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مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجادنشاطاجتماعیرویکردشاخصفرهنگیمنطقه

رئیس اتحادیه خودروداران اصفهان گفت: در رابطه با 
قیمت خودرو که روند کاهشی دارد یا افزایشی، هیچ 
پیش بینی نمی توان کرد ولی فکر هم نمی کنم خودرو 
گنجایش داشته باشد بیشتر از این افزایش قیمت 

داشته باشد چرا که مردم توان خرید بیشتر را ندارند.
علیرضا جلوانی در گفت و گو با صاحب نیوز؛ اظهار کرد: 
اکنون شرایط به این صورت است که وضعیت عرضه 
و تقاضا در بازار خودرو همخوانی ندارد و یکی از دالیل 
گرانی خودرو نیز همین موضوع بوده چرا که تقاضا بر 

عرضه پیشی گرفته است.
رئیس اتحادیه خودروداران اصفهان عنوان کرد: در 
رابطه با قیمت خودرو که روند کاهشی دارد یا افزایشی، 
هیچ پیش بینی نمی توان کرد ولی فکر هم نمی کنم 
خودرو گنجایش داشته باشد بیشتر از این قیمت داشته 

باشد چرا که مردم توان خرید بیشتر را ندارند.

جلوانی عنوان کرد: افزایش قیمت قطعات خودرو اگر 
باعث گران شدن خودرو نشود، تولیدکننده ضرر خواهد 
کرد، به همین جهت تولید خودرو در کشور کاهش پیدا 
کرده و تولیدکنندگان منتظر هستند ببینند می توانند 

افزایش قیمت برای خودرو بگیرند یا خیر.
وی در رابطه با اعالم واردات خودرو و تأثیر آن روی 
بازار افزود: این موضوع موجب شد بازار خرید و فروش 
خودرو با رکود شدید مواجه شود چرا که مردم منتظر 
هستند نتیجه واردات خودرو را در بازار ببینند بنابراین 
در چنین شرایطی صبر می کنند تا اگر خودرو خارجی 
وارد و باعث شکسته شدن قیمت ها شد، بعد خرید 

کنند.
علیرضا جلوانی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی 
که انتظار می رود مسئوالن در آن ورود کنند و تأثیر 
چشم گیری در روند بازار خواهد داشت ارتقاء کیفیت 

خودروهاست، خودروهای داخلی کیفیت پایین و 
قیمت باالیی دارند.

این مقام مسئول در رابطه با علت تقاضای زیاد مردم 
با توجه به کاهش کیفیت خودروها، اذعان کرد: علت 
این موضوع، قیمت کمتر شرکت خودروسازی و وجود 
دالل هاییست که خودروها را خریداری کرده و با 
افزایش قیمت و احتکار ماشین، باعث افزایش قیمت 

ماشین در بازار می شوند.
رئیس اتحادیه خودرو داران اصفهان با بیان اینکه 
مصرف کنندگان از کیفیت خودروهایشان رضایت 
ندارند، تصریح کرد: یکی از راه هایی که در کاهش 
خودرو مؤثر است مغایرت و نبود همخوانی عرضه و 
تقاضاست، اگر قیمت شرکت ها به قیمت بازار برسد، 

قیمت خودرو ثابت می شود.
جلوانی توضیح داد: یکی دیگر از دالیل عمده آشفتگی 
بازار، نوسانات ارز و دالر است، به محض افزایش 

قیمت دالر، خودرو نیز افزایش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: خودروسازها ظرفیت اینکه عرضه 
و تقاضا را بهم نزدیک کنند، ندارند و به این علت 
که قطعات را با قیمت باال به آنها تحویل می دهند 
مجبورند قیمت خودروها را حتی بیشتر از بازار افزایش 
دهند یا با ایجاد شرایط قرعه کشی به مردم خودرو 

تحویل دهند.
علیرضا جلوانی گفت: سامانه یکپارچه ای که ایجاد 
کردند رکود باالیی به بازار داد، این سامانه موجب شد 
مردم در سامانه یکپارچه ثبت نام کنند و بعد منتظر 
بمانند ببینند خودرو با قیمت اعالمی شرکت ها به نام 
آنها درمی آید یا خیر، ناگفته نماند برنده شدن در این 

سامانه به نفع خریدار تمام می شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اصفهان 
ساالنه ۲ هزار مگاوات کمبود برق دارد اما امیدوار هستیم با 
تدابیر صورت گرفته هیچ گونه محدویت و قطعی برق خانگی 

نداشته باشیم.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز 
پیرامون اقدامات انجام شده برای عدم قطعی برق در تابستان 
استان بیان کرد: هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت سال 
جاری مصوبه ای مبنی بر اقداماتی برای حفظ پایداری شبکه 
سراسری برق در ایام گرم سال، ابالغ کرد که بالفاصله 
مدیریت بحران استان، دبیر خانه ای را در خصوص برق 
منطقه ای تشکیل داد که این دبیر خانه هر هفته جلسه 

تشکیل می دهد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در 
خصوص گذر از تابستان و مدیریت مصرف بهینه برق از 

مشترکین از جمله بخش صنایع، شهرداری ها، بخش های 
تجاری و اداری، کشاورزی و عمومی دعوت می شود که 
متناسب با مصرف هر مشترکی راهکارهای صرفه جویی 
در مصرف برق ارائه دهند تا تفاهم نامه ها توسط دستگاه ها 

تدوین شود؛ این کارگروه تا آخر تابستان هم ادامه دارد.
وی افزود: در جلسه مدیریت بحران که در استانداری برگزار 
شد وظایف تمامی دستگاه ها مشخص و اعالم شد؛ در مرحله 
اول بنا شد تمام دستگاه های اجرایی که ابالغ شد، از جمله 
بانک ها نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به 
میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه در سال 
گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد اقدام کنند؛ 
بنا شد در هر اداره ای فردی بعد از گذراندن دوره های آموزشی 
مصرف بهینه برق به عنوان مدیر انرژی معرفی شود که با 
هماهنگی هایی که با ادارات برق دارد بتواند این سیاست ها 

را اعمال کند.
شیشه فروش ادامه داد: تغییر ساعات شروع و خاتمه 
دستگاه های اجرای که چقدر می تواند در مصرف برق اثر 
داشته باشد در جلسه مدیریت بحران مورد برسی قرار گرفت؛ 
همچین اخطار به موارد پرمصرف و اعطای بسته های 
تشویقی به مشترکینی که در ساعات پیک بهینه برق مصرف 

می کنند در دستور کار است.
وی اذعان داشت: شرکت برق موظف شد که هر گونه 
محدویت و قطعی برق در صنایع را با تفاهم نامه و اطالع 
رسانی از قبل انجام بدهد و از قطع بدون اطالع خوداری کند 
و همچنین شناسایی و متوقف کردن فعالیت مراکز غیر مجاز 
استخراج رمز ارزها هم قسمتی از وظایف شرکت برق قرار 
گرفت که با همکاری دستگاه های قضایی و ارتباط فناوری 

اقدامات مربوطه برای جمع آوری انجام می شود.

استاندار اصفهان گفت: بودجه استان در ابتدای دولت سیزدهم 
با رتبه ۲8 تحویل گرفته شد و طی این مدت کوتاه به رتبه دوم 
ارتقا یافته است. به گزارش صاحب نیوز؛ سید رضا مرتضوی 
در نشست هم اندیشی با احزاب و فعاالن سیاسی استان، با 
تبیین مجموعه اقدامات اتخاذ شده برای استان باالخص 
حل مشکل آب و خشکی زاینده رود و ... از حضور حداکثری 
نخبگان، اساتید و صاحب نظران ذی صالح در قرارگاه آب 
استان خبر داد و بر همگرایی و هم افزایی مدیریت استان در 

حل مشکل آب استان و احیا مجدد و دائمی زاینده رود تاکید 
کرد. استاندار اصفهان با تبیین دستاوردهای ستاد استانی 
تسهیل و رفع موانع تولید، تصریح کرد: در دولت سیزدهم 
هدف کارگزاران ایجاد زمینه های مناسب و اتخاذ تمهیدات 
الزم در راستای احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، افزایش 
بهره وری صنایع و گسترش تولید با رویکرد تحقق شعار سال 

»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است.
وی، تصریح نمود: بودجه استان در ابتدای دولت سیزدهم 

با رتبه ۲8 تحویل گرفته شد و طی این مدت کوتاه به رتبه 
دوم ارتقا یافته است. مقام عالی دولت در استان اصفهان، 
متذکر شد: در انتخاب و انتصاب مسئوالن استانی، مبنای ما 
کارآمدی، تعهد و جهادی بودن افراد است و مجدانه از نگاه 
صرفًا سیاسی در این خصوص ممانعت می کنیم. سیاست 
و مدیریت کالن استانی به نحوی است که همه گروه ها و 
دیدگاه های سیاسی که دلسوز و متعهد به نظام و خدمت به 

مردم هستند مورد تعامل، توجه و استفاده قرار گیرند.

رئیس اتحادیه خودروداران اصفهان:

خودرو بیشتر از این گنجایش افزایش قیمت ندارد
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 ترویج اقتصاد مدور که به واسطه آن مواد و پسماندها  
بازیافت می شود و مجدد مورد استفاده قرار می گیرد، 
می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف مواد اولیه ایفا 

کند و کارآفرینی نیز در پی داشته باشد.
اقتصاد جهان در حال توسعه است و بر اساس گزارش ها، 
در سال ۲۰۲۱ به طور باور نکردنی به ۹۴ تریلیون دالر 
رسید. این در حالی است که جمعیت، شهرنشینی و 
استانداردهای زندگی نیز همه روزه در حال افزایش 
است و همین امر، چالش های بسیاری را پیش روی بشر 
امروز برای یافتن کار قرار داده است. از سوی دیگر، نرخ 

مصرف منابع به طور قابل توجهی در حال افزایش است 
به طوری که پایداری آن تا سال ۲۰۵۰، نیازمند منابع ۳. 
۲ سیاره خواهد بود. به عنوان مثال، تنها ایاالت متحده 
آمریکا به پنج سیاره برای پایدارسازی سطح مصرف 
امروز خود نیاز دارد که این مقدار برای آلمان به سه سیاره 
می رسد. خبر خوش این که حل این مشکل تا حد زیادی 
در دستان بشر است به این صورت که مردم می توانند 
به جای مصرف منابع و سپس دور انداختن ضایعات، به 
کاهش مصرف، استفاده دوباره و بازیافت روی بیاورند و 
از این طریق، نیاز به مصرف منابع بیشتر را به حداقل 

برسانند. ایجاد اقتصاد مدور یکی از بهترین رویکردهای 
زمان حال برای کارآفرینی به شمار می رود چراکه 
اقتصادهای محلی را به روشی فراگیر و اجتماعی تقویت 
می کند و این امر می تواند به سهم خود فرصت های 
شغلی بسیاری را برای ساکنان هر منطقه به وجود بیاورد.
اقتصاد لیزینگ و بازسازی نیز به ایجاد مشاغل بیشتر 
منجر می شود و مهم تر این که، ارتقا مدور بودن آن 
می تواند به شهرها در رسیدن به هدف صفر انتشار کربن 

و ایجاد محیط های شهری سالم کمک کند.
ادامه در صفحه 8 ...

امیررضاامینیان
سرمقالـــه
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»اقتصاد مدور« چیست و چه می کند؟

احیای پسماند، رونق چرخه کارآفرینی شهرها
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»دیوان بین المللی دادگستری« از نگاه غرب بازیچه ای بیش نیست؛ چرا؟

 وقتی کاپیتالیسم و کاپیتوالسیون
پنهان اما جاری است

برای ایجاد تفکر مثبت در درون مان چه راه هایی وجود دارد؟

 درک اهمیت تفکر مثبت
و صرف زمانی برای خوداندیشی

فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشست خبری هشدار داد:

 مافیای خرید و فروش ضایعات
در انتظار برخورد جدی
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معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

50 درصد اعتبارات آبخیزداری استان 
تحقق یافته است

چهره روز

مدیرمخابرات اصفهان با عضوهیئت رئیسه مجلس دیدار 
و گفت وگو کرد:

پیشرفتهایکنونیمخابراتگواه
توسعهعادالنهارتباطات

٣

اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان و حسینعلی 
حاجی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در نشستی 
صمیمانه به بررسی مشکالت ارتباطی حوزه انتخابیه شاهین 

شهر، میمه و برخوار پرداختند.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهی مناقصه   آگهی مزایده عمومی
شــهرداری دهق در نظر دارد بر اســاس مجوز شماره 
87/ش/1401 مورخ 1401/3/16 شورای اسالمی شهر دهق 
خدمات شهری و فضای سبز شهری را به صورت حجمی 
و با اعتباری تا ســقف ماهیانه 2/000/000/000 ریال تا مورخ 
1401/12/29 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد 
شرایط واگذار نماید لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اوراق 
مربوطه تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1 به 

شهرداری دهق مراجعه نمایند. 
* ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 031-42275111

شهرداری گلشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از 
معادن گدار سرخ )بر اساس utm مشخص( جهت برداشت 
سنگ الشه فکی و پاکسازی محل از طریق انتشار آگهی مزایده 
عمومی با قیمت پایه پیشنهادی 150/000 ریال به ازاء هر تن 

اقدام نماید.
* لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید به منظور کســب 
اطالعات بیشتر به واحد عمران شهرداری مراجعه یا با شماره 

تلفن 57322222-031 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری 1401/3/30 

می باشد.

نوبت اول نوبت اول

حسین خلیلی-  شهردار دهقشناسه آگهی:1333546
13مصطفی محمودی-  شهردار گلشهر
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مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
تالش برای جلوگیری از محدویت و قطعی برق مشترکان خانگی

استاندار اصفهان:
ارتقای بودجه استان به رتبه دوم در کشور
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سرپرسـت مدیریـت امـور پردیس هـای 
دانشگاه فرهنگیان اسـتان اصفهان گفت: 
سرچشـمه هر کار خیـری در حـوزه تعلیم 
و تربیـت و آمـوزش، دانشـگاه فرهنگیان 
است، چراکه رسـالت این دانشگاه تأمین و 
تربیت منابع انسـانی برای آموزش اسـت.

تقی آقا حسـینی، در اولین همایش خیرین 
حامی دانشـگاه فرهنگیان استان اصفهان 
بـا بیـان اینکـه عمـل خیـر بـر حسـب و 
فطـرت از مهم تریـن فضایـل اخالقـی و 
اجتماعـی انسـان اسـت، اظهـار کـرد: بر 
اسـاس همیـن طینـت انسـان هـر عمل 

خیـر را الیـق تقدیـر می دانـد.
وی افـزود: دامنه و شـمول کار خیر بسـیار 
گسـترده اسـت و هر عمل خیـری پاداش 
دارد، امـا امـور خیـر در جامعـه ماننـد هـر 
پدیـده اجتماعـی دیگـر اولویـت بنـدی 
دارد. هـر عمـل خیـر سـتودنی اسـت، اما 
برخی از اعمال خیر ارزش بیشـتری دارند. 
زمانی کـه وارد مبحث آمـوزش و آموختن 
می شـویم ارزش کار خیـر به صـورت 

تصاعـدی بـاال مـی رود.
آقـا حسـینی بـا بیـان اینکـه خیرانـی که 
وارد بخـش آمـوزش و تعلیـم و تربیـت در 
همـه ابعـاد آن شـده اند، می تواننـد مظهر 
سوره کوثر دانسـت، تصریح کرد: حضرت 
محمـد )ص( بارهـا فرموده انـد کـه مـن 

بـرای معلمـی مبعوث شـدم.
سرپرسـت مدیریـت امـور پردیس هـای 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با بیان 
اینکه مالک خیر و خـردورزی در نگاه امام 
صادق )ع( این اسـت که فرد بتوانـد از بین 
دو خیر، خیر بهتـر را برگزیند، اظهـار کرد: 
دانشـگاه فرهنگیـان دانشـگاه شـریف با 
تعلیم و تربیـت و آموزش سـروکار دارد. در 
حـوزه آموزش علـوی، مهم تر و بنیـادی از 

دانشـگاه فرهنگیان نداریم.
وی تصریـح کـرد: ایـن دانشـگاه اولویتی 
اسـت که فراموش شده و سـرمایه گذاری 
در ایـن محـل اوج عقالنیـت و خردمندی 
اسـت، چرا کـه اگـر می خواهیـم کار خیر 
زودتـر و بیشـتر نتیجـه دهـد باید بـه این 
حـوزه ورود کنیم و به جای مدرسه سـازی، 
مدرسه سـاز تربیـت کنیـم، کمـا اینکـه 
بسـیاری از فارغ التحصیالن این دانشـگاه 
در روسـتاهای کشـور منشـأ خیر و برکات 
زیادی شـدند و دسـت به سـاخت مدرسه 
و کالس درس زده انـد، سرچشـمه هر کار 
خیری در حـوزه تعلیم و تربیـت و آموزش 
دانشـگاه فرهنگیان اسـت چراکه رسالت 
این دانشـگاه تأمین و تربیت منابع انسانی 

بـرای آموزش اسـت.
آقاحسـینی افـزود: اسـتان اصفهـان 
به عنـوان دومین دانشـگاه فرهنگیـان در 
کشـور دارای شـش هزار دانشـجو اسـت 
کـه در ۲ پردیـس و سـه مرکـز در ۱۴ ر 
رشـته کارشناسـی و دو رشـته کارشناسی 
ارشـد خدمت رسـانی می کنـد و بـرای 
رفـع مشـکالت خـود بـه کمـک دولت و 

مـردم نیـاز دارد.

دانشگاه فرهنگیان 
 سرچشمه کار خیر

در حوزه تعلیم و تربیت

سرپرست مدیریت امور 
پردیس های دانشگاه فرهنگیان 

اصفهان مطرح کرد؛

مدیـر منطقـه دو شـهرداری اصفهـان گفـت: ایجـاد نشـاط 
اجتماعی رویکـرد شـاخص فرهنگـی منطقه دو شـهرداری 
اصفهان اسـت. به گزارش خبرنگار ایمنـا، محمد صیرفی نژاد 
در ویـژه برنامـه میـالد امـام رضـا )ع( با عنـوان »بر آسـتان 
خورشـید« با بیـان اینکـه برنامه های دهـه کرامت با جشـن 
بـزرگ ویژه دختـران نوجـوان بـا عنـوان »دختـران آفتاب« 
آغاز و با ویـژه برنامه امـام رضا )ع( بـه پایان می رسـد، اظهار 
کرد: منطقه دو شـهرداری اصفهـان افتخـار دارد در ایام دهه 
کرامت برنامه های متنوعی برای شـهروندان برگـزار کند که 

مهمترین آن جشـن »دختـران آفتاب« به مناسـبت روز دختر 
با حضور سـه هـزار نفـر از مـادران و دختـران منطقه بـود که 

بسـیار مـورد توجه قـرار گرفت.
وی افزود: یکی از مسـائل مهـم مورد توجه مدیریت شـهری 
منطقـه دو بـا توجه بـه شـعار »اصفهان مـن، شـهر زندگی« 
ایجـاد نشـاط اجتماعـی در بیـن خانواده هـا اسـت کـه جـزو 

رویکردهـای شـاخص فرهنگـی این منطقه اسـت.
مدیر منطقـه دو شـهرداری اصفهـان وجود پارک قلمسـتان 
و نیـز ورزشـگاه ملـت را یـک پتانسـیل بـرای برگـزاری 

برنامه های مناسـبتی منطقه دو عنـوان کرد و گفـت: با توجه 
به درخواسـت و نیاز شـهروندان بـه برنامه های شـاد و متنوع 
از این پس توسـط امور فرهنگی شـهرداری برنامه های شـاد 
با محتـوای آموزشـی و فرهنگـی اجتماعـی برگـزار می کند.

