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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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نخستین نشست از سلسله نشست های روسای هیات مدیره تشکل های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و در آن تاکید شد:

انتقال تکنولوژی دروغی بزرگ در دنیا

Scary Movies: Can They Actually Be Good for Anxiety?
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

شناسایی ۴۳۰ ساختمان ناایمن در استان

مریـم محسـنی: مراحـل پایانـی عملیـات جابه جایـی خط انتقـال آب ایسـتگاه 
پمپاژ ویالشـهر به مخـزن 20 هـزار مترمکعبی در زیرگذر شـهدای دانشـجوی 

شـهر نجف آبـاد در حـال انجام اسـت.

مدیـر آبفـای نجـف آبـاد گفـت: جابه جایـی این خـط انتقـال به طـول 640 
متر و قطـر یکهـزار میلی متـر بـا 3 عبور عرضـی از جـاده نجـف آبـاد عملیاتی 

شـده است.
جواد کاظمـی با اشـاره به این کـه عملیـات جابه جایی خـط انتقال آب ایسـتگاه 
پمپـاژ ویالشـهر بـه مخـزن 20 هـزار مترمکعبـی از 25 اردیبهشـت مـاه آغـاز 
شـده و پیش بینی می شـود تـا 25 خرداد مـاه ادامـه یابد افـزود: ایـن عملیات با 
همـکاری گـروه مدیریـت بحـران شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان و با 
دقت و سـرعت قابـل توجهی در حـال اجراسـت زیرا از طریـق این خـط انتقال، 

آب شـرب جمعیـت 300 هـزار نفـری نجف آبـاد تأمین می شـود.
وی گفت: هـم اکنون نجـف آباد تحت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهـان بزرگ 
اسـت و آب از شـیرخانه قهدریجان به ایسـتگاه پمپاژ ویالشـهر منتقل می شـود 
و سـپس از طریـق ایـن خـط بـه مخـزن 20 هـزار مترمکعبـی منتقـل و بیـن 

مشـترکین توزیـع می شـود.
کاظمی افزود: اجـرای زیر گذر شـهدای دانشـجوی نجف آباد یکـی از مطالبات 
مردم این شـهر بوده که شـرکت آب و فاضالب نهایت همکاری را با شـهرداری 

در اجرای این طرح و جابه جایی تاسیسـات آب داشـته اسـت.

مدیر آبفای نجف آباد خبر داد:

جابه جایی تاسیسات آبی در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف آباد

6

نحـوه برخـورد زوجیـن بـا خشمشـان معمـواًل  
می تواند باعـث لطمه به رابطـه شـود. در این مقاله 
قصد داریم به شـما آمـوزش دهیم چگونـه به طور 
مؤثر بـر خشـم در رابطه غلبـه کنیـد و آن را کنترل 
کنیـد. خشـم و عصبانیـت یـک واکنـش هیجانی 
و طبیعی اسـت کـه در هـر رابطـه ای بی شـک رخ 

خواهـد داد.
متاسفانه بیشـتر در برخورد با افرادی که دوستشان 
داریـم، از جملـه شـریک زندگی مـان، خشـممان 
طغیـان می کنـد. امـا عالقـه زیـاد در رابطـه نباید 

باعث شـود که احساسـاتی نظیـر خشـم غیرقابل 
کنتـرل باشـند. مدیریـت خشـم خـود، و مدیریت 
چگونگـی پاسـخ بـه خشـم همسـر، یـک مهارت 
خیلـی مهـم و مؤثـر اسـت کـه می توانـد باعـث 

افزایـش صمیمـت در رابطـه شـود.
• به هیچ وجه محل دعوا را ترک نکنید

برخی ممکن اسـت بعـد از دعوا بـا همسـر، در را به 
هم کوبیـده و از خانـه بیرون بروند. سـکوت ممکن 
اسـت به طور موقت باعث آرامش شما شـود، اما به 
احتمال زیاد باعـث افزایش اضطـراب یا عصبانیت 

همسـرتان می شـود. البته منظور ما این نیسـت که 
در همان لحظـات هیجانـی و اوج دعوا بنشـینید و 
مشـکل را حل کنیـد. اما به جـای اینکـه صحنه را 
ترک کنید، با منطق به همسـرتان بگویید که فعاًل 
به آرامش نیـاز داریـد و می خواهید کـه افکارتان را 
سـازماندهی کنید. به همسـرتان بگویید کـه قطعًا 
حـل این مشـکل برایتـان مهـم اسـت، اما نیـاز به 
زمان دارید و سـر فرصـت برای حل مشـکل وقت 

خواهید گذاشـت.
 ادامه در صفحه 8 ...

پریسا جمدی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

لزوم و چگونگی کنترل خشم و ناامیدی در رابطه؛

کنترل احساسات را در دست بگیرید
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عضو هیأت رئیسه مجلس خواستار شد:

 ضرورت آسیب شناسی تصمیمات
عرصه حکمرانی از منظر علمی

 گفت و گو با مدیرعامل اولین انجمن »حمایت از زوج های نابارورامید دنیا«
درکشور وایده پرداز »کدملی«:

یک فرصت برای جوان سازی جمعیت در حال از دست رفتن است

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از پیشرفته ترین
و نخستین فلومترآلتراسونیک
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره مسیر تالش شرکت؛

 سرمایه گذاری در زنجیره ارزش
برای سودهی بیشتر است

چهره روز

سرپرست آبفای استان اصفهان مطرح کرد؛

لزوم تدوین سناریوی تأمین آب 
شرب پایداربرای گذر از تابستان
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 اخبـار اصفهان   سرپرسـت آبفـای اسـتان اصفهان بر 
لزوم تدوین سـناریوی تأمین آب شـرب پایـدار برای گذر 

بدون دغدغه از تابسـتان سـال جـاری تاکیدکرد.

ت
ی اس

س تزئین
صفهان | عک

منبع: اخبار ا

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.

شناسه: 1325799

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  دوم

شناسه: 1325809

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

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرط ورودمناقصه (ریال)

4010/1005

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

(بخش اول)

5/140/000/000

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

و برنامه ریزى

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

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

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

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

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

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

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

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

شناسه: 1324763

نوبت دوم

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

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.

شناسه: 1325799

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  دوم

شناسه: 1325809

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

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرط ورودمناقصه (ریال)

4010/1005

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

(بخش اول)

5/140/000/000

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

و برنامه ریزى

نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامه معتبــر یا فیــش واریز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد 
با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد 

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

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

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

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

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

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

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

شناسه: 1324763
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رئیـس دانشـگاه پیام نـور اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه تأسـیس 
دانشـگاه پیـام نـور اسـتان اصفهـان 
در سـال ۶۷، گفـت: براسـاس آخرین 
رتبه بنـدی، دانشـگاه پیام نـور بیـن 
دانشـگاه های باز دنیا )آمـوزش از راه 
دور( رتبـه ۶ و در بیـن دانشـگاه های 

بـاز آسـیا رتبـه دوم را دارد.
• ادغـام حـدود ۱۳ واحـد در 

شـورای اداری دانشـگاه
رضـا مختـاری در حاشـیه نشسـت 
در  مجلـس  نماینـدگان  مجمـع 
دانشـگاه پیـام نـور از ادغـام حـدود 
۱۳ واحـد در شـورای اداری ایـن 
دانشـگاه در سـال ۹۸ خبرداد و اظهار 
کـرد: بـا ایـن اقـدام تعـداد واحدهای 
دانشـگاهی از ۴۳ مرکـز بـه ۳۰ مرکز 
کاهـش یافت کـه در حـال حاضـر با 
۳۵ هـزار دانشـجو در نقـاط مختلـف 
اسـتان و در سـه مقطـع کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری فعالیت 

دارنـد.
وی افـزود: دانشـگاه پیام نـور در ۱۶۳ 
رشـته کارشناسـی، ۹۴ رشـته ارشد و 
سه رشـته دکتری دانشـجو می پذیرد 
و تاکنـون ۲۰۰ هـزار دانشـجو از آن 

فارغ التحصیـل شـده اند.
• دانشـگاه پیـام نـور نیمـه 
کمتریـن  و  اسـت  دولتـی 
شـهریه را دریافـت می کنـد

به گـزارش ایسـنا، مختاری با اشـاره 
بـه اینکـه دانشـگاه پیـام نـور نیمـه 
دولتـی اسـت و در بین دانشـگاه های 
شـهریه  کمتریـن  بگیـر،  شـهریه 
را دریافـت می کنـد، تاکیـد کـرد: 
شهریه این دانشگاه از سـال ۹۴ و ۹۵ 
تاکنون ریالـی اضافه نشـده و در واقع 
بعضـی از واحدهـای این دانشـگاه به 
لحـاظ اقتصـادی زیـان ده هسـتند و 
تنهـا هـدف از فعالیت آنها، گسـترش 
عدالت آموزشـی و خدمات رسـانی به 

نقـاط محـروم اسـت.
رئیـس دانشـگاه پیام نـور اصفهـان 
بـا اشـاره بـه اسـتفاده از محتـوای 
اسـتاندارد آموزشـی در این دانشـگاه، 
گفـت: کتـب به صـورت خودخـوان 
طراحـی شـده و محتـوای آموزشـی 
کم یـا زیاد نمی شـود و یـک کتاب در 
کل کشـور به صورت کامـل تدریس 
می شـود، سیسـتم آموزش دانشـگاه 
نیـز بـه صـورت الکترونیکـی اسـت 
و برخـاف سـایر دانشـگاه ها پیـش 
از شـیوع کرونـا زیرسـاخت آمـوزش 
غیرحضـوری در پیام نـور فراهـم بود 
و همیـن سـبب شـده دانشـجویان 
ننـد حیـن فعالیـت شـغلی بـه  بتوا

تحصیـل بپردازنـد.
مختـاری ادامـه داد: پروژه هـای 
نیمه تمـام مـا در شهرسـتان ها در 
حـد ۸۰ یـا ۹۰ درصـد باقیمانـده کـه 
امیدواریـم بـا اعتبـارات تخصیـص 
نیـم آنهـا را بـه اتمـام  یافتـه بتوا
برسـانیم و واحدهـای فعال پیـام نور 

را افزایـش دهیـم.
وی به فرونشسـت شـدید سـاختمان 
کهنـدژ دانشـگاه پیام نـور اصفهـان 
بـرای  کـرد:  تصریـح  و  اشـاره 
نوسـازی و رفـع مشـکات واحدهـا 
و همچنیـن توسـعه کمـی و کیفـی 
آموزشـی و رشـته های دانشـگاهی 
بـه اعتباراتـی نیـاز داریـم کـه امیـد 
اسـت با همکاری نمایندگان مجلس 

محقـق شـود.

دانشگاهپیامنور
دومیندانشگاه

آموزشازراهدورآسیا

 رئیس دانشگاه پیام نور
استان اصفهان خبر داد:

بهـرام نـادی در گفت وگو بـا ایسـنا در خصـوص آسـیب پذیری سـازه ها، 
اظهار کـرد: سـازه ها تحـت تأثیـر بـار زلزلـه، دارای حرکت افقی هسـتند 
و باید ایـن حرکت بـدون برخورد با سـایر سـازه های مجـاور انجام شـود؛ 
همانند دو ظـرف ژله در کنـار هم کـه در صورت لـزوم برای عـدم برخورد 
با یکدیگـر بایـد فاصله کافـی بین آنهـا ایجاد شـود کـه این فاصلـه »درز 

انقطـاع لـرزه ای« نامیده می شـود.
وی با بیان اینکه فرونشسـت زمیـن در حال تغییر فاصله بین سـاختمان ها 
و برهم خـوردن درز انقطـاع لرزه ای اسـت، گفت: هنـگام وقـوع زلزله، در 
سـاختمان هایی کـه در نواحـی فرونشسـت زمیـن قـرار دارنـد، بـا توجـه 
به اینکـه فاصلـه درز انقطـاع لـرزه ای طراحـی آنهـا برهم خـورده، امکان 
ضربه متقابـل دو سـاختمان مجاور ایجـاد می شـود، در حالیکـه هیچ یک 
از سـازه ها در اصفهان و یا کشور براسـاس ضربه متقابل دو سـازه همجوار 

طراحـی نمی شـود.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد نجف آبـاد تأکیـد کـرد: اگـر زمانی در 
اصفهان زلزلـه رخ دهـد، پتانسـیل اتفاقاتی همچـون متروپـل در مناطق 

درگیـر فرونشسـت، وجـود دارد.
وی با اشـاره به سـازه هایی کـه چرخیده اند، گفت: سـازه هایی کـه به دلیل 
فرونشسـت زمیـن دچـار چرخـش شـده اند، در برابـر زلزله آسـیب پذیرتر 

. هستند
وی با اشـاره به مثالی از آسـیب چرخش دو سـازه، گفت: چرخش دو سـازه 
۱۱ طبقه برج زیتـون باوجود پی گسـترده و تخلیـه بیش از ۳۲ مدرسـه به 
سـبب آسـیب های ناشـی از فرونشست اسـت و سـؤال اساسـی این است 
که چگونـه می تـوان در یـک مدرسـه آسـیب دیده از فرونشسـت و دارای 
ترک های فـراوان، پذیرای ۹۲۰ دانش آمـوز در دو نوبت صبـح و بعدازظهر 
بود و آیـا توقـف فعالیـت و جابجایی ایـن نمونه از مـدارس نیازمنـد رخداد 

حادثه ای اسـت؟
نادی به ریزش سـاختمان متروپـل آبادان اشـاره کرد و توضیـح داد: کلیت 
کار این اسـت که این برج دارای طـراح، نقشـه اجرایی، ناظـر و ناظر عالی 
نظام مهندسـی و ... بـوده و در حالـت عـادی مجـوز بتن ریـزی هر سـقف 
پـس از تائیـد سـازمان های ذیصـاح همچون سـازمان نظام مهندسـی و 

شـهرداری صـورت می گیرد.
وی دربـاره اینکـه باوجود ایـن نظارت ها چـه اتفاقـی رخ می دهـد که این 
دسـت از تخلفـات صـورت می گیرد، گفـت: ادعا شـده کـه در سـاختمان 
متروپـل دارای مجوز شـش طبقه بـوده کـه بعد سـه طبقه و بعـد دوطبقه 
دیگر بـه آن اضافه شـده اسـت، بنابرایـن باید دیـد، در چه شـرایط خاصی 
ممکن اسـت چنین اتفاقـی رخ دهد کـه ناظر، ناظـر عالی نظام مهندسـی 
و شـهرداری و ... چشـم خود را به روی ایـن تخلفات ببنـدد. حادثه متروپل 
نشـان دهنده ایـن موضوع اسـت کـه این هـا به تدریـج از وظایف خـود در 

حـوزه نظارت عـدول کـرده و دسـتگاه ها بـا آن کنـار آمده اند.
نـادی دربـاره اینکه آیـا نمونه مشـابهی از سـاختمان متروپـل در اصفهان 
وجـود دارد یـا خیـر، توضیـح داد: فرونشسـت سـاالنه ۱۸.۵ سـانتیمتری 

اصفهـان، فاجعـه متروپـل به وسـعت یک دشـت اسـت.
وی توضیـح داد: بیان سـاالنه آب زیرزمینی دشـت ها به خصوص دشـت 
اصفهان- برخوار با سـاکنین بیـش از ۲.۵ میلیون نفر، در هر سـال منفی و 

این به معنای قطعیت در تهی شـدن آب زیرزمینی دشـت اسـت.

