 
و تالش می کنیم تا از این ظرفیت استفاده 
کرده و طرح های نیمه تمام استان را 

تکمیل کنیم.
• فهرسـت بندی طرح هـای بـا 
پیشـرفت باالی ۵۰ تا ۶۰ درصد
وی افزود: طرح های با پیشرفت باالی 
50 تا 60 درصد با حضور مسئوالن هر 
شهرستان بررسی و فهرست بندی شده و 
در جلسه با مدیران استان به تأیید رسیده 
و به تیم نمایندگان رئیس جمهور ارائه 

شده است.
استانداراصفهان، تصریح کرد: شرایط 
اصفهان  به  جمهور  سفررئیس  برای 
آماده است و امیدواریم درهفته آینده 
این سفرانجام شود که بر اساس برنامه 
ریزی ها، نمایندگان هر شهرستان درمرکز 
استان در نشست با رئیس جمهور شرکت 

خواهند کرد.
استانداری  مرتضوی گفت: مجموعه 
 15 کل  مدیران  با  همراه  اصفهان 
روزیکباربه شهرستان های استان سفر 
کرده مسائل و مشکالت شهروندان 
آنها  حل  برای  و  کرده  شناسایی  را 

پیگیری های الزم انجام می شود.
استاندار اصفهان، تاکید کرد: حضور 
میدانی مدیران و مالقات های چهره به 
چهره با مردم باالخص در راستای سامان 
دهی به دغدغه های همگانی و پی جویی 
خواسته ها و مطالبات موضوعی بسیار 
ضروری و الزام آور در دولت سیزدهم، 

است.
• مدیریت کالن اسـتان، ملزم به 

تحقق شـعار سال
مرتضوی گفت: مدیریت کالن استان، 
ملزم به تحقق شعار سال و حمایت از 
طرح های دانش بنیان و کارآفرینی است 
و کارگزار دولت سیزدهم مکلف است 
در همه حال دغدغه های همگانی را در 
تعامل با نخبگان و متخصصان شناسایی، 

سامان دهی و رفع کند.
گلزار  در  اصفهان  استاندار  همچنین 
شهدای ابوزید آباد حاضر شد و پس از ادای 
احترام به شهدا، در دیدار از شهرک صنعتی 
ابوزیدآباد، با شماری از صاحبان صنایع، 
گفت وگو کرده و برای رفع مشکالت آنان 

قول مساعد داد.
بررسی مسائل محل دفن پسماندهای 
منطقه کاشان و آران و بیدگل، نوار مرزی 
حائل بین شهرستان های آران و بیدگل 
و کاشان، کشتارگاه صنعتی کاشان، 
محل اتصال کنارگذر آران و بیدگل به 
یحیی آباد،  مسکونی  منطقه  کاشان، 
شهرک صنعتی سلیمان صباحی، مجتمع 
فوالد کویر و بیمارستان ثامن الحجج 
)ع(، شهرک نمک از محورهای سفر 

استاندار بود.

تکمیل طرح های نیمه تمام 
اولویت دولت است

استاندار اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

شهردار اصفهان گفت: نمایندگان مجلس، مرکز همایش های بین المللی امام 
خامنه ای اصفهان را به عنوان یک پایگاه ملی و منطقه ای برای مسئوالن 
پایتخت تبیین کنند تا به منظور کمک به نظام جمهوری اسالمی به ویژه برای 
برگزاری همایش های بین المللی در حوزه سیاسی و اقتصادی استفاده شود. 
علی قاسم زاده در حاشیه جلسه مشترک مدیریت شهری، شورای اسالمی 
شهر و مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان، اظهار کرد: یکی از مظاهر وفاق و 
همدلی در دوره جدید مدیریت شهری نشست های است که به صورت ماهانه 
بین اعضای شورای اسالمی شهر، مدیریت شهری و نمایندگان مجلس به 

صورت منظم برگزار می شود.
وی ادامه داد: در این نشست ها مسائل اساسی شهر روی میز کار 
مشورت خواهی قرار گرفته است و از جوانب مختلف از سوی مدیریت شهری، 
اعضای شورای اسالمی شهر و نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه امروز بخش اعظمی از تمرکز مدیریت شهری 
بر روی مسائل بودجه ای است، تصریح کرد: بر این اساس یک همفکری در 
این جلسات صورت می گیرد که بتوانیم از منابع ملی استفاده کنیم، لذا قرار 

شد نمایندگان شهرستان کمک کنند تا بتوانیم اعتباراتی را برای استفاده بهتر 
در اصفهان جذب کنیم. وی با اشاره به بازدید نمایندگان اصفهان در مجلس 
از مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان، افزود: در این بازدید 
مقرر شد نمایندگان مجلس شورای اسالمی به کمک مدیریت شهری در 
این عرصه بیایند و مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان را 
به عنوان یک پایگاه ملی و منطقه ای برای مسئوالن پایتخت تبیین کنند تا 
به منظور کمک به نظام جمهوری اسالمی به ویژه برای برگزاری همایش های 

بین المللی در حوزه سیاسی و اقتصادی استفاده شود. 

شهردار در حاشیه جلسه مشترک 
مدیریت شهری، شورای اسالمی شهر و 

مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

مرکز همایش های 
بین المللی باید به 

پایگاه ملی و منطقه ای 
تبدیل شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 عدم امکان استفاده همزمان از امتیاز طرح های حمایتی
نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
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بازارسرمایه 

هـر چنـد شـاخص کل بـورس از 
ابتـدای سـال جـاری روندصعـودی 
در پیش گرفته اسـت، اما در شـرایط 
فعلـی بـازار سـرمایه بـا ابهام هـای 
مختلفـی هـم از منظـر اقتصـادی 
اسـت.  مواجـه  سیاسـی  وهـم 
انتظـارات تورمـی بـه دلیـل حـذف 
ارز ترجیحی، نوسـانات نرخ ارز، عدم 
ثبـات در سیاسـت های اقتصـادی 
دولـت وهمچنین نامشـخص بودن 
نتیجـه مذاکـرات هسـته ای وادامـه 
تنش های روسـیه و اوکراین از جمله 
ایـن ابهام هـا اسـت. ابهام هایـی که 
بر تصمیـم بازیگـران بورس، سـایه 
انداختـه اسـت و موجـب گردیـده تا 
یک روز شـاخص بورس، سـبزپوش 