وی بـا اشـاره بـه برنامه هـای دهـه کرامـت در منطقـه دو 
شـهرداری، ادامـه داد: ایـن دهه فرصـت بسـیار مغتنمی بود 
کـه بـه بهانه هـای مناسـبت های شـادی آور، برنامه هایـی 
از جملـه ُجنـگ شـادی و مسـابقات، مسـابقات کتابخوانـی، 
سـرودخوانی برگزار و ایجاد روحیه نشـاط در مردم ایجاد کند.

صیرفی نـژاد، برنامه ریـزی اوقـات فراغـت نسـل نوجـوان و 
جـوان بـا فـرا رسـیدن ایـام تابسـتان را از دیگـر برنامه های 
مهـم اداره فرهنگـی اجتماعـی منطقـه دو برای شـهروندان 

محلـی عنـوان کرد.
وی بـا بیـان اینکـه آخریـن برنامه دهه کرامت »شـب شـعر 
رضـوی« در فرهنگسـرای معلـم و سـراج با حضور شـعرای 
آئینی اسـت، افـزود: با اجرای شـب شـعر به همراه موسـیقی 
سـنتی و حضـور شـعرای معـروف برنامه هـای دهـه کرامت 

سـال ۱۴۰۱ بـه پایان می رسـد.
به گزارش ایمنـا، اجرای گـروه سـرود آوازی مـوال در وصف 
امام رضـا )ع(، نقاره زنـی خادمان امام رضا )ع(، مسـابقه شـاد 
و اسـتندآپ کمـدی از عمـده برنامه های جشـن میـالد امام 

رضـا )ع( بوده اسـت.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:
ایجاد نشاط اجتماعی رویکرد شاخص فرهنگی منطقه

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: این مواضع نسبت به ایران بهانه گیری است ولی ما حرکت خود را 

ادامه می دهیم.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر 
اصفهان گفت: البته ما حرکت خود را ادامه می دهیم و از نظر اقتصادی هم جلو می رویم کما 
اینکه روزبه روز با کمک خداوند وضعمان بهتر می شود و هرچه بهتر شود بهانه گیری های 

دشمنان بیشتر می شود.
وی با اشاره به سالروز آغاز والیت رهبر معظم انقالب، اظهار داشت: خدا به عالَم اسالم 
لطف کرد و بعد از رحلت امام خمینی )ره( انسانی را برای رهبری به جامعه اسالمی عنایت 

کرد که روز به روز و سال به سال عظمت ایشان برای مردم جهان شناخته می شود.
وی با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقالب در مراسم ارتحال امام خمینی )ره( ادامه داد: 
ایشان بعد از ۳۳ سال رهبری امت اسالمی و این همه تعابیر و تعریف ها در عظمت ایشان 
توسط افراد مختلف، می فرمایند فاصله من با امام خمینی )ره( نجومی است که نشان از 

خلوص و تواضع و اینکه ایشان از مسیر الهی خود خارج نشده اند، دارد.
امام جمعه اصفهان با ابراز تسلیت درباره حادثه خروج قطار در مسیر یزد به مشهد، گفت: این 
حادثه باعث تأسف و تألم همه شد ولی برخی از معاندان به دنبال سو استفاده از هر مسأله ای 

هستند و لذا این سانحه را نشان بی تدبیری دولت می دانند در حالی که تقصیر افراد است.
وی تصریح کرد: بی احترامی به انسان هاست که گمان کنیم همه کارها را حکومت باید 
انجام دهد، البته دولت باید به اشتباهات رسیدگی کند و اگر کسی مجرم بوده است با او 
برخورد شود ولی باید بدانیم این اشتباه، کار فرد است که با بیل )مکانیکی( آمده و به حادثه 

برای قطار منجر شده است، آیا رییس جمهور باید این مشکل را برطرف کند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: برخی دنبال این می گردند که فقط نقاط 
ضعف را ببینند، این افراد به مانند مگس هستند و همه کارهای خوب را رها می کنند و فقط 

نقاط ضعف را می بینند.

وی با اشاره به روز صنایع دستی، خاطر نشان کرد: صنایع دستی پیشینه ای به درازای تاریخ 
دارد و در ایران و به ویژه اصفهان هم جایگاهی ویژه دارد.

آیت اهلل طباطبایی نژاد تصریح کرد: الزم است از افرادی که این هنرها را به جوانان 
می آموزند سرکشی شود ولی متاسفانه گاهی به یک خانه خرابه سر می زنیم ولی به افرادی 

که این کارها و صنایع را آموختند سر نمی زنیم.
وی ادامه داد: الزم است به این افراد و هنرمندان که این صنایع را به نسل ما منتقل می کنند 

سر زد و ببینیم آیا مشکلی دارند و برای رفع مشکالت آنها چاره اندیشی کرد.
وی تاکید کرد: همچنین الزم است مدارسی درست شود و جوانان ما نزد این اساتید کسب 
دانش کنند کما اینکه امروز در زندان ها، صنایع دستی آموزش داده می شود و این افراد 

کارهای زیبایی در حد آثار دستی تولید شده در میدان امام خمینی )ره( انجام می دهند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد همچنین با اشاره به سالروز والدت امام رضا )ع(، گفت: از منظر این 
امام حق مردم آن است که از سوی امام درست راهنمایی شوند و حق امام )ع( آن است که 

مردم از امام به خوبی اطاعت کنند.
امام جمعه اصفهان در خطبه اول، انجام امر به معروف و نهی از منکر را از ویژگی های مؤمن 
برشمرد و گفت: براساس روایات دینی همه کارهای خوب در مقابل امر به معروف و نهی 
از منکر مثل قطره ای در برابر اقیانوس است زیرا اگر انسان ها به هم بی تفاوت شدند کار 

زشت و بد رایج می شود.
وی ادامه داد: یکی از باالترین درجه های امر به معروف و نهی از منکر قیام در برابر سلطان 
ظالم است و قیام مردم در برابر پهلوی مصداق قیام در برابر چنین فردی بود که مردم با قیام 

خود آنها را از بین بردند و به ز باله دان تاریخ ریختند.
وی با تاکید بر رعایت موازین و شئونات اسالمی در فروشگاه ها، گفت: در مواردز مشاهده 
می شود که شئونات اسالمی در برخی فروشگاه ها رعایت نمی شود که باید تذکر داد و 
جلوی آنها را گرفت، نباید بگوییم مردم را به حال خودشان واگذار کنیم بلکه اگر همه تذکر 

دهند کار زشت دیگر انجام نمی شود.

امام جمعه اصفهان:

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران بهانه گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی در نشست هم اندیشی 
نمایندگان جامعه صنعت و معدن با مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان اظهار 
داشت: اخیراً امکان حضور نماینده خانه صنعت و معدن در شورای حل اختالف 
امور مالیاتی با پیگیری های مختلف محقق شده و هر کدام از اعضا که تمایل دارند 

می توانند برای حضور در این شورا ثبت نام کنند.
وی در ادامه با اشاره به چالش های بنگاه های اقتصادی با تأمین اجتماعی افزود: 
می توان با تعامل بسیاری از مسائل را برطرف کرد و این امر مستلزم برگزاری 

جلسات مستمر است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه کارگران با مشکالت 
بهداشت و درمان رو به رو هستند و باید تأمین اجتماعی در این زمینه همکاری الزم 
را داشته باشد، ابراز داشت: اصفهان استان کارگری است و باید توجه ویژه ای به 

این استان صورت گیرد.
وی تاکید کرد: ضروری است میزان اختیارات مدیران تأمین اجتماعی، استاندار و 
دیگر مسئوالن مرتبط با این حوزه در اصفهان افزایش یابد چرا که صنایع مجبور 

هستند برای پیگیری هر مسأله ای به تهران بروند.
• رفتار نامناسب در برخی شعب تأمین اجتماعی اصفهان

همچنین محمدرضا برکتین، عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان نیز در این آئین با اشاره به وجود برخورد سلیقه ای در برخی شعب تأمین 
اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: عمل خالف قانون یک موضوع است و 

برخی رفتارهای نامناسب در شعب یک مساله است.
وی افزود: سیستم بر علیه ما است، کدام قانون می گوید کسی که بدهکار است 
لیست پذیرفته نشود در این زمینه خانه صنعت آمادگی دارد که در راستای حمایت 

قانونی دفاع کند.
• میزان بدهی به تأمین اجتماعی اصفهان به ۱۸۰ هزار میلیارد 

تومان می رسد
همچنین مرتضی حاجی کاظمی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در 
ادامه این جلسه با بیان اینکه پشتیبانی از نیروی کار و کارفرما وظیفه اصلی تأمین 
اجتماعی است، اظهار داشت: در این زمینه کوتاهی نخواهیم داشت و کارگر و 

کارفرمایان باید باور داشته باشند که تأمین اجتماعی در کنار آنها است.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از نرخ حق بیمه سهم دولت است، اضافه کرد: از سویی 
باید توجه داشت که دولت و دیگر بخش ها بدهی های زیادی به تأمین اجتماعی 
دارند، پیش بینی ما برای سال ۱۴۰۱ اضافه شدن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به 

دیون است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان افزود: وظیفه تأمین اجتماعی حمایت از 
تولید است، ما قصد داریم مأموریت سازمان را به بهترین شکل انجام دهیم، برخی 
از پرونده هایی که در ستاد تسهیل مطرح می شود را می توان در شعب برطرف کرد.

وی در خصوص برخورد سلیقه ای در شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
۸۰ درصد نیروهای ما رفتار خوب دارند و ممکن است ۲۰ درصد دارای اشکاالتی 
باشند. حاجی کاظمی با بیان اینکه اغلب شکایات بین کارفرما و تأمین اجتماعی به 
دیوان کشیده می شود، گفت: در این زمینه باید یادآور شویم که وظیفه دیوان منطبق 

کردن دستورالعمل های ما با قانون است.
وی با بیان اینکه در حسابرسی ایراداتی را داریم که باید برطرف شود، افزود: باید 
توجه داشت که دلیل عمده پنج هزار پرونده اختالف موجود در تأمین اجتماعی 
استان اصفهان اصالح عناوین شغلی است. مدیرکل تأمین اجتماعی استان 
اصفهان با بیان اینکه برخی صنایع بدهی های میلیاردی به تأمین اجتماعی 
دارند، ادامه داد: بدهی های دولت به تأمین اجتماعی هم نجومی شده است، ما 
نمی خواهیم حتی مانع اشتغال یک نفر هم باشیم اما باید پیگیر مطالبات نیز باشیم.

رئیــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان اصفهــان 
ــن  ــرکل تأمی ــارات مدی ــش اختی ــت: افزای گف
اجتماعــی اســتان اصفهــان بــرای حل مشــکالت 
صنایــع و کاهــش مراجعــات بــه تهران ضــروری 

ــت. اس

لزوم افزایش اختیارات مدیرکل 
تأمین اجتماعی اصفهان

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان مطرح کرد؛

خبر روز 

برقراری جریـان گاز فقط بـا تأییدیه 
نظـام مهندسـی انجـام می شـود. 
نظـارت بـا کیفیـت مطلـوب بـر 
سیسـتم لولـه کشـی داخلی منـازل، 
گاز  مشـترکین  سـاختمان های 
طبیعـی و همچنین ترویـج فرهنگ 
ایمنـی و مصـرف بهینـه گاز طبیعی 
بـرای کاهش حـوادث الزامی اسـت.

در دیدار سرپرست شرکت گاز استان 
و رئیس سـازمان نظام مهندسـی که 
بـه منظـور افزایـش همکاری هـای 
مشـترک برگـزار شـد، عسـکری 
بیـان داشـت: برقـراری جریـان 
گاز سـاختمان و مجتمع هـا فقـط 
بـا تأییدیـه نظـام مهندسـی انجـام 

. د می شـو
وی، با تاکیـد بر اینکه در هر بخشـی 
از فرآینـد گازرسـانی، کیفیـت کار 
بسـیارحائز اهمیـت اسـت، افـزود: 
اجرای خطوط، شـبکه ها و تاسیسات 
باید بـا نظـارت دقیـق انجـام گیرد و 
مهندسـین ناظر باید در پیاده سـازی 
ضوابط و اسـتانداردها مطابق مبحث 
۲۲ مقررات ملی سـاختمان بر فرآیند 
اجرای شـبکه داخلـی اقـدام نمایند.

اسـتان  گاز  شـرکت  سرپرسـت 
اصفهـان، بـا تقدیـر از تالش هـای 
نظام مهندسی سـاختمان در راستای 
رعایت ضوابط و استانداردها در حوزه 
گازرسـانی در منـازل و سـاختمان، 
طی چند سـال اخیـر، افـزود: در حال 
حاضر بیـش از یـک میلیـون و ۹۷۰ 
هـزار مشـترک در سـطح اسـتان از 

نعمـت گاز طبیعی بهره مند هسـتند.
داشـت:  بیـان  عسـکری، 
مسـئولیت های اجتماعی دو سازمان 
همکاری هـای  می کنـد  ایجـاب 
مشـترک در راسـتای کاهش حوادث 
ناشـی از مصرف گاز طبیعی افزایش 
یابـد و خوشـبختانه طـی سـال های 
اخیر اقدامات موثری از سـوی هر دو 
سـازمان در راسـتای فرهنگ سازی 
مصرف ایمن و بهینـه گاز و رعایت و 
کنتـرل مقـررات انجام گرفته اسـت.

در  سـاخت:  نشـان  خاطـر  وی، 
بخـش خانگی بـا توجـه بـه افزایش 
نظارت هـا در سیسـتم لولـه کشـی و 
رعایـت اسـتانداردهای گازرسـانی، 
میـزان حـوادث کاهش یافته اسـت.

وی، بـا اشـاره بـه محوریـت گاز در 
روند توسـعه اقتصادی اسـتان گفت: 
سـهم گاز در سـبد انـرژی اسـتان 
حـدود ۷۰ درصـد اسـت و در حـال 
حاضـر ۹۹٫۵ درصد جمعیت اسـتان 

از ایـن نعمـت بهـره مند هسـتند.
وی، بیان داشـت: سـاالنه حـدود ۲۲ 
میلیـارد متـر مکعـب گاز در اسـتان 
در  می شـود،  مصـرف  اصفهـان 
صورتـی که اقدامـات سـاده ای مانند 
تنظیـم موتورخانه هـا و عایـق کردن 
سـاختمان ها صـورت گیـرد میـزان 
قابـل مالحظـه ای در مصـرف گاز 

صرفـه جویـی می شـود.
اسـتان  گاز  شـرکت  سرپرسـت 
تاکیـد  بـا  همچنیـن  اصفهـان، 
 ۱۹ و   ۱۷ مبحـث  موضـوع  بـر 

مقـررات سـاختمان و التـزام عملـی 
دسـتگاه های اجرایـی بـه رعایـت 
مبحث ۲۲ مقررات سـاختمان، گفت: 
فلسـفه وجـودی نظـام مهندسـی 
سـاختمان اجـرای اسـتانداردها در 
راسـتای ایجـاد آرامـش در جامعـه 

سـت. ا
در ادامه بنـا کار رئیس سـازمان نظام 
مهندسـی ضمـن تبریـک انتصـاب 
عنـوان  بـه  عسـکری  مهنـدس 
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان از 
همـکاری شـرکت گاز در راسـتای 
آمـوزش ناظریـن سـازمان نظـام 

مهندسـی تشـکر نمـود.

وی، بیـان داشـت: معتقدم تـا زمانی 
کـه نتوانیـم اسـتانداردها را رعایـت 
کنیـم و کیفیـت کار را بـاال ببریـم 
نبایـد مسـئولیت کاری را بپذیریـم 
لـذا اقدامـات مؤثـری در سـاماندهی 
کار نظـارت و نیـز آمـوزش مجریان 
صورت گرفتـه و فرآیند گاز به سـوی 
لولـه کشـی تـو کار در حـال تغییـر 

اسـت.
بنا کار، بـا تأکید بر اسـتفاده از مصالح 
اسـتاندارد و نیـز دقـت نظر در تسـت 
لولـه کشـی و اتصـاالت، افـزود: 
عالوه بـرآن بررسـی کیفیت مسـیر 
دودکش هـا و نـکات ایمنـی مرتبـط 

بـا آن هـا از مهمتریـن نکاتی اسـت 
که مـورد توجـه مهندسـان مکانیک 

ناظـر گاز اسـت.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان اصفهان، با مهـم خواندن 
رابطـه کاری و تعامـل طرفیـن در 
جهـت کاهـش خسـارات و تلفـات 
ناشـی از حـوادث گاز خاطرنشـان 
بـا  می توانـد  گاز  کـرد: شـرکت 
ارائـه آموزش هـای عمومـی بـه 
ویـژه در روسـتاها و مناطقـی کـه به 
تازگـی بـه شـبکه گاز متصـل شـده 
 یـا می شـوند، در آگاه سـازی مـردم

اقدام نماید.

انجام برقراری جریان گاز فقط با تأییدیه نظام مهندسی
در نشست مشترک سرپرست شرکت گاز استان با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مطرح شد؛
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رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان گفت: شـهرداری اصفهان 
تاکنون تنهـا برای سـه تقاطـع از ۵۰ تقاطـع اعالم شـده برق 

ذخیـره تأمین کرده اسـت.
سـرهنگ محمدرضا محمـدی در گفت وگـو با خبرنـگار مهر 
با بیـان اینکـه خدمات پـس از فـروش داشـته های خـودرو را 
افزایش نمی دهد، اظهار داشـت: ایمنـی خودروها بایـد قبل از 

مورد اسـتفاده قرار گرفتن توسـط مشـتری تأمین شـود.

وی بـا بیان اینکـه در بررسـی علت تصادفـات اخیر در اسـتان 
اصفهان شـاهد ناایمن بـودن خودروها بوده ایـم، تصریح کرد: 
ما خودروها را بـرای بازدید دسـتگاه قضائـی در پارکینگ نگه 

می داریـم.
رئیس پلیس راهـور اسـتان اصفهان با اشـاره بـه اینکه برخی 
از تجهیزات تقویت کننـده ایمنی در تصادفات از جمله کیسـه 
هوا و ترمـز ای بـی اس در تصادفات اصفهـان عملکرد عکس 

داشـته اسـت، افزود: ایـن امـر توجـه بیشـتر ادارات نظارتی بر 
رونـد تولیـد خـودروی داخلـی را می طلبد، چـرا که نبایـد این 
خودروها کـف خیابان ها و بـا بازی با جان مردم تسـت شـوند.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اعمـال خاموشـی های احتمالی در 
تقاطع هـای اصفهان بـه دلیـل افزایش دمـا نیز گفـت: در این 
زمینـه ۵۰ تقاطع مهـم شناسـایی و اعالم شـده که ایـن نقاط 

باید بـرق ذخیره داشـته باشـند.

تاکنون برق ذخیره 
۳ تقاطع در 

اصفهان تأمین شده 
است

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 آگهی مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته اصغر بطالنی در نظر دارد سرقفلی یک باب مغازه تجاری واقع در اصفهان، میدان امام، بازار بزرگ، سرای 

قهوه کاشی ها، طبقه اول روی همکف، پالک 57 کدپستی 8147797188 با مشخصات زیر را از طریق مزایده به فروش برساند:
شرح مزایده:

مشخصات: مغازه نوسازی شده است و حدود 19 مترمربع مساحت و امتیاز برق اختصاصی دارد.
قیمت پایه مزایده: ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و حقوق تجاری آن: 11/000/000/000 ریال

زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 ساعت 11
مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 )ژاله(، اداره تصفیه امور ورشکستگی

شرایط مزایده:
1- فروش نقدی و اقساطی به مدت سه ماه می باشد که مبلغ نقد 5 درصد در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد که حداکثر مهلت سه ماه می باشد.
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5 درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزی 

را همراه با درخواست شرکت در مزایده تاقبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامی است و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید مسوول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا 

از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

* متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه تا روز واحد مقدمات بازدید از محل 
فراهم گردد.    