یــک دکتــری عمــران و ژئوتکنیک بــا بیــان اینکه 
فرونشســت ســاالنه ۱۸.۵ ســانتیمتری اصفهان، 
فاجعــه متروپــل بــه وســعت یــک دشــت اســت، 
گفــت: حادثــه متروپــل نشــان دهنده ایــن 
ــود  ــف خ ــج از وظای ــه به تدری ــت ک ــوع اس موض
ــا  در حــوزه نظــارت عــدول کــرده و دســتگاه ها ب

ــد. ــار آمده ان آن کن

فرونشست اصفهان
فاجعه متروپل

به وسعت یک دشت

یک دکتری عمران و ژئوتکنیک هشدارداد؛

گفت و گو

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید 
گفت: ما باید دوباره به معنای واژه 
»نظام« بازگردیم و آن را دوباره تعریف 
کنیم، مگر می توانیم نظامی داشته باشیم 
که مردم در آن حضور نداشته باشند؟ 
مگر نهاد مهم تر از دولت-ملت وجود 
دارد؟ مگر می شود نظام را از نهاد دولت 
تخلیص کرد و ملت را از بدنه نظام جدا 

دانست؟
محمود  والمسلمین  حجت االسام 
شفیعی با بیان اینکه آغاز حرکت سیاسی 
و اجتماعی امام خمینی )ره( همزمان با 
وجود دو مشکل اساسی در تاریخ معاصر 
ایران بود، اظهار کرد: ایران در آن دوره به 
نحوی تحت نفوذ همه جانبه قدرت های 
بزرگ قرار داشت و استقال کشور به 
کلی زیر سؤال رفته بود. استعمار و استبداد 
از نیمه دوم قرن نوزدهم شدت گرفته بود 
و منافع دولت های بزرگ بدون آنکه در 
ایران حضور داشته باشند از سوی دولت و 
نیروهای نظامی ایران دنبال می شد، این 
همان وضعیت نیمه استعماری بود که 
ظاهراً دولت به ملت تعلق داشت، اما در 
راستای منافع و مصالح ملت های بیگانه 

سیاست گذاری می کرد.
وی با اعتقاد به اینکه سابقه مبارزه با 
استبداد و استعمار در ایران به نیمه دوم 
قرن نوزدهم باز می گردد، ادامه داد: با 
این همه ظهور پهلوی در ایران به تثبیت 
و استحکام استعمار و سپس استبداد 
منجر شد و درست در همین زمان است 
که مردی با ویژگی های منحصربه فرد 
مذهبی، شخصیتی، علمی، معرفتی و 
اجتماعی و صاحب نبوغ گسترده که 
اطاعات سیاسی، دینی و تاریخی ایران 
را می شناسد، یک حرکت سیاسی و 
اجتماعی بزرگ را آغاز می کند و بر قدرت 
داخلی و پیشینه الهی و مذهبی ملت، 
جنبش انقابی را به پیش می برد و آن 

را به نتیجه می رساند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید 
ادامه داد: پیروزی انقاب اسامی برای 
نخستین بار، ایران معاصر را از زیر سلطه 
استبداد داخلی و استعمار خارجی که دو 
بلیه اساسی نظام سیاسی و اجتماعی 
کشور است، بیرون می آورد، بنابراین 
بی شک سرمایه و میراث بزرگ امام 
خمینی همین پیروزی انقاب اسامی 
و تأسیس نظام مبتنی بر اراده ملت و به 
ارمغان آوردن استقال و آزادی به عنوان 
شعارهای محوری انقاب اسامی 

است.
 شفیعی شعار »نه شرقی، نه غربی، 
به عنوان  را  اسامی«  جمهوری 
بنیادی ترین شعار انقاب مورد توجه 

قرار داد و تاکید کرد: منظور از این شعار، 
استقال از شرق و غرب و هر قدرت 
خارجی است؛ منظور از آزادی، آزادی 
سیاسی است، بنابراین می بینیم که این 
شعار چه مفاهیم جامعی را در خود جای 
داده، به نظرم همین هماهنگ سازی 
خواسته ها و منظورها در انقاب با هویت 
تاریخی ایرانیان که عمدتاً همان هویت 
دینی است یکی دیگر از میراث ارزشمند 

حضرت امام )ره( است.
وی با اشاره به حضور ایدئولوژی های 
فراوان در ایران همزمان با پیروزی 
انقاب اسامی، گفت: سوسیالیسم، 
لیبرالیسم، ناسیونالیسم و دیگر نحله های 
فکری در صحنه انقاب حاضر بودند و 
پیروان هر یک نیز تا پیش از پیروزی 
انقاب هر کدام بر اساس ایدئولوژی خود 
مدلی را برای مبارزه علیه این استبداد و 
استعمار در پیش گرفته بودند، اما آنچه 
امام خمینی را در رأس مبارزات سیاسی و 
اجتماعی زمان شاه قرار داد، برتری او در 

رهبری این حرکت بزرگ سیاسی بود.
مشترکات  از  استفاده   •
ایدئولوژی ها در ابتدای انقالب، 

هوشمندی امام بود
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید 
بهره مندی از مشترکات ایدئولوژی ها 
در مسیر انقاب و پرهیز از نقاط آسیب 
آن ها را از هوشمندی های بی بدیل امام 
)ره( یاد کرد و ادامه داد: نقاط مثبت این 
ایدئولوژی ها همان شعارهای بنیادین 
انقاب بود، مثًا لیبرال ها بر آزادی و 
سوسیالیست ها بر عدالت اجتماعی و 
اصالت دادن به مردم و جمهوریت تاکید 
می کردند. امام این ها را پذیرفت و در 

گفتمان خود آنها را جذب کرد.
شفیعی در بیان ناهنجاری ها و نقاط 
ضعف انواع گفتمان ها در ابتدای پیروزی 
انقاب، خاطر نشان کرد: بزرگ ترین 
نقطه ضعف این ایدئولوژی ها این بود 
که با هویت تاریخی و مذهبی ایرانی ها 
هماهنگی نداشت و هیچ کدامشان در 
این سرزمین ساخته و پرداخته نشده 
بودند، اما امام تاش کرد فضائل این 
ایدئولوژی ها را به گونه ای جذب کند 
که با هویت تاریخی و اندیشه ای ایران 

هماهنگی پیدا کند.
• تکیه بر شعارهای جدید و تاکید 
بر هویت ایرانی، رمز موفقیت 

امام در انقالب بود
وی با اعتقاد به اینکه بدون بازگشت به 
هویت و تاریخ ایران پیروزی در نهضت 
انقاب اسامی ممکن نبود، تصریح 
کرد: پیش از انقاب نیز بارها و بارها 
حرکت های سیاسی با نام های مختلف 

در ایران آغاز شده بود، حتی دستاورهای 
بزرگی هم حاصل شده بود، اما هرگز به 
نتیجه نرسیده بود و حتی شکست خورده 
بود. رمز موفقیت امام خمینی )ره( تکیه 
بر شعارهای جدید و تاکید بر هویت های 
تاریخی و مذهبی دیرین ایرانیان بود 
و همان طور که می دانیم باعث شد تا 
گفتمان امام به گفتمان مسلط زمان خود 

تبدیل شود.
• خود انتقادی و بازگشت به 
شعارهای انقالب راهی برای 

حفظ میراث امام )ره(
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید 
در پاسخ به این سؤال که چگونه می شود 
میراث امام خمینی )ره( را حفاظت و 
صیانت کرد، گفت: ما باید دائمًا به 
شعارهای محوری انقاب بازگردیم 
و وضعیت خود را آسیب شناسی کنیم. 
ما به یک نظام خود انتقادی نیاز داریم، 
شاید چون احساس می کنیم که اگر 
انتقاد از خود وجود داشته باشد یک نقطه 
ضعف است، اما همین تفکر، خطر بسیار 

بزرگی است.
ابعاد و  اینکه همه  بیان  با  شفیعی 
حوزه های زندگی ما نیازمند نقد است، 
ادامه داد: ما باید در مسائل اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خود 
را نقد و در رسانه ها گفت وگو کنیم و از 
فضای حوزه و دانشگاه برای نقد کردن 
بهره مند شویم. میراث امام خمینی )ره( 
تنها در صورتی حفظ می شود که ما از 
این خود انتقادی نترسیم و بحث توسعه 
سیاسی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

• خأل سیاسی، مشکل همیشگی 
ایران

وی بزرگ ترین دلیل پیروزی انقاب 

را وجود خأل سیاسی در کشور توصیف 
و خاطرنشان کرد: اصًا تا پیش از آن 
هم، مهم ترین دلیل پایداری استبداد در 
ایران خأل سیاسی بود. پس اگر مسئله 
اصلی کشور استبداد بود ما باید مسئله 
توسعه سیاسی را جدی بگیریم، کما 
اینکه شعارهای محوری انقاب هم 
همگی سیاسی بود. شما نگاه کنید، 
آزادی، استقال و جمهوری همه 
مفاهیم سیاسی با معنای تماماً سیاسی 

هستند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید 
با تاکید بر اینکه عدم توجه به توسعه 
سیاسی می تواند تبدیل به پاشنه آشیل 
بزرگی در آینده شود، اضافه کرد: 
ما باید دوباره به معنای واژه »نظام« 
بازگردیم و آن را دوباره تعریف کنیم. مگر 
می توانیم نظامی داشته باشیم که مردم 
در آن حضور نداشته باشند؟ مگر نهادی 
مهم تر از دولت-ملت وجود دارد؟ مگر 
می شود نظام را از نهاد دولت تخلیص 
کرد و ملت را از بدنه نظام جدا دانست؟ 
آن وقت »نظام« چه معنایی می تواند 

داشته باشد؟
• حفظ نظام یعنی حفظ ملت و 

حفظ رضایت مردم
شفیعی با طرح این پرسش که چرا 
»نظام« باید به دولت تقلیل یابد، ادامه 
داد: حفظ نظام یعنی حفظ ملت، یعنی 
حفظ رضایت مردم و توجه به نیازهایی 
که جامعه احساس می کند. بزرگ ترین 
نهاد یک جامعه ملت، و دولت هم حتی 

برآمده از اراده ملت است.
• پروسه توسعه سیاسی تمام 

نشده است
وی به تصور اشتباهی که از ابتدای 

همچنان  تاکنون  انقاب  پیروزی 
وجود داشته اشاره و تصریح کرد: برخی 
به اشتباه گمان می کردند که پس از 
سال های طوالنی مبارزه در ۲۲ بهمن 
۵۷ شاخ استبداد را شکسته اند و نظام 
جدیدی را بر خرابه های نظام گذشته 
استوار کرده اند. تصور بر این بود که 
پیروزی انقاب یعنی تحقق پیروزی 
نهایی به لحاظ سیاسی و می گفتند که 
انقاب آخرین نسخه از توسعه سیاسی 
بود و کار دیگر تمام شده، اما این تصور و 

اندیشه غلط بود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید 
تاکید کرد: حتی همین امروز هم در 
برخی رسانه ها می بینیم و می شنویم 
که می گویند انقاب اسامی به لحاظ 
سیاسی از همه سیستم های دنیا جلوتر 
و پروسه توسعه سیاسی تمام شده و اگر 
مشکات اقتصادی هم برطرف شود، 
مسئله حل شده است، اما این اشتباه 
بزرگی محسوب می شود؛ اتفاقاً به نظر 
من باید در همان ابتدای پیروزی انقاب 
اسامی به این باور می رسیدیم که روند 

توسعه سیاسی تازه آغاز شده است.
شفیعی اضافه کرد: استقال، آزادی و 
جمهوری اسامی شعارهای برخاسته از 
خاهای سیاسی ملت بود، اما از شعار تا 
تحقق عمل، فاصله زیادی باقی است و 
برای تحقق مسئله، اراده بزرگ و تاش 
زیاد نیاز است تا ملت به نیازهای خود به 
لحاظ تاریخی و هویتی دست یابد. باید 
اراده مردم را جدی گرفت و به مردم 
دوباره بازگشت؛ تنها در این حالت است 
که نظام مستحکم تر و تثبیت، پایداری، 
ماندگاری و خودافزایندگی سیستم 

تضمین می شود.

خود انتقادی؛ راهی به سوی حفظ میراث امام )ره( 
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید اصفهان مطرح کرد:
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خدمات این نهاد و فعالیت های بزرگداشت ارتحال و والدت رهبر کبیر انقاب در 
سراسر استان توسعه می یابد و فراگیر می شود.

مهدی بنکدار در گفت وگو با ایرنا افزود: امسال همزمان با ایام ۱۴ خرداد، برای 
نخستین بار عاوه بر اجرای برنامه های فرهنگی در مرکز استان، سه رویداد محفل 
ادبی، نمایشگاه عکس و هنرهای تجسمی و تئاتر خیابانی در شهرستان ها از سوی 

موسسه نشر آثار و همکاری مراکز هنری در حال اجراست.
وی اضافه کرد: فریدن، شاهین شهر و میمه و خمینی شهر از جمله شهرستان های 
مجری این رویدادها هستند که تجربه امسال برای آینده و توسعه در دیگر مناطق 

استان به کار گیری می شود.
مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )س( اصفهان اضافه کرد: 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی مؤثر در نشر اندیشه های بنیان گذار انقاب اسامی 

تنها مخصوص ایام خرداد نیست و در طول سال اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تولید محتوا از اشعار طاب ایرانی و خارجی درباره حضرت امام آماده 
شده و از طریق صدا و سیمای مرکز اصفهان در حال انتشار است، اظهار داشت: در 
مرکز استان نشست و نمایشگاه تخصصی عکس در حوزه هنری، نمایشگاه عکس 
و هنرهای تجسمی در گلستان شهدا، مسابقه برخط )آناین( کتابخوانی وصیتنامه 

امام راحل با همکاری دانشگاه پیام نور و فعالیت های تبلیغی در حال انجام است.
به گفته بنکدار، کلیه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ایام سالروز رحلت بنیانگذار 
انقاب اسامی در راستای ترویج معارف و اندیشه های آن حضرت است و ظرفیت 
فضای مجازی در نشر و گسترش این رویدادها بکار گرفته شده و متولیان حوزه های 

فرهنگی و هنری و شخصیت های حقیقی مانند هنرمندان همکاری دارند.
وی ادامه داد: موسسه نشر آثار امام خمینی )س( استان اصفهان و نگارستان امام 
خمینی )س( گنجینه عظیمی از آثار هنری و نوشته ها را دارد که بر این اساس 

نمایشگاهی در قم از این تولیدات هنری برپا شد.

خدمات مؤسسه نشر 
آثار امام خمینی در 

استان اصفهان فراگیر 
می شود

مدیرمؤسسهتنظیمونشر
آثارحضرتامامخمینی)س(اصفهان:

خبر

ISFAHAN
N E W S

در ایـن اسـتان ۲ هـزار و ۷۰۰ پـروژه نیمـه تمـام وجـود دارد که 
بسـیاری از این طرح هـا در گذشـته کاربـردی بود و اکنـون فاقد 

اعتبار شـده اسـت.
به گـزارش خبرنـگار ایرنا، محمدرضا قاسـمی در جلسـه مجمع 
نماینـدگان اسـتان اصفهان افزود: سـال گذشـته ۲ هـزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومـان بودجه عمرانی اسـتان پیش بینی شـد که درعمل 
۳۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار اسـتان بود و برای ۲ هزار میلیارد 

دیگر اسـتان اختیـاری ندارد.
وی تاکید کـرد: درخواسـت داریـم نمایندگان مجلـس پیگیری 
مطالبـات و اختیارات بودجـه عمرانی اسـتان را در دسـتور العمل 

شـورای برنامه ریـزی اسـتان به نتیجه برسـانند.
قاسـمی گفت: نبود نقدینگی موجب شـده اسـت که پیمانکاران 
استان بنیه مالی ضعیفی داشـته باشـند در صورتی که نیاز است، 

تقسـیط نقد اسـتان افزایش پیدا کند.
وی همچنیـن گفـت: در دسـتور العمـل بودجـه؛ حـدود ۸۵ 
درصداعتبـارات این اسـتان بـه صـورت اوراق بـرای آینده پیش 
بینی شـده در حالی کـه منابع نقدی محـدودی در اختیار اسـتان 

اسـت.
وی یکی از مـوارد مهم قابل بازنگـری در اعطای اعتبـارات برابر 
برای شهرسـتان ها عنوان کرد و افزود: اعتبـارات پروژه ها باید بر 
مبنای پیشـرفت کار باشـد زیرا پیشـرفت پروژه ها با هم یکسان 
نیسـت و باید به پروژه های با راندمان باال کمک بیشـتری شـود 

تا به اتمام برسـد که این امـر نیازمند اصاح قانـون دارد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اصفهـان یکـی دیگر 
ازمسـائل اسـتان را کمبـود نیـروی انسـانی در دسـتگاه های 
حاکمیتی برشـمرد و گفت: مـا در اصفهان بـه ازای هر هـزار نفر 

۱.۵ نفـر کارمنـد داریـم در حالی کـه در برخی از اسـتان های کم 
جمعیتی همچون ایـام این رقـم معـادل ۶ نفر کارمند بـه ازای 

هر هـزار نفـر جمعیت اسـت.
وی تاکیـد کـرد: مـا اسـتان اصفهـان را با یک سـوم نیـاز اصلی 
کارمنـدان اداره می کنیـم و خواهـان افزایـش سـهمیه نیـروی 
انسانی از طریق سـازمان امور اسـتخدامی و پیگیری نمایندگان 

مجلـس در ایـن زمینه هسـتیم.
قاسـمی اضافه کرد: بیشـتر شهرسـتان های اسـتان نیـز با یک 

سـوم پسـت دولت خالـی شهرسـتان خـود را اداره می کنند.
سـی و یکمیـن مجمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان بـا حضور 
نمایندگان اسـتان در مجلس شورای اسـامی به منظور بررسـی 
و مشـکات این خطه با حضور گروهـی از مدیران و مسـئوالن 

در دانشـگاه پیـام نور برگزار شـد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

استاناصفهاندارای۲هزارو۷۰۰طرحنیمهتماماست



با حضور وزیر کشور انجام شد:

 عطرافشانی حرم امامزاده سلطان
علی بن امام محمدباقر )ع( مشهد اردهال

حرم مطهر حضرت سـلطان علی بـن امام محمدباقر 
)ع( مشـهد اردهـال کاشـان در آیینی بـا حضور احمد 

وحیدی وزیر کشـور غبارروبی و عطرافشـانی شد.
در ایـن آییـن کـه محمدشـریف زارعـی سرپرسـت 
فرمانـداری ویـژه کاشـان، شـهردار و جمعـی دیگر از 
مسـووالن وزارت کشـور و شهرسـتان کاشان حضور 
داشـتند مرقـد و ضریـح امامـزاده سـلطان علـی بـن 
امـام محمـد باقـر )ع( غبارروبـی و بـا گالب نـاب 

کاشـان عطر افشـانی شـد.
یـادواره  در  سـخنرانی  بـرای  سـپس  کشـور  وزیـر 
شـهدای روسـتای باریکرسـف، در ایـن برنامه حضور 

. فت یا
شـهدای  یـادواره  در  شـرکت  بـرای  کشـور  وزیـر 
روسـتای باریکرسـف و گرامیداشـت سـالروز ارتحال 
امـام خمینـی )ره( و یـاد شـهیدان قیام ۱۵ خـرداد به 

کاشـان سـفر کرده اسـت.
زیـارت امامـزادگان حضرت علی بن امـام محمد باقر 
)ع( و حسـین بن امـام زین العابدین )ع( و شـرکت در 
نمـاز جمعـه منطقه اردهـال از دیگر برنامه های سـفر 

وزیر کشـور به کاشـان است.
یـادواره شـهیدان روسـتای باریکرسـف اردهـال در 
در  )ع(  حسـین  سـلطان  امامـزاده  متبرکـه  آسـتان 
فاصلـه ۸۰۰ متـری حـرم مطهـر امامـزاد علی بـن 
امـام محمـد باقر )ع( مشـهد اردهـال کاشـان برگزار 

می شـود.
توابـع  از  اردهـال  منطقـه  در  باریکرسـف  روسـتای 
بخش نیاسـر کاشـان در فاصلـه ۴۲ کیلومتری مرکز 

ایـن شهرسـتان واقـع شده اسـت.
این روسـتا بر پایه سرشـماری سـال ۱۳۹۵، ۵۵۵ نفر 

جمعیت دارد.
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الهام آزاد در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود 
و  فرخی  و  جندق  خور،  شهر  سه  اینکه 
روستای چاه ملک از نعمت گاز سی آن 
و  مطالبه جدی  اما  است؛  برخوردار  جی 
به حق مردم این شهرستان اتصال خور 