و روز دیگـر قرمـز پـوش شـود.
• نوسان های نرخ ارز، بورس 

را هیجانی کرده است
بـاال و پاییـن رفتـن قیمـت دالر 
به شـدت بر بازارسـرمایه اثرگذاشـته 
اسـت. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد 
یکـی از دالیل افت بـازار در روزهای 
گذشته، نوسـانات مکرر نرخ ارز بوده 
اسـت. البتـه بـا توجـه بـه سیاسـتی 
کـه دولـت در پیـش گرفته اسـت و 
اعـام کـرده کـه دالرهای نفتـی را 
به بازارعرضـه نخواهد کـرد؛ به نظر 
می رسـدحتی اگـر برجـام نیزاحیـا 
شـود، قیمـت دالر ریـزش چندانـی 
نخواهـد کرد. ضمـن اینکه بـا توجه 
بـه افزایـش قیمت هـای جهانـی و 
تـورم داخلـی بـه دلیـل حـذف ارز 
ترجیحـی و ادامـه تنش هـا میـان 
روسـیه و اوکرایـن، حتـی اگـر نـرخ 
ارزاندکـی کاهـش یابـد، اثرافزایش 
نـرخ تـورم برسـوددهی شـرکت ها 
بیـش از اثـر کاهش انـدک نـرخ ارز 
اسـت و بـه ایـن ترتیـب، کاهـش 
انـدک نـرخ ارز نمی توانـد باعـث 
کاهـش سـوددهی شـرکت های 

بـازار شـود.
• صـدور بخشـنامه های خلق 
سـاعه مانع رونـق اقتصادی 

است
در حالـــی کــه گمـــان می رفت، 
چشـــمگیر  افزایـــش  بـــا 
درآمدهــای نفتــی، کسری بودجه 
دولت تا حـدود زیـادی جبران شـود 
و دولـــت سیاستگذاری کمتـــری 
از طریـــق صـدور بخشـنامه های 
بـــه بخش هـای  خلـق سـاعه، 

مختلف اقتصادی و بــازار ســرمایه 
تحمیـــل کنـد، امـــا درهمیـــن 
تعرفه هـای  وضـع  بـا  ابتـــدا، 
سیاسـتگذاری های  و  صادراتـی 
مختلـف اقتصـادی نشـــان داد 
کـه تغییــرات ســاختاری مقررات 
گـذاری و صـدور بخشـنامه های 
خلق سـاعه در ایــران راهـی پر پیچ 
و خم اســـت. دولت ها بایـد به جای 
مقررات گـذاری از طریـق صـدور 
بخشـنامه های مختلف و خلق ساعه 
کـه زمینه سـاز بـی اعتمادی اسـت، 
از طریـق برنامه ریـزی بلندمـدت و 
واقـع بینانـه و تعییـن سیاسـت های 
اقتصادی مشـخص، فضای کسـب 
و کارهـا را بـه صـورت شـفاف 
ترسـیم نماینـد وبرنحـوه اجـرای 
صحیـح سیاسـت های تعیین شـده، 
نظـارت کننـد؛ تـا زمینـه هرچـه 
 بییشـتررونق اقتصـادی درکشـور

فراهم گردد.
• اثـر وضعیـت کامودیتی هـا 

بـر آینـده بورس
بررسـی وضعیت کامودیتی ها نشان 
می دهدکـه این صنعـت در وضعیت 
خوبـی قـرار دارد. زیـرا از یـک سـو، 
احتمال رفـع محدودیت های مربوط 
بـه قرنطینـه درچیـن وجـود دارد و 
ازسـوی دیگـر، ادامـه تنش هـای 
میـان روسـیه واوکرایـن برمیـزان 
عرضه وقیمت جهانـی کامودیتی ها 
اثرگذاشـته اسـت. ضمـن اینکـه به 
خاطر شـرایط تورمی، بانک مرکزی 
آمریـکا نیـز نـرخ بهـره را افزایـش 

داده کـه ایـن موضـوع نیـز برقیمت 
کامودیتی هـا اثرگذار اسـت. بنابراین 
دروضعیـت فعلـی، نمی تـوان بـرای 
کامودیتـی  جهانـی  قیمت هـای 
هـا رونـد نزولـی متصورشـد، امـا در 
بـازار داخل، بـه دلیـل وجـود برخی 
ابهام هـا درخصوص احتمـال قطعی 
بـرق صنایـع درفصـل تابسـتان و 
ونـرخ  صادراتـی  تغییرعـوارض 
خـوراک، نمی تـوان چشـم انـداز 
واضحـی از صنایـع کامودیتی هـا 
داشـت. در مجمـوع به نظر می رسـد 
اگرقطعی احتمالی بـرق و گاز صنایع 
به حداقل برسـد، صنایـع کامودیتی 
محورازجملـه صنایـع گـروه فلـزات 
اساسـی و پتروپاالیشـی ها، پتانسیل 
خوبی بـرای رشـد دارند وچـون اکثر 
شـرکت های بورسـی؛ کامودیتـی 
محورنـد، ایـن موضـوع می توانـد 
سـال خوبـی را بـرای بازارسـرمایه 

رقـم بزنـد.
• قیمـت سـهام بلوکی، بیش 

ازقیمت تابلو اسـت
معمـوآل قیمت سـهام بلوکـی بیش 
از قیمـت تابلواسـت، چـرا کـه اگـر 
قرار باشـد مثآل 20 درصدسـهام یک 
شـرکت بـزرگ ماننـد ایران خـودرو 
توسـط یک شخص یا اشـخاصی به 
صورت غیـر بلوکـی و در روند عادی 
بـازار خریـداری شـود، بـه محـض 
انتشـار این خبرتقاضا برای خرید آن 
سـهم زیاد می شـود وباعث افزایش 
هیجانی قیمت آن سـهم خواهدشد. 
لـذا در چنیـن شـرایطی فروشـنده 

عمده بر سـر قیمت سـهام با خریدار 
یـا خریـداران توافـق می کنـد تـا از 
نوسان های شـدید و هیجانی قیمت 