تلفن: 031-36611086
بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

ابالغ
 جناب آقای محسن خلیلی فرزند شریف به شماره ملی 6219866940 با عنایت به نامه 
شماره 4/ه/322 مورخ 1401/2/25 هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش 
استان اصفهان منضم به برگ ابالغ اتهام و برگ دفاعیه مقتضی است برای دریافت ابالغ 
و برگ دفاعیه به کارشناسی امور اداری آموزش و پرورش ناحیه یک به نشانی: اصفهان، 
 خیابان آذر، کوی امامزاده ابراهیم مراجعه فرمایید. عدم حضور موجب مســئولیت 

می باشد و مطابق ضوابط اقدام خواهد گردید. 
شناسه: 1332429

محمد امینی  تهرانی- مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

امام جمعه اردستان گفت: دشمن همواره 
در کمین است و علیه ایران اسالمی توطئه 

می کند، اما کاری از پیش نخواهد برد.
حسن  حجت االسالم  ایرنا،  گزارش  به 
این  جمعه  نماز  خطبه های  در  دهشیری 
افزود:  اردستان  جامع  مسجد  در  هفته 
جلو  تا  می کنند  تالش  ایران  دشمنان 
در  جمله  از  جانبه  همه  پیشرفت های 
زمینه های علمی، فنی، نظامی و هسته ای 

را بگیرند اما راه به جایی نخواهد برد.
فرزانه  رهبر  سخنرانی  به  اشاره  با  وی 
انقالب اسالمی به مناسبت سالگرد رحلت 
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی در مرقد 
ایشان  داشت:  اظهار  )ره(  خمینی  امام 
فرمودند دشمنان روزی گفتند ۶ ماه دیگر 
نظام اسالمی سقوط می کند، اما هشتاد ۶ 

ماه آمد و انقالب اسالمی قدرتمندتر شد.
امام جمعه اردستان ادامه داد: رهبر معظم 
انقالب همچنین هفت توصیه خطاب به 
مردم داشتند که باید هرهفته مورد توجه 
اجازه  فرمودند  جمله  از  گیرد؛  قرار  همه 
را  امام  آرمان  و  انقالب  عده ای  ندهید 

تضعیف و تحریف کنند.
وی اضافه کرد: مردم اجازه ندهند سران 
ارتجاع در کشور نفوذ کنند و دروغ و فریب 
دشمن را درست جلوه دهند؛ سرمایه ایمان 
مردم باید حفظ شود، عمل صالح تقویت 
و اقدام های خوب مسووالن برجسته و از 

افراد خدمتگزار تجلیل شود.
موضوع  به  دهشیری  االسالم  حجت 
حکام  شورای  حکام  شورای  قطعنامه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران 
سال  چند  که  آنان  گفت:  و  کرد  اشاره 
دنبال به ثمر رسیدن برجام بودند اکنون 
این  راه هایی  چنین  گرفتن  پیش  در  با 
در سراشیبی  را  تالش های چندین ساله 

سقوط قرار داده اند.
وی تصریح کرد: البته همانطور که رییس 
جمهور و دیگر مسووالن اعالم کردند، این 
تالش کشورهای غربی که با میدان داری 
رژیم جعلی صهیونیستی و عروسک گردانی 
رییس آژانس شکل گرفت خللی در اراده 
ایران اسالمی وارد نخواهد کرد و ذره ای 
از منافع کشور عقب نشینی نخواهد شد و 
به پیشرفت های صلح آمیز هسته ای ادامه 

خواهیم داد.
صدد  در  همیشه  دشمنان  وی،  گفته  به 
ما  کشور  امنیت  و  آرامش  زدن  برهم 
هستند و رییس آژانس خط و مشی خود را 
از اسراییل جنایتکار می گیرد، در حالی که 
خودشان در بدترین شرایط حقوق بشری 
بسر می برند اما بدانند خواب آنان درباره 

ایران تعبیر نخواهد داشت.
کار  تغییر ساعت  به  اردستان  امام جمعه 
اداری و لزوم صرفه جویی در مصرف برق 
اشاره و اضافه کرد: اگر صرفه جویی صورت 
گیرد قطعی برق نخواهیم داشت و الزم 

است از اسراف جلوگیری کرد.
وی یادآور شد: حضرت امام خمینی )ره( 
برای پیشگیری از اسراف در اتاقشان ۳ نوع 
المپ داشتند که هر کدام را به فراخور نیاز 

کاری روشن می کردند.
حجت االسالم دهشیری به دهه کرامت و 
سالروز میالد با سعادت امام رضا )ع( اشاره 
کرد و افزود: امام هشتم شیعیان ۱۰ سال 
در دوران هارون الرشید به مسائل دینی و 
گسترش اسالم پرداختند و پنج سال نیز 
در دوره امین به فعالیت ادامه دادند و در 
سه سال آخر حیات به دعوت مأمون به 
منصوب  ولیعهدی  به  و  آمدند  خراسان 

شدند.
که  مأمون  نقشه  البته  داد:  ادامه  وی 
می خواست امام را طالب حکومت معرفی 
به  فرمودند  ایشان  و  نشد  محقق  کند 
شرطی ولیعهدی را می پذیرم که در عزل و 

نصب و کار حکومت دخالت نکنم.
در  اظهارداشت:  اردستان  جمعه  امام 
و  مردم  به  خائن  فرد  یک  اخیر  ماه های 
کشور، اقدام به ساخت فیلم موهن و اهانت 
به ساحت مقدس امام رضا )ع( کرد وآن را 
در جشنواره کن به نمایش گذاشت که این 

عمل خائنانه را محکوم می کنیم.
این  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی  آیین  در 
هفته اردستان به مناسبت سالروز والدت 
خادمیاران  مرکز  توسط  )ع(  رضا  امام 
رضوی این شهرستان میز خدمت در محل 
مسجد جامع بر پا و تبرکی امام رضا )ع( 

بین نمازگزاران توزیع شد.
 شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار 
شمال  کیلومتری   ۱۱۸ در  جمعیت  نفر 

شرقی اصفهان واقع شده است.

امام جمعه اردستان:

دشمن همواره
در کمین ایران است

خطبه

ISFAHAN
N E W S

فرماندار فریدن گفت: نخسـتین اولویت و مطالبه شهرسـتان فریدن 
این اسـت کـه در سـفر رئیس جمهور به اسـتان اصفهـان بحث کم 

برخـورداری در تمـام زمینه ها به شهرسـتان تعلق گیرد.
عزیـزاهلل عباسـی در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره مهم تریـن مطالبات 
شهرسـتان فریدن از رئیس جمهـور، اظهار کرد: نیازهای شهرسـتان 
را احصـا کردیم که بر این اسـاس ۱۴۴ مطالبه مهـم را اولویت بندی 
کردیـم که به اسـتانداری ارائه شـده اسـت. فریدن با توجـه به اینکه 
قطـب کشـاورزی اسـت در نتیجـه خشکسـالی های متوالی آسـیب 
دیـده اسـت و جز شهرسـتان های محروم نیز محسـوب می شـویم، 
امـا امتیـازات مناطـق محـروم و کم برخـوردار را دریافـت نمی کنیم 
در حالـی کـه ظرفیت هـای بسـیار خوبـی داریـم کـه برخـی از این 
ظرفیت هـا بـا توجـه به شـرایط اقلیمی منطقـه مغفول مانده اسـت.

وی افـزود: نخسـتین اولویـت شهرسـتان فریـدن این اسـت که در 
سـفر رئیس جمهـور بـه اسـتان اصفهـان بحث کـم برخـورداری در 
تمـام زمینه ها به شهرسـتان تعلـق گیرد. البته این مهـم برای بحث 
اشـتغال لحـاظ شـده اسـت و شهرسـتان بـرای موضوع اشـتغال از 
امتیـازات مناطـق محـروم برخوردار اسـت، امـا در دیگـر زمینه ها از 

این امتیـازات برخوردار نیسـت.
فرمانـدار فریدن، گفت: یکی از پتانسـیل های فریدن داشـتن جوانان 
خوش فکـر و مسـتعد اسـت کـه اگـر شـرایط زندگـی مطلـوب در 
شهرسـتان فراهم شـود می تـوان از مهاجرت جوانـان جلوگیری کرد 
کـه ایـن مهـم از اولویت هـای اصلی مـا در سـفر رئیس جمهـور به 
اسـتان اصفهـان اسـت. بنابراین باید بحـث کم برخـورداری منطقه 
و دادن امتیـازات مناطـق محروم به شهرسـتان فریدن لحاظ شـود.

عباسـی تصریح کـرد: اولویت بعـدی فریدن در سـفر رئیس جمهور 
بحث گردشـگری، اشـتغال، دامپروری، ایجـاد گلخانه های صنعتی 
و صنایـع تبدیلـی اسـت کـه تحقق ایـن موارد بـه سـرمایه گذاری 
بخش خصوصی مشـروط اسـت. سـرمایه گذارانی بـرای تحقق این 
مهـم تشـویق شـده اند و زمین هایـی بـه آنـان تحویـل داده شـده 
اسـت و در کل مقدمـات آن فراهم شـده تـا در بحث صنایع تبدیلی 
موفـق عمـل کنیـم. پـس اگـر امتیـازات مناطق کـم برخـوردار به 
فریـدن تعلق گیرد سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی دارای انگیزه 

می شـوند.
وی ادامـه داد: اگـر فـردی قصـد داشـته باشـد بـا سـرمایه گذاری، 
صنعتـی در شهرسـتان ایجاد کنـد از زمان بهره بـرداری به مدت ۲۰ 
سـال از معافیت هـای مالیاتـی بهره منـد می شـود کـه ایـن مهم در 

جهـت خدمـت به مـردم و توسـعه پایـدار تأثیر زیـادی دارد.
• تکمیل بیمارستان فریدن اولویت دارد

فرمانـدار فریـدن گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه مرکز شهرسـتان های 
غـرب اسـتان اصفهـان هسـتیم بیمارسـتانی داریـم کـه سـطِح دو 
ارجـاع اسـت و چـون سـطح دو ارجاع اسـت بعـد از اصفهـان برای 
پزشـکان، این منطقـه دارای جذابیت باالیی اسـت. بـه همین دلیل 
پانسـیون های پزشـکی بـرای پزشـکان آمـاده کرده ایـم. همچنیـن 
خانه هـای عالـم را بـرای روحانیـان در روسـتاهای مختلـف آمـاده 
کرده ایـم و روحانیانـی کـه به فریـدن می آینـد می توانند بـا خانواده 

در ایـن خانه ها مسـتقر شـوند.

عباسـی افـزود: بیمارسـتان فریـدن نیاز بـه تجهیز و تکمیل بیشـتر 
دارد و سـاختمان اورژانـس آن چنـد سـال اسـت کـه نیمـه کاره رها 
شـده اسـت. همچنین کمبود آمبوالنـس داریم و چون پـل ارتباطی 
میـان اسـتان های دیگر نیز هسـتیم در فصول تابسـتان و زمسـتان 
گردشـگران زیـادی به شهرسـتان فریـدن می آیند که گاهـی برای 
آنـان حوادثـی رخ می دهـد کـه برای خدمات رسـانی بـه مصدومان 
در برخـی مـوارد بـا کمبـود آمبوالنـس مواجـه می شـویم. البتـه پَِد 
هوایـی نیـز ایجـاد کرده ایـم که شـرایط خـاص خـود را دارد و حتمًا 

بایـد روز باشـد تـا بالگرد بتوانـد عملیات انجـام دهد.
وی تصریـح کـرد: از نظـر داشـتن پزشـکان متخصص نیـز کمبود 
داریـم کـه رایزنی هایـی در ایـن بـاره انجـام شـده و در کل ایـن 
مطالبـات را در سـفر رئیس جمهـور بـه اسـتان اصفهـان مطـرح 

می کنیـم.
فرمانـدار فریـدن، ادامـه داد: جاده هـای مواصالتـی شهرسـتان نیـز 
وضعیـت چنـدان مطلوبی ندارد و مسـیر اسـتان لرسـتان بـه بوئین 
میاندشـت دارای نقایـص زیادی اسـت کـه البته ۵۵ میلیـارد تومان 
اعتبـار بـرای رفـع این مشـکل تخصیص یافته اسـت و قـرارداد آن 

بـا پیمانـکار منعقـد شـده تا وضعیـت این جـاده را بهبود ببخشـند.
عباسـی گفت: در بخش چاه های کشـاورزی دچار مشـکل هسـتیم 
و بـا توجـه بـه محرومیت و شـرایط اقلیمـی که داریم فصل کشـت 
و کار در فریـدن محـدود به پنج ماه از سـال اسـت و در این شـرایط 
آب منطقـه ای بـا طرح نصب کنتورهای هوشـمند مشـکالت مردم 
شهرسـتان را افزایـش داده اسـت و چـون مـردم پروانـه بـرای حفر 
چـاه گرفته انـد از شـرایط پروانه به شـکل نصفه اسـتفاده می کنیم و 
حتـی ایـن بهره بـرداری نصفه و نیمـه را نیز آب منطقـه ای با نصب 
کنتورهـای هوشـمند تقلیـل داده اسـت کـه این مشـکل بایـد رفع 

شود.
• لزوم تأمین آب شرب از منابع پایدار

وی افـزود: بحـث انتقال آب شـرب از اولویت های بعدی برای سـفر 
رئیس جمهـور اسـت. بسـیاری از چاه هـای فریـدن به دلیل شـرایط 
کم آبـی نیتراتـه شـده اند کـه بـه همین دلیـل بایـد بتوانیـم از منابع 
پایـدار آب ماننـد چشـمه لنـگان بهـره ببریم. بازسـازی و نوسـازی 
مـدارس نیـز از اولویت ها و مطالبات بعدی شهرسـتان اسـت. برخی 
مـدارس فرسـوده شـده اند و اگـر زلزلـه رخ دهـد این مـدارس هیچ 

مقاومتی نخواهند داشـت.
فرمانـدار فریـدن، اظهار کرد: احداث سـالن های ورزشـی در شـهر و 
روسـتاها ضروری اسـت چراکـه جوانان مسـتعد زیادی در روسـتاها 
داریـم، امـا فضای ورزشـی کم داریم. در برخی روسـتاها سـالن های 
ورزشـی بـه شـکل ناقـص احـداث شـده کـه نیازمنـد اعتبـار برای 
تکمیـل هسـتند و چون دولت نظر مسـاعدی بر تکمیـل پروژه های 
نیمـه کاره دارد امیدواریـم در سـفر رئیس جمهـور اعتبـار خوبی برای 

حـل این مشـکل تخصیـص یابد.
عباسـی گفـت: کتابخانـه عمومـی فریـدن بیش از ۱۰ سـال اسـت 
کـه نیمـه کاره رهـا شـده اسـت کـه حـل ایـن مشـکل از مطالبات 
شهرسـتان خواهد بود. مصلی فریدن نیز چند سـال اسـت نیمه کاره 
باقـی مانده که در سـفر رئیـس جمهور امیدواریم اعتبـار خوبی برای 
تکمیـل مصلی اختصـاص یابـد. خوابگاه های دانش آموزی فرسـوده 

شـده اند کـه نیـاز به نوسـازی و بهسـازی دارند.
وی ادامـه داد: پسـاب فاضـالب در حـال حاضـر تصفیـه شـده و از 
فاضـالب خـارج می شـود، منتهـا چـون چنـد سـال اسـت کـه در 
زمین هـای کشـاورزی مـردم ایـن پسـاب رهـا اسـت مشـکالت 
زیسـت محیطی زیـادی بـه همـراه داشـته کـه بایـد این مشـکل را 
هرچـه زودتـر مرتفـع کنیـم. بـه همیـن دلیـل بـا معاونـت عمرانی 
اسـتانداری جلسـه ای داشـتیم کـه مقـرر شـد اختیـار آن بـر عهـده 
فرمانـداری باشـد. بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد دادیـم آب پسـاب در 
اختیـار شـهرداری و کشـاورزان قـرار گیـرد تـا بتواننـد محصـوالت 

غیـر مثمر ِکشـت کننـد که این مهم جـز مطالبات ضـروری فریدن 
ست. ا

• طـرح آزادسـازی قیمت هـا قبـل از عیـد بایـد اجـرا 
می شد

فرمانـدار فریـدن دربـاره اجـرای طـرح آزادسـازی قیمت هـا در این 
شهرسـتان، گفـت: این طـرح به خوبی در فریدن در حال اجرا شـدن 
اسـت منتهـا اجرای این طـرح در فصل خوبی انجام نشـد. اگر طرح 
آزادسـازی قیمت هـا چند مـاه قبل از عید اجرا می شـد نتیجه بهتری 
بـه همـراه داشـت. در زمـان اجرای طـرح به تـورم سـالیانه برخورد 
کردیـم کـه مجموعـه این عوامـل سـبب افزایش قیمت ها شـد، اما 
بـا تدابیـری که اندیشـیده شـده اسـت و یارانه نیز بـه خانوارها تعلق 
گرفـت اجـرای این طرح با مشـکل چندانی مواجه نیسـت و به وفور 
اقـالم مورد نیاز در دسـترس مـردم قرار دارد. بیشـترین گالیه مردم 

از گرانـی و تـوان خرید پایین آنان اسـت.
عباسـی افـزود: اگـر مـردم حوصلـه کننـد اجرای طـرح آزادسـازی 
قیمت هـا بـه نفع آنـان تمـام می شـود. یارانه ای کـه قبـاًل دولت به 
حسـاب تولیـد کننـده می ریخـت اکنون به حسـاب مصـرف کننده 
می ریـزد کـه بـه همیـن دلیـل مصـرف کننـده می توانـد روی این 
مبلـغ مدیریـت کنـد. بـرای مثال نـرخ بنزین ۳ هـزار تومان اسـت، 
امـا وقتـی ۱۵۰۰ تومان اسـتفاده می کنیم دولـت ۱۵۰۰ تومان دیگر 
را بـه حسـاب جایـگاه دار واریـز می کنـد. وقتـی این پول به دسـت 
مصـرف کننـده می رسـد و مدیریـت روی آن وجـود دارد بـه تدریج 

نظـام عرضـه و تقاضـا وضعیـت را باالنـس می کند.
وی اظهـار کـرد: رسـانه ها در تبییـن محاسـن آزاد سـازی قیمت ها 
بـرای مـردم نقـش مهمـی دارنـد و رسـالت جهـاد تبیین بـر عهده 
رسـانه اسـت. وقتی برای مـردم صادقانه مسـائل را بیـان کنید آنان 

می پذیرند. نیـز 
• تکمیل کشتارگاه فریدن ضروری است

فرمانـدار فریـدن بـر لـزوم تکمیـل کشـتارگاه ایـن شـهر تأکیـد و 
خاطرنشـان کـرد: کشـتارگاه فریـدن نیمـه صنعتـی بـوده و تقریبـًا 
جوابگـوی نیازهـا اسـت، اما باید تکمیل و مشـکالت بهداشـتی آن 
رفـع شـود که در سـفر رئیـس جمهور ایـن مطالبه بـرای تخصیص 

اعتبـار مطـرح خواهد شـد.
عباسـی گفت: مشـکل اعتبار شـهرک گلخانه ای حل شـده اسـت و 
اکنون پیمانکار آن در حال کار اسـت، اما مطالبه اساسـی که در این 
شـهرک داریـم افزایـش میزان مصرف آب اسـت چراکـه اختصاص 
۱۰ لیتـر بـر ثانیـه جوابگـو نیسـت و در شـهرک گلخانـه ای فصلی 
نمی تـوان کار کـرد و بایـد تمـام سـال فعـال باشـد. اختصـاص ۱۰ 
لیتـر بر ثانیه کم اسـت که باید میـزان آب اختصاصـی افزایش یابد.