و بیابانک به گاز سراسری است.
راه  و  صنعت  توسعه  برای  گفت:  وی 
اندازی کارخانجات و کارگاه های تولیدی 
گازرسانی  دارند،  نیاز  گاز  به سوخت  که 
گاز  به  باید  و  نیست  جوابگو  سی ان جی 

سراسری متصل باشد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اوج  ایام  در  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
مصرف و فصل سرد سال همین روش 
سیان جی در بخش خانگی دچار مشکل 

و قطعی هستیم.
استان  و  کشور  مدیران  از  آزاد  الهام 
خواست نسبت به تأمین اعتبار و اجرایی 
کردن عملیات گاز رسانی سراسری به این 

شهرستان اهتمام جدی داشته باشند.
برای  اعتبار  بودجه و  باید  داد:  ادامه  وی 
جمعیت شهرستان در نظر گرفته شود و 
زیرساخت ها فراهم باشد تا جمعیت ماندگار 

شود.
نماینده مردم شهرستان های نائین و خور 
و بیابانک گفت: باید تدبیری صورت بگیرد 
که تخصیص بودجه به صورت سرزمینی 
در نظر گرفته شود نه براساس شاخص 
مناطق  صورت  این  غیر  در  جمعیت، 

محروم همچنان محروم باقی می مانند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
خاطرنشان کرد: نائین و خور و بیابانک جز 
پهناورترین شهرستان های ایران هستند 
این در حالی است که اکثر شهرستان های 
استان تراکم جمعیتی دارند و تخصیص 

بودجه در سطح کشوری دیده می شود.
برای  کشوری  شاخص  افزود:  آزاد 
تخصیص بودجه براساس جمعیت است 
و این در حالی است که جمعیت در این 

شهرستان ها کم است.
وی گفت: زمانی که زیرساخت ها فراهم 
نباشد، جمعیت در این شهرستان ماندگار 
مرکزی  فالت  زمان  آن  و  شد  نخواهد 
به  شد.  خواهد  سکنه  از  خالی  کویر 
از  بیابانک  و  خور  شهرستان  وی  گفته 
اصلی ترین امکانات بهداشتی و درمانی و 

متخصص زنان و زایمان بی بهره است.
صورت  پیگیری های  با  کرد:  بیان  آزاد 
گرفته خور و بیابانک هدف بنیاد علوی 
قرار گرفت و این مهم زمینه پیشرفت و 
توسعه این شهرستان را فراهم می سازد. 
گذشته  سال  بودجه  در  شد:  یادآور  وی 
 ۱۰۰ بیابانک  و  خور  شهرستان  برای 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما در 
طرح دوفوریتی این بودجه بی فرجام ماند و 
از این رو در کنار اعتبارات شهرستانی باید 
اعتبار جداگانه ای تخصیص داده شود تا از 

محرومیت به مطلوبیت برسیم.

 نماینده مردم نائین و خور و بیابانک
در مجلس شورای اسالمی:

۴ هزار میلیارد تومان برای 
اتصال خور و بیابانک به گاز 

سراسری نیاز است

گزارش ویژه
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 در سفرهای استانی به شهرستان ها نباید هیچ مصوبه ای روی زمین بماند و 
اگر نیاز به بررسی نهایی داشت خودمان وارد عمل می شویم.

به گزارش ایرنا، سید رضا مرتضوی در سفر به شهرستان گلپایگان در جمع 
خبرنگاران افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در شورای اداری 
استان در جریان قرار گرفتن مشکل فاضالب مسکن مهر و واحدهای تولیدی 

بود که مصوباتی خوبی داشت.
وی گفت: در جلسه مشترک شورای اداری استان و شهرستان ۲۳ مصوبه به 
تصویب رسید که امیدوارم بخشی از مشکالت شهرستان در حوزه آب، راه های 

ارتباطی، واحدهای تولیدی و تصفیه خانه و شبکه فاضالب شهری حل شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین در جلسه ستاد تسهیل ویژه شهرستان 
گلپایگان ۱۹ مصوبه در زمینه رفع مشکل تسهیالت، بیمه، مالیات و تأمین 

مواد اولیه واحدهای تولیدی به تصویب رسید.
وی با اشاره به تصویب هفت مصوبه در جلسه معاونت عمرانی استانداری 
اصفهان با شهرداران و شوراهای روستایی، گفت: در سفرهای شهرستانی 
داریم  سعی  می دهیم  انجام  که  شده  کارشناسی  و  مدون  برنامه ریزی  با 
تمام مصوبات به سرانجام برسد. مرتضوی در پاسخ به سؤال خبرنگاران به 

مدیریت سد کوچری گلپایگان اشاره کرد و افزود: بهره برداری از سد کوچری 
با هدف تأمین آب شرب برخی شهرستان ها بوده است لذا مدیریت آن از 
سوی شرکت آب نیرو در تهران تعیین می شود. وی با بیان اینکه برای پروژه 
راه آهن گلپایگان قرار است در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی جلسه ای 
داشته باشیم خاطرنشان کرد: امیدواریم این پروژه در اصفهان نیز فعال تر شود.

به گزارش ایرنا، در سفر یک روزه استاندار اصفهان به شهرستان گلپایگان 
بازدید از جانمایی ایجاد مناطق شهرک صنعتی گلشهر و گلپایگان و مسکن 

ملی، مشکل فاضالب مسکن مهر و واحدهای تولیدی انجام شد.

استاندار اصفهان:

هیچ مصوبه ای نباید 
روی زمین بماند

اینفوگرافیک

علیرضا محمدیان در گفت وگو با مهر در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر احتمال ریزش و حادثه ساز شدن پل روگذر مرحوم راهدار دره شوری در محور 
اصفهان - نائین اظهار داشت: خسارت وارد شده به پل در اثر برخورد بار ترافیکی در حال 
عبوراز محور بوده که در اثر برخورد تیر کناری عرشه پل در یک مقطع دچار شکستگی 

بتون رویه میلگردهای به کار رفته در تیرآهن شده است.
وی افزود: بالفاصله پس از این حادثه مهندسان متخصص نسبت به بازدید و بررسی 
برای ترمیم مقطع اقدام کردند و در حال حاضر طرح تخصصی ترمیم سازه و محل 
خسارت در حال تهیه است و پس از تهیه طرح به زودی عملیات ترمیم انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اضافه کرد: 
با توجه به بررسی های انجام شده هیچ گونه خطر یا تهدیدی برای بارهای عبوری از 
روی پل وجود ندارد و راهداران نیز به صورت روزانه نسبت به بازدید و انجام عملیات 

راهداری بر روی پل مرحوم راهدار دره شوری اقدام می کنند.

رئیس هیئت جودو شهرستان لنجان در 
حاشیه افتتاح خانه جودوی سردار شهید 
حسین قجه ای در ورزشگاه ۱۷ شهریور 
پایگاه  و  جودو  هیئت  گفت:  زرین شهر 
در  لنجان  شهرستان  بسیِج  استعدادیابِی 

شهید   ۶۱ مقدس،  دفاع  سال   ۸ طول 
جودوکار تقدیم انقالب و نظام کرد.

جودوی  هیئت  افزود:  کریمیان  محمد 
تنها  را  ورزش  این  لنجان،  شهرستان 
و  است  نکرده  دنبال  جسمانی  بُعد  در 

فعالیت های  نیز  دیگر  حوزه های  در 
چشمگیری دارد؛ به طوری که ۱۰۰ بسته 
با  ریال  میلیون  ارزش ۷۰۰  به  معیشتی 
امام خمینی  یاد  داشتن  نگه  زنده  هدف 
)ره( در بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

تنگناهایـی در بودجه هـای دولتـی داریـم، امـا می توانیـم در 
طرح هـای تفصیلی، جامـع و در تغییـر کاربری های هدفمند 
به شـهرها کمک کنیم. مهران زینلیان، در جلسـه مشـترک 
با شـهرداران، اعضای شورای شـهر، روسای ادارات گلپایگان 
و مدیـران کل اسـتان اصفهـان کـه در شـبکه بهداشـت 
و درمـان گلپایـگان برگـزار شـد، اظهـار کـرد: شهرسـتان 
گلپایـگان از جایـگاه ممتـازی در اسـتان اصفهـان برخوردار 
اسـت، ظرفیت هـای ایـن شهرسـتان در بسـیاری دیگـر از 
شهرسـتان ها وجود نـدارد که جـا دارد با همفکـری یکدیگر 
مسـائل را حـل کنیم. بـا توجه به بازدیدهای شهرسـتانی که 
داشـتیم استنباطم این است که پتانسـیل های موجود در این 

شهرسـتان بـه مراتـب بیشـتر از مناطق دیگر اسـت.
از ظرفیـت بخـش خصوصـی  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتفاده شـود، ادامـه داد: تنگناهایـی در بودجه هـای دولتی 

داریـم امـا می توانیـم در طرح هـای تفصیلـی، جامـع و تغییر 
کاربری هـای هدفمنـد بـه شـهرها کمـک کنیـم. هـر کدام 
از شـهرها و روسـتاها بـا توجـه بـه ظرفیت هایـی کـه دارند 
می تواننـد برنـد خـاص خـود را مطـرح کننـد، در این راسـتا 
اتاق هـای فکـر شـکل گیـرد و از سـرمایه ارزشـمند نیـروی 
انسـانی که در گلپایگان وجود دارد اسـتفاده شـود تا به درآمد 

برسـیم. پایداری 
بـه گـزارش ایسـنا، معـاون عمرانـی اسـتانداری اصفهـان 
گفـت: سیسـتم سـنتی کشـاورزی را بایـد بـه سـمت مدرن 
کـه  موضوعاتـی  از  بخشـی  دهیـم.  سـوق  گلخانـه ای  و 
اکنـون در ایـن جلـس مطرح شـد می توانسـت زودتـر گفته 
و پیگیـری شـود؛ انتظـار داریم شـهرداران و دهیـاران پیگیر 

باشـند. حل مشـکالت 
همچنیـن رئیـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان گلپایگان 

خاطرنشـان کـرد: در روسـتای سـعید آبـاد فضـای ورزشـی 
نداریـم و تنهـا یـک زمیـن به متـراژ ۵ هزار متر مربـع داریم 
کـه زمین چمـن مصنوعی به متراژ ۱۲۰۰ متر در آن سـاخته 
شـده، برای این مجموعه بودجه ای جهت سیسـتم روشنایی 
و سـرویس بهداشـتی آن در نظر گرفته شده است. همچنین 
دهیـاری اعـالم آمادگـی کـرد که یک سـالن خیرسـاز را در 

این روسـتا بنـا کند کـه در مرحله اداری قـرار دارد.
یوسـف ابراهیمـی افزود: قرار اسـت در روسـتای رباط سـرخ 
یـک زمیـن چمـن مصنوعـی راه اندازی شـود کـه دهیاری 
فراهـم کـردن زیـر سـاخت ها و پیمانـکار خریـد چمـن را 
بـر عهـده گرفته اسـت، امـا بودجـه ای که قـرار بود توسـط 
دهیـاری تأمیـن شـود بـا مشـکل مواجـه شـده و هنـوز زیر 
سـاخت آن مهیا نشـده اسـت کـه بتوانیم چمـن آن را نصب 

. کنیم

مدیرروابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان مطرح کرد:

توضیحات راهداری اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت پل روگذر دره شوری

معاون عمرانی استانداری اصفهان:

ظرفیت های گلپایگان ممتاز است

رئیس هیئت جودو شهرستان لنجان در حاشیه افتتاح خانه جودوی سردار شهید حسین قجه ای:

هیئت جودوی شهرستان ورزش را تنها در بُعد جسمانی دنبال نکرده است

نخسـتین و مهمتریـن دسـتاورد انقـالب اسـالمی ایـران اسـتقالل 
سیاسـی بـوده کـه کشـورمان را از ایـن نظـر در رده نخسـت جهـان 

قـرار داده اسـت.
حجت االسـالم سـیدمصطفی طباطبایی نـژاد در آئیـن گرامیداشـت 
سـالگرد رحلـت امـام خمینـی )ره( در اردسـتان افـزود: امـروز هیـچ 
کشـوری نمی توانـد بـه ایـران بگوید چه و چنـان کـن در صورتی که 
قبـل از انقـالب، آمریکایی ها عـزل و نصب ها را مشـخص می کردند.

وی بابیـان اینکـه اکنـون رهبـر فرزانه انقـالب اسـالمی مقتدارانه در 
مقابـل اسـتکبار جهانـی ایسـتاده اند، تصریـح کـرد: امـروز مـردم در 
کشـور تصمیـم می گیرنـد و بـا توکل بـر خداونـد متعال، پرقـدرت در 

مقابل اسـتکبار ایسـتاده اند.
نماینـده ولـی فقیه در سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیـزداری اضافه 
کـرد: دومیـن دسـتاورد نظـام، اسـتقالل نظامـی بـا فرماندهـی رهبر 
معظـم انقالب اسـالمی اسـت، بـه طوری کـه همه نیروهای مسـلح 
تحـت فرمـان ایشـان امنیـت را تأمیـن می کننـد و هرگـز کودتـا در 

کشـور رخ نمی دهـد.
حجت االسـالم طباطبایی نـژاد خاطر نشـان کـرد: ایـران از نظر قدرت 
نظامـی در منطقـه و جهان یک قدرت برتر اسـت و بـا اقتدار در مقابل 

دشـمن ایستاده است.
وی اظهـار داشـت: سـومین دسـتاورد در زمینـه علم و فناوری اسـت 

کـه از نظـر علمی بسـیار پیشـرفت کرده ایـم و در بهداشـت، درمان و 
دارو در وضعیـت بسـیار خوبی قرار داریم، همچنیـن در موضوع انرژی 

هسته ای بسـیار قدرتمندیم.
نماینـده ولی فقیـه در سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری تاکید 
کـرد: بایـد ضعف هـا را شناسـایی، بازگـو و با مفسـدان مبـارزه کرد.

وی بـا بیـان اینکـه بـا تأسـف یکـی از چالش هـای موجـود کشـور 
ضعـف اقتصادی اسـت، گفـت: دولت تالش دارد بـا جراحی اقتصادی 
موضـوع را حـل کنـد کـه این مهم مشـکل هایی بـرای مـردم فراهم 
کرده و احتکار و وجود مفسـدان اقتصادی مشـکل را افزایش داده که 

همـه بایـد دسـت به دسـت هـم دهند تا مشـکل رفع شـود.
حجت االسـالم طباطبایی نـژاد یادآور شـد: با رحلت حضـرت امام )ره( 
و خاکسـپاری ایشـان در ۱۴ خـرداد ۶۸، حضرت آیـت اهلل خامنه ای به 

رهبـری انتخاب شـدند تا راه امام )ره( ادامه داشـته باشـد.
وی بـا یـادآوری مطـرح کـردن جهـاد تبییـن از سـوی رهبـر معظم 
انقـالب اسـالمی، افـزود: این موضوع مخصوص مسـئوالن نیسـت، 
بلکـه همـه مـردم را شـامل می شـود و بایـد ضعـف مدیران بـه آنان 
گوشـزد و دسـتاوردهای نظـام بازگـو شـود، چـرا کـه وظیفـه همه ما 

روشـنگری و اعـالم ضعف هاسـت.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ 

کیلومتـری شـمال شـرقی اصفهـان واقـع شـده اسـت.

در مراسمی با حضور مسئوالن، سرهنگ 
فرمانده جدید  عنوان  به  هادیان  مرتضی 

انتظامی شهرستان فالورجان معرفی شد.
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکزاصفهان؛ سردار محمدرضا هاشمی فر 
در  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
انتظامی  فرمانده  معارفه  و  تودیع  مراسم 

شهرستان فالورجان گفت: در شش ماه 
گذشته، امنیت پایدار و افزایش کشفیات 
مالحظه ای  قابل  افزایش  احتکار  حوزه 
فرماندار  معینی  مهدی  است.  داشته 
این  اینکه  به  اشاره  با  هم  فالورجان 
شهرستان سومین شهرستان پرتراکم در 
کشور است، گفت: اخیراً مهاجرت معکوس 

است  یافته  افزایش  شهرستان  این  به 
انتظامی  نیروی  کار  موضوع  همین  که 
نیز  موضوع  این  اما  می کند،  سخت  را 
با همدلی و همیاری مردم قانون مدار و 
این مراسم  در  انقالبی مدیریت می شود. 
از زحمات سرهنگ ایرج کاکاوند فرمانده 
انتظامی سابق این شهرستان قدردانی شد.