سـهم جلوگیـری کند.
در معامـات بلـوک و عمـده، حجم 
بیشـتر و قابـل توجهـی از سـهام 
شـرکت، معاملـه می شـود. قیمـت 
سـهام ایـن نـوع معامـات معمواًل 
از معامـات خـرد باالتر اسـت. زیرا 
بـا توجـه بـه نقـد شـوندگی سـهام، 
بـه محض انتشـار خبـر خریـد حجو 
زیادی از سـهام یک شـرکت توسط 
یک یا چنـد خریـدار عمـده، تقاضا و 
قیمت آن سـهم به صـورت هیجانی 
رشـد می کنـد. حتـی وقتـی روی 
یـک نمـاد، معاملـه بلوکـی انجـام 
می شـود، سـهامداران انتظـار رشـد 
قیمتـی را خواهنـد داشـت. دلیـل 
آن این اسـت کـه در بیشـتر مـوارد، 
قیمـت بلـوک معاملـه شـده باالتـر 
از قیمـت خـود سـهم روی تابلـو 
اسـت. همیـن موضـوع می توانـد بر 
تقاضای سـهم تاثیربگـذارد و باعث 
رشد قیمتی آن شـود. به همین دلیل 
بـرای جلوگیـری ازایـن تاثیـرات 
شـدید، خریـدارو فروشـنده درخارج 
از سیسـتم معاماتـی روی قیمـت 
معامله، توافق می کننـد. درخصوص 
شـرکت های  سـهام  عرضـه 
خودرویی هـا نیـز بـه نظـر می رسـد 
عرضه بـه روش بلوکی خواهـد بود. 
در همین رابطه، رییس کل سـازمان 
خصوصی سـازی عقیـده دارد کـه 
در عرضـه بلوکـی سـهام ایـران 

خـودرو و سـایپا، »ارزندگی سـهم« 
و »برخـورداری از قابلیـت مزایـده« 
دو مؤلفـه مهم اسـت. بدیـن ترتیب، 
مبنـای ارزش گـذاری سـهام ایـن 
دو شـرکت، برابـر بـا قیمـت تابلو به 
همـراه اضافـه ارزش بلوکـی اسـت 
کـه بـا توجـه بـا نقدشـوندگی ایـن 
سـهم ها، حتمـًا قیمت نهایی بسـیار 
بیشـتر از قیمـت روی تابلـو خواهـد 

بـود.
بـازار  در  ابهـام  رفـع   •
رشـد  عامـل  سـرمایه، 

کل شـاخص 
افزایشـی  رونـد  بـه  توجـه  بـا 
شـاخص کل بـورس از ابتدای سـال 
جـاری و برخوردسـطوح قیمتـی بـا 
به نظـر  تکنیکـی،  مقاومت هـای 
برخـی  کوتاه مـدت  در  می رسـد 
از نمادهـای بـازار بـا نوسـان و 
اصـاح قیمـت مواجـه شـوند. ایـن 
چنیـن اتفاقـی کامـًا طبیعی اسـت 
و نمی تـوان از آن به عنـوان رونـد 
نزولـی بازارتعبیـر کرد. البتـه با توجه 
به ابهام های موجود در بازار سـرمایه 
از جملـه نامشـخص بـودن نتیجـه 
مذاکـرات هسـته ای وعدم ثبـات در 
سیاسـت های اقتصـادی دولـت و 
تنش هـای سیاسـی در سـطح بیـن 
الملل ازجملـه ادامه جنگ روسـیه و 
اوکرایـن، به نظر می رسـد تـا زمانی 
که ابهام های بـازار سـرمایه رفع و یا 
بـه حداقـل نرسـد، اقبـال به سـمت 
سـهام شـرکت های بزرگ کمرنگ 

خواهدبـود.
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نویسنده و اسـتاد حوزه و دانشـگاه گفت: دشـمن در تاش برای گرفتن عفت و 
حیا از جامعه ما و جامعه اسـامی اسـت زیرا تاکنون از راه جنگ و فساد نتوانست 
به مقصود خود برسـد. حجت االسام محمدحسـین فقیهی در سخنرانی پیش 
از خطبه های این هفته نمـاز جمعه اصفهان به مناسـبت شـهادت حضرت امام 
جعفر صـادق )ع( و والدت حضـرت فاطمه معصومـه )س(، در مصـای بزرگ 
امام خمینی )ره( افـزود: ایمان و حیا همواره بـا یکدیگرند و اگر یکـی از این دو از 

جامعه حذف شـد دیگـری نیز خواهـد رفت.
وی با اشـاره به اینکه ریشـه همه بدی هـا در بی حیایـی و بی عفتی اسـت ادامه 

داد: وظیفه همه دختران باشـرافت و پدر و مادرهاسـت که در حفـظ حیا، پاکی و 
بصیرت تاش کننـد تا از دختـران جامعه برچیده نشـود.

این اسـتاد حوزه و دانشـگاه با اشـاره بـه میاد حضـرت فاطمه معصومـه )س( 
و دهـه کرامت تصریح کـرد: مقـام این بانو بسـیار باالسـت و یکـی از دو بانوی 
شفیعه روز قیامت اسـت که تمام شیعیان روز قیامت با شـفاعت حضرت فاطمه 

معصومه )س( وارد بهشـت می شـوند.
وی دربـاره اقدامـات مؤثر امـام جعفر صـادق )ع( نیز بیـان کـرد: از ویژگی های 
تربیتی این امـام بزرگـوار پیاده سـازی و تربیت شـاگردان و دانشـمندانی بزرگ 

در علـوم مختلف مانند علوم طبیعی، شـیمی، فقه، تفسـیر و سـایر علوم اسـت.
حجت االسـام فقیهی اظهارداشـت: امام صـادق )ع( قـرآن و اهل بیـت )ع( را 
بـا یکدیگر جاری سـاخت درحالی کـه امـروز افـراد و گروه هایی به نـام قرآن به 
اسـام ضربه می زنند زیـرا قـرآن را منهای اهل بیـت در نظر می گیرنـد و عمل 

می کننـد.
وی گفـت: ترویج مکتـب فکری اهـل بیـت در جامعه اسـامی یکـی دیگر از 
اقدامات مؤثر امام جعفـر صادق )ع( بود. این نویسـنده و اسـتادحوزه و دانشـگاه 

خاطرنشـان کـرد: روز قیامـت از امامـت و والیت اهل بیت سـؤال می شـود.