وی افـزود: مشـکل فرونشسـت زمین در شـهر دامنه وجـود دارد به 
طوری که بسـیاری از خانه ها نشسـت پیدا کرده اسـت، اما در شـهر 
داران هنـوز با مشـکل فرونشسـت مواجه نشـده ایم. تعـداد چاه های 
عمیـق در دامنـه زیـاد اسـت و چـون سـطح آب چاه ها پاییـن رفته 
اسـت ۹۰ درصـد قنـوات نیز خشـک شـده اند. مردم نجیـب فریدن 
بـا ایـن مشـکالت مواجه هسـتند و هنـوز به غـرب اسـتان حق آبه 

داده نشـده است.

نشست خبری

فرماندار فریدن:

اختصاص امتیازات مناطق کم برخوردار مهم ترین مطالبه فریدن است

اسـماعیل قربانـی مدیـر مخابـرات منطقه اصفهـان و حسـینعلی حاجی 
عضـو هیئـت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی در نشسـتی صمیمانه به 
بررسـی مشـکالت ارتباطی حوزه انتخابیه شـاهین شـهر، میمه و برخوار 

پرداختند.
اسـماعیل قربانـی در این دیـدار ضمن ارائـه گزارشـی از آخرین وضعیت 
مخابراتـی اسـتان و حـوزه انتخابیه شـاهین شـهر، میمه و برخـوار گفت: 
از ابتـدای انقـالب تـا کنـون همـه اهتمـام مخابـرات بر توسـعه عادالنه 
ارتباطـات در اقصـی نقاط کشـور و اسـتان معطوف بوده و پیشـرفت های 

کنونـی در عرصـه ارتباطـات خود نشـان دهنده همین مدعاسـت.
وی افـزود: هـم اکنون با توجه به مشـکالت عدیده شـرکت مخابرات در 
بحث نقدینگی، توسـعه زیر سـاخت های مخابراتی در روستاها، همکاری 

و حمایـت کلیه نهادهـای حاکمیتی علی الخصوص دولـت را می طلبد.
قربانـی بـا اشـاره به لـزوم توجه مجلس شـورای اسـالمی به مشـکالت 
تعرفـه ای مخابـرات عنـوان کـرد: بـا توجه بـه افزایـش گـذاف هزینه ها 
و کاهـش شـدید درآمـد مخابـرات در اثـر عـدم افزایش ۱۲ سـاله تعرفه 
تلفـن ثابـت، بقـای این مجموعه خدمت رسـان بـه عنوان شـرکت مادر 

تخصصـی ارتباطات در کشـور مسـتلزم نگاه ویژه مجلس به مشـکالت 
پیـش روی ایـن مجموعه و همکاری در حل هر چه سـریع تر آن هاسـت.

الزم بـه ذکـر اسـت معاونیـن ارتباطـات سـیار، شـبکه و رئیـس اداره 
مخابـرات شـاهین شـهر نیـز در ایـن نشسـت حضـور داشـتند.

شهرسـتان بُرخـوار نیـز یکـی از شهرسـتان های تـازه تأسـیس اسـتان 
اصفهـان اسـت کـه در سـال ۱۳۸۶ از شهرسـتان برخوار و میمه سـابق، 
که اکنون شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه نامیده می شـود؛ جدا شـد و 

مرکـز آن شـهر دولـت آباد می باشـد.

مدیرمخابرات اصفهان با عضوهیئت رئیسه 
مجلس دیدار و گفت وگو کرد:

پیشرفت های کنونی 
مخابرات گواه توسعه 

عادالنه ارتباطات

کارشناسان این مرکز با حضور به موقع خود، 
کوهنورد کاشانی را از مرگ حتمی نجات 

دادند.
حسین ریاحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: در تماس مردمی، یک مورد انسداد راه 
اورژانس،  مرکز  ارتباطات  مرکز  به  هوایی 
مرکز  این  کارشناسان  که  شد  گزارش 
بالفاصله به محل حادثه اعزام شده و پس 
از طی مسیر توسط آمبوالنس، ادامه مسیر 
را با استفاده از موتورسیکلت به محل حادثه 

رسیدند.
وی افزود: امدادگران کوهنورد ۸۲ ساله را 
که در اثر انسداد راه هوایی هنگام صرف 
صبحانه دچار کاهش سطح هوشیاری شده 
بود، بعد از اقدامات درمانی مناسب از مرگ 

حتمی نجات دادند و در مسیر برگشت، بیمار 
را همراه با نیروهای اعزامی هالل احمر و 
بهشتی  بیمارستان  به  کامل  هوشیاری  با 

منتقل کردند.
 رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه 
کرد:  تصریح  کاشان،  پزشکی  علوم 
کوهنوردان ضمن رعایت نکات ایمنی، در 
تماس  با شماره ۱۱۲  حادثه  بروز  صورت 
گرفته تا نجاتگران اورژانس و هالل احمر 
اعزام  امدادرسانی  برای  مناسب  زمان  در 
شوند. ریاحی گفت: مبانی نظری، جایگزینی 
برای آموزش جامع کمک های اولیه نیست 
و همه کوهنوردان باید یک دوره آموزشی 
تکنیک های کمک های اولیه را گذرانده و 

تمرین کرده باشند.

رئیس اداره محیط زیست اردستان 
محورهای  کنترل  حین  در  گفت: 
نیروی  همکاری  با  اردستان، 
بلدرچین  قطعه  تعداد ۶۶  انتظامی 

کشف و ضبط شد.
حسین شواخی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: مأمورین کالنتری بخش 
مهاباد حین گشت و کنترل در محور 
ترانزیت به یک دستگاه خودرو زانتیا 
به همراه دو نفر سرنشین که یکی 

از آنها افغانی بود، مشکوک شدند.
خودرو  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
قطعه   ۶۶ تعداد  ماموران  مذکور، 
بلدرچین وحشی زنده گیری شده و 
لوازم و ادوات زنده گیری پرندگان 

وحشی را کشف و ضبط کردند.
رئیس اداره محیط زیست اردستان 

از  پس  بلدرچین ها  اینکه  بیان  با 
زیستگاه های  در  جسمانی  بررسی 
رهاسازی  اردستان  شهرستان  امن 
و به دامان طبیعت برگشتند، گفت: 
پرونده تخلف متهمان دستگیر شده 
بعد از تکمیل و سیر مراحل اداری 
اعمال  و  قانونی  برخورد  جهت 
مراجع  به  آن ها  برای  مجازات 

قضایی ارسال می شود.
بلدرچین  کرد:  خاطرنشان  شواخی 
از راسته ماکیان و جثه کوچک دارد 
ترجیح  را  زمین  روی  بر  زندگی  و 
حشرات  نیز  و  دانه ها  از  می دهد. 
تغذیه  کوچک  جنبندگان  دیگر  و 
زمین  روی  بلدرچین ها  می کنند. 
النه می سازند و توانایی پروازهای 

کوتاه و سریع را دارند.

گفت:  اردستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
نسبی  پایداری  به  اردستان  در  کرونا  وضعیت 
دزهای  تکمیل  و  تزریق  همچنان  اما  رسیده 

واکسن ضروری است.
حسن ذبیحی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار 
داشت: اکنون وضعیت کرونا در سطح کشور و 
شهرستان اردستان به پایداری نسبی رسیده اما 
این به معنی پایان کرونا نیست و حداقل تا چند 

ماه آینده، اوج بیماری متصور نیست.
وی با بیان اینکه جهش خاصی در ویروس در 
نشده  گزارش  ویروس  با  ارتباط  در  ایامی  این 
است، افزود: در شهرستان اردستان از هفته دوم 
فروردین ماه تا کنون مورد فوتی مثبت قطعی 
نداشته ایم و طی ۶ هفته گذشته حتی مورد فوتی 
مشکوک به کووید هم وجود نداشته است. مدیر 
خاطرنشان  اردستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
کرد: از ابتدای خرداد ماه بیمار مبتال به کووید ۱۹ 
قطعی بستری در بیمارستان شهرستان نداشته ایم 

همچنین در طول ۱۰ روز گذشته تنها یک مورد 
مثبت ابتالء به کرونا شناسایی شده است.

از  استقبال  کاهش  به  اشاره  با  ذبیحی 
عامل  از  بخشی  کرد:  تصریح  واکسیناسیون، 
به علت عادی شدن وضعیت  استقبال  کاهش 
موجود است که استقبال کم شده اما این در حالی 
است که کماکان توصیه ما به واکسیناسیون افراد 
پنج سال به باال و تجویز دوز چهارم است. وی 
یادآور شد: بخش عظیمی از ثبات وضعیت موجود 
مرهون تالش دولت در فراهم نمودن واکسن و 

استقبال مردم از واکسیناسیون است.
در  اردستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
بیماری  روند  بر  واکسیناسیون  تأثیر  خصوص 
اثبات شد و هنوز  واقعاً  اثر واکسن  تاکید کرد: 
دوز  به  توصیه  دارد؛  را  پیشگیری  اول  اولویت 
چهارم در راستای تقویت سیستم ایمنی افراد و 
در مواجه با موج احتمالی بعدی اگر به وجود آید 

مؤثر است.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان 
مبارک کرامت ۷۲۰  مناسبت دهه  به  گفت: 
ارزش  به  گوسفند  گرم  گوشت  کیلوگرم 
میان  در  ریال  میلیون   ۴۴۰ و  میلیارد   ۱

نیازمندان شهرستان دهاقان توزیع شد.
احمر  بهرامی رئیس جمعیت هالل  داریوش 
شهرستان دهاقان در گفت وگو با صاحب نیوز 
به  داشت:  اظهار  کرامت  تبریک دهه  ضمن 
کیلوگرم   ۷۲۰ کرامت  مبارک  دهه  مناسبت 
میلیارد   ۱ ارزش  به  گوسفند  گرم  گوشت 
نیازمندان  میان  در  ریال  میلیون   ۴۴۰ و 

شهرستان دهاقان توزیع شد.
هالل  جمعیت  توسط  اقدام  این  افزود:  وی 
احمر شهرستان دهاقان و با مشارکت مؤسسه 
خیریه حضرت خدیجه )س( و گروه جهادی 

و مرکز نیکوکاری ترنم ظهور انجام شد.
بهرامی با اشاره به این که حمایت از زندگی 
انسان ها از اهداف جمعیت هالل احمر است 
گفت: توزیع بسته های معیشتی هم نوعی از 
خدمت رسانی در کنار امداد رسانی در حوادث 
در  و  است  نجات  و  امداد  عملیات های  و 
چارچوب تأمین احترام انسان ها و حمایت از 

سالمت و زندگی افراد اجرا می شود.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان 
برنامه های  توسعه  این که  بیان  با  پایان  در 
حمایتی همواره در مناسبت ها و ایام مختلف 
برخوردار  کم  روستاهای  و  محله ها  در  سال 
محترم  خیرین  از  گفت:  می شود  انجام 
ارائه خدمات  در  را  این جمعیت  تقاضامندیم 

بیشتر یاری رسانند.

رئیس جمعیت هالل احمر دهاقان؛

 توزیع 720 کیلوگرم گوشت گرم
در میان نیازمندان دهاقانی توسط جمعیت هالل احمر

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

نجات کوهنورد ۸2 ساله در ارتفاعات
رئیس اداره محیط زیست اردستان خبر داد؛

کشف ۶۶ قطعه بلدرچین در اردستان
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

 شیوع کرونا در اردستان
به پایداری نسبی رسیده است
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Iran and Nigeria signed eight 
memorandums of understand-
ing (MOUs) for cooperation in 
various fields including culture, 
tourism, oil, agriculture, sports, 
and trade, IRIB reported.
The MOUs were signed during 
the two countries’ sixth Joint 
Economic Committee meeting 
which was held in Tehran on 
Wednesday.
The meeting was chaired by 

Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin and Minister of State for 
Foreign Affairs of Nigeria Zubai-
ru Dada.
During the meeting, the two 
sides emphasized taking advan-
tage of the high potential and 
capacities of bilateral relations 
in various fields to implement 
documents and MOUs inked 
between the two countries.

Speaking in this meeting Dada 
mentioned his meetings with 
senior Iranian officials during 
his stay in Tehran and said: 
“We had meetings with the first 
vice president and other Iranian 
officials and very positive talks 
were held in these meetings.”
Dada stated that Nigeria attach-
es great importance to its rela-
tions with the Islamic Republic 
of Iran, stressing that there are 

good potentials and capacities 
for mutual cooperation.
“If we use these capacities, it 
will be in the interest of both 
countries,” he said.
He further expressed dissat-
isfaction with the current level 
of economic relations between 
the two countries and said: 
“Despite the opportunities and 
close relations between the two 
countries, the economic rela-
tions between the two sides are 
not satisfactory and are not in a 
good position.”
“I hope this committee meeting 
will be a basis for the devel-
opment of economic relations 
between Iran and Nigeria,” he 
added.
Headed by the country’s Minis-
ter of State for Foreign Affairs, 
a high-ranking delegation from 
Nigeria arrived in Tehran on 
June 6 to attend the two coun-
tries’ Joint Economic Commit-
tee meeting.
With a population of more than 
220 million, Nigeria is the most 
populous country in Africa. The 
country’s gross domestic prod-
uct exceeded $430 billion in 
2021, making it Africa’s largest 
economy.
Nigeria is Iran’s third-largest 
trading partner in Africa, how-
ever, considering the friendly 
relations between Tehran and 
Abuja and the two countries’ 
great potential the level of bilat-
eral trade is not favorable.
According to Iranian Industry, 

Mining and Trade Ministry data, 
the value of trade between the 
two countries increased from 
$5 million in 2019 to $18 mil-
lion in 2020 and to more than 
$130 million in 2021.
Despite a 26-fold increase, the 
level of trade between Tehran 
and Abuja is still unsatisfactory 
and could be much higher.
Transportation is one of the 
most important obstacles to 
Iran’s trade with African coun-
tries, and to this end, the Islam-
ic Republic of Iran has already 
begun talks with Nigeria to 
resolve this issue and the two 
sides hope that the first Teh-
ran-Abuja flight will be estab-
lished in the next few months. 
Both sides are also considering 
establishing a shipping line be-
tween the two countries.
Nigeria is a large economy with 
vast oil and mineral resources 
and extensive agriculture, and 
its problem today is a lack of 
infrastructure and skilled man-
power, especially in areas like 
energy and technology. If dip-
lomatic relations between Iran 
and Nigeria continue to expand 
and more attention is paid to 
trade development, Nigeria 
could become a great market 
for Iranian companies in a va-
riety of fields, from the petro-
chemical industry to the food 
industry. It could also act as a 
regional hub to facilitate trade 
between Iran and West African 
countries.

Iran, Nigeria sign 8 co-op MOUs to conclude 6th Joint Economic Committee meeting

Iran deplores IAEA 
board resolution
Iran has denounced the ap-
proval of the censure resolution 
drafted by the United States and 
its European allies at the Inter-
national Atomic Energy Agen-
cy’s Board of Governors. 
In a statement on Thursday, 
the Iranian Foreign Ministry 
said, “The Islamic Republic of 
Iran deplores the approval of a 
resolution drafted by the U.S., 
Britain, France and Germany at 
the IAEA Board of Governors as 
a political, wrong and uncon-
structive move.”
The statement came after the 
UN nuclear watchdog’s 35-na-
tion Board of Governors adopt-
ed the resolution against Iran 
which mustered support from 
30 member states. The resolu-
tion was opposed by Russia and 
China while the three remaining 
countries – Pakistan, India, and 
Libya – abstained from voting.
“The Islamic Republic of Iran 
showed goodwill in its inter-
action with the Agency by pro-
viding it with accurate technical 
information as per the March 
5, 2022, joint statement of the 
two sides. It was expected that 
the IAEA, with an independent, 
neutral and professional ap-
proach, would act constructive-
ly and realistically to normalize 
safeguards issues which, as 
admitted by the Agency itself, 
were not a source of nuclear 
non-proliferation concerns,” the 
statement added. 
It noted, “It seems that some 
people have forgotten that the 
case of past issues was closed 
once and for all by the IAEA 
Board of Governors on Decem-
ber 15, 2015. The Islamic Re-
public of Iran has engaged in 
constructive cooperation with 
the IAEA over the past years 
and the fact that the Agency has 
carried out a considerable part 
of its inspections worldwide in 
Iran is proof of this to the extent 
that Iran currently has one of 
the most transparent peaceful 
nuclear programs among the 
IAEA members.”
The Iranian Foreign Ministry 
also accused the IAEA of falling 
under the influence of Israel.
“The approval of the foregoing 
resolution happened based on 
a hasty and unbalanced report 
by the IAEA director general and 
also on fake information from 
the Zionist regime. So the pass-
ing of the resolution will have no 
effect but the weakening of the 
trend of cooperation and inter-
action of the Islamic Republic of 
Iran with the IAEA,” the state-
ment said. 
It concluded, “Just as it was de-
clared earlier, due to the Agen-
cy’s unconstructive approach 
and the approval of the reso-
lution, the Islamic Republic of 
Iran has taken some practical 
steps in retaliation including the 
installation of advanced centri-
fuges and the removal of cam-
eras that are beyond Safeguards 
agreement.”
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibzadeh 
said the U.S. and its Europe-
an allies have undermined the 
credibility of the IAEA with their 
shortsighted agenda. 
“US-E3 put their shortsighted 
agenda ahead of IAEA’s cred-
ibility by pushing a miscalcu-
lated & ill-advised Res. against 
a country w/ the world’s most 
transparent peaceful nuclear 
program. The initiators are re-
sponsible for the consequences. 
Iran’s response is firm & pro-
portionate,” Khatibzadeh said 
on Twitter. 
Iran took a number of retalia-
tory steps in response to the 
resolution. It turned off the IAEA 
surveillance cameras installed 
at Iran’s nuclear facilities and 
started spinning new advanced 
centrifuges.

Export from 
Mazandaran prov-
ince rises 38% in 2 
months on year
The value of export from 
Mazandaran province, in the 
north of Iran, rose 38 percent 
in the first two months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-May 21), as com-
pared to the same period of time 
in the past year, a provincial offi-
cial announced.
Majid Fani, the acting head of 
the province’s Industry, Mining 
and Trade Department, said that 
173,000 tons of products worth 
over $51 million were exported 
from the province in the said 
two-month period.
The official named dairy prod-
ucts, cement, plastic materials, 
kiwi, flowers and plants, and 
processed meat products as 
the main items exported from 
Mazandaran in the first two 
months of this year.
As previously announced by 
Hossein-Qoli Qavanlou, the 
head of the province’s Indus-
try, Mining and Trade Depart-
ment, the value of export from 
Mazandaran province rose 55 
percent in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 
20), from its preceding year.
He said that commodities worth 
$277 million were exported 
from the province in the previ-
ous year.
In terms of the weight, the ex-
ports also indicate 44 percent 
annual growth, he added.
The official further named ce-
ment, minerals, dairy products, 
plastic, and kiwi as the main ex-
ported products, and Iraq, Rus-
sia, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Turkey, Uzbekistan, Azerbaijan, 
Afghanistan, the United Arab 
Emirates (UAE), and India as the 
major export destinations.
The data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) show that 
the value of Iran’s export of non-
oil products increased 37 per-
cent during the first two months 
of the current year, as compared 
to the same period of time in the 
past year.
Iran exported 17.014 million 
tons of non-oil commodities 
worth $8.516 billion in the said 
two months, also registering 
a 1.6-percent rise in weight 
as compared to the first two 
months of the previous year, the 
data indicate.
Based on the IRICA data, Iran 
traded over 22.196 million 
tons of non-oil products worth 
$16.631 billion with other coun-
tries in the mentioned period.
The Islamic Republic imported 
5.182 million tons of non-oil 
commodities worth $8.115 bil-
lion in the first two months of 
the present year, with a 24-per-
cent growth in value and a 
3.37-percent decline in weight 
year on year.
Among the country’s non-oil ex-
port destinations, China was the 
first, importing $2.720 billion 
worth of products, the United 
Arab Emirates was the second 
with $1.502 billion worth of im-
ports, Iraq the third importing 
$1.312 billion, Turkey the fourth 
with $766 million of imports, 
and India the fifth importing 
$290 million worth of products 
in the mentioned period.
Iran’s top sources of non-oil 
imports in the mentioned two 
months were China, Turkey, In-
dia, and Russia.
Considering the amounts of 
exports and imports in the 
mentioned two months, the 
country’s foreign trade balance 
became $401 million positive.