مراسـم گرامیداشت سـالروز رحلت امام 
فالورجـان  درشهرسـتان  )ره(  خمینـی 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

گرامیداشـت  مراسـم  مرکزاصفهـان؛ 
سـالروز رحلـت رهبـر کبیـر انقـالب و 
قیـام خونیـن ۱۵ خـرداد بـا سـخنرانی 
حجـت االسـالم والمسـلمین ابطحـی 

و بـا حضـور مسـئوالن ادارات، ارگان ها 
سـالن  در  مـردم  مختلـف  اقشـار  و 
اجتماعـات حـوزه علمیـه امـام خمینی 

برگـزار شـد. )ره( فالورجـان 

با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین ابطحی؛

سالروز رحلت امام خمینی )ره( در فالورجان برگزار شد

معارفه فرمانده انتظامی جدید فالورجان

نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل ها:

استقالل سیاسی ایران مهمترین دستاورد انقالب اسالمی است
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Leader of the Islamic Revo-
lution Ayatollah Ali Khamenei 
announced on Saturday that 
the enemies are “naïve” as they 
suffer from the illusion that the 
people in Iran have “lost their 
faith” of the Islamic Republic 
system and the “clergies”.
Ayatollah Khamenei made the 
remarks in a ceremony mark-
ing the 33rd anniversary of the 
demise of Imam Khomeini, 
founder of the Islamic Republic 
system. 
The Leader said the people’s 
“belief and interest in the Islamic 
Revolution and the religion has 
grown even more than the first 

day,” citing the huge funeral pro-
cession for legendary anti-terror 
commander Lieutenant General 
Qassem Soleimani in January 
2020 as a concrete example.
He added despite such illusions 
mostly expressed in social me-
dia “Iran will not reach an im-
passe”. 
The Leader went on to say that 
the enemies are uselessly seek-
ing to put the people against the 
government and the system.
“Western countries mainly pin 
their hopes on the popular pro-
tests in order to overthrow the 
Islamic Republic,” Ayatollah 
Khamenei told a large crowd 

gathering at the mausoleum 
of Imam Khomeini in southern 
Tehran. 
“They hope to set people against 
the Islamic establishment, by 
launching psychological war-
fare, recruiting mercenaries, 
and staging media campaigns 
against Iran,” the Leader re-
marked, according to Press TV.
However, he said, the foes, like 
the past, suffer from a “miscal-
culation”, wrongly imagining 
that they can create discord 
among the people and the Is-
lamic Republic system.
The adversaries make such 
blunders since they get “wrong 

advice” from the “Iranian trai-
tors” who tell them “count 
on the Iranian people to rebel 
against the Islamic establish-
ment,” Ayatollah Khamenei 
noted.  Elsewhere in his remarks 
broadcast live on the national 
TV, Ayatollah Khamenei said 
“the foe’s lies, deceptions, and 
psychological warfare must be 
exposed” to all.
The Leader pointed to the re-
cent illegal seizure of an Iranian 
oil tanker by Greece and the 
confiscation of its oil by the 
U.S., lauding the Islamic Rev-
olution Guards Corps (IRGC) 
for retaliating to Greece’s act of 

piracy.
In their media campaigns, 
Ayatollah Khamenei said, the 
enemies have “accused Iran 
of stealing,” while “taking back 
what is stolen from you is not 
called stealing”.
Days after the Iranian oil tanker 
was seized by Greece in its ter-
ritorial waters, the IRGC navy 
captured two Greek oil tankers 
in the Persian Gulf as a retali-
ation.
“Those responsible for collapse 
building in Abadan must be 
brought to book”
He also pointed to a recent 
building collapse in the south-
western city of Abadan, insist-
ing those behind the deadly 
incident for their carelessness 
must be brought to justice.
A 10-story building partly col-
lapsed in Abadan on May 23. 
Current and former mayors and 
some other municipal staff and 
those who supervised the pro-
ject have been arrested and are 
under investigation. 37 bodies 
have been recovered under the 
rubble.
Elsewhere in his remarks, the 
Leader said Imam Khomeini 
put “religious spirituality and 
people’s vote together” and 
accordingly, “put economic 
justice and wealth creation to-
gether”.
Ayatollah Khamenei went on 
to say that Iran will “strength-
en its economy and improve 
its knowledge,” and in parallel 
“ensure security and beef up 
defense”.
He added, “We have to observe 
national and at the same time 
we have to respect diversity 
and different views.”

Qatar World Cup: Persian handi-
crafts within reach of football fans

Persian handicrafts, made by na-
tives of the southern Fars prov-
ince, will become available to foot-
ball fans during the upcoming FIFA 
World Cup in neighboring Qatar, 
CHTN reported on Tuesday. 
Qatar World Cup is a great opportu-
nity for introducing and marketing 
the handicrafts of Fars province, 
said the provincial tourism chief 
Seyyed Moayyed Mohsen-Nejad. 
For the province’s handicrafts 
to have a strong presence at the 
World Cup, it needs to plan and 
take action in the remaining time 
until the event, the official added. 
Craft marketing encourages good 
production and helps move the 
economic cycle forward, he ex-
plained.  Bringing handicrafts back 
into people’s lives will pave the 
way for their revival, he noted. 
Earlier this month, the Iranian 
Cultural Heritage, Tourism, and 
Handicrafts Minister Ezzatollah 
Zarghami and Qatar’s Minister of 
Culture and Sports Abdulrahman 
bin Hamad bin Jassim bin Hamad 
Al-Thani met in Tehran, exchang-
ing views on how to facilitate tour-
ism during World Cup. 
The two countries discussed ways 
to further deepen tourism, cultur-
al heritage, and handicraft ties by 
taking advantage of the World Cup 
opportunity in Qatar. 
Zarghami suggested setting up a 
committee to plan and coordinate 
ideas and to make the most of the 
World Cup’s capacity.
Zarghami also said that there are 
nearly 300 Iranian handicrafts 
fields and many of the items are 
culturally quite close to Qatar, and 
classes can be held to bring the 
Iranian artists’ experience to Qatari 
artists. Back in April, Iranian me-
dia reported that the government 
mulled over a visa simplification 
procedure at the suggestion of its 
Foreign Ministry to draw specta-
tors from the neighboring Qatar 
which plays host to the FIFA World 
Cup Qatar 2022 in November and 
December.
The Iranian government plans to 
grant a free visa to citizens whose 
national football teams qualify for 
the 2022 World Cup in Qatar for a 
one-time or a two-time period with 
a validity period of two months and 
a 30-day stay.
The minister said many people are 
interested to visit Iran for its his-
torical attractions and ecotourism 
to name a few.

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

Iran’s difficult task 
in 2022 Asian Wom-
en’s U18 Volleyball 
Championship
Iran will have a tough job in the 
14th edition of the Asian Women’s 
U18 Volleyball Championship.
Perennial champions Japan will 
return to defend their crown when 
the campaign will be held at Nak-
hon Pathom Sports Centre Gym-
nasium in Nakhon Pathom from 
June 6 to 13. The top-flight cham-
pionship serves as the Asian qual-
ification tournament for the 2023 
FIVB Volleyball Girls’ U19 World 
Championship, with 11 teams in 
total vying for top honor and four 
berths up for grabs for the biennial 
world meet as AVC representa-
tives. Earlier, this tournament was 
due to be hosted by Uzbekistan, 
but due to some unforeseen rea-
sons, Nakhon Pathom has re-
placed Tashkent as the host city of 
the eight-day championship, also 
adjusted to Asian Women’s U18 
Championship as approved by the 
AVC Board of Administration in line 
with the FIVB’s decision in March 
2022 to change the age category 
of the tournament by moving it 
from U18 to U19 in order to equate 
it with the Boys’ U19 World Cham-
pionship. The 2020 edition was 
also due to take place in Nakhon 
Pathom, but had to be cancelled 
due to the COVID-19 pandemic, 
asianvolleyball.net reported.

Five guest houses 
under construc-
tion in Ardabil

A total of five guest houses 
are being constructed across 
the northwestern province of 
Ardabil, adding 96 beds to the 
province’s hospitality sector.
Some 33 billion rials 
($110,000) has been invested 
in the projects, the provincial 
tourism chief has said.
Upon their completion by the 
end of the current Iranian year 
(March 2023), these guest 
houses are expected to gener-
ate 60 job opportunities, Nader 
Fallahi explained on Wednes-
day. 
Last week, the official said that 
300 job opportunities are esti-
mated to be generated by im-
plementing 11 tourism-related 
projects across the northwest-
ern province of Ardabil by 
the end of the first half of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-September 22).
A budget of 428 billion rials 
($1.5 million) has been chan-
neled into the projects, he 
noted.
The projects include hotels, 
guest houses, and eco-lodge 
units as well as a medical 
tourism center, a hydrotherapy 
center, and two traditional res-
taurants, the official added. 
Last month, an official with the 
tourism ministry announced 
that the Ardabil tourism direc-
torate seeks to develop tour-
ism infrastructure across the 
province.
It has been decided to allocate 
800 billion rials ($2.9 million) 
to the development of the tour-
ism sector in the province, he 
said.
This amount of money will be 
spent on strengthening the 
tourism infrastructure and 
preserving, revitalizing, and re-
storing the province’s ancient 
and historical monuments, the 
official added. 
Developing and enhancing 
tourism infrastructure is a key 
to creating sustainable em-
ployment in the country, he 
explained. 
In 2019, Ardabil along with 
Sari, the capital of Mazandaran 
province, was selected as the 
cultural capitals for the Eco-
nomic Cooperation Organiza-
tion for 2022 and 2023 respec-
tively. Sprawling on a high, 
windswept plateau, Ardabil is 
well-known for having lush 
natural beauties, hospitable 
people, and its silk and carpet 
trade tradition. It is also home 
to the UNESCO-registered 
Sheikh Safi al-Din Khanegah 
and Shrine Ensemble.

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

Iran’s Jahangard 
chosen at 2022 IF-
CPF Men’s World 
Cup Team of Tour-
nament
Navid Jahangard from Iran 
has been chosen in Team 
of Tournament of the Salou 
2022 International Federation 
of Cerebral Palsy Football (IF-
CPF) Men’s World Cup.
He was part of the team who 
won a silver in the competi-
tion two weeks ago.
Iran lost to Ukraine in the fi-
nal. Ukraine’s Ivan Donenko, 
Matt Crossen from England, 
Brazilian Uboirajara Ma-
gelhaes, Bruno Hoek from 
France, Canada’s Samuel 
Charon and Sean Boyle from 
the U.S have been also cho-
sen in the Team of the Tour-
nament.

Iran’s Ministry of Culture and Islam-
ic Guidance said on Wednesday that 
those persons inside Iran who were 
involved in the serial killer drama 
“Holy Spider” will face punishment 
for their collaboration with the pro-
ject.
Speaking to journalists, culture min-
ister Mohammad-Mehdi Esmaeili 

said, “If persons from inside Iran are 
involved with the film ‘Holy Spider’, 
they will surely receive punishment 
from the Cinema Organization of 
Iran.”“This film has been produced 
outside of Iran and the main mem-
bers of its crew live abroad; it has 
been shot on locations in Jordan and 
has not received authorization from 

Iran,” he added.
“Holy Spider” has been directed by 
Denmark-based Iranian filmmaker Ali 
Abbasi based on a true story about 
a serial killer targeting sex workers 
in Mashhad, home to the shrine of 
Imam Reza (AS), the eighth Imam of 
the Shia.  
The co-production of Denmark, Ger-
many, Sweden and France premiered 
last week at the Cannes Film Festival, 
which awarded the France-based Ira-
nian star of the film, Zar Amir Ebrahi-
mi, as best actress for her portrayal 
of a journalist tracking the serial kill-
er.Following the Cannes awards cer-
emony, the Cinema organization of 
Iran viewed “Holy Spider” as insult-
ing to Imam Reza (AS) and the Shia 
in a statement, denouncing Cannes 
for awarding the film’s star.
The organization called the Cannes 
decision to acclaim the film “an in-
sulting and politically-motivated 
move.” 
The statement also said that the 
Cannes Film Festival is an event or-

ganized under the French govern-
ment’s control and authority, and 
asked France and the organizers “to 
remove this black mark from the fes-
tival’s professional reputation.”
This year’s Cannes also premiered 
the Iranian drama “Leila’s Brother” 
directed by Saeid Rustai, whose 
stars’ critical remarks on Iran in their 
interviews, as well as actor Navid 
Mohammadzadeh’s move to kiss 
his wife Fereshteh Hosseini, who is 
also an actress, on the red carpet, 
provoked the anger of the Cinema 
Organization of Iran. 
The director of the organization, 
Mohammad Khazaei, said that tak-
ing a strong stance on the Iranian 
government in press conferences 
would never bring them international 
acclaim.
He also asked the Iranian Cinema 
House, which is also known as the 
Iranian Alliance of Motion Picture 
Guilds, to investigate the issue and 
report the results to the Cinema Pro-
fessional Ethics Council.

Culture minister: Persons in Iran linked to “Holy Spider” face punishment

Veteran Iranian actors Iraj Rad and 
Saeid Amirsoleimani will be per-
forming American playwright Wil-
liam Hanley’s “Whisper Into My 
Good Ear” in Tehran next week.
Rad is also the director of the per-
formance, which will be held at 

Shahrzad Theater.
Rad and Jafar Vali’s plans were to 
stage their play in 2016, but this plan 
was canceled due to Vali’s death, 
Amirsoleimani told the Persian ser-
vice of MNA on Wednesday.
Last December, Rad and Amirs-

oleimani put on reading performanc-
es of the play for three nights at the 
Iranian Theater Forum in memory of 
Vali.
“The performances were warmly 
welcomed by theatergoers at that 
time, therefore we were convinced to 
bring it on stage again,” Amirsoleim-
ani said.
The play had previously been per-
formed by Vali and Jamshid Mash-
ayekhi for broadcast from the Islam-
ic Republic of Iran Broadcasting.
The play is about Max and Charlie, 
two old men who have rendezvoused 
on a winter beach for the purpose of 
committing a joint suicide.
American critic Howard Taubman 
has said, the play “is a study of two 
old pensioners who find surcease 
from their fleabag of a hotel and their 
loneliness in meeting near the edge 
of a park lake.”

“This time they have met to carry out 
an agreement to commit suicide to-
gether. Charlie is almost blind and full 
of truculence, the kind of man who 
resents the tree behind his back be-
cause it has been around 100 years 
and will outlast him. 
“Max is gentle, introverted and, it 
develops, homosexual. Nothing 
happens between them, but the two 
talk-amiably, impatiently, bitterly, and 
reveal themselves and the sources of 
their despair.” 
In the end, the suicide pact is aban-
doned, at least for the present, for 
both men become aware that it is 
often enough just to be alive and to 
search each day for the values that 
even the most wretched can perceive.
Glenn Jordan directed a TV adapta-
tion of “Whisper Into My Good Ear” 
for the New York Television Theatre 
in 1965.

Iraj Rad, Saeid Amirsoleimani team up for “Whisper Into My Good Ear”

Leader: ‘Naïve’ foes 
suffer from illusion 
that Iranians have 
lost faith in Islamic 
Republic system 
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Ittihad Kalba Football Club announced 
the signing of Iranian coach Farhad Ma-
jidi to lead the first team next season in 
the UAE Professional League.
The media spokesman for the football 
company, Issa Musa bin Howaiden, 
said that Majidi has a distinguished re-
cord, in addition to prior knowledge of 

Emirates football, noting that the com-
ing days will witness the announcement 
of the names of some foreign players, 
who are at the table of the Technical 
Committee.
Majidi parted company with Esteghlal 
after helping the Blues win Iran Profes-
sional League after nine years. 

Farhad Majidi 
named Ittihad 
Kalba coach

Turkmenistan stun 
Iran at 2022 AFC 
U23 Asian Cup
Turkmenistan came back from a 
goal down to register a histor-
ic 2-1 win over 10-man Iran in 
Group A of the AFC U23 Asian 
Cup Uzbekistan 2022 on Satur-
day. Turkmenistan’s Arzuvguly 
Sapargulyyev cancelled out 
Alireza Bavieh’s opener before 
Ahmet Teymur Charyyev scored 
the winner as the debutants 
bounced back from their open-
ing day defeat against Uzbek-
istan to record their first ever 
victory in the tournament. 
Iran, who opened their cam-
paign with a 1-1 draw with 
Qatar, will have to defeat Uzbek-
istan on Tuesday to stay in the 
competition while Turkmenistan 
will qualify for the quarter-finals 
with a win over Qatar.

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

Andrea Stramac-
cioni shortlisted to 
take charge of Es-
teghlal: report
Italian coach Andrea Stramac-
cioni has been reportedly short-
listed to take charge of Esteghlal 
football team.
Farhad Majidi has reportedly 
reached an agreement with Emi-
rati football club Ittihad Kalba.
Majidi helped Esteghlal to end 
nine-year title drought in Iran 
Professional League (IPL).
Stramaccioni, who currently 
coaches Qatari club  Al Ghara-
fa, was head coach of Esteghlal 
in 2019 but left the team after 
Blues failed to meet their finan-
cial commitment.

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

Iran held by Qa-
tar 2022 AFC U23 
Asian Cup
Iran were held to a 1-1 draw by 
Qatar in the opening match of 
the 2022 AFC U23 Asian Cup on 
Wednesday.
Qatar’s Ahmed Al Ganehi scored 
87th and Erfan Shahriari sal-
vaged a point for Iran with his 
strike in stoppage time. 
Iran will also play newcomers 
Turkmenistan and hosts Uzbek-
istan on June 4 and 7, respec-
tively. Iran played two friendly 
matches with Iraq U23 football 
team in Baghdad last week as 
part of preparation for the AFC 
U23 Asian Cup, where they 
earned a 1-0 win and lost 3-1 in 
their second match.
The 2022 AFC U23 Asian Cup is 
5th edition of the competition, 
a biennial international age-re-
stricted football championship 
organized by the Asian Football 
Confederation (AFC) for the 
men’s under-23 national teams 
of Asia. The tournament was 
scheduled for Jan. 6 to 24, but 
was postponed due to the COV-
ID-19 pandemic, and resched-
uled for June 1 to 19.

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

Alireza Beiranvand 
returns to Persep-
olis - official
Alireza Beiranvand returned to 
Persepolis football club after 
two years. 
Beiranvand was loaned to 
Boavista from Belgian team 
Antwerp last season but re-
mained an unused substitute 
in Portuguese first division 
team. The 30-year-old custo-
dian has penned a three-year 
deal with Persepolis for an un-
disclosed fee.
Beiranvand joined Persepolis 
from Naft Tehran in 2016 and 
helped the Reds win four titles 
in Iran Professional League, 
one Hazfi Cup and three Iran 
Super Cups.