دشمن درصدد 
گرفتن عفت و حیا 
از جامعه اسالمی 
است

استاد حوزه و دانشگاه:

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
شریف:

باید مراقب فضای 
پویای گفتگو و نقد 

باشیم

• تقسـیم ناعادالنـه کارها عامل فرسـایش زندگی مشـترک 
ست ا

ازدواج شـراکتی اسـت که انجام امـور مربوط به خانه نیز بخشـی از آن اسـت. 
منظور از امور خانه، خرید، برنامه ریزی، جابه جایی وسـایل، آشپزی، نگهداری 
از بچه ها، سـامان دهی بـه قبض ها، تمیز کـردن خانـه، تعمیرات و امـوری از 
این دسـت اسـت. زمانی که ایـن امور به خوبـی پیش برونـد، صلـح، آرامش و 
هماهنگی در خانه حکم فرما خواهد شـد؛ امـا اگر هنـگام ورود مهمان ها خانه 
به هم ریختـه و نامنظم باشـد یـا اگر هیـچ لبـاس تمیزی نداشـته باشـید و یا 
سـقفی که تعمیر آن را مدام پشـت گـوش انداخته اید هنگام بـاران چکه کند، 
ناراحتـی و رنجـش در خانه به وجـود می آیـد و برخی سوءبرداشـت ها ممکن 

اسـت موجـب به وجودآمدن اختاف بین همسـران شـود.
• چگونه کارهای خانه را تقسیم کنیم؟

درخواسـت کمـک از همسـر، بزرگ ترین اشـتباه در تشـویق او بـه همکاری 
در کارهـای خانه اسـت. کمـک خواسـتن ایـن بـاور را در ذهن طـرف مقابل 
ایجاد می کند که مسـئولیت انجـام کارهای خانـه فقط برعهده شماسـت؛ اما 
واقعیت این اسـت که کارهای خانه مسـئولیت مشـترک هردوی شماسـت. 
تقسـیم درسـت این مسـئولیت بیـن همسـران موجـب افزایش رضایـت از 
زندگی مشـترک خواهد شـد. در ادامه این مطلب با راهکارهایی برای تقسـیم 

کارهـای خانه آشـنا خواهید شـد.
اولویت هـای خـود را بشناسـید: هریـک از شـما بایـد اولویت هـای خـود در 
زندگـی مشـترک را مشـخص کنید. چـه چیـزی واقعاً بـرای هریک از شـما 
مهم اسـت؟ بسـیاری از همسـران، نگاه متفاوتی به موضوع تقسـیم کارهای 
خانـه دارند. آشـفتگی داخـل خانـه از نـگاه بعضـی افـراد آزاردهنده نیسـت. 
اگر شـما با شـلختگی خانـه مشـکلی ندارید امـا همسـرتان از ایـن وضعیت 
ناراحت می شـود، بایـد در ایـن موضـوع به توافـق و مصالحـه برسـید. برای 
برقراری صلح، بهتر اسـت به جـای تاش بـرای رضایت کامل هـر دو طرف، 

اولویت هـا را تعییـن و انتخـاب کنید.
نظرتان درباره غذاهای خانگی در مقایسـه با فسـت فود و بیرون غذاخوردن را 
با یکدیگر به بحـث بگذارید. دیدگاه خودتان و همسـرتان دربـاره گردوخاک، 
تمیـزی سرویس بهداشـتی، رخت خـواب به هم ریختـه، باغچـه مرتـب و 
هرس شـده، پرداخـت به موقـع قبض هـا و ... را بشناسـید. مثـًا اگـر ازنظـر 
یکی از شـما، سرویس بهداشـتی هـر 2 یـا ۳ روز یک بـار باید تمیز شـود، این 
موضوع بایـد در این بحث ها مطرح شـود تا همسـرتان احسـاس و نظر شـما 

را درک کنـد.
موانع را شناسـایی کنید: به کمـک هم، فهرسـتی از کارهای خانه را بنویسـید 
که هریک از شما از انجامش نفرت دارید. شـاید چیزی که شما از آن متنفرید، 
برای همسـرتان قابل تحمل باشـد. اگر موردی در این لیسـت وجـود دارد که 
هردوی شـما از آن متنفرید، با همفکری، راهی برای انجام آن کار ناخوشـایند 
پیدا کنید؛ همچنین می توانیـد آن کار را با همکاری متقابل به پایان برسـانید: 

مثل یـک تیم!
 دربـاره زمان بنـدی بـه توافـق برسـید: در نظـر گرفتـن سـاعت بدن خـود و 
همسـرتان بسـیار مهم اسـت. برخی افـراد اهـل سـحرخیزی و برخـی اهل 
شـب زنده داری هسـتند؛ بنابراین اگر همسـرتان را مجبورکنید کارهای خانه 
را در سـاعاتی کـه آمادگـی نـدارد انجـام دهد، احتمـال تنـش را در خانـه باال 

می بریـد. زمان بنـدی صحیـح را جـدی بگیریـد.
 برنامـه را هر هفته مـرور کنیـد: همسـرتان را از برنامـه هفته پیـش ِرو مطلع 
کنید. جلسـات، مأموریت و مهمانی ها را بررسی کنید؛ سـپس با درنظرگرفتن 
این مـوارد برنامه ریزی کنیـد که چـه کارهایی را چه کسـی باید انجـام دهد. 
دربـاره کاری که بـرای انجامش داوطلب شـده اید، بـه هم نق نزنیـد. اگر این 
کار در هفتـه آینده هم انجام نشـد، می توانید دربـاره آن باهـم گفت وگو کنید.

Source: https://www.verywellmind.com/chores-conflict-in-
marriage-2300980

 پریسا جمدی  روزهایی که شما یا همسرتان از نحوه 
تقسیم کارهای خانه ناراضی هستید، سطح تنش در 
خانه باال می رود. همین تنش ممکن است جرقه ای برای 
شروع جروبحث میان شما و همسرتان باشد. اگر از 
خانم ها درباره بزرگ ترین نگرانی و استرس روزانه شان 
بپرسید، تعداد قابل توجهی از آنها از بی میلی آقای خانه 
برای همکاری در کارهای منزل گله خواهند کرد. امروز 
می خواهیم درباره روش تقسیم کارهای خانه بین زوجین 

با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید.

 زندگی سالم

تقسیم کارهای خانه با همسر، اصل پنهان

متاهل ها با دقت بخوانند

 دریا وفایی  سید علی مدنی زاده رییس 
دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف درگفت و 
گو با ما ضمن انتقاد ازبی توجهی نسبت به 
نقدها و ارائه راهکاِر کارشناسان اقتصادی، 
بیان داشت: در شرایط کنونی که کشور با 
بحران های اقتصادی اجتماعی بسیاری 
دست وپنجه نرم می کند، جامعه نیازمند 
فضای گفتگو و نقد سازنده کارشناسی برای 
حل مشکات است. اما متاسفانه عده ای 
کارشان برچسب زنی شده و به بهانه نشر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مانع از 

انجام آن هستند.
کشور  علمی  جریان  در   •

نفوذی هایی وجود دارند
وی بابیان اینکه در جریان علمی کشور 
نفوذی هایی وجود دارند که باعث عقب 
راندن مملکت می شوند ادامه داد: در این 
باره الزم به ذکر است که آموزش و تحقیق 
در علوم اداره کشور با بهره گیری از منابع و 
مراجع دسته اول علمی دنیا و تجربه اندوخته 
بین المللی و سپس تطبیق آن با اصول دینی، 
فرهنگی و اجتماعی و بومی کشور توسط 
کارشناسان امری بدیهی است. از قضا خطر 
آنجاست که توصیه به ترک بهره مندی از 
تجربیات دنیا کنیم و زندگی میلیون ها ایرانی 