The operation for constructing 
15,000 units of National Housing 
Movement was started in Chaharma-
hal-Bakhtiari province in a ceremony 
attended by Interior Minister Ahmad 
Vahidi on Thursday concurrent with 
the trip of President Raisi to the prov-
ince.
Addressing the ceremony, the min-

ister called National Housing Move-
ment one of the most important 
projects of the government and said: 
“This project is carried out with the 
powerful hands of Ministry of Trans-
port and Urban Development and 
Housing Foundation and is directly 
related to the deprived classes of 
society.”

After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s sec-
ond major program to provide af-
fordable housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construction of 
209,212 residential units of National 
Housing Movement began in early 
February.
The ceremony to begin the men-
tioned operation and also to launch 
some development projects in the 
housing sector was attended by 
Transport and Urban Development 
Minister Rostam Qasemi.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in 
four years is one of the major plans 
of the current government in the 
housing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 
of these units are currently being 
constructed after providing lands and 
preparing the necessary conditions.
Land supply was the first condition 
for the realization of the national 

movement plan and housing con-
struction, in this regard, a series of 
measures were taken by the gov-
ernment and Ministry of Transport 
and Urban Development. According 
to the latest statistics, the lands of 
2.8 million housing units of National 
Housing Movement have been pro-
vided by the ministry.
Although, studies show that the pro-
vision of land and financial resources 
are two serious obstacles to the con-
struction of this number of residen-
tial units.
Two weeks ago, Mohammad-Saleh 
Jokar, a member of the parliament, 
said that the young people are having 
trouble paying the National Housing 
Movement installments.
Referring to the difference between 
the implementation of Mehr Housing 
Plan (initiated in the previous govern-
ment) and National Housing Move-
ment, he said: “Today, a young man 
with a monthly salary of between 50 
million-60 million rials (about $190-
$230) has very difficult conditions 
for the installments of this plan, 
which should be considered to solve 
this problem”, the MP criticized.

Operation for constructing 15,000 National Housing Movement units started in Chaharmahal-Bakhtiari

 Head of Iran Trade Promotion Organization (TPO) Alireza 
Peyman-Pak has said his organization will fully support 
both Iranian and Qatari businessmen to facilitate their 
trade exchanges, the TPO portal reported.
“Once the relationship between the two countries’ traders 
is established, the organization will make every effort to 
support the continuation of these collaborations,” Pey-
man-Pak said.
Referring to the recent visit of an Iranian trade delegation 
to Qatar, the official said that one of the first steps in de-
veloping trade with other countries is to establish trade 
between the two countries’ businessmen and private 
sectors.
The TPO head further expressed dissatisfaction with the 
current level of economic relations between the two coun-
tries and said: “Despite close political relations with Iran, 
Qatar has a very low share in trade with the Islamic Re-
public, and if we look at the trade balance between the two 
countries, the figure is very low and insignificant.”
The traders of the two countries must be acquainted with 
each other’s capacities in order to form a constructive 
trade relationship, and the TPO also supports and pro-
vides the requirements in this regard including logistics, 

customs, monetary, financial, and banking facilities.
Peyman-Pak further pointed to the visit of the Iranian 
trade delegation to Qatar and noted that this was the 
largest Iranian trade delegation visiting this country in the 
history of Iran-Qatar relations.
Headed by Iranian Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian, 
a high-ranking delegation of Iranian government officials, 
including Sports Minister Hamid Sajjadi and TPO Head 
Alireza Peyman-Pak, and ICCIMA Head Gholam-Hossein 
Shafeie, arrived in the Qatari capital Doha on June 5 to 
hold talks with senior Qatari officials and attend the two 
country’s eighth Joint Economic Committee meeting.
The two sides inked a memorandum of understanding 
(MOU) at the end of their Joint Economic Committee 
meeting on June 6 to outline avenues for future cooper-
ation.
The MOU was signed by Mehrabian and Qatar’s Minister 
of Commerce and Industry Sheikh Mohammed Bin Ham-
ad Bin Qassim Al-Thani who co-chaired the meeting.
This memorandum determines the framework of coop-
eration in various fields including transit, transportation, 
industry and trade, energy, customs, and free zones, tour-
ism, culture, agriculture, sports, etc.

The businessmen of the two countries also signed eight 
MOUs on food, medical industry, knowledge-based com-
panies, etc. on the sidelines of the mentioned meeting.
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) and Qatar Chamber of Commerce and 
Industry also inked an MOU to form a Joint Economic 
Council.
The document was signed by Sheikh Khalifa bin Jassim 
Al-Thani, Chairman of the Qatar Chamber of Commerce 
and Industry, and his Iranian Counterpart Gholam-Hos-
sein Shafeie.
In another event held on the sidelines of the two countries’ 
Joint Economic Committee meeting, Peyman-Pak held 
talks with the private sector representatives of the two 
countries to discuss trade related issues and challenges.
Speaking in this meeting, he expressed the Iranian gov-
ernment’s determination to fully support Qatari traders 
and investors who decide to do business in Iran.
“Holding joint meetings between businessmen and pri-
vate sectors of the two countries is one of the issues em-
phasized by the governments of Iran and Qatar, and both 
countries are working to establish stable trade relations,” 
the official said.

TPO to facilitate exchanges between Iranian, Qatari traders
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The Netherlands defeated Iran in straight 
sets (26-24, 25-21, 25-21) in the 2022 
Volleyball Nations League (VNL) Pool 1 
in Brasilia, Brazil Friday night.
Abdel-Aziz Nimir topscored for the Neth-
erlands with 20 points. Amin Esmaeiln-
ezhad also earned 15 points for Iran.
Iran, who have defeated China 3-1 in 
their opening match, will play Australia 

early Sunday.
The 2022 FIVB Volleyball Men’s Nations 
League is the fourth edition of the FIVB 
Volleyball Men’s Nations League, an an-
nual men’s international volleyball tour-
nament. The preliminary round will be 
held during five weeks between June 7 
June and July 10. The final round will be 
held from July 20 to 24.

Netherlands 
ease past Iran 
in VNL 2022

Raisi says Tehran 
will never back off 
from its positions 
amid IAEA move
President Ebrahim Raisi under-
scored on Thursday that Iran 
would not budge from its stance 
in the wake of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) 
Board of Governors’ adoption 
of a resolution against Tehran’s 
nuclear program.
Raisi made the statements dur-
ing a visit to Shahr-e Kord, the 
capital of Chaharmahal and 
Bakhtiari Province, a day after 
the IAEA’s 35-nation Board of 
Governors passed an anti-Iran 
resolution submitted by the U.S., 
Germany, France, and the United 
Kingdom.
“How many times do you want 
to test the Iranian nation and not 
listen to the words of the coun-
try’s officials? Do you think that 
we will retreat as a result of issu-
ing of resolutions?” Raisi asked, 
referring to the drafters of the 
non-binding resolution. 
“Iran will not take a step back 
from its positions,” he empha-
sized. 
The president went on to say, 
“We will not stop and we will not 
tie the development of the coun-
try’s industry, agriculture and 
tourism to the frown and smile 
of the enemy.”
“Our youths are bent to make the 
enemy desperate in the clash of 
wills,” Raisi stated, adding that 
the enemy does not want Iran to 
have access to nuclear industry, 
modern military and automotive 
industry, or profit from superior 
knowledge.
Later that day, Raisi, in a news 
conference, said the IAEA 
board’s resolution was adopted 
under the influence of Israel.
“We believe that this was done 
due to provocations by the Zion-
ist regime and we have told them 
this. I also announced today that 
such measures can by no means 
force the Islamic Republic to 
withdraw from its positions,” he 
pointed out.
“Just in the same way that we 
have so far insisted on our po-
sitions and laid emphasis on the 
inalienable rights of the Iranian 
nation and cannot overlook this 
absolute right of the Iranian na-
tion, we once again announce 
that such resolutions and such 
measures will neither cause 
doubt among Iranians, nor stop, 
nor force them into retreat,” Rai-
si remarked. 
The president added, “They 
must recognize the rights of the 
Iranian nation and must know 
that we have something to say 
and have argument and have 
logic, and we have clearly given 
voice to this logic.”
“By now, they must have un-
derstood that they cannot talk 
to Iran using the language of 
force,” Raisi said in a recent 
phone conversation with a for-
eign official.
Rafael Grossi, the IAEA’s director 
general, repeated his anti-Iran 
rhetoric in his opening statement 
to the board meeting, claiming 
that since February 23, 2021, the 
IAEA’s “activities have been seri-
ously affected by Iran’s decision 
to stop the implementation of its 
nuclear-related commitments 
under JCPOA, including the Ad-
ditional Protocol.”
Tehran “has not provided ex-
planations that are technically 
credible in relation to the agen-
cy’s findings at three undeclared 
locations in Iran,” Grossi added.
Grossi’s contentious journey to 
Israel and his meeting with the 
regime’s officials late last month 
sparked the latest Western-led 
resolution. 

How to Become a Better Husband
By: PARISA JAMADISource: http://www.thedailymind.com/how-to/how-to-become-a-better-husband-boyfriend-or-life-partner/

No one can claim to be the best hus-
band in the world, this is not the case at 
all, but surely many men try to always 
be a better and better wife. Never forget 
that a marital relationship is something 
that needs to grow and change and you 
have to work on it.
In this article, we want to tell you the 
principles of marriage and the most im-
portant thing you need to know about 
‘becoming a good husband’. You may 
have experienced many of these points 
yourself.
The role that always changes
The first thing that you need to know if 
you want to be a good husband is that 
things change. Your partner changes, 
you change, your life situation changes. 
And because these changes take place 
without warning you constantly need to 
evolve as a man and as a partner. If you 
aren’t willing to change who you are (or 
think you are) then you are going to run 
into trouble in your relationship.
That being said, being a good husband 
is not about bending to your wife’s every 
whim. Not at all. In fact, she wouldn’t 
like it if you did that. A good woman will 
always want you to be true to yourself 
and to do what makes you happy. But 
she will expect you to change when 
change is required, and rightly so.
The reason I wrote “become” instead 
of “be” in the title is because this is a 
role that is always changing. The job 
is never finished. The good husband, 
boyfriend or life partner will always see 
that there is work to be done on his re-
lationship and his self. Please take this 
to heart.
I would like to share some tips with you 
now in the hope that they will impact 
your relationship in some positive way. 
Sadly I have not had that many great 
male role models in my life so my idea 
of what a husband should or should 
not do is something that is constantly 
changing. If anyone out there knows 
better than me or has some insight into 
what a husband really is I would love to 
read your comments.
1. Learn to listen, but not just to her 
words
One of the best things my life partner 
has taught me (indirectly) is that a man 
needs to listen to a woman on many 
levels, not just her speech. By the time 
she has to tell you to do something you 
have often already missed several hints 
that she has been giving you. If you 
want to be a good husband you need to 
learn what these hints are.
Take the dishes as a really simple ex-
ample. My mother used to cook din-

ner ever single night for my father, 
my brother and me and every single 
night my father would “forget” to help 
with the dishes. Now my mother never 
asked him to help because she knew 
he was tired from work but she quietly 
would have loved him to offer his help 
as thanks for a lovely meal. After dinner 
she would always be grumpy. On the 
odd occasion that dad did help with the 
dishes she would be a different woman; 
happy engaging and gentle.
Being a good husband means listening, 
not just to her words, but to her more 
quiet signals. Every woman is different 
and communicates in different ways 
and as her best friend it is your job to 
figure them out.
2. Suggest and create excellent com-
munication habits
After reading the first point you might 
be thinking, “why can’t she just tell me 
what she wants?” That is fine. If you 
have spent a lot of time talking to your 
wife and creating a relationship where 
she can openly ask you to do something 
without feeling like she is nagging then 
that is excellent. Wait for her to tell you. 
Mostly, however, your wife will say she 
shouldn’t HAVE to ask you, you should 
just do it. This is where communication 
comes in.
Becoming a good husband means cre-
ating excellent communication habits. 
Sometimes this is hard. Sometimes 
in the heat of anger you won’t want 
to communicate. But a good husband 
tries to. A good husband will find out 
why you have got to the point of getting 
angry and create a solution. Let’s look 
at an example, again borrowed from my 
father and mother.
Say you go out on Thursday night with 
your friends for a beer after work. Your 
wife is at home cooking dinner and as 
such it would be nice if you got home 
by 7.30pm to eat together. But it doesn’t 
always work out like that and some-
times you don’t get home until late. 
When you get home you wonder why 
she is grumpy and you ask her things 
like, “what’s wrong?” and “did you have 
a bad day?” which only makes things 
worse. At the end you give up, yell at 
her and go to bed.
No solution.
A better way to do things is to use your 
brain and find out what is eating at her. 
Does it happen every Thursday? Yes. 
Well then perhaps it has something to 
do with the beers after work. Okay, now 
we are getting somewhere. Next you 
should sit her down on a nice Sunday 
afternoon and ask her whether you had 

upset her by being late for dinner. If 
she says “yes” then apologize and then 
promise to communicate with her bet-
ter the next time (i.e. phoning if you are 
going to be late). Also, gently suggest 
that she be more open with her feelings 
because you would never intentionally 
upset her.
Opening the communication and cre-
ating good communication habits will 
save your marriage. Be creative. Don’t 
say “what’s wrong woman” and expect 
her to tell you and then be cool with it. 
Take some responsibility and create a 
solution. If my father did this I imagine 
their relationship would have worked 
out a lot differently. This has a lot to 
do with how much he respected my 
mother.
3. Don’t lose your sense of individu-
ality
This is not something that you ever get 
told by your parents but it is something 
that is so important I had to write about 
it. Don’t lose your sense of individuali-
ty. Don’t become one of those couples 
that merges into one. A marriage is not 
a melding of two people; it is two in-
dividuals coming together. If you lose 
that individuality you lose something 
special.
Quite often I see people get together 
and then give up their hobbies, past 
times and interests because they are 
all absorbed in their partner. Within a 
few months or years the relationship 
is over (or in chaos) because they are 
bored with each other. They gave up 
their individuality.
There is a quote in Buddhism that says, 
“If you spend enough time with a per-
son you will see only their faults. Even if 
you were with the Buddha himself you 
would find something not to like“. This 
happens in relationships when you give 
up your individuality and just live as if 
you were one person. Remember, when 
you first met each other you had other 
things going on (reading, sports, mu-
sic, poetry, friends, etc.) and this 
is partly why you were attracted 
to each other. So why give 
them up?
Sometimes it is hard 
to keep your hobbies 
and past times go-
ing because work 
is so full on and 
you hardly get to 
see each other but 
you must try. You 
must make a con-
certed effort to spend time apart every 
week and do something for yourselves. 

You will be much happier as a couple 
if you do.
4. Never hit, swear at or yell at your 
wife
It might seem obvious to some peo-
ple but other people seem to miss the 
memo. It is never okay to hit, swear at 
or yell at your wife. If you get to a point 
where you find that yelling is the only 
answer then you have made a mistake 
somewhere along the line and need to 
go back and fix it up.
Sometimes I go out with my mates and 
talk about our partners and wives. Inev-
itably one of them will bring up “fights 
with the missus” and talk about how 
sometimes you need to yell at your 
wife to assert your authority. My inter-
nal reaction to this is always “no you 
don’t”. She is not a dog that needs to 
be trained by showing your dominance. 
She is your life partner, your best friend 
and your lover. Hitting, swearing and 
yelling are forms of degradation and 
not fit for this person.
For all the men out there who think 
that yelling is necessary I understand 
where you are coming from. I know 
the place you are in, I have been there. 
But I would like to offer you a 
quote that has stood by 
me through thick and 
thin with my lady. This 
quote was offered to 
me by my yogi friend 
when we were dis-
cussing marriage back 
in India.
“The real measure of a 
man is by how quickly 
he gets angry.”
You will not show your 
dominance by yell-
ing at your 

wife. All you will show her is that you 
have a weak will and a low level of pa-
tience. Then man she would really re-
spect is the one that can stand up for 
himself without resorting to bullying. 
The real man is one who can keep his 
calm in battle, sport and love. Please 
think about this.
5. Love her, but not just with words
A big theme in this post is that you 
must be a husband in more than just 
words. Words are empty if they are no 
backed up with meaning and action. 
The same is true of love. You could tell 
her that you love her 1000 times a day 
but it means absolutely zero if you then 
turn around and ignore her.
A good husband will find new ways to 
love his wife. He will listen to her sto-
ries, ask her about her day, value her 
input in the house and in your life and 
always make sure she feels that appre-
ciation. Tell her how much you admire 
her actions and who she is becoming as 
a woman. But don’t do it if you do mean 
it; make sure the words have meaning. 
If you can find a way to connect the 
words with an action that shows you 
are serious she will love you forever.

Conclusion
Being a good husband, boy-

friend or life partner is 
something that is con-
stantly evolving. You 
cannot just sit back, do 
nothing and hope for 
it all to work out for the 
best. Try to love her with 

more than just words, be 
creative and create some 

really clear communication 
habits. And never hit her. Ever.

 Iran and Russia have signed two mem-
orandums of understanding (MOU) as 
well as the draft of a legal agreement 
to broaden cooperation between the 
customs of the two countries, IRIB re-
ported.
The MOUs were inked by Head of Is-
lamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Alireza Moghadasi 
and Head of Russia’s Federal Customs 
Service Vladimir Bulavin in Moscow on 
Thursday.
Holding training courses, combating 
customs violations, and identifying 
competent economic operators to im-
plement a green customs channel were 
the subjects of the mentioned MOUs 
and the legal agreement.
Speaking at the signing ceremony, 
Bulavin referred to the need for coop-
eration between Iran and Russia to set 
up a green customs channel, saying: “If 
we identify competent operators in the 
two countries, we can sign a new agree-
ment to set up the green customs.”
He expressed satisfaction with the up-
ward trend in economic relations be-
tween the two countries and stressed: 
“By launching a green customs channel 
and using a joint transit system be-
tween Iran, Russia, and the Republic of 
Azerbaijan, the vision of economic rela-

tions between the two countries will be 
realized quickly.”
Bulavin pointed to the imposition of 
heavy sanctions against Russia and 
said: “Given that the Islamic Republic 
of Iran has also been under U.S. and 
Western sanctions for many years, we 
can cooperate to overcome these sanc-
tions by mutual convergence.”
Moghadasi for his part mentioned the 
recent visit of a Russian economic 
delegation to Tehran, and said: “Good 
agreements were reached during the 
meeting of the two countries’ joint eco-
nomic committee which will be imple-
mented as soon as possible.”
“Fortunately, economic relations in all 
sectors including export, import, and 
transit are growing and will grow fur-
ther as some customs barriers are re-
moved,” Moghadasi said.
Referring to the unjust U.S. sanctions 
against Iran, he said: “Although sanc-
tions can be a threat to the economy, 
with the resilience of the Iranian people, 
we have turned sanctions into opportu-
nities.”
He called for greater cooperation and 
exchange of experiences between Teh-
ran and Moscow to counter and neu-
tralize the negative impacts and conse-
quences of the U.S. sanctions.