Scary Movies: Can 
They Actually Be 
Good for Anxiety?
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.psycom.net/scary-movies-anxiety

Watching horror movies boosts adrena-
line and mood, researchers say. 
A chainsaw buzzing into gear. A river of 
blood flowing out of an open elevator. A 
vengeful spirit crawling out of a television 
set. As counterintuitive as it might seem, 
these frightening scenes can actually help 
lower anxiety for many people. So much 
so that one recent study found horror 
fans are experiencing fewer symptoms 
of psychological distress during the pan-
demic.1
“We think this is because they have lots 
of experience with regulating their own 
emotions,” says Mathias Clasen, one of 
the study authors and a professor at Aar-
haus University in Denmark who special-

izes in studying our response to horror. 
“When you watch a scary movie, you’re 
actively regulating your own emotions, 
for example by reminding yourself that 
it’s just fiction or covering your eyes or 
controlling your breathing.”
This finding isn’t a one-off. Other research 
has found that watching horror movies 
boosts adrenaline and that getting scared 
boosts mood.2,3
What’s So Therapeutic About Horror?
Before we get into the theories about how 
horror movies help ease anxiety, it helps 
to understand the body’s response to fear.
When you feel fear, your heart beats 
faster, your breathing picks up, and the 
nervous system releases cortisol and 

adrenaline—stress hormones. All ways 
the body prepares to protect itself; the 
fight or flight response.
While a lot of questions remain unan-
swered, researchers around the world are 
hard at work breaking down the science 
behind this phenomenon of horror’s im-
pact on anxiety. A few ideas:
• It helps us feel in control. In one recent 
study, Clasen found that anxious people 
might get better at handling their own 
anxiety by watching scary movies.
• It stops the hamster wheel. Anyone 
who suffers from anxiety knows the 
pain of constantly spinning thoughts. 
Horror movies may help us stop that 
wheel through a simple technique: dis-

traction. “Horror forces you to focus on 
one thing, not the thing you’re currently 
worrying about, but the monster in the 
room or whatever it might be,” says 
Coltan Scrivner, a PhD student in the 
Department of Comparative Human De-
velopment at the University of Chicago 
who researches morbid curiosity. And 
then when the movie ends, the feelings 
of anxiety go away because the threat 
goes away.”
•Physiologically, watching horror movies 
seems to benefit anxious minds in the 
way exercising does. 
Don’t watch alone. There’s truth behind 
the saying “safety in numbers”—even 
if the danger at hand is actually on the 

big screen. “Watching a horror movie 
with friends and people you trust builds 
stronger bonds and good memories,” 
says Kerr. “Being there for each other will 
make it less scary and more fun.”
Forget forcing it. Any mental benefits of 
watching a scary movie will likely be a 
wash if someone is pressuring you to sit 
through it. “That’s probably going to have 
the opposite effect,” says Kerr. “To get a 
sense of relief of whatever you’re looking 
for, that sense of agency and control has 
to be there. Otherwise you risk going into 
real fear or trauma territory.”
Still scared? Read spoilers and never, 
ever watch horror movies in the dark. 
Keep those lights on!

We’ve all heard of Imam Khomeini, 
but how many of us know who he 
truly is? Our parents surely know 
more about him and can speak 
about the Iranian people’s love for 
a man who surpassed their beliefs, 
but what about us? Today’s gener-
ations have only heard Ruhollah’s 
name. They’ve probably seen his 
picture on the front page of their 
textbooks, read a sentence below 
his picture, and then moved on 
without thinking about it.
About 15 years before the revolu-
tion, a writer named Nader Ebrahimi 
appeared and said he was fascinat-
ed by a worrier cleric who wanted 
to awaken the oppressed. Ebrahimi 
began collecting documents to track 
everything related to this man. Final-
ly, in 1996, he decided to begin writ-
ing a book that would reveal unseen 
aspects of that cleric.
Nader Ebrahimi, who cared deeply 
about his country, used his work 
to preserve its culture, and in the 
shape of fiction, he published parts 
of history. He made films to show 

his country, as well as programs 
for children, traveled extensively, 
collected notes, created movies, il-
lustrated, wrote stories, translated, 
and learned calligraphy and paint-
ing, all with a strength that seemed 
limitless.
“Three Visits with a Man Who Came 
Beyond Our Beliefs,” written by 
Ebrahimi, is a three-book series in 
which he analyzes various aspects 
of Imam Khomeini’s personality. He 
describes Imam Khomeini’s child-
hood in the first book, “Return to 
the Roots.” At the age of 13, Ruhol-
lah, whom Nader refers to as Ruhi, 
decides to defend the oppressed 
in a difficult position and begins a 
journey that continues to inspire 
nations around the world and is far 
from over. 
In the second book, titled “in the 
middle of the battlefield,” we will 
read about his teenage years and 
his battles with the Pahlavi regime. 
The third book’s title is “Moving to 
the Peak,” but the odd thing about 
the last book is that it has never 
been published! The book’s ending 
is lost, and no one seems to know 
about it.
Nader Ebrahimi was a writer and 
a poet. Simply reading one of his 
books will take you to a magical 
world. Another key aspect of his 
writings is his descriptions; for ex-
ample, in order to create an image of 
Ruhollah in the audience’s mind, he 
only mentions one notable attribute 
of his characters, and the audience’s 
mind begins to form an image auto-
matically.`

By Zahra Rastguei

About Ruhollah...

A restoration project has been com-
menced on a historical fortification in 
Marvast county, the central province of 
Yazd, a local tourism chief has said. 
The project involves repairing the roof, 
strengthening the walls as well as floor-
ing, Abbas Qadiri explained, CHTN report-
ed on Wednesday.
The fortification, with its clay and mud 
construction and bricks on its top, is con-
sidered the tallest one in Yazd province, 
the official added. 
The historical structure has been in-
scribed on the national heritage list. 
From very early history to modern times, 
defensive walls have often been neces-
sary for cities to survive in an ever-chang-
ing world of invasion and conquest.
Fortifications in antiquity were designed 
primarily to defeat attempts at the esca-
lade, and to the defense of territories in 
warfare, and were also used to solidify 
rule in a region during peacetime. 

Uruk in ancient Sumer (Mesopotamia) is 
one of the world’s oldest known walled 
cities. The Ancient Egyptians also built 
fortresses on the frontiers of the Nile 
Valley to protect against invaders from 
neighboring territories. 
Many of the fortifications of the ancient 
world were built with mud brick, often 
leaving them no more than mounds of 
dirt for today’s archaeologists.
In July 2017, the historical core of Yazd 
was named a UNESCO World Heritage. 
Wedged between the northern Dasht-e 
Kavir and the southern Dasht-e Lut on a 
flat plain, the ancient city enjoys a very 
harmonious public-religious architecture 
that dates from different eras.
Yazd is regularly referred to as a delightful 
place to stay, or a “don’t miss” destina-
tion by almost all of its visitors. The city is 
full of mudbrick houses that are equipped 
with innovative badgirs (wind catchers), 
atmospheric alleyways, and many Islam-

ic and Iranian monuments that shape its 
eye-catching city landscape.
Some say it is a living testimony to the in-
telligent use of limited available resources 
in the desert for survival. Water is brought 
to the city by the qanat system. Each dis-
trict of the city is built on a qanat and has 
a communal center. Furthermore, the use 
of earth in buildings includes walls and 
roofs through the construction of vaults 
and domes. Houses are built with court-
yards below ground level, serving under-
ground areas. Wind-catchers, courtyards, 
and thick earthen walls create a pleasant 
microclimate. The historical core of Yazd 
is chockfull of mudbrick houses, ba-
zaars, public bathhouses, water cisterns, 
mosques, synagogues, Zoroastrian tem-
ples, and the historical gardens.
From the divine point of view, the city 
enjoys the peaceful coexistence of three 
religions: Islam, Judaism, and Zoroastri-
anism.

Speaking at the night of the anniversary of the late founder of the 
Islamic Revolution, Imam Khomeini on Friday, Iranian President 
Ebrahim Raisi said that Imam Khomeini once said, “The U.S. 
could not do a damn thing, and this was proved.”
Raisi said that Imam Khomeini never invited the people to him-
self. 
“In all his words, he has invited people to serve God. Imam said 
that all successes are from God and do not see them from your-
self. These are the manifestations of the dignity of the Imam,” 
the president noted. 

He then added that there are many politicians in the world, but 
politics without spirituality has caused a lot of trouble for hu-
manity.  
“The result of 70 years of non-spiritual politics is the oppression 
of Palestinian people, nuclear race and oppression of the people 
of the world,” President Raisi underlined. 
“Imam said that the U.S. could not do a damn thing and that was 
proved. The White House spokesperson said that the maximum 
pressure campaign on Iran has failed miserably, meaning that the 
great nation of Iran has defeated the United States,” Raisi added.

President: Iranian nation has defeated U.S.

Historical fort in 
Yazd being restored 
to former glory 
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بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهـان گفـت: بیـش 
از ۴۳۰ سـاختمان ناایمـن در اسـتان 
شناسـایی شـد که از این تعداد حدود 
۳۰۰ سـازه در شهرسـتان اصفهـان 

اسـت.
منصـور شیشـه فروش در گفتگـو 
بـا ایرنـا اظهـار داشـت: بیشـترین 
شـامل  ایمـن  نـا  سـازه های 
سـاختمان های تجاری و خصوصی 

سـت. ا
وی با بیـان اینکه عوامل سـازه های 
ناایمـن در هر سـاختمان به تفکیک 
شناسـایی شـد و بـر اسـاس آن بـه 
مالکان برای رفـع آنها فرصـت داده 
می شـود، افـزود: فهرسـت اسـامی 
سـازه های ناایمن توسـط شهرداری 

اصفهـان اعـام خواهد شـد.
شیشـه فـروش گفـت: شـهرداری 
اصفهـان مطابـق بـا بنـد ۱۴ قانون 
۵۵ شـهرداری ها مکلـف شـد نقاط 
پر خطر را شناسـایی و با آنها برخورد 

کنـد.
بنـد ۱۴ قانـون ۵۵ شـهرداری ها 
شـامل اتخاذ تدابیر مؤثـر برای حفظ 
شـهر از خطـر سـیل و حریـق و رفع 
خطـر از بناهـا و دیوارهای شکسـته 
و خطرنـاک و بـه عبـارت کلـی رفع 
خطر از هـر نوع اشـیا آسـیب زا برای 

سـامت شـهروندان اسـت.
وی بـا تاکید بر اجـرای ایـن قانون از 
سـوی شـهرداری، افزود: در جلسـه 
مدیریـت بحـران کـه بـه منظـور 
بررسـی ایمنی سـاختمان های شهر 

اصفهـان برگـزار شـد، شـهرداری 
بـا همـکاری دادسـتانی و دسـتگاه 
قضایی ملزم به برخـورد با متخلفان 

سـاختمان های ناایمـن شـد.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهان با اشـاره بـه اینکـه مطابق 
بـا قانـون مذکور شـهرداری پـس از 
شناسـایی سـاختمان های ناایمـن و 
اعـام کتبـی آن بـه مالـک، مهلتی 
تعییـن می کنـد و در صـورت عـدم 
توجـه مالـک از طریـق دسـتگاه 
قضایـی حـق ورود و برخـورد دارد، 
افـزود: هـر سـاختمان یـک ناظـر 
فنی دارد کـه پس از شناسـایی نقاط 
ناایمن باید به شـهرداری اعام کند 
و از طریـق ایـن نهـاد مانـع از ادامـه 

سـاخت آن شـود.
وی ادامـه داد: همچنیـن مقـرر شـد 
دسـتگاه های اجرایـی از جملـه اداره 
بـرق، گاز، نظـام مهندسـی و راه و 
شهرسـازی فهرسـت های خـود را 
برای ایمنی سـاخت و سـازها تهیه و 
مطابق با آن نظارت بر سـاختمان ها 

را آغـاز کنند.
شیشـه فروش همچنین از شناسایی 
۱۹ سـاختمان بلندمرتبـه ناایمن در 
فوالدشـهر در شهرسـتان لنجـان 
خبـر داد و گفـت: ایـن سـاختمان ها 
بـاالی ۵۰ سـال عمـر دارد و مبتنی 
بر یک هـزار و ۶۳۰ واحد مسـکونی 
اسـت کـه ارزیابـی ایمنـی روی این 
سـاختمان ها از سـوی دانشـگاه هنر 
صورت گرفته و نوسازی و بازآفرینی 
آن مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت.

 وی تصریـح کـرد: شـهرداری 
و شـرکت عمـران فوالدشـهر و 
راه وشهرسـازی مکلـف بـه تعییـن 
تکلیـف و برنامه ریـزی در این زمینه 

شـدند.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکه شناسـایی 
سـازه های ناایمـن در هر شـهر جزو 
وظایـف اصلـی شـهرداری ها قـرار 
گرفـت، اضافه کـرد: نظارت بیشـتر 
نظام مهندسی بر اسـتفاده از سازه ها 
و تجهیـزات ایمن در سـاختمان ها از 
جمله آسانسـور در اداره های دولتی و 
خصوصی، مصالح استاندارد و تعیین 
کیفیـت مصالـح در آزمایشـگاه ها 

مـورد تاکید اسـت.
وی اظهار داشـت: ترویج و تشـویق 

در  ایمـن  و  سـبک  سـازه های 
شـهر، رعایت کلیـه اسـتانداردها در 
ساخت وسـازها، تربیـت نیـروی کار 
ماهـر و بـا تجربـه و بهره گیـری از 
تجربه هـای موفـق در زلزله هـای 
بم و سـرپل ذهـاب و کاهـش خطر 
ناشـی از زلزله و فرونشسـت زمین با 
مکان یابی و مناسب سـازی شـهری 
و روسـتایی متناسـب بـا پهنه بندی 
جغرافیایـی در دسـتور کار مدیریـت 

بحـران قـرار گرفـت.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن 
بـرای پیشـگیری از حوادث مشـابه 
سـاختمان متروپل آبـادان و خطرات 
ناشـی از آن و امدادرسانی صحیح به 
آسـیب دیدگان مقرر شد سـتادهای 
مدیریـت بحـران در شـهرداری ها 

فعـال و آموزش هـای الزم محله به 
محله داده شـود و سـاکنان هر شهر 
نسـبت بـه رعایـت اصـول اولیـه به 

هنگام حـوادث آگاه و آشـنا شـوند.
شیشـه فـروش از اعـزام سـه تیـم 
عملیات امداد و نجـات از هال احمر 
و آتـش نشـانی شـهرداری اصفهان 
و شـاهین شـهر بـرای امدادرسـانی 
در حادثـه متروپـل آبـادان خبـرداد 
و گفـت: ایـن تیم هـا مجهـز بـه 
سـگ های زنـده یـاب و ۱۶ عوامـل 

امـدادی آواربـرداری اسـت.
وی افـزود: اصفهـان در حادثـه 
پاسـکو تهـران نیز حضـور پررنگ 
داشـت و امدادرسـانی بـه حادثـه 
دیـدگان را تـا آخریـن لحظـه انجام 

د. دا
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در پی کنترل شیوع بیماری کرونا و با همکاری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، ویژه برنامه های »سه 
شنبه های شادآبی« در سال ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار 

می شود.
»سه شنبه های شادآبی« عنوان برنامه ای است که با هدف 
آشناسازی نونهاالن و نوجوانان با مفاهیم مدیریت مصرف بهینه آب 
و با همکاری مشترک شرکت آب و فاضاب، اداره کل آموزش و 
پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
از سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد دانش آموزی 

آغاز شده است.
و اما امسال با واکسینه شدن بخش زیادی از مردم و فروکش کردن 
شیوع بیماری کرونا در جامعه این برنامه روزهای سه شنبه هر هفته 

به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
 در نخستین برنامه حضوری از »سه شنبه های شادآبی«، مرکز 
شماره 7 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان شاهد 

برنامه های متنوعی از جمله نمایش خوانی »صدای پای آب«، قصه 
گویی، دکلمه، نمایش پانتومیم »ضرب المثل ها« و بحث علمی 
با موضوع »آب و شگفتی های آن« با حضور جمعی از کودکان، 

نوجوانان و مربیان کانون بود.
 سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 

در مراسم افتتاح سلسله برنامه های حضوری »سه شنبه های 
شادآبی« گفت: به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
کانون، آموزش و پرورش و آبفا از دو سال پیش تاکنون، تولید محتوا 
و انتشار مفاهیم فرهنگ بهینه مصرف آب در قالب های فرهنگی، 
هنری و ادبی در دستور کار قرار گرفت که با استقبال معلمان، مربیان 

و دانش آموزان در دوران کرونا همراه بود.
نسرین باباپور افزود: پس از دو سال فعالیت در بستر فضای مجازی، 
از این پس روزهای سه شنبه هر هفته ویژه برنامه »سه شنبه های 
شادآبی« در ۶2 مرکز تحت پوشش کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان برگزار شود و در آن سعی می شود تا از نشاط 
و شادابی کودکان به عنوان یکی از عوامل تقویت فرهنگ سازی 

مصرف بهینه آب استفاده شود.
وی گفت: در سایه اجرای برنامه های پر نشاط و شاداب می توان به 
کسب موفقیت های آموزشی و تربیتی در زمینه فرهنگ مصرف 

بهینه آب در میان کودکان و خانواده ها امیدوار بود.

کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی استان 
اصفهان از کشت 8۰۰ هکتار طای سفید در استان 

اصفهان در سال جاری خبر داد.
کیوان بنی اسدی گفت: امسال کشت پنبه در استان 
اصفهان از اوایل فروردین آغاز شده که تاکنون 
بیش از 8۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت 

پنبه رفته است.
وی بیان داشت: در سال زراعی جاری سازمان جهاد 

کشاورزی بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار 
و گواهی شده ارقام میان رس و زودرس در اختیار 
کشاورزان استان قرارداده است و هم چنین اقدام به 
ایجاد مزارع مقایسه ارقام جدید داخلی و خارجی در 
چهارشهرستان نموده و در دو شهرستان هم مزرعه 

الگویی پنبه ایجاد نموده است.
کیوان بنی اسدی با اشاره باینکه پیش بینی می شود 
از هر هکتار مزارع استان حدود ۳ تن پنبه برداشت 

شود، افزود: بذر پنبه از اوایل فروردین تا خرداد 
کشت و در آبان و آذر از مزارع استان اصفهان 
برداشت می شود. کارشناس دانه های روغنی و 
گیاهان صنعتی استان اصفهان گفت: سازمان 
جهاد کشاورزی پیگیر توسعه کشت قراردادی پنبه 
می باشد و به مرور زمان قرار است کل سطح مزارع 
محصول پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی 

کشت خواهد شد.