را آزمایشگاه خود نماییم.
• خطر آنجاست که نخبگان کشور 

ناامید کنیم
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف 
اضافه کرد: خطر آنجاست که نخبگان کشور 
را از علم آموزی بهراسانیم و با تهمت های 
امنیتی در فضای عمومی از تاش برای 
اصاح کشور ناامید کنیم، رفتاری که 
براساس رهنمودهای رهبر انقاب مصداق 
خیانت است. خطر آنجاست که فضای 
پویای گفتگو و نقد تبدیل به فضای برچسب 
و تهمت شود. فراموش نکنیم که نهادهای 
امنیتی کشور نیز بیکار ننشسته اند و وظایف 

خود را انجام می دهند.
مدنی زاده گفت: شخصاً تاکنون طرح ها و 
پیشنهادهایی که به نهادهای سیاست گذاری 
کشور ارائه داده ام را به صورت عمومی منتشر 
کرده ام تا عاوه بر رعایت شفافیت، بتوانم 
با بهره مندی از نظرات کیفیت طرح ها را 
ارتقا داده و به توسعه گفتگوهای تخصصی 

و تقریب نظرات کارشناسی کمک نمایم.
• ایران نیازمند گفتگو و یافتن 
راه حل های کارشناسی و علمی 

است
این اقتصاد دان برجسته کشور خاطرنشان 
کرد: ایران نیازمند گفتگو و یافتن راه حل های 
کارشناسی و علمی است. آینده بسیار روشن 
است، اگر با همدلی تاش کنیم، صبر کنیم، 
ثابت قدم باشیم، بر خدا توکل نماییم و از 

رحمتش ناامید نشویم.

رشد شاخص درگرو رفع ابهام های بازار
شاخص بورس؛ عالیجنابی گاه سبزپوش و گاه سرخ پوش!

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: تشکیل صندوق رشد و 
فناوری بمنظور تأمین هرچه بهتر بودجه های پژوهشی و ارتقای این بخش در دانشگاه های 
کشور ضروریست. صدیقه واعظی فر، افزود: پژوهش، مظلوم ترین ُرکن دانشگاه هاست 
و از نظر بودجه در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد به همین دلیل برای رفع این چالش، 
پیشنهاد می شود معاونت های پژوهشی دانشگاه ها بصورت خودگردان اداره شوند تا 

اعتبارات مستقلی برای آنها در صندوق رشد و فناوری تخصیص یابد.
وی ادامه داد: در این روش می توان برخی از درآمدهای دانشگاه ها بویژه از محل 
قراردادهای ارتباط با صنعت را در قالب جداگانه به صندوق رشد و فناوری واریز کرد تا 
معاونت پژوهشی دانشگاه ها بتوانند بطور مستقل از نظر بودجه عمل کنند و این کار به 
بهبود وضعیت آن کمک بسیاری کند. واعظی فر با تاکید براینکه اجرای این طرحی باعث 
خروج بخش پژوهش دانشگاه ها از مظلومیت می شود، اظهار داشت: الزم است وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه راهکارها و اساسنامه هایی را تدوین و اباغ کند 
هرچند بنظر می آید برخی دانشگاه ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند. وی خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر نگاه به بخش پژوهشی دانشگاه ها بیشتر حالت شعارگونه دارد و آنها 

از نظر هزینه و اعتبارات در جایگاه پایانی قرار دارند که الزم است این نگاه اصاح شود.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان همچنین با تاکید بر لزوم 
حمایت معنوی سازمان ها و دستگاه های اجرایی از فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها 
گفت: در بسیاری از بخش ها، همکاری خوبی بین دانشگاه ها، متخصصان و صنایع در 
زمینه پژوهش وجود دارد که همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی برای تکمیل آن 

ضروریست.
وی به کنسرسیوم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان اصفهان در زمینه محیط زیست نیز 
اشاره و اضافه کرد: این کنسرسیوم از حدود یک و نیم سال گذشته تشکیل و حدود هشت 

کمیته تخصصی در آن ایجاد شده است بطوریکه حداقل حدود ۸0 نفر از صاحبنظران و 
استادان محیط زیست در آنها فعالیت دارند.

واعظی فر با بیان اینکه فعالیت این کنسرسیوم در مثلثی با سه ضلع متخصصان، صنایع و 
اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط استان، شکل می گیرد 
و کامل می شود، تصریح کرد: 2 ضلع این مثلث یعنی دانشگاه ها و ُمتخصصان و صنایع، 
هم افزایی خوبی در این زمینه پیدا کرده اند اما هنوز حمایت معنوی چندانی از سوی ضلع 
سوم صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه این کنسرسیوم مشکل مالی ندارد و 
واحدهای صنعتی تأمین هزینه های آن را پذیرفته اند، افزود: شاید یکی از دالیل اصلی 
اینکه هنوز این کنسرسیوم به دستاوردهای مورد نظر نرسیده، نبود حمایت کافی از سوی 
ضلع سوم است. اصفهان با حدود 200 هزار دانشجو، هفت هزار و 202 عضو هیات علمی 
و ۱۸0 دانشگاه و موسسه آموزش عالی، دومین استان دانشگاهی کشور محسوب می شود.

معاون دانشگاه پیام نور اصفهان:

تشکیل صندوق رشد و فناوری در دانشگاه ها ضروریست



نتایج جدیدترین مطالعه کشـوری درباره ارتباط شـادی 
و سـامت در ایـران، کـه اخیراً منتشـر شـده، تأیید کرد 
کـه ایرانی ها، خـود را »مردمی شـاد« تصـور نمی کنند. 
این مطالعـه کشـوری بـا عنـوان »رابطـه بین شـادی 
و خودارزیابـی سـامت« حاصـل همـکاری مشـترک 
محققان پژوهشـکده علوم بهداشـتی جهاد دانشگاهی 
و اولین مطالعه ملی اسـت که دو سـال قبـل، با جمعیت 
هدف ۱۹.۴۹۹ نفری در شـهرها و روستاهای کشور و در 

گروه سـنی ۱۸ تا ۶۵ سـاله انجام شـده اسـت.
بیـش از ۱۰ سـال از آغـاز انتشـار گـزارش جهانـی 
»شـادی« می گـذرد. ژوئـن سـال ۲۰۱۱، قطعنامـه 
»شـادی« در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحد به 
تصویب رسـید. بـه دنبـال تصویـب ایـن قطعنامـه، از 
کشـورهای عضـو مجمـع عمومی دعـوت شـد میزان 
شـادی شـهروندان خـود را بسـنجند، چراکـه به زعـم 
سـازمان ملل متحد، سـطح شـادی، چراغ روشن کننده 