Tehran, Moscow ink 2 MOUs on customs cooperation

 Managing Director of Iran Gas Engi-
neering and Development Company (IG-
EDC) Reza Noshadi has said 85 percent 
of the equipment used in the country’s 
natural gas pressure boosting stations 
is supplied by domestic manufacturers, 
Shana reported.
Speaking on the sidelines of a Project 
Management Professional (PMP) con-
ference in Tehran, Noshadi noted that 
Iran is also completely self-sufficient in 
constructing natural gas pipelines.
He further stressed the importance of 
proper management in the gas industry 

projects for benefiting from the capac-
ities of the country’s domestic manu-
facturers, saying: “The outlook defined 
for Iran Gas Engineering and Develop-
ment Company is to become a world-
class project-oriented organization and 
achieving this goal requires mastery of 
project management knowledge and its 
full implementation in projects.”
Back in February, IGEDC announced 
the implementation of 12 gas pressure 
boosting projects across the country.
According to Samad Rahimi, IGEDC op-
erator of gas pressure boosting station 

projects, 90 percent of the equipment 
used in these projects including air con-
ditioners, air compressors, valves and 
fittings, scrubbers, electrical equipment, 
instruments, etc. were provided by do-
mestic manufacturers.
According to the official, Iran Gas Engi-
neering and Development Company has 
played a significant role in the indigeni-
zation of the knowledge for the produc-
tion of the above-mentioned turbines 
and the development of turbine manu-
facturers such as MAPNA and OTC in-
creases employment for engineers and 
skilled workforce.
Going hand in hand with the oil industry, 
the Iranian gas sector has been enjoying 
drastic technological advances in recent 
years, and numerous knowledge-based 
companies, research centers, and 
institutes have become active to 
help the industry reach its goals of 
self-sufficiency.
The growth in the mentioned sector is so 
fast-pacing that according to the former 
Head of the National Iranian Gas Com-
pany (NIGC) Hassan Montazer Torbati 
the country’s gas industry will become 
completely self-sufficient by 2024.
Achieving the knowledge for the produc-
tion of equipment and materials needed 
in the gas industry saves Iran over $19 
million every year, an official with NIGC 
said in May 2021.

Domestic firms supply 85% Domestic firms supply 85% 
of Iran’s gas pressure station equipmentof Iran’s gas pressure station equipment
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رکورد تولید ماهیانه فوالد مبارکه در 
سال جاری، برای دومین بار متوالی در 
حالی تکرار شد که نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته نیز افزایش چشمگیری 
داشت و نشان داد که فوالدمردان برای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
جهت منافع ملی، از تک تک ثانیه ها 
به بهترین نحو استفاده می کنند و 
با تالش های شبانه روزی خود، در 
مسیر پیشرفت ایران اسالمی گام 

برمی دارند.
دالورمردانی از دیار فوالد مبارکه، به 
فصل تازه ای از تولید گام نهادند و با 
استفاده از تمامی قوا برای رسیدن به 
حداکثر توان تولید، ثانیه ها را به طال 
مبدل ساختند. آری، سالی که نکوست 
از بهارش پیداست و گروه فوالد 
مبارکه نه تنها ساعت ها و روزها، بلکه 
ثانیه ها و دقایق را هم قدر دانست و ۳۰ 
روز آغازین سال ۱۴۰۱ را به روزهای 

افتخارآفرینی تبدیل کرد.
ثبت رکوردهای تولید ماهیانه فوالد 
مبارکه در فروردین و اردیبهشت 
سال جاری، به سادگی به ثمر نرسید 
و برنامه ریزی های منظم و دقیقی 
برای تحقق آن ها صورت گرفت، 
تجربه ای  که  برنامه ریزی هایی 
گران سنگ پشت آن ها نهفته بود، 
چراکه این میزان تولید، اختالف زیادی 
با میزان تولید ماه های گذشته داشت 
و این فاصله قابل توجه، نشان دهنده 
عزمی پوالدین در عرصه تولید کشور 

است.
جهادگران عرصه تولید فوالد مبارکه 
با تکیه بر خودباوری و ظرفیت های 
موجود توانستند میزان تولید ماهیانه 
آهن اسفنجی را در اردیبهشت ماه 

۱۴۰۱ به ۷۸۳ هزار و ۲۸۰ تن برسانند 
که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
از افزایش 5۰ هزار تنی تولید این 
محصول حکایت دارد. این در حالی 
است که علی رغم افزایش کمیت این 
محصول، کیفیت آن را نیز حفظ کردند 
و در کنار آن با تولید ۷۸۲ هزار و ۷5۲ 
تن تختال، شرایطی را فراهم آوردند 
تا نیاز داخل به این محصول را تأمین 
کنند و با افزایش تولید ۸۰ هزار تنی 
این محصول نسبت به ماه مشابه سال 
قبل، بدون افزایش نیروی انسانی 
و تجهیزات، جهاد تولید را محقق 
سازند. افزایش بیش از ۳۰ هزار تنی 
تولید ماهیانه تختال در فوالد مبارکه 
نسبت به فروردین ماه نیز از افتخارات 
بزرگی است که در دومین ماه سال 
»تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« 
توسط غیورمردانی خلق شد که از هیچ 
تالشی برای اعتالی میهنشان دریغ 

نخواهند کرد.
آخرین  ماهیانه  رکوردهای  این 
در  مبارکه  فوالد  موفقیت های 
اردیبهشت ماه نبود؛ کمی آن طرف تر، 
تالشگران ناحیه نورد گرم این بنگاه 
صنعتی، عزم خود را برای تأمین نیاز 
داخلی بازار جزم کردند تا خودروسازان 
و تولیدکنندگان لوازم خانگی بتوانند 
پاسخگوی نیاز مردم باشند. تولید 
5۰۶ هزار و ۳۹5 تن کالف گرم، یعنی 
گذر از تولید نیم میلیون تن محصول 
باکیفیت و ارزشمندی که نقش مهمی 
در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت 
و نباید به راحتی از کنار آن گذشت. 
فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه ثابت 
کرد که همچنان عنوان تأمین کننده 
۷۰ درصدی نیاز کشور به کالف گرم 

را حفظ کرده و نسبت به ماه گذشته 
افزایش بیش از ۲ هزار تنی کالف گرم 

را به نام خود ثبت کرده است.
گروه فوالد مبارکه گام دیگر خود 
در عرصه تولید را این بار در مجتمع 
فوالد سبا برداشت و موفق شد با 
تولید ماهیانه ۱۳۴ هزار و 5۰۰ تن 
آهن اسفنجی در اردیبهشت ماه سال 
جاری، برگ زرین دیگری را به نام 
خود ثبت کند. این در حالی است که 
در ماه گذشته هم شاهد رکوردزنی 
غیورمردان خطه سبا در جبهه صنعت 
کشور بودیم که با تالش هایشان 
موفق به تولید ۱۳۳ هزار و ۶۹ تن آهن 

اسفنجی شده بودند.
فوالد هرمزگان نیز پس از کسب 
رکورد کیفی تختال، توانست رشد ۷.۱ 
درصدی تولید این محصول در دوماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را تحقق بخشد و نشان داد کیفیت 

و کمیت را با هم پیش می برد. این 
شرکت در فروردین و اردیبهشت سال 
جاری موفق به تولید ۲۹5 هزار و ۱۹۸ 
تن تختال شد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که به میزان ۲۷5 
هزار و 5۸5 تن بود، رشد ۷ درصدی 

داشته است.
تالشگران فوالد امیرکبیر کاشان با 
استعانت از خداوند متعال و تکیه بر 
توان داخلی، موفق شدند با تولید 
۲۱ هزار و ۹۰۳ تن ورق فوالدی در 
اردیبهشت ماه، برای دومین بار در 
سال ۱۴۰۱ به رکورد تولید ماهیانه 
دست یابند. این در حالی است که 
رکورد قبلی تولید ورق فوالدی در 
این واحد ۲۱ هزار و ۳۱۹ تن بود که در 

فروردین ماه ۱۴۰۱ محقق شده بود.
• سخن پایانی...

ایجاد جریان مدیریت دانشی، ورود 
با  ارتباط  نوآوری،  به حوزه های 

شرکت های دانش بنیان و... گوشه ای 
از اقداماتی است که گروه فوالد 
مبارکه با جدیت پیگیری کرده و این 
استراتژی ها باعث شده روزبه روز در 
حوزه تولید، خبرهای خوشی به گوش 
مردم برسد و امید به جامعه تزریق شود.

از  حداکثری  استفاده  با  تولید 
از  یکی  موجود،  ظرفیت های 
اولویت های گروه فوالد مبارکه در 
سال جاری است که این موضوع با 
آماده سازی و به روزرسانی قطعات و 
تجهیزات، برنامه ریزی های منظم 
و تدابیر مهندسی محقق شده است. 
فوالد مبارکه نشان داده که بسیاری 
از مشکالت کشور تنها با فعال سازی 
همین ظرفیت ها قابل حل است و 
عملکرد این شرکت طی سال های 
اعمال  زمان  در  حتی  و  گذشته 
شدیدترین تحریم ها، گواهی بر این 

مدعاست.
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مشعل شماره یک طرح تصفیه گازوئیل با ظرفیت یک هزار تن در 
شرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( اصفهان با هدف تولید گازوئیل 

یورو 5، در سرویس قرار گرفت.
با همت و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت و پیمانکاران حاضر در 
پروژه، مقدمات ورود گاز طبیعی شبکه سراسری به پاالیشگاه جنوبی 
انجام شد و مشعل شماره یک این مجموعه با ظرفیت ۱۰۰۰ تن 
در روز، به عنوان پیش نیاز راه اندازی واحد در سرویس قرار گرفت.

پیش از این نیز اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل به عنوان 
گام اساسی شروع عملیات پیش راه اندازی این پروژه، افتتاح شده 

بود.
با اجرای این ۲ طرح و فراهم شدن مقدمات ورود گاز طبیعی شبکه 
سراسری به پاالیشگاه جنوبی تا ۲ ماه آینده طرح تصفیه گازوئیل 

شرکت پاالیش نفت اصفهان به صورت کامل اجرایی می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مراسم راه اندازی 
مشعل شماره یک این مجموعه اظهار کرد: برغم بدخواهی دشمنان 
جمهوری اسالمی و تالش در جهت سیاه نمایی، کارکنان خالق 
شرکت پاالیش نفت اصفهان و پیمانکاران حاضر در این مجموعه، 
با همدلی و همکاری پروژه تصفیه گازوئیل را سرعت بخشیدند. 
محسن قدیری افزود: ان شااله با توجه به پایان یافتن فعالیت های 
پیش راه اندازی و متعاقب آن تکمیل فرآیندهای راه اندازی، سایر 
واحدهای یوتیلیتی مورد نیاز نیز تا اواسط مرداد ماه سال جاری در 
سرویس قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی 
جدید صورت گرفته، نخستین محموله گازوئیل تصفیه شده طبق 
استاندارد یورو 5 در آینده نزدیک در واحدهای تصفیه گازوئیل تولید 

خواهد شد.
با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان روزانه ۱۰۰ 
هزار بشکه گازوئیل یورو 5 تولید خواهد شد و ۳۰۰ ُتن گوگرد از 

گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان حذف خواهد شد و غلظت 
گوگرد در گازوئیل تولیدی این شرکت از PPM ۶۰۰۰ به کمتر 
از PPM ۱۰ می رسد. سودآوری این طرح برای شرکت حدود 5٫۹ 
هزار میلیارد تومان )در صورت تداوم نرخ های فعلی( در سال است. 
با بهره برداری از این طرح به ازای تصفیه هر بشکه گازوئیل تولیدی 
۷ دالر ارزش افزوده عاید شرکت خواهد شد. سود خالص پاالیشگاه 
اصفهان با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل در مجموع ۲۶۳ میلیون 
دالر خواهد بود و هزینه های انجام شده برای اجرای این طرح ملی 

پس از ۴ سال برمی گردد.
طرح بزرگ تصفیه گازوئیل )سوخت دیزل( با سرمایه گذاری 
5۴5 میلیون یورو و ۶۹ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریالی در حال راه اندازی 
مقدماتی در پاالیشگاه اصفهان است. شرکت پاالیش نفت اصفهان 
)پاالیشگاه اصفهان( در زمان حاضر وظیفه تأمین حدود ۲5 درصد از 
سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوئیل از محصوالت اصلی 
این شرکت بشمار می آید بطوری که سوخت ۱۶ استان از جمله 
اصفهان را تأمین می کند. روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو 5 و 
چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو 5 در این واحد صنعتی تولید می شود. 
این شرکت با حدود ۳۰ نوع فراورده نفتی اصلی و ویژه در منطقه ای 
به مساحت ۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت آن 

حدود ۳۷5 هزار بشکه در روز است.

معاون آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری اصفهان 
گفت: از مجموع ۷۸ میلیـارد تومان اعتبار در نظر گرفته شـده برای 
اجرای ۱۱ طرح آبخیزداری در اسـتان، امسـال حـدود 5۰ درصد آن 

تحقق یافته اسـت.

ابوطالب امینی در گفـت و گو با ایرنا افـزود: این طرح ها در وسـعت 
۹5 هزار هکتـار از حوضه های آبخیز اسـتان در تودشـک کوهپایه، 
فرخی خـور و بیابانـک، آبخـوان کاشـان، پشـتکوه فریدونشـهر، 
الیجنـد خوانسـار، سـد تنظیمـی چـادگان، گنجـگان سـمیرم، 

شهرسـتان نایین و شـن رود برخـوار واقع اسـت.
وی گفت: از ایـن مجموع، حـدود ۴۲ میلیارد تومان اعتبـار از محل 
تملک دارایـی مصوب شـده اسـت تـا ابتـدا طرح های نیمـه تمام 

سـال گذشـته تکمیل و سـپس طرح هـای جدید تعریف شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن از محـل اعتبـارات محرومیـت 
زدایی ۳۸ میلیـارد تومان بـرای اجـرای طرح های آبخیـزداری ۱۱ 

شهرسـتان اسـتان اصفهان مصـوب و ابالغ شـده اسـت.
امینی با اشـاره به اعتبـارات آبخیزداری سـال گذشـته اضافه کرد: 
برای اجرای طـرح مطالعه شـده، 5۰۰ میلیـارد تومان اعتبـار مورد 
نیاز اسـت امـا اعتبـار ابالغ شـده بـرای اجـرای طرح ها حـدود ۱۰ 
درصد ایـن رقم اسـت و جوابگـوی اجـرای کامل طرح ها نیسـت.

معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
اصفهـان اظهـار داشـت: امسـال بـرای ۱۰۰ هـزار هکتـار از 
حوضه های آبخیز اولویـت بندی کردیم کـه بیـش از ۱۰۰ میلیارد 

تومـان اعتبـار نیـاز دارد.
وی با اشـاره به طرح های مشـارکتی و خیرسـاز آبخیزداری، گفت: 
طرحی وجـود دارد که حوضه هـای آبخیز را معرفـی می کنیم تا اگر 

خیرانی مایـل بودند در این زمینـه ورود کنند.
وی ادامـه داد: پنـج حوضـه را در این زمینـه معرفی کردیـم و امید 

اسـت در کنـار جـذب اعتبـارات ملـی و اسـتانی بـرای طرح هـای 
آبخیـزداری حمایـت خیـران را هـم بـرای نیل بـه اهـداف در این 

زمینه داشـته باشـیم.
معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
اصفهان افزود: بـا توافق اتحادیه معـدن داران اسـتان، معدن دارانی 
که به واسـطه فعالیت معدنی به طبیعت خسـارت وارد می کنند نیز 
برای جبـران خسـارت در بخش منابـع طبیعی از جملـه طرح های 

آبخیـزداری کمـک می کنند.
امینـی بـا تاکیـد بـر اینکـه طرح هـای مشـارکتی آبخیـزداری در 
اولویـت اسـت، گفت: اگـر شـوراهای شـهر و روسـتا، دهیاری ها و 
شهرداری های سراسـر استان تشـخیص دهند که اجرای عملیات 
آبخیزداری نیـاز ضروری اسـت و 5۰ درصـد اعتبار طـرح را تأمین 
کنند، دولـت حاضر اسـت 5۰ درصد کمک کند و چنیـن طرحی در 

اولویـت کار مـا قـرار می گیرد.
امینی افـزود: به این منظور امسـال ۲ طرح خیرسـاز در حسـین آباد 
کاشـان و انارک ناییـن احداث شـد، معـدن داران نیز بندهای شـن 
رود برخوار و خور و بیابانک را مشـارکتی سـاختند و مردم و شـورای 
شـهر رامشـه به طور خودجوش بـرای بازسـازی یک بنـد قدیمی 
اقدام و یـک میلیارد تومان هزینـه کردند کـه اداره منابع طبیعی نیز 

برای تکمیـل این پروژه حدود سـه میلیـارد تومان اعتبار گذاشـت.
وی بـا بیـان اینکه سـال گذشـته مطالعـات نزیـک بـه ۲5۹ هزار 
هکتار در پنج حوضه آبخیز شـامل شهرسـتان های خور و بیابانک، 
گلپایگان، مبارکه و ۲ حوضه اردسـتان انجام شـد، خاطرنشان کرد: 
تغییرات اقلیمی در اسـتان اصفهان اهمیت آبخیزداری را دو چندان 
می کند که عـالوه بر حفـظ پوشـش گیاهی، مهـار سـیالب ها در 
بندهای آبخیـزداری به تغذیه سـفره های آب زیر زمینـی و قنات ها 
کمک می کند و نقش مهمـی در مقابله با فرونشسـت زمیـن دارد.