 مریم یادگاری  نخسـتین نشسـت از سلسـله نشسـت های 
روسـای هیات مدیره تشـکل های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی 
اصفهان بـه منظـور هم افزایی و شبکه سـازی بین تشـکلهای 
اقتصادی بـه میزبانی انجمن شـرکت های دانش بنیان اسـتان 

در محل شـهرک علمی تحقیقاتـی اصفهان برگزار شـد.
رئیس شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان در این نشسـت 
گفـت: تعامل نزدیـک بـا اتـاق بازرگانـی یکـی از اولویت های 
ترسـیم شـده در شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان بـوده و 
وجود یک کرسـی بـرای فعاالن اقتصـادی اصفهـان در هیات 

امنـای شـهرک، گویـای این مطلب اسـت.
جعفر قیصری انجمن ها را یکی از محورهای توسـعه اقتصادی 
بخش خصوصی دانسـت و افزود: الزمه قدرتمندتـر و کارامدتر 

شـدن انجمن ها وجود بخش خصوصی قدرتمند اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بکارگیـری تـوان حداکثـری بخـش 
خصوصـی در راسـتای توسـعه اکوسیسـتم فـن آوری و دانش 
بنیان یکی از سیاسـت های شهرک اسـت، تصریح کرد: توسعه 
اقتصاد دانـش بنیان از مسـیر دولـت امکانپذیر نیسـت و باید از 

طریق بخـش خصوصـی حاصل شـود.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دستاوردهای حاصل 

شـده در حوزه فـن آوری بخش خصوصی را بسـیار زودبازده تر از 
این نـوع فعالیت هـا در بخـش دولتی دانسـت و گفـت: این امر 
ما را ملـزم بـه حمایـت و تشـویق از ایـن شـرکت ها و تاکید بر 
نقش تسـهیلگری دولـت در زمینـه دانـش بنیـان و جلوگیری 
از انحصارگـری و کمـک بـه شـکل گیری رقابـت سـالم میان 

شـرکت ها می نمایـد.
قیصـری در پایـان سـخن خـود بـر ضـرورت شـکل گیری 
انجمن های تخصصی حـوزه دانش بنیان تاکیـد و تصریح کرد: 
توسـعه مبتنی بر فعالیت رقابت پذیر و سـالم بخش خصوصی، 

آینـده روشـنی را ایجاد خواهـد کرد.
وی همچنیـن کمک بـه توسـعه صـادرات و توسـعه بازرگانی 
داخلـی را از نیازهای جـدی شـرکت های دانش بنیان دانسـت 
و از اعام آمادگی شـهرک برای پذیرش شـرکت های توسـعه 

صادرات خبـرداد.
• سلسله جلسـاتی در راسـتای پوشـش نیازهای 

انجمن هـا
همچنین علـی محمدآقاجـان مدیـر واحـد خدمات بـه اعضا، 
تشـکل ها و امـور دفاتـر منطقـه ای اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
شبکه سـازی را مهم تریـن رسـالت پارلمان بخـش خصوصی 

دانسـت و کمـک بـه تقویـت انجمن هـا و تشـکل ها را هـدف 
اصلی تشـکیل ایـن جلسـه بیـان کرد.

وی تصریـح کرد: بـه منظـور ایجـاد هم افزایی و شبکه سـازی 
انجمن هـا و رفـع نیـاز هـر انجمـن از طریـق خدمـات و 
پتانسـیل های موجـود در انجمن هـا و تشـکل های دیگـر، 
سلسـله جلسـاتی به صـورت ماهیانـه بـه میزبانـی انجمن ها 

برگـزار می شـود.
رئیس هیـات مدیره انجمـن شـرکت های دانش بنیان اسـتان 
اصفهان نیز وجـود دانشـگاه های آمـوزش و پژوهـش محور و 
عدم جهت گیری به سـمت پاسـخگویی بـه نیازهـای صنعت 
را بزرگ تریـن دلیـل عـدم تعامـل سـازنده صنعت و دانشـگاه 
دانسـت و گفـت: شـرکت های دانـش بنیـان می تواننـد حلقه 

مفقوده ایـن ارتباط باشـند.
• انتقال تکنولوژی در دنیا دروغی بزرگ است

فریـد نجات بخـش توسـعه فناوری هـای صنایـع از طریـق 
شـرکت های دانـش بنیـان را راهی بـرای کاهـش هزینه های 
نوسـازی خطوط تولید این واحدها بیـان و تصریح کـرد: انتقال 
تکنولـوژی در دنیـا دروغی بزرگ بـوده زیرا با انتقـال خط تولید 
به اسـم انتقـال تکنولوژی، سـرمایه کشـورهای کمتر توسـعه 

یافتـه بلعیده می شـود.
وی تکنولـوژی در حـوزه فناوری هـای هایتـک را متفـاوت از 
تکنولـوژی در سـایر حوزه هـا دانسـت و تصریـح کـرد: بـرای 
توسـعه فناوری در کشـور این فناوری باید در حـوزه داخلی و به 

صـورت بومی سـازی باشـد.
نجات بخش فلسـفه شـکل گیری شـهرک علمی و تحقیقاتی 
را تجمیـع شـرکت های دانـش بنیـان بـرای ایجـاد سـبدی 
از شـرکت های فـن آور بیـان کـرد و بـه ارائـه توضیحاتـی در 
خصـوص این شـرکت ها و ظرفیت هـای انجمن شـرکت های 

دانـش بنیـان پرداخت.
در ادامـه جلسـه روسـا و نایـب رئیسـان انجمن هـای صنعـت 
پخـش، صنعـت دام، طیـور، آبزیـان و زنبـور عسـل اسـتان، 
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان محصـوالت کشـاورزی، 
سـندیکای صنعـت بـرق اسـتان، انجمـن سـردخانه داران، 
انجمن صنایع پلیمر، انجمـن صادرکننـدگان، تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان حال، مشـتقات نفتی، شـیمیایی و پتروشیمی، 
انجمن انبوه سازان مسکن و سـاختمان، انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکننـدگان فـرش دسـتباف اسـتان اصفهان به تشـریح 

فعالیت هـای انجمن هـا پرداختنـد.

تداوم همکاری آبفا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان:

»سه شنبه های شادآبی« حضوری شد

نخستین نشست از سلسله نشست های روسای هیات مدیره تشکل های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و در آن تاکید شد:

انتقال تکنولوژی دروغی بزرگ در دنیا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

شناسایی ۴۳۰ ساختمان ناایمن در استان

 اخبار اصفهان  مدیرعامل شـرکت پاالیـش نفت اصفهان گفت: در سـال 
۱۴۰۰ سـود پاالیشـگاه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسـبت به سـال 
۹۹، 2۰ درصد رشـد داشـته اسـت. تمام تاش شـرکت پاالیش نفت اصفهان 
سـرمایه گذاری در زنجیره ارزش طی برنامه ۵ سـاله برای سودهی بیشتر است

محسـن قدیری افزود: در حال حاضـر طرح تصفیـه گازوئیل بـا ظرفیت ۱۰۰ 
هزار بشـکه در روز با سـرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون یورو-۶۹٫۱۳۴ میلیارد ریال 
نیز در حال انجام اسـت کهـان شـاا.. از تیرمـاه امسـال راه اندازی خواهد شـد. 
سـود خالص پروژه در صـورت راه انـدازی 2۶۳ میلیـون دالر در سـال )با توجه 
به ارزش افزوده بیش از 7 دالر به ازای هر بشـکه در شـرایط فعلـی( خواهد بود 
که این مبلـغ تقریباً معـادل ۵۹۰۰ میلیارد تومان اسـت و ان شـاء اهلل سـرمایه 

گذاری پروژه بعد از ۴ سـال برگشـت خواهد شـد.
وی اظهار داشـت: پـروژه کاهش گوگـرد موجـود در ته مانـده برج های تقطیر 
با توجه بـه ارتقای اسـتاندارد مربوط بـه فرآورده های سـنگین در آینده نزدیک 
بـا سـرمایه گـذاری ۶۴2 میلیـون یـورو – ۱۶٫۱28 میلیـارد ریـال در مرحلـه 
مهندسـی و خرید اسـت. راه اندازی این پروژه سـاالنه 2۱۴ میلیـون دالر برای 
شـرکت سـودآوری خواهـد داشـت. بـا بهـره بـرداری این طـرح، پاالیشـگاه 
اصفهـان دومین پاالیشـگاهی محسـوب می شـود که سـوخت کشـتی ها را 
تولید خواهدکـرد. سـرمایه گذاری های انجام شـده بـرای این طـرح، در مدت 
۵ سال بازگشـت خواهد شـد. در ادامه و به منظور توسـعه زنجیره ارزش و تولید 
فرآورده هـای جدید، با انجـام تغییراتـی در واحد حال سـازی محصـوالت با 

ارزش افـزوده باالتـر تولید خواهیـم کرد.
انجام برنامه خطی در جهت سـودآوری بیشـتر شـرکت از سال گذشـته در این 
شـرکت آغاز شـده اسـت. نظارت بر انـدازه گیری مبـادالت مواد نفتـی، ایجاد 
قـرارداد پریمیوم درخصوص وکیـوم باتوم از دیگـر برنامه های این شـرکت در 
جهت سـودآوری اسـت. همچنین با احـداث 8۰ کیلومتـر خط ریلـی و اجرای 
پروژه اتصـال به شـبکه ریلی سراسـری که صنایـع و کارخانه های مسـتقر در 
محدوده شـاهین شـهر را به ایسـتگاه راه آهن »ورتـون« متصـل خواهد کرد، 
این شـرکت می توانـد محصـوالت خـود را از طریق خطـوط ریلی به سراسـر 
کشـور حمل کند. به عنـوان مثال محصـول واحـد RHU ایـن واحد عظیم 
پاالیشـی برای توسـعه زنجیره ارزش به واحد RFCC که توسط پاالیشگاه 

اصفهان و در بندرعباس سـاخته خواهد شـد، منتقل می شـود.
محسـن قدیری ادامـه داد: حذف مشـعل ها، خشـک کـردن پوندهـا و اجرای 
پروژه هـای مختلف زیسـت محیطی و اقتصـادی همه در جهت تبدیل شـدن 
این پاالیشـگاه به یـک صنعت سـبز و حـذف پاالیشـگاه از فهرسـت صنایع 
آالینده، همچنین افزایش ضریب پیچیدگـی آن از 2/۵ به 7/8 انجام می پذیرد. 
ضمن اینکه کـرک اسـپرد )رابطه قیمت نفـت خـام و فرآورده هـای حاصل از 

آن( پاالیشـگاه اصفهان را نیـز افزایش دهیم.
بدون تردید توجه ویژه به نیروی انسـانی، HSE، و سودآوری شرکت پاالیش 
نفت اصفهان که در مسـیر صنعت سـبز حرکت می کند، این شـرکت را به یک 

شـرکت پوینده و بالنده تبدیل خواهد کرد.

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

عادالنه یارانه ها و فقرزدایی است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره مسیر 
تالش شرکت؛

سرمایه گذاری در زنجیره ارزش 
برای سودهی بیشتر است

گفت و گو

 مدیـرکل منابـع طبیعـی آبخیـزداری 
اصفهـان گفـت: ۵.۶ میلیـون هکتـار 
معـادل 8۹ درصـد از مراتـع این اسـتان 
تراکـم گیاهـی و میـزان علوفـه کمـی 

دارد و بـه اصطـاح فقیـر اسـت.
محمدعلـی کاظمـی افـزود: تنهـا ۱۱ 
درصـد از مراتـع ایـن اسـتان از وضعیت 
نیمـه متراکـم و متراکـم برخـوردار 
اسـت و علوفـه و پوشـش گیاهـی قابل 
ماحظـه ای در آن بـه چشـم می خورد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۶.۳ میلیـون 
هکتـار از ۹.7 میلیـون هکتـار منابـع 
طبیعی اسـتان را مراتع تشـکیل می دهد 
خاطرنشـان کـرد: حفـظ و احیـای ایـن 
داشـته های بـا ارزش طبیعـی اهمیـت 
زیـادی دارد و همـگان بایـد دربـاره آن 

احسـاس مسـوولیت داشـته باشـند.
مدیـرکل منابـع طبیعـی آبخیـزداری 
اصفهـان تصریـح کـرد: اکنـون 2.2 
میلیـون واحـد دامـی در اسـتان وجـود 
دارد امـا ظرفیت منابـع طبیعـی و مراتع 
اسـتان بـرای چـرای دام ۱.2 میلیـون 
واحد دامی اسـت، بنابراین یـک میلیون 
واحـد دامـی مـازاد در اسـتان داریـم که 

بـرای مراتـع بـار اضافـه خواهـد بود.
کاظمـی بـا بیـان اینکـه تعـداد بهـره 
برداران از مراتع اسـتان ۳۵ هـزار خانوار 
تخمیـن زده می شـود گفـت: اسـتان 
دارای یـک هـزار و ۹۰7 فقـره سـامانه 
ُعرفـی )مرتبـط با چـرای دام( اسـت که 
پروانه هـای چـرای دام بـر اسـاس آنهـا 
در اختیـار بهـره بـرداران قـرار می گیرد.

وی اظهارداشـت: در سـال های گذشته 
۱2 هـزار ۴۰۰ پروانـه چـرای دام بـرای 
بهـره بـرداران و دامدارانـی کـه از مراتع 

اسـتفاده می کننـد. صادر شـده اسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی آبخیـزداری 
اصفهـان تاکیـد کـرد: بهـره بـرداری 
اصولی از توقف چـرای دام بیش از توان 
از آنها بایـد بطور جدی پیگیری شـود در 
غیـر اینصـورت روز بـه روز به مسـاحت 
مراتـع فقیر اسـتان اضافـه خواهد شـد.

بـه گـزارش ایرنـا، بـر اسـاس اعـام 
مدیـرکل دفتـر امـور مراتـع سـازمان 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کشـور، 
طبـق پایش هـای صـورت گرفتـه، هم 
اینـک از 8۴.8 میلیـون هکتـار وسـعت 
مراتـع کشـور، ۵۶.2 میلیون هکتـار آن، 
از لحـاظ پوشـش گیاهـی کم تراکـم و 

فقیـر اسـت.
نگاهی بـه وضعیت عرصه هـای طبیعی 
اصفهـان حاکـی اسـت کـه ایـن خطـه 
بـا 2۴ شهرسـتان، مسـاحتی معـادل 
۱۰.7 میلیون هکتـار دارد که بیش از ۹۰ 
درصد از آن را معادل حـدود ۹.8 میلیون 
هکتـار عرصه هـای منابـع طبیعـی و 
ملـی و از ایـن میـزان حـدود ۴۰۳ هزار 
هکتـار را جنـگل معـادل )۴ درصـد(، ۶ 
میلیون هکتـار مرتع معـادل )۶۴ درصد( 
و سـه میلیون هکتـار بیابان معـادل )۳2 

درصـد( در برگرفتـه اسـت.
جنگل هـای اسـتان اصفهـان به طـور 
عمـده در 2 شهرسـتان فریدون شـهر 
با ۴۰ هـزار هکتار و سـمیرم بـا 2۵ هزار 

هکتـار قـرار دارند.

 فقر ۸۹ درصدی مراتع استان
از لحاظ پوشش گیاهی

مدیرکل منابع طبیعی آبخیزداری اصفهان 
هشدار داد:

 خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 اخبـار اصفهـان  سرپرسـت آبفـای اسـتان اصفهـان بـر لـزوم تدویـن 
سـناریوی تأمین آب شـرب پایدار برای گـذر بدون دغدغه از تابسـتان سـال 

جـاری تاکیدکـرد.
ناصر اکبری که در نخسـتین نشست شـورای مدیران شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان اصفهان در سـال ۱۴۰۱ سـخن می گفت افزود: همه مدیران شـرکت 
با برنامـه ریـزی دقیـق و مدیریت صحیـح منابـع، راهبـرد تأمین آب شـرب 
پایـدار در ۱۰۰ شـهر و ۹۴8 روسـتای تحـت پوشـش را در فصـل تابسـتان 

تدویـن نمایند.
وی عدالـت در توزیع آب را سـرلوحه کار آبفای اسـتان اصفهان عنـوان کرد و 
گفت: تمام تاسیسـات ذخیره، انتقـال و توزیع آب بـه ویژه در شـهرهای باقی 
مانده و سـپس در روسـتاها باید به سـامانه تله متـری مجهز شـوند تا موضوع 

تأمین و توزیـع آب با دقت بیشـتری مدیریت شـود.
 سرپرسـت آبفای اسـتان اصفهان بـر تجهیز تاسیسـات آبی به دیـزل ژنراتور 
تاکید کـرد و افزود: بـا توجه بـه احتمال قطع بـرق در فصل تابسـتان، مدیران 

آبفای مناطـق خودگردان باید در اسـرع وقت نسـبت بـه تجهیـز و راه اندازی 
دیزل ژنراتورهای مـورد نیاز اقدام کـرده تا وقفـه ای در فرایند تأمیـن و توزیع 

آب مشـترکین در روزهای گرم سـال به وجـود نیاید.
وی در پایـان از مدیران آبفای مناطق خودگردان خواسـت نسـبت به تجهیز و 
تأمین لوازم مـورد نیـاز گروه های رسـیدگی به حـوادث آب و فاضـاب اقدام 
کـرده و در خصـوص برگـزاری مانـور شـیرآالت و کاهـش زمـان تعمییرات 

برنامـه ریـزی الزم را به عمـل آورند.

سرپرست آبفای استان اصفهان 
مطرح کرد؛

لزوم تدوین 
سناریوی تأمین آب 

شرب پایداربرای 
گذر از تابستان

کشت 800 هکتار خبر روز
طالی سفید در 

استان

 کارشناس دانه های روغنی
و گیاهان صنعتی استان 

اصفهان خبر داد:



جهـــــــان

Isfahan News

 امین رضایی  رهبران اتحادیه اروپا بر سر 
بسته جدید تحریم ها علیه روسیه که کاهش ۹۰ 
درصدی واردات نفت از این کشور تا پایان سال 
جاری را نیز شامل می شود به توافق دست یافتند.