مسـیر توسـعه پایـدار اسـت.
از سـال ۲۰۱۲ که انتشـار مسـتمر این گزارش با استناد 
به داده های نظرسـنجی موسسـه »گالوپ« آغاز شـده، 
جدول هـای ایـن گـزارش نشـان می دهد که طـی ۱۰ 
سـال گذشـته، ایران بابت میزان شادی شـهروندانش، 
نه تنهـا نتوانسـته رتبه خـود را بـه قبـل از ردیـف ۱۰۰ 
این جـدول کاهـش دهـد، بلکـه هر سـال نوسـانی در 
ردیف هـای ۱۰۵ تـا ۱۱۸ داشـته اسـت، بـه طوریکه در 
آخریـن رتبه بنـدی در سـال ۲۰۲۲، رتبـه ایـران، ۱۱۰ 

بوده اسـت.
به همه ایـن دالیل گفت و گـو کردیم با امـان اهلل قرایی 
مقدم جامعه شـناس دربـاره اینکه چـرا ایرانی هـا دیگر 
شاد نیسـتند؟ و ریشـه های عدم وجود شـادی در جامعه 

ایران کجاسـت؟

امـان اهلل قرایی مقدم جامعه شـناس با اشـاره بـه اینکه 
رتبه نـازل ایـران در رتبه بندی کشـورهای شـاد جهان 
جای تعجبـی نـدارد، گفت: بـر اسـاس اسـتانداردهای 
جهانی، ایران کشـور شـادی نیسـت و این موضوع تنها 
مربوط به مسـائل اقتصـادی و معیشـت مردم نیسـت، 
به نوعی شـادی و نشـاط یک پدیـده چند بعدی اسـت 
که باید از ابعـاد و زوایای گوناگـون آن را مـورد ارزیابی و 

بررسـی قرار داد.
وی افزود: اگـر بخواهیم ماک اقتصادی و معیشـتی را 

در نظر بگیریـم، مـردم هند بـا توجه بـه اینکه بـا فقر و 
تنگدسـتی دسـت وپنجه نرم می کنند، اما اصـواًل مردم 
شادی هسـتند، زیرا آن ها آیین ها و جشـن های مذهبی 
و سنتی بسـیار زیادی دارند که به نوعی شـادی در بطن 
جامعـه هندی ها وجـود دارد، بنابراین اینطور نیسـت که 
اگر اقتصاد کشـوری در وضعیت بدی قرار داشـته باشد، 

لزوماً آن کشـور چهره شـادی ندارد.
قرایی مقدم اظهار داشـت: شـادی و نشـاط باید از درون 
جامعه و خانواده به وجود آید، اما متاسـفانه در کشـورمان 

با توجه به مشـکات اجتماعی بسـیار زیـادی که وجود 
دارد، تعامـات اجتماعـی بـه پایین تریـن سـطح خـود 
رسـیده و افـراد حتـی بـا اعضـای درجه یـک خانـواده 
خود نیـز هیچگونـه معاشـرتی ندارنـد، خودمحـوری و 
منفعت طلبی حـرف اول و آخـر را در جامعه امـروز ایران 
می زنـد و شـما نمی توانیـد انتظـار داشـته باشـید که در 

چنین شـرایطی بـا جامعه شـادی روبرو باشـید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر اخبـار منفی و 
ناامیدکننـده جامعـه ایـران را احاطه کـرده اسـت، بیان 

داشـت: زمانیکـه شـما تلویزیـون را روشـن می کنیـد 
اخبـار منفـی شـما را در برگرفتـه و تمامـی آن هـا، بیان 
مسـائل ناامیـد کننـده اسـت، طبیعتـاً در ایـن وضعیت 
نمی تـوان انتظـار داشـت مـا بـا جامعـه شـادی مواجه 
باشـیم، همچنین محیط شـهری نیز به نوعـی به جای 
اینکه تقویت کننده شـادی در سطح جامعه باشـد، غم را 

در جامعـه گسـترش می دهـد.
این جامعه شـناس با تاکید بـر این که به صورت سـنتی 
طی ۱۰۰ سـال اخیـر جامعـه ایران بـا غم عجین شـده 
اسـت، اضافه کـرد: به صـورت تاریخی به خصـوص در 
این سـده اخیر جامعـه ایـران آنطور کـه باید و شـاید به 
شـادی بهـا نـداده اسـت و در مـورد شـادی های نسـل 
جوان نیز سخت گیری های بسـیار زیادی وجود دارد، به 
نوعی می توان گفت غـم و ماتـم در جامعه امـروز ایران 
تبدیل به یک ارزش شـده و مناسـبت و مراسم هایی که 
در رابطـه بـا غم و عـزاداری بـوده را اگـر شـما در تقویم 

بشمارید بسـیار بیشـتر از مراسم های شـاد است.
قرایی مقـدم ادامـه داد: عـاوه بـر مسـائل اجتماعـی و 
فرهنگی که در میزان شـاد زیسـتن یک جامعه اهمیت 
دارند، مسـائل اقتصادی نیز بسیار مهم هسـتند، در حال 
حاضـر ما با خیـل عظیـم جوانان بیـکار روبرو هسـتیم، 
بیـش از یـک سـوم از خانواده هـای کشـور در زیـر خط 
فقر قرار دارند و به نوعـی زندگی برای بسـیاری از مردم 
حتی قشـر مرفـه بسـیار سـخت شـده اسـت، افزایش 
روزافـزون قیمـت تمامـی کاالهـای ضـروری مـردم، 
شادی و نشـاط را از همه گرفته و زمانی که در خیابان راه 
می روید، مردمـی عبوس و عصبـی می بینیـد، بنابراین 
روبـه راه بودن اوضـاع اقتصادی یک فاکتـور مهم برای 
ارزیابـی میـزان شـادی در یـک جامعـه اسـت کـه این 
فاکتور در مورد کشـور مـا اوضاع بسـیار وخیمـی دارد.
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رسیدن به کیفیت مطلوب آموزش، ضروریست وضعیت کنونی تعلیم و تربیت 
در مدارس بررسی شود. در نشست با معاون آموزش و پرورش فوالدشهر در 
هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه سما لنجان، مدرسه را مکانی برای رشد و 
تحول در نظام تعلیم و تریبت تعریف کرد و گفت: ارزشمندترین و موثرترین 
سرمایه های کشور در اختیار مدارس قرار دارد. از این رو برنامه ریزی ها و 

تاش های مدرسه باید بر مبانی تحکیم و ارزش گذاری آن صورت گیرد.
 سیدمسعود داودی اظهار کرد: مجموعه مدارس سما در راستای باال بردن 
سطح کیفیت آموزش، با استفاده از روش های نوین آموزشی کیفیت را به سطح 
باالتری ارتقاء می دهد. وی خاطرنشان کرد: با شناخت اهداف، روش های 
آموزش و پرورش و سیاست های حاکم بر هر یک از دوره های تحصیلی، 

همچنین شناخت ویژگی های دانش آموزان، معلمان و برنامه های درسی، 
می توان روش مؤثر و کارآمدی را در مراکز آموزشی و مدارس به کار گرفت.