به گـزارش ایرنا، در اسـتان اصفهان بـه عنوان یکی از اسـتان های 
بزرگ کشـور بـا مناطـق مختلف اجـرای طرح هـای آبخیـزداری 
اهمیـت دارد به ویـژه اینکـه ایـن اسـتان دارای نواحـی بیابانـی و 
کوهسـتانی اسـت و خطر وقوع سـیالب بر اثـر بارش هـا در آن به 

دفعـات مطرح شـده اسـت.
اسـتان اصفهان با ۲۸ شهرسـتان، مسـاحتی معـادل ۱۰.۷ میلیون 
هکتار دارد کـه بیـش از ۹۰ درصـد از آن معادل حـدود ۹.۸ میلیون 
هکتار را عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میـزان حدود ۴۰۳ 
هزار هکتـار را جنگل )معادل چهـار درصد(، ۶ میلیـون هکتار مرتع 
)معادل ۶۴ درصد( و سـه میلیون هکتـار بیابان )معـادل ۳۲ درصد( 

در برگرفته اسـت.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مراسم راه اندازی مشعل شماره یک پروژه تصفیه گازوئیل:

نخستین محموله گازوئیل تصفیه شده به زودی تولید خواهد شد

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

۵۰ درصد اعتبارات آبخیزداری استان تحقق یافته است

تکراررکوردهای تولید ماهیانه گروه فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه؛

مردانی که ثانیه ها را به طال تبدیل می کنند

محسـن ضیایی افزود: حدود چهـار هزار ُتـن گندم مـازاد بر نیاز کشـاورزان 
به ارزش بیش از ۴۰۷ میلیـارد و ۷۰۶ میلیون ریـال از ابتدای خرید تضمینی 

این محصـول تاکنون از کشـاورزان اسـتان اصفهان خریداری شده اسـت.
وی با بیان اینکه از ابتدای سـال تاکنون ۸۲۰ محموله گندم از ۴۲۰ کشـاورز 
خریداری شـده اسـت، ابـراز امیدواری کـرد که بـا تأمیـن اعتبـارات، وجوه 
گندم خریـداری شـده در کوتاهتریـن زمان ممکن بـه حسـاب گندمکاران 

واریز شـود.
مدیـر کل غله اسـتان اصفهـان با بیـان اینکـه 5۶ مرکـز برای خریـد گندم 
مـازاد بر مصرف کشـاورزان از جملـه ۴۴ تعاونـی روسـتایی، ۱۰ کارخانه آرد 
و ۲ سـیلوی ملکی اسـتان سـازماندهی شده اسـت، خاطرنشـان کرد: خرید 
تضمینی گندم در راسـتای آیین نامـه ابالغـی در مراکز خرید اسـتان انجام 
می شـود و به ازای هر کیلوگـرم محصول ۱۱ هـزار و 5۰۰ تومـان با توجه به 

درجه پاکـی گندم بـه کشـاورزان پرداخت می شـود.
 وی با بیـان اینکه خرید تضمینی در اسـتان از شـهر مهاباد اردسـتان بعنوان 
نخسـتین مرکـز از اوایل خرداد شـروع شـده اسـت و تا آخـر شـهریور ادامه 
خواهـد داشـت، افـزود: خریـد تضمینـی گنـدم مانند سـال های گذشـته با 
توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی از شهرسـتان های شـمالی اسـتان از جمله 
مهابـاد اردسـتان، آران و بیدگل و کاشـان شـروع شـده اسـت و به تدریج به 

شهرسـتان های سردسـیر اسـتان خواهد رسـید.
ضیایی خاطر نشـان کـرد: تولید گندم امسـال در اسـتان با توجه به شـرایط 
خشکسـالی که بر مـزارع کشـت آبـی و دیم ایـن خطه حاکم شـده اسـت، 

کاهـش چشـمگیری پیدا خواهـد کرد.
وی افـزود: ظرفیـت ۸۰۰ هـزار ُتن ذخیره سـازی گندم بـه مـدت ۱5 ماه در 
اسـتان وجود دارد که از این مقدار 5۰۰ هزار ُتن جزو سـیلوهای ِملکی و ۳۰۰ 

هـزار ُتن فضای ایجاد شـده توسـط بخش خصوصی اسـت.
به گفته وی، هیچ مشـکلی برای ذخیره سـازی گندم در اسـتان وجـود ندارد 

و اصفهان می توانـد در این زمینه ُمعین چند اسـتان باشـد.
ضیایـی خاطرنشـان کـرد: اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانی که تـا چندی 
پیش تحت نظـارت وزارت صنعـت، معـدن و تجارت قـرار داشـت در زمان 
حاضر جـزو اداره های زیـر مجموعه وزارت جهاد کشـاورزی اسـت و تأمین، 

نگهـداری و توزیـع کاالهای اساسـی را بر عهـده دارد.
مدیرکل غله و خدمـات بازرگانی اصفهـان بیان کـرد: ایـن اداره کل ُمتولی 
سـاماندهی، ذخیـره و توزیع گندم، برنج، شـکر و روغن اسـت امـا کار اصلی 

ایـن اداره بیشـتر در زمینه گنـدم، آرد و نـان نمود پیـدا می کند.
زمین های کشـاورزی اصفهان حـدود 5۶۳ هزار هکتـار معـادل ۳.5 درصد 
از مسـاحت اسـتان اسـت که با توجـه بـه محدودیت منابـع آبی سـال های 

گذشـته، تنها حدود ۲۹۰ هـزار هکتـار از آن زیر کشـت رفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: تاکنون 
حدود ۷۰ درصد مطالبات گندم کاران این استان که در 
سال جاری اقدام به تحویل محصول خود به مراکز خرید 

تضمینی دولت کرده اند، پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:

 ۷۰ درصد مطالبات
گندم کاران استان پرداخت شد

گفت و گوی روز
مدیرعامل شرکت شـهرک های صنعتی 
اصفهان گفـت: ۱5۰ هکتار توسـعه برای 
شـهرک ها و ناحیه هـای صنعتی اسـتان 
در نظر گرفته شـده اسـت که بـا تصویب 
هیـات دولـت در دسـتور کار قـرار خواهد 

. فت گر
• توسعه شـهرک های صنعتی از 

موضوع های مهم اسـتان
توسـعه  افـزود:  سـواری  رسـول 
از  یکـی  صنعتـی  شـهرک های 
موضوع های مهم اسـتان اصفهان اسـت 
و بخشـی از سـرمایه گذاری هـا بایـد در 

زمین هـای موجـود انجـام شـود.
مدیرعامل شرکت شـهرک های صنعتی 
اسـتان اصفهان اظهار داشت: هزینه های 
زیـادی بـرای ایجـاد زیرسـاخت ها در 
گذشـته انجام شـده کـه در زمـان حاضر 
در حـال مسـتهلک شـدن اسـت و بایـد 
بتوانیم این مـوارد را تعییـن تکلیف کنیم 
تا توسـعه بصورت مـوازی بـا آن به پیش 

رود.
• تعیین تکلیـف قراردادهای راکد 

یکی از دسـتور کارهای جدی
تکلیـف  تعییـن  کـرد:  اضافـه  وی 
قراردادهای راکد یکی از دسـتور کارهای 
جـدی ایـن شـرکت محسـوب می شـود 
و ایـن کار را حداکثـر تا ۲ سـال آینـده در 
اسـتان به سـرانجام می رسـانیم تا در این 

زمینـه بـه روز شـویم.
بـه گفتـه وی، ۲۴ مـورد زمیـن راکـد و 
بالتکلیـف در شـهرک صنعتـی مبارکـه 
شناسایی شـده اسـت که در آینده نزدیک 
اقدامات حقوقی درباره آنهـا انجام خواهد 
شـد و امیدواریـم تـا اوایـل سـال آینـده 
بتوانیـم واگـذاری پالک هـای بالتکلیف 

را انجـام دهیـم.
سـواری خاطـر نشـان کـرد: طـرح 
توسـعه شـهرک صنعتـی مبارکـه نیـز با 
پیگیری هـای انجـام شـده در سـفر آتی 
رییس جمهور پیشـنهاد و طـرح موضوع 
می شـود و موافقت هـای اولیـه در ایـن 

زمینـه ارائـه شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: امیدواریـم در سـفر 
آتـی رییس جمهـور بـه اسـتان اصفهان 
مصوبـه هیـات دولـت را دریافـت کنیم و 
شـهرک های صنعتی پـس از آن عملیات 
اجرایی را برای توسـعه این شهرک انجام 

خواهـد داد.
مدیر عامل شرکت شـهرک های صنعتی 
استان اصفهان خاطرنشـان کرد: رویکرد 
مدیریـت ایـن شـرکت در دوره جدیـد، 
واگذاری اجـرای طرح ها به شـرکت های 
خدماتـی اسـت کـه ایـن کار از ۲ منظـر 
کاهش هزینه هـای تمام شـده و افزایش 
کیفیت کار به سـود واحدهـای صنعتی و 

صنعتگران اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، ۷۶ شـهرک صنعتـی 
ُمصوب در اسـتان اصفهان وجـود دارد که 
از این تعداد ۷۰ شـهرک صنعتی عملیاتی 
شـده و در حال واگذاری اسـت، همچنین 
5۰ درصـد از شـهرک های اسـتان بـه 

ظرفیـت نهایی خـود رسـیده اند.
بیـش از ۱۴۰ هـزار نفـر در شـهرک ها و 
نواحی صنعتی ُمصوب و فعال این اسـتان 

مشـغول کار هستند.

 شهرک های صنعتی
استان اصفهان ۱۵۰ هکتار 

توسعه می یابد

 مدیرعامل شرکت شهرک های
صنعتی اصفهان:

 خبر
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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: تخصیص پساب به صنایع و در عوض اجرای طرح های آب و فاضالب از 
سوی بخش خصوصی نیازمند تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه است. کاظم 
جعفری افزود: پیش تر هرگونه قرارداد بیع متقابل برای جلب سرمایه گذار و اجرای 
طرح ها و تحویل پساب به صنایع در یک کمیته مرتبط با پساب انجام می شد اما در 
ماه های گذشته این فرایند بیشتر شده و به همین دلیل عقد قرارداد با بخش خصوصی 

سخت تر شده است.
وی با بیان اینکه جلب سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای طرح های آب و 

فاضالب اهمیت زیادی دارد تصریح کرد: این امر به حفظ منابع آبی و استفاده بیشتر 
از پساب کمک شایانی می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره 
به اینکه قراردادهای بیع متقابل صنایع تاکنون در شهرستان های مبارکه، لنجان، 
فالورجان و نجف آباد منعقد شده است اظهارداشت: شرکت ذوب آهن و مجتمع 

فوالد مبارکه سرمایه گذار این مناطق بوده اند.
جعفری اضافه کرد: همچنین در شهرستان های نطنز و تیران و کرون نیز قراردادهایی 
با شرکت های خصوصی بسته شده و مناطقی دیگر در فالورجان و مبارکه هم در 

حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در شهرهای کوچکتر هم درخواست هایی به شرکت آب و 

فاضالب ارائه شده که در حال بررسی آن هستیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: 
از آنجا که هزینه های اجرای پروژه ها باال رفته و شرکت های کوچک تولیدی توان 
تأمین این هزینه ها را ندارند باید شرایطی را بوجود آورد تا بتوان سرمایه گذاران 
بیشتری را برای اجرای طرح ها دعوت کرد. شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

یک میلیون و ۱۸۰ هزار مشترک را زیر پوشش دارد.

معاون شرکت آب و فاضالب 
اصفهان خبرداد:

تخصیص پساب 
به صنایع 

استان اصفهان 
نیازمندمجوزها
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اجتماعـی  امـور  کل  مدیـر   
گفـت:  اصفهـان  اسـتانداری 
مطابـق بـا آخریـن سرشـماری 
نفـوس و مسـکن، بیـن ۴۰۰ تـا 
۴۵۰ هـزار نفـر از جمعیت اسـتان 
زندگـی  درحاشـیه  اصفهـان 
می کنند کـه معادل ۸ تـا ۹ درصد 
جمعیت اسـتان اصفهان را شامل 

. د می شـو
مسـعود مهدویان فـر در گفـت و 
گو با خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: 
حاشیه نشـینی یکی از پنج آسـیب 
مهم اجتماعی اسـت که در برنامه 
ششـم توسـعه کشـور )۱۳۹۶ تـا 
۱۴۰۰( بـه عنـوان اولویـت اول 
در سیاسـتگذاری هـای اجتماعی 

طرح شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بدلیل شـیوع 
کرونـا آمـار نفـوس و مسـکن 
کـه هـر پنـج سـال یکبـار انجام 
می گرفـت بـا تأخیـر یکسـاله 
مواجـه شـد، گفـت: بـا شـیوع 
حاشیه نشـینی مواجه هسـتیم اما 

آمـار جدیـدی از آن نداریـم.

اجتماعـی  امـور  کل  مدیـر 
اسـتانداری اصفهـان جمعیـت 
حاشیه نشینان در اسـتان اصفهان 
را عـدد قابـل توجهـی دانسـت و 
گفـت: اگـر جمعیـت اسـتان را 
بیـش از پنج میلیـون نفـر در نظر 
بگیریم بیـن ۸ تا ۹ درصد اسـتان 
در حاشـیه ها زندگـی می کننـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هشـت 
درصـد حاشیه نشـین ها بـا سـواد 
هسـتند، اضافـه کـرد: اعتیـاد، 
تزلزل در بنیـان خانـواده، طالق، 
تربیتـی  حـوزه  در  مشـکالت 
فرزنـدان و آسـیب های اجتماعی 
کـودکان و نوجوانـان از جملـه 
آسـیب های حاشیه نشـینی است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان:

۹درصدجمعیتاستاناصفهاندرحاشیههازندگیمیکنند

 سامان سفالگر  پایگاه خبری »میدل 
ایست مانیتور« درگزارشی می نویسد: 
دیوان بین المللی دادگســتری عماًل به 
ابزاری در دستاِن غربی ها جهت تحمیل 
هزینه و فشار به آن دسته از کشورهایی 
تبدیل شده که بنا ندارند مطابق با قواعد 
آن ها بازی کنند. در واقع، این ســازمان 
صرفاً به ابزاری برای تبدیل محیط بین 
المللی به فضایی درآمــده که مطلوِب 
جهان غرب و حافظ منافع آن باشد. پایگاه 
خبری میدل ایست مانیتوردر گزارشی با 
اشاره به تالش های شبکه الجزیره جهت 
ارائه پرونده »شیرین ابوعاقله«)خبرنگار 
فلسطینی این شبکه که توسط نظامیان 
صهیونیستی به قتل رســید(، به دیوان 
بین المللی دادگســتری، به طور خاص 
به این نکته اشاره می کند که با توجه به 
سابقه تاریخی نهاد مذکور، دیوان بین 
المللی داداگستری را نباید نهادی جهت 
اجرای عدالت در نظر گرفت بلکه عماًل 
این نهاد، ابزاری در دستان قدرت های 
غربی است و این دســته از قدرت ها با 
استفاده از آن، به تنبیه و مجازات مخالفان 
و رقبــای خود می پردازنــد. نهادی که 
حتی کشوری نظیر آمریکا نیز حاضر به 
پذیرش چهارچوب هــای قانونی آن به 
دلیل آشکار شدن رویه های غیرقانونی 

و غیرانسانی اش نیست.
میـدل ایسـت مانیتـور در ایـن رابطـه 
می نویسـد: اخبـار منتشـر شـده اخیـر 
مبنی بـر اینکه گروه رسـانه ای شـبکه 
الجزیـره پرونـده رژیـم نژادپرسـت و 
آپارتایدی اسـرائیل در به قتل رسـاندن 
شـیرین ابوعاقلـه، خبرنگار فلسـطینی 
ایـن شـبکه را بـه دیـوان بیـن المللـی 
دادگسـتری در الهه هلند بـرده، خبری 
خوشـایند و خوشـحال کننـده بـرای 
تمامـی دوسـتداران صلـح و عدالت در 
جهـان اسـت. امیـد اسـت کـه شـبکه 
الجزیـره بتوانـد در تالش هایش جهت 
پیگیـری عدالـت در پرونـده شـیرین 
ابوعاقلـه، پیـروز و موفـق باشـد. قـرار 
اسـت کـه شـبکه الجزیـره در کنـار 
پیگیری مسـاله قتـل شـیرین ابوعاقله 
موضـوع حملـه  اسـرائیل،  توسـط 
بـه دفتـر ایـن شـبکه در نـوار غـزه در 
جریـان جنـگ مـاه مِی سـال گذشـته 
و البتـه حمـالت مکـرر و گاه و بیـگاه 
اسـرائیلی ها علیـه روزنامـه نـگاران و 
خبرنگاران در اراضی اشغالی فلسطینی 
را نیز پیگیری کنـد. با این همه مسـاله 
دیوان بین المللی دادگسـتری همچنان 
یک مسـاله چالشـی اسـت. دیوان بین 
المللـی دادگسـتری از جملـه نهادهای 

وابسـته بـه سـازمان ملل متحد اسـت 
کـه البتـه ناکامی هـای زیـادی را نیـز 
در رونـد عملکـرد خـود تجربـه کـرده 
اسـت. یکـی از مهمتریـن دالیـل این 
مسـاله نیـز این اسـت کـه این نهـاد به 
قدرت هـای غربی اجـازه داده و می دهد 
تا به انحـا مختلـف از آن سـو اسـتفاده 
کننـد. دیـوان بیـن المللی دادگسـتری 
عمـاًل بـه ابـزاری در دسـتاِن غربی هـا 
جهـت تحمیـل هزینـه و فشـار بـه آن 
دسـته از کشـورهایی تبدیـل شـده که 
بنا ندارنـد مطابق بـا قواعد آن هـا بازی 
کننـد. در واقـع، ایـن سـازمان صرفـًا 
بـه ابـزاری بـرای تبدیـل محیـط بین 
المللـی بـه وضعیـت و فضایـی درآمده 
که مطلوب جهان غـرب و حافظ منافع 
آن باشـد. بیایید در ایـن رابطه تحوالت 
جـاری در اوکرایـن را بـه مثابـه یـک 
نمونـه و مثال مـد نظر قـرار دهیـم. در 
این راستا شـاهدیم که درخواست هایی 
دال بر ایـن مسـاله مطرح می شـود که 
»والدیمیـر پوتیـن«، رئیـس جمهـور 
روسـیه بـه دلیـل آنچـه ارتـکاب بـه 
جنایـات جنگـی عنـوان می شـود بـه 
دیوان بین المللی دادگستری فراخوانده 
شـده و محاکمـه گـردد. بـا ایـن حال، 
جهان شـاهد آنچـه در سـال های اخیر 
در افغانسـتان، عـراق، لیبـی، سـوریه و 
یمن گذشـته، بـوده اسـت اما همـه در 
ایـن رابطـه سـکوت کرده انـد. جرائـم 
جنگـی زیـادی در کشـورهای مذکـور 
انجـام شـده اند و صدهـا و هـزاران نفر 
)اگـر نگوییـم میلیون ها نفر( جـان خود 
را از دسـت داده انـد. بـا این حـال، هیچ 

درخواسـت موثری از دیوان بین المللی 
دادگسـتری تاکنـون انجـام نشـده تـا 
مسـببان اصلی این فجایـع را محاکمه 
کند. متاسـفانه هر زمان احتمال تعقیب 
و پیگرد رهبران غربی بـه دلیل جنایات 
آن هـا علیـه بشـریت مطـرح شـده، 
حکومت های غربی بـه صراحت دیوان 
بین المللی دادگسـتری و اعضای آن را 
تهدید کرده اند کـه آن هـا را تحریم و یا 
بازداشـت خواهند کرد. اسـتانداردهای 
غـرب در این رابطه به قـدری مضحک 
شـده اند که غربی هـا دیگر حتی سـعی 
در پنهـان کـردن آن هـا نیـز نمی کنند. 
مثـاًل در مـورد اوکرایـن، غربی هـا 
معتقدند که اشـغال این کشـور اشـتباه 
اسـت و باید با آن مبـارزه کـرد. اما مثاًل 
در مورد مسـاله فلسـطین معادله تغییر 
می کنـد و مسـاله اصلـی صرفـًا یـک 
اختالف نظر سـرزمینی تلقـی می گردد 
کـه در چهارچـوب آن بایسـتی از رژیم 
اسـرائیل به هـر قیمتی دفـاع و حمایت 
شـود. در شـرایط فعلـی نگرانی هـای 
فزاینده ای دال بر این مسـاله وجود دارد 
که دیـوان بیـن المللی دادگسـتری که 
به واسطه اساسـنامه رم در سـال ۱۹۹۸ 
تأسـیس شـد، نه تنهـا از نظر نهـادی و 
ساختاری نواقص گسترده ای دارد، بلکه 
به شـدت نیز از چالِش »سیاسی شدن« 
رنـج می بـرد و نتوانسـته امیدهایـی 
کـه در زمـان پایه گـذاری آن مـد نظـر 
بـود را هـم محقـق سـازد. دیـوان بین 
المللـی دادگسـتری پـس از مذاکـرات 
و رایزنی هـای گسـترده در عصـر پسـا 
جنگ جهانی دوم تأسـیس شد و هدف 

آن ایـن بـود که مسـببان جنایـت علیه 
بشـریت از مصونیت برخوردار نباشند و 
بتوان آن هـا را در یک نهـاد بین المللی 
مؤثر و قـوی، مجازات کرد. متاسـفانه و 
علی رغـِم نیات خوبـی که دیـوان بین 
المللی دادگستری بر پایه آن ها تأسیس 
شـد، اسـتقالل و بی طرفِی دیـوان که 
بـرای هـر نهـاد مشـابه دیگـری نیـز 
کامـاًل ضـروری و حیاتـی اسـت، از 
همان ابتـدا به واسـط مرتبط شـدن آن 
از منظر قانونـی به سـازمان ملل متحد 
)کـه اقدامـی اشـتباه بـود(، نقض شـد.