سران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه به 
رغم بدگمانی هایی که پیش تر نسبت به احتمال 
شکاف در میان اعضا بر سر این توافق وجود 
داشت سرانجام به اجماع رسیدند و ضمن اعطای 
معافیت به مجارستان بیش از دو سوم واردات 
نفت از روسیه برای اعضای این اتحادیه ممنوع 

کردند.
• این ممنوعیت بیش از دو سوم واردات 

نفتی از روسیه را در بر می گیرد
»شارل میشل«، رئیس شورای اروپا با انتشار 
توییتی ضمن اعالم توافق سران اتحادیه برای 
ممنوعیت واردات حداکثری نفت از روسیه تا 
پایان سال جاری میالدی تاکید کرد که این 
ممنوعیت بیش از دو سوم واردات نفتی از روسیه 
را در بر می گیرد و سبب خواهد شد تا بخش 
بزرگی از منبع تأمین مالی ماشین جنگی مسکو 

قطع شود.
• تصمیم سران اروپا برای ترغیب 

روسیه به توقف حمله
همچنین رئیس شورای اروپا یادآور شد که 
تصمیم سران کشورهای عضو با هدف اعمال 
فشار حداکثری به روسیه و ترغیب این کشور به 
توقف تهاجم نظامی به اوکراین اتخاذ شده است.

»اورزوال فن در الین«، رئیس کمیسیون اروپا 
نیز در پایان نشست رهبران اتحادیه با انتشار 
توییتی تصریح کرد: »به واسطه تعهد داوطلبانه 
برلین و ورشو برای توقف واردات نفت از طریق 
خط لوله دروژبا، تحریم تازه روسیه زمینه کاهش 
۹۰ درصدی واردات نفت اروپا از این کشور را تا 

پایان سال جاری فراهم می کند.«

• خودداری بوداپست از تصمیم برای 
وتوی بسته ششم

به استناد گزارش فرانس پرس، به رغم اعمال 
ممنوعیت تازه برای واردات نفت روسیه، این 
ممنوعیت در وهله نخست واردات از طریق خط 
لوله دروژبا را که محل اصلی تأمین نفت برای 

مجارستان به شمار می رود، شامل نخواهد شد.
این راهکار سبب شده است تا بوداپست از تصمیم 
برای وتوی بسته ششم تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه روسیه که از هفته های گذشته به 
دلیل برخی مخالفت ها با موانعی روبرو شده بود، 

خودداری کند.
مجارستان، کشوری محصور در خشکی و بدون 
دسترسی به دریا حدود ۶۵ درصد از نفت مصرفی 
خود را از طریق خط لوله دروژبا دریافت می کند.

ازسوی دیگر، بنا به اعالم دفتر ریاست جمهوری 

فرانسه، تحریم تدریجی اتحادیه اروپا ابتدا 
محدود به نفت حمل شده با قایق خواهد بود که 
حدود دو سوم خریدهای نفتی اتحادیه اروپا از 

روسیه را در بر می گیرد.
الیزه در بیانیه ای که به مناسبت بسته جدید 
تحریمی بروکسل علیه مسکو منتشر شده تاکید 
کرده است که مذاکرات باید در اسرع وقت برای 
متوقف کردن مابقی واردات نفت روسیه از سوی 

اتحادیه اروپا از سر گرفته شود.
• قطع دسترسی بزرگترین بانک روسیه 

به سیستم مالی بین المللی سوئیفت
بسته تحریم های جدید که کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا از یک ماه پیش رایزنی و مذاکره 
برای تصویب آن را آغاز کرده بودند همچنین 
فهرست تحریم اشخاص و نهادهای نزدیک و 

وابسته به مسکو را گسترده تر کرده است.

دراین راستا عالوه بر افزوده شدن نام ۶۰ 
شخصیت دیگر از جمله کیریل یکم، اسقف 
اعظم کلیسای اتدکس روسیه به فهرست سیاه 
تحریم های روسیه، دسترسی بزرگترین بانک 
این کشور به سیستم مالی بین المللی سوئیفت 

نیز قطع شده است.
قطع دسترسی به سوئیفت عالوه بر »اسبربانک« 
یا بانک پس انداز فدراسیون روسیه که بزرگترین 
بانک این کشورو اروپای شرقی به شمار می رود 

دو بانک دیگر روسیه را نیز شامل می شود.
»ولودیمیر زلنسکی«، رئیس جمهوری اوکراین، 
پیش از تصویب بسته تحریمی جدید در یک 
کنفرانس ویدئویی خطاب به رهبران اروپایی 
خواستار یکپارچه شدن کشورهای عضو اتحادیه 
و اتخاذ موضعی قاطعانه برای اعمال فشار به 

روسیه شده بود.
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 زهرا وفایی  عضو هیأت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی گفـت: با هدف 
اجرایی کردن فرمایشـات رهبر فرزانه انقـالب در دیدار اخیـر نمایندگان خانه 

ملت برنامه ویـژه ای طراحی خواهد شـد.
علـی کریمـی فیروزجایی بـا اشـاره بـه تأکیـدات مهم رهبـر معظـم انقالب 
در دیـدار اخیـر نماینـدگان مجلـس افـزود: مجلـس انقالبـی فرامیـن رهبـر 
معظـم انقـالب را در همـه ابعـاد فصـل الخطـاب می دانـد. رهبـری معظـم 
انقالب از آغـاز مجلس یازدهم خط سـیر مـدون و روشـنی بـرای نمایندگان 
ترسـیم فرمودنـد که وظیفـه مهـم نماینـدگان عملیاتی کـردن آنها اسـت، با 

پیگیری فرامیـن رهبری بـار سـنگین نمایندگان مجلـس انقالبی بـه مقصد 
خواهد رسـید.

نماینـده مـردم بابـل در مجلـس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه تفاهـم کلی 
مجلس یازدهم با دولت سـیزدهم افـزود: مجلس و دولت بـر روی مؤلفه های 

اساسـی حکمرانـی و چالش های بنیـادی کشـور وحدت نظـر دارند.
دبیـرکل جامعـه اسـالمی فرهنگیان کشـور با تأکیـد بر لـزوم هـم افزایی در 
قوای سـه گانه خاطـر نشـان کرد: هـم افزایی قـوا موجب شـتاب بخشـی به 

روند پیشـرفت کشـور می شـود.

کریمـی فیروزجایی عملکـرد مجلس یازدهـم را با توجه بـه چالش ها مطلوب 
ارزیابـی کرد و افزود: گره گشـایی از مشـکالت عمده کشـور نیازمند مدیریت 

بهینـه در بهره منـدی متـوازن از ظرفیت ها و فرصت ها اسـت.
ایـن نماینـده مجلس تصریـح کـرد: هـم راسـتایی ارکان مختلـف حکمرانی 
ضـرورت حیاتـی بـرای بـرون رفـت از چالش هـا اسـت. آسـیب شناسـی 

تصمیمـات عرصـه حکمرانـی از منظـر علمـی ضـرورت دارد.
عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس یازدهم گفـت: کشـور بـرای حـل چالش های 

فرهنگـی و اقتصـادی نیازمنـد انسـجام و اتحاد ملی اسـت.

ضرورت آسیب 
شناسی تصمیمات 
عرصه حکمرانی از 
منظر علمی

عضو هیأت رئیسه مجلس 
خواستار شد:

خبر روز
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انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی:

واردات مسافری 
آیفون طی ۳ ماه

 ۲ برابر شد

اتحادیه اروپا در آغاز هفته جاری تصمیم گرفت ممنوعیت ۹۰ درصدی واردات نفت 
از روسیه را تا پایان سال جاری میالدی به اجرا بگذارد تا شاید بتواند از این طریق 

در میانه بحران عظیم اوکراین، روسیه را بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار دهد.
اما به گفته کارشناسان این اقدام که بخشی از یک مجموعه بزرگتر از تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه روسیه است باعث افزایش بیشتر قیمت انرژی و در عین حال 

آشکارتر شدن شکاف در روابط ۲۷ کشور اتحادیه اروپا خواهد شد.
این تصمیم رهبران اروپا تنها نفت وارداتی روسیه از طریق دریا را پوشش خواهد 
داد و تا یک مدت محدود شامل خط لوله های نفتی نخواهد شد. در این شرایط، 
مجارستان به عنوان تنها کشور محصور در خشکی عضو اتحادیه همچنان خواهد 
توانست که تقریباً تمام نفت خام مورد نیاز خود را از طریق خط لوله های نفت با 

روسیه تأمین کند.
اورزوال فن در الین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که با وجود استثنا قائل شدن برای 
مجارستان، ممنوعیت اعمال شده هنوز هم می تواند بخش بزرگ واردات نفت 

اتحادیه اروپا از روسیه را پوشش دهد.
اما این اقدام برای اروپا هزینه نیز خواهد داشت. بر اساس آمارهای رسمی کمیسیون 
اروپا، قیمت مصرف کننده برای ساکنان منطقه یورو در ماه مه ۸.۱ درصد افزایش 

یافته و این افزایش در ادامه رشد ۷.۴ درصدی آن در ماه آوریل است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، قابل توجه ترین عوامل در افزایش شدید قیمت ها، 
به شکل مستقیم ویا غیرمستقیم با قیمت انرژی در بخش های مختلف شامل حمل 

و نقل، صنعت، کشاورزی و زنجیره تأمین در ارتباط است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ممنوعیت واردات بخش بزرگ نفت روسیه 

باعث وارد شدن فشار مستقیم به روند افزایش قیمت ها خواهد بود.
تصمیم رهبران اروپایی هم اکنون نیز باعث افزایش قیمت نفت شده و قراردادهای 
تحویل نفت در ماه ژوئیه از روز دوشنبه و پس از اعالم تصمیم کمیسیون اروپا با 

افزایش ۳.۵ درصدی همراه بوده است.

 مهرداد صمدی  آمارهای رسمی کمیسیون اروپا نشان 
می دهد که قیمت مصرف کننده برای ساکنان منطقه 
یورو در ماه مه ۸.۱ درصد افزایش یافته و این افزایش 

در ادامه رشد ۷.۴ درصدی آن در ماه آوریل است.

یادداشت

تبعات اقتصادی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه

آتش تورم شعله ورترمی شود!

ایسنا: از رشد دو برابری آن حکایت دارد. 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی اعالم کرد مجموع واردات قانونی 
آیفون طی اسفند و بهمن ماه سال گذشته، 
۲۸۰ هزار دستگاه بوده است. در حالی که 
واردات این برند در فروردین و اردیبهشت 
۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه رسید 
که بیانگر کاهش سه برابری واردات قانونی 

آیفون طی دو ماه اخیر است.
طبق گزارش سامانه همتا، واردات مسافری 
آیفون از ۱۹.۴ هزار دستگاه در اسفند ماه 
۱۴۰۰، به ۲۴.۵۴ هزار دستگاه در فروردین 
و در نهایت به ۳۷.۱۶ هزار دستگاه در پایان 
اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده که نشان از رشد دو 
برابری واردات از طریق رویه مسافری داشته 
که به احتمال بسیار زیاد بخش قابل توجهی 
از آن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری 

بوده است.
بر اساس همین گزارش طی ۱۲ ماه گذشته 
یعنی از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت 
۱۴۰۱ تعداد ۱۸.۱۷ میلیون دستگاه موبایل 
وارد و در مقابل ۱۸.۹۸ میلیون دستگاه 
مصرف )خریداری و در شبکه ارتباطی 

کشور فعال( شده است.
در اردیبهشت و فروردین ماه ۱۴۰۱ در 
مجموع ۲.۲۴ میلیون دستگاه موبایل وارد 
و در همین بازه زمانی ۲.۳۸ میلیون دستگاه 
موبایل مصرف شده است. با توجه به ذخیره 
کاالیی که از واردات ماه های پایانی سال 
گذشته در بازار موجود بوده، تعادل نسبی 
میان عرضه و تقاضا را شاهد هستیم. علت 
کاهش واردات طی دو ماه ابتدایی سال را 
می توان اختالل در تخصیص و تأمین ارز 
برای واردات موبایل های پایین و باالی 

۶۰۰ دالری دانست. 

کمربند تحریم ها علیه روسیه، هر روز تنگ تر از دیروز
رهبران اتحادیه اروپا برسرکاهش ۹۰ درصدی واردات نفت روسیه توافق کردند:



 زهرا وفایی  به نظرمی رسد دربحبوحه ای که اغلب 
کشورها از جمله ایران با سالمندی و خطر کاهش 
جمعیت جوان مواجه هستند، وجود حتی یک راهکار 
برای پیشگیری از این چالش بتواند موثرواقع شود. 
»تغییرچرخه درمان برای زوج های نابارور« ایده ای است 
که به رغم استقبال و تائید برخی از مسئوالن بهداشت 
و درمان کشورمان، اما همچنان مسکوت مانده است. 
به همین منظور شاید گفتگو با زهرا کمالی مؤسس و 
مدیرعامل انجمن »حمایت از زوج های نابارورامید دنیا«، 
همچنین ایده پردازِ »کدملی« و »تغییرچرخه درمان برای 
زوج های نابارور«، پیرامون علت عدم فعالیت این انجمن، 
زنگ خطریک خداحافظِی نخبگانِی دیگر برای سیاست 
گذاران کشور به ویژه مدیران نظام درمان و سالمت 
باشد. آنچه درادامه می خوانید گپ و گفت اخبار با این 

نخبه جوان است:
• از انجمن »حمایـت از زوج های نابارور امید 

دنیا« چه خبر؟
منحل شد.

• آیا مشکل قانونی داشت؟
خیر، چون تمام انگیزه هایم را ازدست داده ام.

• چـرا؟ چـه اتفاقـی افتـاد کـه بی انگیـزه 
شـدید؟

بـدون تعـارف بگویـم، بایـد تندیـس شـعار و وعـده را 
به ایـران بدهنـد. ایـن انجمن اولیـن انجمـن حمایتی 
از زوج هـای نابـارور در دنیا بـود کـه درسـال 1391 راه 
اندازی شـد. آن زمان همراه با تیمی متشکل از تعدادی 
ازپزشکان متخصص زنان و نازایی و تعدادی از مقامات 
وزارت بهداشـت و درمـان در درمانگاه ویژه این رشـته، 
فعالیتش شـروع شـد. به قـول معـروف به بـه و چهچه 
و وعده هـای حمایتـی یکـی پـس از دیگری از سـوی 
آقایان مسئول ارسـال می شـد و هرروز منتظرتر، چشم 
بـه راه تحقـق قـول و قرارهـا بودیم. سـال ها گذشـت 
و خیلی هـا بارهایشـان را بـه بهانـه این انجمن بسـتند 

و رفتنـد. مـن مانـدم وبیمـاران سـرگردانی کـه حتـی 
ساختمانی برای ویزیتشـان نداشـتم، خودتان مشاهده 
می کنید که حاال هم مجبور شـدیم گفتگو را در فضای 
سـبز انجام دهیم. بـه هرحال دیگـردر خودم آن شـور و 
اشـتیاق اولیـه را بـرای ادامـه فعالیـت نمی بینـم، مگر 
اینکـه حمایـت الزم و کافـی از انجمن صـورت گیرد.

• چـه تعـداد زوج نابـارور در دوره فعالیـت 
انجمن، صاحـب فرزند شـدند؟ راجـع ایده 
تغییرچرخـه درمان درنابـاروری هم توضیح 

بفرمایید.
زوجهای زیـادی درایـن انجمـن صاحب فرزند شـدند 
که تعـدادی ازآنها رضایت بـه مصاحبه دادنـد وتعدادی 

رضایـت ندادند وچه بسـا انتقـال تجربیات دربسـیاری 
ازاین زوج هـا اتفـاق می افتاد کـه ماخبردارنمی شـدیم 
وتعداددیگری که مااطالع نداریم صاحب فرزند شـدند. 
اجـازه بدهید فعـاًل راجع جزئیـات و چگونگی ایـن ایده 
صحبتی نکنـم. به طـور کلی بگویـم که، تغییـر چرخه 
درمان باعـث نجات زوجهـای نابـارور وحتـی بیماران 
دیگر خواهد شـد. ایـده ای که مطمئن هسـتم روزی در 
سراسـردنیا به اجـرا درمی آیـد چون تمـام متخصصان 
بـه نتیجـه آن صحـه گذاشـته اند. همانگونـه کـه بـه 
موفقیت ایده »کد ملی« درجشـنواره خوارزمی مطمئن 

بـودم ونهایتا درکشـور اجرا شـد.
• کمی راجع آن ایده هم صحبت کنید.