داودی با تاکید بر کیفیت مدارس سما اظهار کرد: آموزش مناسب و استفاده از 
معلمان صالح و توانا، بهبود و اصاح مدیریت وامور اداری و پشتیبانی معنوی 
و علمی از نظام آموزش و پرورش، نیازهای اصولی برای ارتقاء کیفیت مدارس 
سما هستند که دانشگاه آزاد اسامی لنجان در روند این ارتقاء تاش نموده و 
موفق عمل کرده است. معاون آموزشی آموزش و پرورش فوالدشهر نیز با بیان 
اینکه میانگین وضعیت موجود کیفیت مدارس سما باالتر از میانگین متوسط 
بقیه مدارس است و در وضعیت مطلوبی قرار دارد اظهار کرد: اصل مدارس غیر 
دولتی مبتنی بر رقابت است و مدارس سما به لحاظ کیفیت مطلوب گوی سبقت 

را در این فضای رقابتی ربوده اند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان:

وضعیت کنونی تعلیم و تربیت در مدارس بررسی شود

دبیـر نظـام صنفـی کشـاورزی 
اسـتان اصفهـان گفـت: اجـرای 
کامـل قانـون توزیـع عادالنه آب 
و مصوبـات مربـوط بـه جلسـات 
شـورای عالـی آب و طـرح ۹ 
مـاده ای راهـکار اصلـی احیـای 
دائـم حوضـه زاینـده رود اسـت.

اسـفندیار امینـی افزود: از سـوی 
دیگـر اجـرای سـایر مصوبـات 
مرتبـط در شـورای هماهنگـی 
زاینـده رود و کارگروه هـای ملـی 
و اسـتانی سـازگاری بـا کـم آبـی 
از دیگـر ضروریاتـی اسـت که به 
احیـای زاینـده رود می انجامـد.

• اقـدام جـدی نهادهـای 
متولـی با برداشـت های بی 

رویه
وی اضافـه کـرد: برداشـت های 
بـی رویـه بوسـیله پمپ هـای 
متعدد در مسـیر رودخانـه یکی از 
دالیـل اصلـی کاهش چشـمگیر 
آب در پایین دسـت اسـت و توقف 
آن باید از سـوی نهادهـای متولی 

به طـور جـدی دنبـال شـود.
دبیـر نظـام صنـف کشـاورزی 
تصریـح  اصفهـان  اسـتان 
کـرد: وجـود بندهـا و موانـع و 
خاکریزهـای بتنـی و خاکـی در 
رودخانه هـای  و  سرشـاخه ها 
فرعـی و مسـیل ها و آبراهه هایی 
کـه آب وارد رودخانـه زاینـده رود 
می کنـد دیگـر دلیـل کاهـش 
ورودی آب بـه رودخانـه اصلـی 
اسـت که بایـد ایـن موضـوع نیز 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
• حفاظـت و نظـارت کافی 
بـر رودخانـه زاینـده رود 

نیسـت
امینی ادامه داد: در سـال گذشـته 
آنچنـان که بایـد و شـاید حفاظت 
و نظـارت کافـی بـر رودخانـه 
زاینـده رود و سرشـاخه های آن 
توسـط وزارتخانـه نیـرو انجـام 
نشـد و وزارت جهـاد کشـاورزی 
نیـز نسـبت بـه ایجـاد و تجهیـز 
تشـکلهای آبَبران و سـازماندهی 
بهره بـرداران بـرای حفاظـت و 
بهره بـرداری از رودخانـه اقدامی 

نکـرده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: تعداد زیادی 
سـدهای کوچک در پایین دسـت 
سـد و در طول رودخانه تـا انتهای 
مسـیر توسـط وزارت نیرو و دیگر 
اشـخاص ایجـاد شـده اسـت که 
باعث کند شـدن سـرعت حرکت 
آب و همچنین بـاال رفتن ضریب 
نفـوذ آب می شـود کـه ایـن نیـز 

موجب تلفات مسـیر اسـت.
طـرح ۹ مـاده ای احیـای حوضـه 
آبریـز زاینـده رود در سـال ۹۳ 
بـا هـدف هماهنگـی و اعمـال 
مدیریـت واحـد بـر ایـن حوضـه 
منابـع،  موضوعـات  در  آبریـز 
مصـارف و حقابـه ها بـه تصویب 
شـورای آب کشـور رسـیده است.

اصفهان وضعیـت آبی نابسـامان 
و کم سـابقه ای را در نیـم قـرن 
اخیـر سـپری می کنـد بطوریکـه 
رودخانه زاینـده رود در ۲ دهه اخیر 
از سـد چم آسـمان در شهرسـتان 
لنجـان واقـع در غـرب اسـتان تا 
تـاالب گاوخونی بدفعات خشـک 
شـده اسـت و از مهـر سـال ۹۹ 
تاکنـون نیز، ایـن موضـوع تکرار 

. می شـود

گفت و گو

ISFAHAN
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اجرای کامل قانون 
توزیع عادالنه آب 

راهکار اصلی احیای 
رود

دبیر نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان:

عکس خبر

بازدید اعضای شورای شهر 
اصفهان از پایانه کاوه

اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان به 
صورت میدانی از پایانه مسافربری کاوه بازدید کردند.