درسـال ۷۴ طرحی به جشـنواره خوارزمی ارائه دادم که 
هر کـس دارای ُکدی باشـد کـه تمام مشـخصات اعم 
ازرنگ چشـم و قد و ...درآن ذکر شـده باشـد ودرنهایت 
با کد ملـی درکشـور اجرا شـد. بعـد از آن هم طـرح کد 
گـذاری زمین هـا ومنـازل مسـکونی بـود کـه کسـی 
نتواند یک ِملـک را به چند نفر بفروشـد. طـرح کد ملی 
بـه اجـرا درآمد وسـهم من فقـط لـوح تقدیری بـود که 

دردانشـگاه اصفهـان به مـن دادند.
• باتوجـه بـه بحـث ایـن روزهـای ازدیـاد 
جمعیت، آیا برنامـه ای برای فعالیـت دوباره 

ایـن انجمـن دارید؟
درایـن رابطه بارهـا و بارهـا باکسـانی که درایـن حوزه 

صاحب نظـر بودنـد وارد بحث شـدم، بـا قاطعیت طرح 
راتائیـد می کردنـد وبـه نتیجـه آن مطمئـن بودنـد. اما 
نـه متخصصـان امرحمایتـم کردنـد نـه مسـئوالن، 
زیـرا دغدغه آن هـا بیمـاران نبودنـد بلکه تجـارت بود. 
درصورتـی کـه اتفاقـاً بـا حمایـت از ایـن ایـده بازهـم 
می توانسـتند هـم تجارتشـان راداشـته باشـند وهـم 
آرامش و رضایت بیمارشـان را. با این اوصاف اگرمجددا 
با وعده های قبلـی مواجه نشـوم و تیم و امکانـات الزم 
دراختیـارم گذاشـته شـود، قطعاً الویـت اولـم کمک به 

بیمـاران نابارور کشـورخودم اسـت.
• یک انتقـاد که شـاید از سـوی بخشـی از 
جامعـه بـا آن مواجـه شـوید، بحـث اوضاع 
سـخت اقتصـادی و معیشـتی و تضـاد آن 
با فرزنـدآوری اسـت، چـه پاسـخی در این 

زمینـه دارید؟
 بلـه مـادران وپـدران زیادی هسـتند کـه منتقـد فرزند 
آوری درشـرایط سـخت کنونی می باشـند و شـخصاً با 
این نظر جامعـه هـم عقیـده ام، گاه گاهی نیـز برخی از 
دوسـتان به طنز مـی گوینـد: ای بابا مـردم نـان ندارند 
بخورند چـرا دنبال اجـرای چنیـن طرحی هسـتی و به 
جای تقدیـرو حمایـت بایـد تنبیه شـوی. امـا صحبت 
من این اسـت که، بسـیاری از زوج های نابارور هسـتند 
که درحسرت داشـتن یک فرزند هسـتند. ضمن اینکه 
نباید از سـالمند شـدن جمعیت کشـورمان و تبعات آن 

نیز غافل باشـیم.
• صحبت پایانی شما؟

متاسـفانه سـهم بسـیاری از نخبگان ایـران یا گوشـه 
نشـینی اسـت یا مهاجـرت. بـرای ادامـه فعالیـت این 
انجمـن در ایران بسـیار تـالش کـردم اما نتوانسـتم به 
نتیجه برسـم، حاال حاضـرم ایده ایی که تحـول بزرگی 
دردرمان زوج هـا ایجاد می کنـد را به کشـورهای دیگر 
ارائـه دهـم و بـا کلینیک هـای درمانـی آن طـرف وارد 

مذاکره شـوم.
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ویژه برنامه »یادها و نام ها« با عنوان مستند روح اله همزمان با سی وسومین سالگرد رحلت بنیانگذار اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

انقالب اسالمی و قیام خونین پانزدهم خرداد در مجتمع امام خمینی )ره( برگزار شد. ویژه برنامه 
روح اهلل با هدف ترویج و شناساندن اندیشه ها و سیره امام خمینی )ره( به نسل جوان، توسط منطقه 
9 شهرداری اصفهان در مجتمع امام خمینی )ره( در حال برگزاری است. در این ویژه برنامه، بخشی 
از زندگی نامه امام از دوران کودکی تا لحظه بیماری و رحلت ایشان در قالب نمایشگاهی با 9 غرفه 
به نمایش گذاشته شده است. زندگینامه شاهرخ ضرغام که در یک دیدار اتفاقی با امام راحل )ره( 
متحول و به عنوان یکی از افتخارات امام جزو شهدای گمنام به حساب می آید نیز در این نمایشگاه به 
نمایش در آمده است. به تصویر کشیده شدن نمادها و قاب هایی از آن دوران همراه با پخش کلیپ و 
اجرای نمایش های خیابانی با محوریت انقالب، مبارزه با طاغوت و ساواک از دیگر برنامه های اجرایی 

این ویژه برنامه است که چهاردهم و پانزدهم خردادماه در مجتمع امام خمینی )ره( برگزار می شود.

به همت شهرداری منطقه ۹ برگزار شد؛

ویژه برنامه روح اله در مجتمع امام خمینی )ره( اصفهان

احتمااًل زمانـی که همسـرتان به 
دلیـل فرامـوش کـردن سـالگرد 
ازدواج یـا فرامـوش کـردن قـرار 
شـام با خانـواده او ناراحت اسـت 
و مـدام بـا عالئـم و نشـانه های 
فهمانـدن  حـال  در  سـکوت 
چیـزی بـه شـما اسـت، شـما از 
اینکه قـرار اسـت چـه اتفاقی رخ 
دهـد مضطـرب هسـتید. قطعـًا 
نمی توانیـد او را وادار بـه صحبت 
اعـالم  امـا می توانیـد  کنیـد، 
آمادگـی کنیـد کـه حاضریـد 
حرفاهای او را بشـنوید و مشـکل 
را حل کنیـد. بـه هیچ وجـه برای 
آشـتی سـریع اصـرار و تهدیـد 
اسـت  ممکـن  چراکـه  نکنیـد 

نتیجـه عکـس بدهـد.
روی مدیریـت   -
خود )و نه شـریک زندگی( 

کنیـد تمرکـز 
وقتی کسـی کـه دوسـتش داریم 
از دسـتمانا ناراحـت و عصبانـی 
است، دوسـت داریم هرچه زودتر 
از او دلجویـی کنیـم. امـا مـا در 
نهایـت نمی توانیـم افـکار، رفتار 
یـا احساسـات کسـی را کنتـرل 
کنیـم- بلکـه فقـط بایـد افـکار 
خودمـان را مدیریت کنیـم. اینکه 
خودمـان سـعی کنیم آرام باشـیم 
خیلـی مؤثرتـر از ایـن اسـت کـه 
بخواهیم طرف مقابل مـان را آرام 
کنیـم و افـرادی کـه می توانند بر 
مدیریت اضطـراب و واکنش های 
خـود متمرکز بمانند، بـرای طرف 
مقابـل نیـز ایـن امـکان را فراهم 
می کننـد کـه همیـن کار را انجام 
دهـد. بنابرایـن بـه جـای گفتـن 
جملـه »لطفـًا آرام باش!«، سـعی 
کنیـد چنـد نفـس عمیق بکشـید 
و ضربـان قلـب خـود را کاهـش 

دهیـد.
سـوم  شـخص  مراقـب 

باشـید )مثلـث( 
همسـرتان  از  کـه  هنگامـی 
دل  و  درد  عصبانـی هسـتید، 
و شـکایت پیـش یـک دوسـت، 
روانشـناس  حتـی  یـا  فرزنـد 
می تواند باعث شـود که احسـاس 
آرامـش کنیـد. هنگامـی کـه از 
شـخص سـوم بـرای مدیریـت 
اسـترس خود اسـتفاده می کنیم، 
اغلـب بـه آن مثلـث احساسـی 
می گوینـد. درد و دل کـردن یک 
واکنش طبیعی اسـت و اصاًل کار 

خطایـی نیسـت.
امـا گاهـی اوقـات ایـن »مثلث« 
یک مانـع بـرای حل مشـکل در 
رابطـه اصلـی ایجـاد می کنـد و 
باعـث می شـود شـریک زندگـی 
شـما احسـاس انزوا کند یـا حتی 
بیشـتر جبهه گیری کنـد. بنابراین 
دفعـه بعـد کـه از همسـرتان 
ناراحت شـدید و وسوسـه شـدید 
تلفن را برداریـد، از خود بپرسـید: 
آیـا بـه دنبـال کمـک هسـتم یـا 
فقط بـه دنبال کسـی هسـتم که 
با من موافق باشـد؟ اگـر هدفتان 
گزینـه دوم اسـت، قبـل از اینکه 
بخواهید کسـی شـما را آرام کند، 
ابتـدا بهتـر اسـت خودتـان آرام 
بشـوید. و بدانید کـه در این مواقع 
کمـک گرفتن از یک روانشـناس 
کـه فردی کامـاًل بی طرف اسـت 
بیشـتر به حـل مشـکالت کمک 
خواهـد کـرد، تااینکـه بخواهیـد 
فقـط بـه دنبال کسـی باشـید که 
تأییـد کند همسـرتان فرد شـرور 

و بی لیاقتـی اسـت.
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گفت و گو با مدیرعامل اولین انجمن »حمایت از زوج های نابارورامید دنیا« درکشور وایده پرداز »کدملی«:

یک فرصت برای جوان سازی جمعیت در حال از دست رفتن است

مخترعان ایرانی با شرکت در ششمین جشنواره بین المللی 
نوآوری، اختراع و استارتاپ ترکیه، »دو مدال طال، چهار مدال 
نقره و دو مدال برنز« سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان 
WIIPA را به خود اختصاص دادند که یک مدال طال و یک 

نقره سهم اصفهانی ها شد.
مسئول دفتر مرکزی سازمان مالکیت معنوی اختراعات 
جهان در ایران، در گفت وگو با ایسنا با بیان این که جشنواره 
بین المللی ۱idea۱world در راستای معرفی اختراعات، 
نوآوری ها و استارتاپ ها برگزار می شود، اظهار کرد: ششمین 
جشنواره بین المللی »یک ایده یک دنیا« با حضور 1۷ کشور 
از جمله ایران، کانادا، چین، تایوان، آمریکا، مالزی، اندونزی و 
امارات متحده عربی به صورت حضوری و غیرحضوری در 

مرکز تجاری سازی اطالعات استانبول برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره طرح های نوآورانه از کشورهای 
مختلف جهان به منظور انتقال تکنولوژی،  تجاری سازی، 
شبکه یابی و فروش شرکت داشتند که در قالب 1۴ کارگروه 

تخصصی مورد داوری قرار رفتند و نفرات برتر معرفی شد.
مسئول دفتر مرکزی سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان 

در ایران، با اشاره به اینکه ایران در تمام دوره های این جشنواره 
شرکت کرده است، گفت: ایران در سال ۲۰19 به عنوان 
نماینده رسمی این رویداد در دانشگاه تهران میزبان دومین 

دوره از این رقابت ها بود.
تیم های ایرانی شرکت کننده در این دور از جشنواره که موفق 

به کسب مدال شدند، عبارتند از:
از اصفهان سولماز چرایی، وحید فقیهی رضایی، احسان مرزبان 
شیرخوارکالیی، شیما مرزبان شیرخوارکالیی، سیما ویسی نژاد 
چابی با طرح »پانسمان زیستی هوشمند پایش و بهبود زخم« 

موفق به کسب مدال طال شدند.
امیرحسین پاینده، امین فرجی، سامان کیوان نیا، سوزانا 
استوجاکوویچ سلوستکا، رضا رئیسی، مصطفی رفتاری، فاطمه 
رشیدنیا با طرح »استفاده از روبات پرنده برای گردشگری 

مجازی« موفق به کسب مدال طال شدند.
ثنا اسماعیلی، دیانا شفیعی با طرح »پنل های خورشیدی 
قابل نصب بر روی ساختمان و قابل تطبیق با ساختمان های 
قدیمی« دیگر نمایندگان ایران از اصفهان نیز مدال نقره را 

کسب کردند.

سروه گرجی پور، محمد عزیزی با طرح »اتصال درب و پنجره 
قابل حمل با مکانیزم تشخیص فاصله خودکار و هوشمندی 

تنظیم دما« مدال نقره را کسب کردند.
محمدرضا هادی نجف آبادی, محمدرضا یزدانی فضل آبادی, 
سارا یزدانی فضل آبادی, محمد صادقی, مهدی ربیعیان با طرح 
»سیمون )کیت توسعه تصویربرداری برداری فراصوت متن 

باز(« مدال نقره را کسب کردند.
آیسان اصل محمدپور انارجانی با طرح »الرنگوسکوپ فیبر 
نوری با قابلیت جلوگیری از آسیب به دندان و کنترل مؤثر زبان 

بیمار« مدال نقره را کسب کردند.
مرتضی چمن آرا، آرمین آهنربای، امین آهنربای، نوشین 
آهنروبای، مهدیه سوری، حمید قره باغی، حامد حدادی اقدم 
با طرح »سرم مخصوص شستشوی زخم های دیابتی )غیر 

حضوری(« مدال برنز را کسب کردند.
مبینا آگاه، مینا دیناریان، محمدعلی ذاکرفتحی، خورشید 
خورگامی، علی شمس خامنه با طرح »دستگاه پرورش محبط 
کشت مکانیزه شده با قابلیت تشخیص باکتری« مدال برنز 

را کسب کردند.

 اخبـار اصفهان  بـرای اولیـن بـار پیشـرفته ترین فلومتر آلتراسـونیک 
با سـایز 1۲ اینـچ در ایسـتگاه نیروگاه سـیکل ترکیبی کاشـان مـورد بهره 

بـرداری قـرار گرفت.
سرپرسـت ایـن شـرکت بیـان داشـت: ایـن فلومتـر بـا داشـتن آخریـن 
تکنولوژی روز دنیـا به عنوان اولیـن کنتور آلتراسـونیک با اخـذ گواهینامه 
HPC، از بزرگترین مرکز کالیبراسـیون اروپا EUROLOOP در ایسـتگاه 

نیـروگاه سـیکل ترکیبی کاشـان نصـب و راه انـدازی گردیده اسـت.
از ویژگی هـای بـارز ایـن تجهیز طـول لوله مـورد نیاز بـاال دسـت فلومتر 
می باشـد که صرفاً با طول مسـتقیم فاصله باالدسـت 5 برابر قطـر فلومتر، 
بدون داشـتن تجهیزات Flow conditioner، عملکرد کنتور را در محدوده 

کالس دقـت ۰,5 درصد حفـظ خواهد نمود.
ابوالقاسـم عسـکری، بـه موضـوع آسـیب پذیـری نسـل های قبلـی 
فلومترهای آلتراسـونیک در زمان قطع برق ایستگاه اشـاره کرد و گفت: در 
صورت قطع برق در سیسـتم انـدازه گیری ایسـتگاه، این مـدل فلومتر تا 3 
هفته بدون نیـاز به برق خارجـی، به کار خـود ادامـه داده و صحت عملکرد 

خـود را بـا دقـت الزم حفـظ می کند.
وی، افـزود: ایـن فلومتـر از مجموعه قـرارداد نیابتـی 118 دسـتگاه کنتور 
آلتراسونیک شرکت ملی گاز ایران می باشـدکه توسط شرکت گاز اصفهان 
خریداری شـده و تا پایان سـال جـاری، 1۴۰ دسـتگاه آن در ایسـتگاه های 
حسـاس شـهری و فوق عمده کشـور تحویل، نصـب و راه انـدازی خواهد 
شـد و با توجه به کالس دقـت در نظرگرفته شـده در ایـن قـرارداد ارتقای 
دقت سیسـتم اندازه گیری در ایسـتگاه های گاز، تراز گاز را بـه میزان قابل 
توجهی بهیود خواهد داد. سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهان، تصریح 
کرد: با توجه بـه وجود صنایع بـزرگ پاالیشـی، نیروگاهی و فـوالد در این 
اسـتان، این شـرکت به موضوع بهبود صحت عملکرد سیسـتم های اندازه 
گیـری اهتمام ویـژه داشـته و در حـال حاضر شـرکت گاز اسـتان اصفهان 
بزرگتریـن مجموعـه سیسـتم های انـدازه گیـری پیشـرفته مطابـق بـا 
جدیدترین تکنولوژی روز دنیا دارد و خوشـبختانه بیـش از 8۰ درصد حجم 
گاز دریافتـی از مبـادی ورودی خطـوط انتقـال گاز بـه اسـتان اصفهـان با 

تجهیزات پیشـرفته آلتراسـونیک انـدازه گیری می شـود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: رویکرد اعضای دوره ششم 
شورای شهر اصفهان این است که بتوانیم شفافیت را به دور از هیاهو و 
رفتارهای نمایشی برای افزایش بهره وری و کارآیی سیستم مورد توجه 

قرار دهیم.
علی صالحی در گفت وگو با ایمنا، در خصوص توجه شورای ششم به بحث 
شفافیت و ارتقای سالمت اداری، اظهار کرد: شورای ششم شهر در زمینه 
فعالیت مربوط به خود و در حوزه مجلس شورای اسالمی، مواردی از جمله 
آرا و مصوبات، جزئیات مذاکرات و حضور و غیاب اعضا در جلسات شورای 

اسالمی شهر را به صورت شفاف منتشر می کند.
وی ادامه داد: برای ایجاد شفافیت در قالب سامانه ای مصوبات شورای اسالمی 
شهر اصفهان در اختیار شهروندان قرار می گیرد و می توانند در جریان مشروح 
مذاکرات قرار گیرند و در رابطه با جزئیات مصوبات کسب اطالعات کنند، 
عالوه بر این می توان از آرای اعضای شورای اسالمی شهر و کیفیت حضور و 
غیاب آنها در جلسات نیز مطلع شد. این برنامه یکی از پنج فصل طرح شفافیت 

بود که سال گذشته در شورای اسالمی شهر اصفهان به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به زمان بندی 
که برای طرح شفافیت تعیین شده بود، باید زیرساخت های فنی آن نیز فراهم 
می شد تا بتوان آن را اجرایی کرد، پرداختن به مواردی از جمله منع به کارگیری 
خویشاوندان مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر، شفاف شدن 
سفرهای خارجی و بحث منع مداخله با تصویب طرح شفافیت به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: در سامانه شفافیت مواردی در رابطه با اطالعات مدیران، 
اطالعات پروژه ها، فعالیت های شهری و تشکیل کمیته ارتقای سالمت اداری 

وجود دارد که در دسترس عموم شهروندان قرار می گیرد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: رویکرد دوره ششم شورای 
شهر اصفهان این است که بتوان شفافیت را به دور از هیاهو و رفتارهای 

نمایشی برای افزایش بهره وری و کارآیی سیستم مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن طرح شفافیت و با استفاده از نظارت و مشارکت 
شهروندان به واسطه اطالعاتی که در سامانه شفافیت در اختیار آنها قرار 
می گیرد، می توان شهر بهتری داشت و این گونه شعار »اصفهان من شهر 

زندگی« نیز محقق خواهد شد.

ششمین جشنواره بین المللی نوآوری، اختراع و استارتاپ ترکیه برگزار شد:

یک مدال طال و یک نقره سهم اصفهانی ها

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

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از پیشرفته ترین
و نخستین فلومترآلتراسونیک

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان شفاف سازی کرد:

 چه اطالعاتی در سامانه شفافیت
 در اختیار شهروندان قرار می گیرد؟
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