پژمان گنجی پور / ایمنا

گفت و گو با یک جامعه شناس با محوریت یک پرسش؛ چرا ایرانی ها »شاد« نیستند؟

صعود مشکالت و سقوط تعامالت همزمان در جامعه

 اخبار اصفهان  پاکستان ، کشور همسایه ایران با 
۲۲۰ میلیون جمعیت بازار مستعدی برای انواع تولیدات 
ایرانی از جمله محصوالت فوالدی است.  ذوب آهن 
اصفهان با هدف حضور مستمر و پررنگ در این بازار 
در اولین نمایشگاه اختصاصی کاال و خدمات بازرگانی 
دو کشور همسایه ایران و پاکستان که در الهور برگزار 

شد حضور داشت . 
الهـور بـا ۳۰ میلیـون جمعیت مرکـز ایالـت پنجاب 
بـه عنـوان پرجمعیـت تریـن اسـتان پاکسـتان بـا 
۱۱۰ میلیـون جمعیـت اسـت.ذوب آهـن اصفهان به 
عنـوان بزرگترین تولید کننـده مقاطع سـاختمانی در 
خاورمیانه بـا برپایی غرفـه ای در نمایشـگاه الهور ، 

انـواع محصـوالت خـود بـه ویـژه ریـل ، آرک انواع 
تیرآهـن و میلگـرد را در معرض دیـد بازدیدکنندگان 

گذاشـته است.
در این نمایشـگاه فعاالن بازرگانی پاکسـتان از ایالت 
های مختلـف در غرفـه ذوب آهـن حضور مـی یابند 
و در خصـوص نحـوه همـکاری و شـیوه هـای خرید 

محصـوالت ذوب آهـن مذاکره مـی کنند .
ریـل، آرک ،تیـر آهـن هـای بـال پهـن و سـایر 
محصـوالت کیفـی ذوب آهـن مـورد توجـه فعاالن 
بازرگانی کشـور پاکسـتان قرار گرفت و مـی توان از 
هـم اکنـون محصـوالت کیفی ایـن مجتمـع عظیم 

صنعتـی را در راه پاکسـتان دانسـت.

شـایان ذکـر اسـت مراسـم افتتاحیـه این نمایشـگاه 
در هتـل پی.سـی شـهر »الهـور« بـا حضـور 
شـخصیت های ایرانی و پاکسـتانی، فعاالن بازرگانی 
۲ کشـور و اعضـای اتاق هـای بازرگانـی کشـور 

میزبـان همچنیـن اصحـاب رسـانه برگـزار شـد.
سخنرانان در مراسـم افتتاحیه خواسـتار بهره برداری 
گسـترش  بـرای  یالـت  ا ایـن  ظرفیت هـای  از 
همکاری هـای تجـاری بـا ایـران و اسـتان های 

مختلـف کشـورمان شـدند.
محمدرضـا ناظـری سرکنسـول ایـران در الهـور، 
رحمـان عزیـز نائـب رئیـس اول اتـاق بازرگانـی و 
صنعت الهـور، »نجم الحسـن جاوا« رئیس شـورای 

بازرگانی ایران و پاکسـتان در اتاق الهـور و برخی از 
فعـاالن نام آشـنای این کشـور نیـز در سـخنان خود 
جمعیت ۳۰۰ میلیونی دو کشـور همسـایه را ظرفیت 
بالقوه بـرای تامیـن نیازهـای متقابل عنـوان کردند.
در اولیـن نمایشـگاه اختصاصی بازرگانـی جمهوری 
اسـامی ایـران و پاکسـتان شـرکت های ایرانـی 
در حوزه هـای مختلـف شـامل محصـوالت لبنـی، 
فـوالد، ماشـین آالت و تجهیـزات پخت و پـز، لوازم 
بهداشـتی، مبلمـان، موادغذایـی، پوشـاک، بـرش 
سـنگ، حفـاری معدنـی، قطعـات خـودرو و وسـایل 
مخابراتـی حضـور دارنـد و محصوالت شـان را بـه 

نمایـش مـی گذارنـد. 

اولین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران و پاکستان برگزار شد: 

محصوالت کیفی و استراتژیک ذوب آهن اصفهان در راه پاکستان

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

احمدرضـا رئیـس زاده در گفـت و گـو با خبرنـگار صاحـب نیـوز اظهار 
کرد: سـطح زیر کشـت گلسـتان های گل محمدی در اسـتان سـه هزار 
و ۹۵۰ هکتـار بـرآورده شـده کـه بـا این سـطح زیرکشـت پیـش بینی 

می شـود ۱۲ هـزار تن گل تـر از ایـن مزارع برداشـت شـود.
مدیـر امـور باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان 
عنـوان کـرد: تاکنـون ۶۰ درصـد از مـزارع گل محمـدی برداشـت 
شـده اند ولی همچنـان عملیـات برداشـت گل تا یک مـاه دیگـر نیز در 

شهرسـتان های سردسـیر اسـتان ادامـه دارد.
رئیس زاده بیان کرد: سـطح زیر کشـت گل محمدی حـدود ۳۰۰ هکتار 
نسـبت به سـال گذشـته افزایـش داشـته و بـا توجـه بـه ایـن افزایش 

زیرکشـت، تولید گل نیـز ۱۰۰۰ تن بیشـتر بوده اسـت.
وی افـزود: شهرسـتان های عمـده کشـت گل محمـدی در اسـتان 
اصفهـان بـه ترتیـب سـطح عبـارت از کاشـان، شـاهین شـهر و میمه، 

نجف آبـاد، سـمیرم، فریدونشـهر و نطنـز اسـت.

در راسـتای زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطـره شـهدای گرانقدر، یـادواره 
شـهدای مخابـرات منطقه اصفهـان برگزار شـد.

این یـادواره و به مناسـبت فرا رسـیدن سـالروز فتح خرمشـهر با حضور 
عموم مردم و همـکاران و بازنشسـتگان مخابـرات منطقـه اصفهان در 
سـالن کوثـر ایـن مجموعـه واقـع در خیابان بـی سـیم شـرقی برگزار 

گردیـد.
سـخنرانی حجت االسـام مهـدی نیلی پـور مسـئول بنیـاد مهدویت، 

روایتگـری رزمنـده آزاده حـاج مهـدی کلوشـانی، شـعر خوانـی شـاعر 
اهلبیـت محسـن ناصحـی، مداحـی کربایـی جـواد حیـدر و تجلیل از 
خانواده هـای شـهدای مخابراتـی از جملـه برنامه هـای ایـن یـادواره 
بـود. در حاشـیه ایـن جلسـه حضـور پیکـر شـهید گمنام هشـت سـال 
دفاع مقدس نیـز صفای زایـد الوصفی به حال و هوای جلسـه بخشـید. 
گفتنی اسـت مخابـرات منطقـه اصفهـان در جریان هشـت سـال دفاع 
مقدس، بیسـت شـهید گرانقـدر تقدیـم انقاب اسـامی نموده اسـت.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

پیش بینی برداشت 12000 تن گل از مزارع گل محمدی استان اصفهان
در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر:

یادواره شهدای مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد
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