ایاالت متحده آمریکا عمـاًل از پذیرش 
چهارچوب هـای مرتبـط با دیـوان بین 
المللـی دادگسـتری و توافقـات متصل 
به آن خـودداری کـرده اسـت. از این رو 
این نهـاد بیـن المللی عمـاًل نمی توانند 
مقام هـای سیاسـی و نظامـی آمریکا را 
به دلیـل جنایـات آن ها علیه بشـریت، 
بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی تحـت 
محاکمـه قـرار دهـد. بـه بیـان دیگـر، 
آمریـکا قـادر نخواهـد بـود در صـورت 
پیوسـتن بـه چهارچوب هـای قانونـِی 
دیـوان بیـن المللـی دادگسـتری، از 
شـهروندانش به ویـژه مقام های ارشـد 
سیاسـی و نظامی خـود در برابـر پیگرد 
قانونـی دیوان بیـن المللی دادگسـتری 
حفاظـت کنـد. بـا ایـن همـه، آمریـکا 
همچنـان ادعـا می کنـد کـه هـدف 
اصلـی اش در عرصـه بیـن المللـی، 
حراسـت از حقوق بشـِر مردم در اقصی 
نقاط جهان اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه همانطـور کـه پیشـتر گفتـه شـد، 
دیوان بیـن المللی دادگسـتری به دلیل 

اینکه نمی توانـد مجرمـان آمریکایی را 
تحت پیگـرد قـرار دهـد، عماًل بـا خوِد 
این کشور مشـکالت گسـترده ای را در 

امـر اجـرای قانـون دارد.
البته که دلیـل دیگـری نیز وجـود دارد 
که توضیح می دهـد چرا آمریـکا از قرار 
گرفتِن خـود در چهارچوب های قانونی 
مرتبط با دیوان بین المللی دادگسـتری 
و تبدیل شدن به بخشـی از این سازمان 
خـودداری می کنـد. واشـینگتن هراس 
زیادی دارد که مبادا بسـیاری از مطالب 
و اسناد مرتبط با این کشـور و جنایاتش 
در مأل عـام بازگو شـوند. در ایـن رابطه 
ماجراهـای زیـادی از جنایاتـی کـه 
نیروهـای آمریکایی علیه مـردم عادی 
و بیگنـاه انجام داده انـد و البته می دهند، 
وجـود دارد. رهبران کشـوری کـه ادعا 
می کنـد سـرزمین آزادی هـا اسـت و 
مهد افـراد شـجاع بـه شـمار مـی رود، 
به هیچ عنـوان اجـازه نخواهنـد داد که 
عدالـت در مـورد آن هـا نیـز همچـون 
سایرین به نحوی شـفاف اجرایی شود. 
ایـده رهبـران آمریـکا در مـورد آزادی، 
شـامل اجرای عدالت در حـق آن هایی 
که زندگیشان توسـط آمریکایی ها نابود 
شـده و هـدِف خسـارت های غیرقابـل 
تصـوری قـرار گرفته انـد، نمی شـود. 
مسـاله ای که به وضوح نشـان می دهد 
دیوان بین المللی دادگسـتری را باید به 
مثابه بازیچـه ای در دسـتان قدرت های 
خودخـواه غربـی مخصوصـًا آمریـکا 

تصورکـرد.
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عضـو کمیته علمی کرونـا با تاکیـد بر لـزوم ادامه رعایـت پروتکل ها بـرای کنترل 
بیمـاری کرونا در کشـور، گفـت: برگزاری جشـن کنار گذاشـتن ماسـک در صدا و 
سـیما می تواند یک اعتماد کاذبی ایجاد کند که افـراد به دلیل عدم رعایت مسـائل 
بهداشـتی در معـرض عفونت قـرار گیرند و ایـن درحالی اسـت که تصـور می کنند 
کرونا خاتمـه یافته، در حالـی که چنین نیسـت. احمـد طباطبایی با تاکیـد بر اینکه 
کرونا به اتمام نرسـیده اسـت، گفت: هنـوز به صـورت تک گیر بیماران را مشـاهده 
می کنیـم و گاهـی اوقات چنـد نفـر از اعضـای یک خانـواده بـه فرم هـای خفیف 

بیماری با امیکـرون مبتال می شـوند. گاهـی اوقات هـم در برخی مواقـع می بینیم 
که هنوز عده ای عالئـم کرونای دلتا دارنـد بنابراین؛ نمی توان کرونـا را خاتمه یافته 
تلقی کـرد. او درباره برگزاری جشـن کنار گذاشـتن ماسـک در برنامـه تلوزیونی پر 
بیننده خندوانه، تصریح کـرد: از نظر علمـی در مراکزی که جمعیـت زیادی حضور 
دارد، در مجامـع عمومـی، مسـاجد،  جشـن ها، فضاهـای سـر بسـته، محیط های 
درمانـی و بیمارسـتان ها و ... بـه هیـچ وجـه توصیه نمی شـود کـه افراد ماسـک را 
کنـار بگذارنـد. البته اگـر افـراد در یـک فضای بـاز با فاصلـه زیـاد از یکدیگـر قرار 

بگیرند و از عـدم ابتالی یکدیگر بـه کرونا مطمئن باشـند می توانند بدون ماسـک 
حضور داشـته باشـند اما این حصول اطمینان تقریباً میسر نیسـت. بنابراین توصیه 
همچنان اسـتفاده از ماسـک درفضاهای عمومـی اسـت. وی درباره آثـار برگزاری 
چنین برنامه هایی ازفضای رسـانه ملی، تصریح کرد: این دسـت اتفاقـات می تواند 
یک اعتمـاد کاذبـی ایجاد کند کـه افـراد به دلیـل عدم رعایت مسـائل بهداشـتی 
درمعرض عفونـت قرارگیرند و این درحالی اسـت کـه تصورمی کننـد کرونا خاتمه 

یافتـه درحالی که چنین نیسـت.
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دیپلماسی سالمت 
راهگشای زائران اربعین

هوشـنگ طالبی افزود: توسـعه پایـدار، مفهومی بـا ابعاد مختلف و در سـه 
بخش اصلـی اقتصاد، محیط زیسـت و اجتماعی اسـت که نیازهـای زمان 
حال را با حفظ محیط زیسـت و پیشـبرد عدالـت اجتماعی، بـدون به خطر 

انداختـن منابـع و ظرفیت های موجـود بـرآورده می کند.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه بـرای تحقق توسـعه پایـدار بایـد اقدامـات زیادی 
در بخش هـای مختلـف بویژه نظـام آموزشـی انجام شـود، اظهار داشـت: 
یکی از الزامات اساسـی برای توسـعه پایـدار، آگاه سـازی دانش آمـوزان و 
دانشـجویان درباره این موضـوع و مهارت آموزشـی آنها در جهـت کاربرد 
علوم اسـت که بمنظـور داشـتن این الزامـات به تحـول در نظام آموزشـی 

نیـاز داریم.
وی با اشـاره به اینکه رویکرد نظام آموزشـی کشـورمان از پیش دبسـتانی 
تا دانشـگاه باید به سـمت تربیت نسـلی متعهد و مسـوولیت پذیـر، آگاه به 
مسـائل اجتماعی و محیط زیسـت، خـالق و کارآفرین، آشـنا بـا حرفه ها و 
مشـاغل روز، آینده پـژوه و آتیه نگر باشـد، تصریح کـرد: امروز مـا با پدیده 
" کنکـور زدگـی" در کشـور مواجهیـم درحالیکـه بایـد خانواده هـا و نظام 

آموزشـی در این زمینه آگاه شـوند و بـرای رفع آن تـالش کنند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه هنـوز دیـدگاه مصرفـی نسـبت بـه 
وزارتخانه هـای آمـوزش و پـرورش و علـوم، تحقیقـات و فنـاوری وجـود 
دارد و هزینـه کـردن در ایـن ۲ بخـش، سـرمایه گـذاری تلقی نمی شـود، 
افـزود: بهمین دلیل تالش بـرای تغییر نـگاه نهادهای حاکمیتـی به مقوله 

آمـوزش منابـع انسـانی بعنـوان سـرمایه های کشـور ضروری اسـت.
طالبی همچنین با اشـاره به اهمیت آمـوزش عالی در توسـعه پایدار، گفت: 
آموزش عالی نقش کلیـدی در تقویت تحوالت اجتماعی و محیط زیسـت 
پایدار ایفا می کند بنابراین، دانشـگاه ها برای دسـتیابی به توسـعه پایدار در 

برابر دانشـجویان و جامعه مسوولیت دارند.
وی با بیـان اینکـه دانشـگاه ها در قبال اینکـه دانشـجویان را بـه گونه ای 
تربیت کنند که برای ارتقای سـطح توسـعه در خدمت جامعه باشـند، بطور 
مسـتقیم مسـوولیت دارنـد، تصریـح کـرد: سیاسـت گذاری در ایـن زمینه 
باید بصـورت منسـجم و مدیریت کالن باشـد و بعد از تعییـن مأموریت ها، 

دانشـگاه ها بـا توجه به مسـائل داخلـی خود آنهـا را عملیاتـی کنند.
عضو هیـات علمـی دانشـگاه اصفهـان خاطرنشـان کـرد: رویکـرد نظام 
آمـوزش عالـی ما نسـبت بـه توسـعه پایـدار بایـد جهانـی و همراه بـا دید 
آمایش سـرزمین و محلی و با توجه بـه ظرفیت ها و نیازهای موجود باشـد.

وی اتخاذ رویکـرد حاکمیتـی متمرکز و جامـع، یکپارچگی آمـوزش عالی 
توسـط یک متولی و پرهیـز از پراکنـده کاری، ایجاد ارتباط آمـوزش عالی 
بـا سـایر بخش هـای جامعـه بـرای تعییـن سیاسـت های کلـی را نیـز در 
ایـن مسـیر ضـروری دانسـت و اضافـه کـرد: وزارت علـوم مجزا از سـایر 

وزارتخانه هـا نمی توانـد بـه تدویـن برنامه هـای توسـعه بپـردازد.
عضو هیات علمی دانشـگاه اصفهان بر آموزش سـواد پایـداری در برنامه

های آموزشـی پیـش دانشـگاهی و دانشـگاهی بـه صـورت آموزش های 
غیرکالسـیک و غیرکتابـی تاکیـد کـرد و ادامـه داد: مربیـان و مدرسـان 
می تواننـد به عنـوان یـک الگـو بـرای دانش آمـوزان و دانشـجویان عمل 
کنند تـا بـا واقعیت هـای جامعـه بطـور عملـی و تجربی آشـنا شـوند و نه 
فقط در کتاب های درسـی کـه این کار بـه پیوند بیشـتر جامعه و دانشـگاه 

کمـک می کنـد.
طالبی اظهار داشـت: برای اینکه آمـوزش عالی کشـورمان بتواند به خوبی 
نقش خـود را در تحقق توسـعه پایـدار ایفا کند الزم اسـت کـه نقاط ضعف 

و آسـیب های آن شناسـایی و برطرف شود.
وی به گزارش شـاخص دانـش جهانی )GKI( اشـاره و اضافه کـرد: در این 
شـاخص ما در بین ۱۵۴ کشـور رتبـه ۱۰۴ را داریم که برخـی از محورهای 

آن با نظام آمـوزش عالی مرتبط اسـت.
وی ایـن محورها را نظـام آموزشـی و تحقیقات و نـوآوری دانسـت و ادامه 
داد: جایگاه مـا در زمینه آموزش عالی ۱۳۷، آموزش و پـرورش ۹۸، نوآوری 

و تحقیقـات ۵۶ و آموزش فنی و حرفه ای ۵۴ اسـت.
این اسـتاد دانشـگاه با بیـان اینکه هر یـک از ایـن محورها نیـز دارای چند 
زیر شـاخص اسـت، تصریـح کـرد: در محـور آمـوزش عالی، در شـاخص 
محیـط آموزشـی و یادگیـری در رتبـه ۱۵۰ قـرار داریم کـه یکـی از نقاط 
ضعف مـا بشـمار می آیـد زیـرا مـا هنـوز بـا تداخـل مسـوولیت و تصمیم 

گیـری در ایـن بخـش مواجهیم.
وی خاطرنشـان کرد: در این شـاخص جهانی در برخـی از محورها، آماری 
از کشـورمان ارائه نشـده اسـت درحالیکه اگر این اطالعات بطـور کامل و 

دقیق ارائه می شـد رتبـه مـا در برخی از شـاخص ها باالتـر بود.

عضو انجمن آمار ایران و استاد دانشگاه اصفهان گفت: 
بمنظور دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تغییر اساسی 
در نظام آموزشی کشور با رویکرد تربیت نسلی متعهد و 

مسوولیت پذیر و آگاه به مسائل محیط زیست هستیم.

 گفت و گو

عضو انجمن آمار ایران و استاد دانشگاه اصفهان:

نظامآموزشیدرمسیر
توسعهپایدارنیازمند
تغییراساسیاست

وزیربهداشت درسفربه عراق که با هدف 
گشوده شدن مسیر زائران اربعین حسینی پس 
ازسه سال وقفه براثرشیوع کرونا انجام شد، 
از نهایی شدن دستورالعمل بهداشتی مراسم 

اربعین خبر داد.
بهرام عین اللهی در سفر به عراق با مقامات این 
کشور دیدار و در جلسه ستاد مرکزی اربعین 
شرکت کرد تا تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته 
شده برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی را 
نهایی کند. وی در جلسه ستاد مرکزی اربعین 
بر لزوم ارائه خدمات کیفی بهداشتی و درمانی 
به زائران اربعین امسال تاکید کرد و یادآور شد: 
پزشکانی که امسال به این سفر معنوی مشرف 
می شوند و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه 
می کنند، بدون احتساب مرخصی برای آن ها 

مأموریت لحاظ می شود.
همچنین همزمان شدن مراسم اربعین امسال 
با فصل تابستان و گرمازدگی زائران از مسائلی 
است که وزارت بهداشت بر آن تمرکز دارد؛ به 
گونه ای که پیش بینی های الزم در این زمینه 
را داشته و خدمات رفاهی و بهداشتی متناسب 
با دمای هوا را ارائه کرده تا از گرمازدگی زائران 
پیشگیری شود. عین اللهی در اردیبهشت 
امسال هم در دیدار جمعی از فعاالن قرآنی 
در ماه مبارک رمضان، وعده برگزاری باشکوه 
مراسم اربعین امسال را داده بود که این وعده 
در سفر به عراق محقق شد. از سوی دیگر وزیر 
بهداشت خواستار رفع موانع و تسهیل حضور 
گسترده دانشجویان و اساتید علوم پزشکی در 
راهپیمایی اربعین امسال و برگزاری برنامه های 
فرهنگی، قرآنی و معنوی شده بود. تمهیدات 
بهداشتی و آمادگی زیرساخت های بهداشتی و 
درمانی در مرزهای مشترک ایران و عراق هم 
موضوعی است که در یکی  دو ماه اخیر مورد 
توجه معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت 
قرار گرفته است که در این زمینه، میعادفر، 
رییس اورژانس کشور، در اردیبهشت ماه سفری 
به استان ایالم و کرمانشاه داشت و ضمن تاکید 
بر آمادگی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
و برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال، از 
کمک های وزارت بهداشت به دانشگاه های 
علوم پزشکی مستقر در مناطق مرزی غرب 

کشور خبر داد.
عین اللهی همچنین در سفر خود به عراق 
و در دیدار با رییس جمهور، نخست وزیر و 
وزرای بهداشت و صنایع عراق بر تقویت 
دو  درمانی  و  بهداشتی  همکاری های 
کشور تاکید کرد و خواستار تسریع در ثبت 
داروهای ساخت ایران در عراق، گسترش 
گردشگری سالمت و ارائه خدمات درمانی 
به بیماران عراقی در ایران، تبادل استاد و 
دانشجو، فعال سازی توافقنامه های قبلی دو 
کشور، همکاری در حوزه بهداشت و مقابله با 
بیماری ها، ایجاد بازار مشترک محصوالت 
سالمت محور و رفع موانع توسعه همکاری ها 

در امور گمرک و صدور مجوزها شد.
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 محمود قجاوند / کارسناس حوزه تعلیم و تربیت  
اگـر می خواهیـد مطمئـن شـوید کـه زندگـی موفـق و 
لذت بخشی دارید، داشتن تفکر مثبت بسـیار مهم است. 
رسیدن به این طرز تفکر، تشـخیص و بازتاب احساسات 
مثبت را بـرای شـما آسـان تر خواهد کـرد. همچنین هر 
زمان کـه احساسـات منفی ظاهـر شـوند، می توانید آنها 
را در قالـب جدیـدی قـرار دهیـد و دیدتـان را نسـبت به 

آن عوض 
گذرانـدن  کنیـد. 
زمان هایـی بـرای خودتـان 
و سـاخت رابطه های جدیـد از اجزای 
مهم برای شـکل دادن تفکـر مثبت به شـمار می آیند.

• روش اول: درک اهمیت تفکر مثبت
بدانید که داشـتن تفکـر مثبـت، اثر احساسـات منفی 
را کـم خواهد کـرد: ایـن رویکـرد در تجربه بی شـمار 
حس هـای مثبـت و همچنیـن بازیابی سـریع تر پس 
از تجربه احساسـات منفی به شـما کمک خواهد کرد.

ارتباط میـان احساسـات مثبت و سـامت جسـمی را 
درک کنیـد: تحقیقـات نشـان می دهد که اسـترس و 
دیگر احساسـات منفی می تواند روی سـامت انسـان و 
بروز مشـکات قلبی و عروقـی اثرگذار باشـد. جایگزین 
کـردن احساسـات مثبـت به جـای احساسـات منفـی 

می تواند سـامت کلـی شـما را بهبود بخشـد.
مثبت بـودن، توجـه و خاقیـت را بـه هم مرتبـط کنید: 
عاوه بـر داشـتن فواید فیزیکـی، تفکر مثبـت می تواند 
یک »مجموعه ادراکی وسـیع و منعطف در کنار توانایی 
یک پارچـه کـردن اطاعـات مختلـف« را ایجـاد کند. 

تأثیـر ایـن کار بـا باالبردن سـطح 
دوپامیـن مغـز )کـه نقش مهمـی در 
ایجـاد حـس لـذت و پـاداش دارد( در ارتباط 
اسـت که در نتیجـه آن، تمرکز، خاقیـت و توانایی 

یادگیـری در انسـان بهبـود پیـدا می کند.
تفکـر مثبـت در مواجهه بـا شـرایط منفی باعـث بهبود 
سـریع تر می شـود: ایجـاد و حفظ تفکـر مثبـت می تواند 
بـه انعطاف پذیـری بیشـتر در مواجهـه بـا موقعیت های 
منفـی زندگی مثل آسـیب های روحـی یا از دسـت دادن 

اشـخاص در زندگـی بـه کمک شـما بیاید.
• روش دوم: صرف زمانی برای خوداندیشی

ایجـاد یـک تغییـر بـه زمـان احتیـاج دارد: ایجـاد تفکر 
مثبت را مانند ورزش کردن و رسـیدن به تناسب اندام در 
نظر بگیریـد. دسـتیابی به این هـدف به تاش مسـتمر 

نیـاز دارد.
جنبه های قوی تر خود را شناسـایی و تقویـت کنید: روی 
نقاط قوت خـود متمرکز شـوید تا تجربه های احساسـی 
مثبتی را بسـازید. ایـن کار می تواند به شـما در مواجهه با 
سـختی ها کمک شـایانی کنـد. از کارهایی که دوسـت 
دارید انجام دهیـد یا در انجام آن مهارت دارید، فهرسـتی 
تهیـه کنیـد. سـعی کنیـد ایـن کارهـا را مرتب و مـداوم 
انجام دهیـد. ایـن کار به شـما بـرای سـاخت تجربه ای 

مثبت کمـک خواهـد کرد.
یک دفتر یادداشـت روزانـه تهیه کنید: تحقیقات نشـان 

می دهـد کـه خوداندیشـی می توانـد تأثیـر مثبتـی بـر 
یادگیـری در مدرسـه و محیـط کار و رسـیدن بـه تفکـر 
مثبت داشته باشد. نوشـتن درباره احساسـات و افکارتان 
می تواند به شـما در تشـخیص رفتارها و واکنش هایتان 
کمک کند. ممکن اسـت در ابتدا، نوشـتن دربـاره افکار و 
احساسات شـخصی تان عجیب یا سـخت به نظر برسد، 
اما با گذشـت زمان و تمرین بیشـتر، در حین نوشتن این 
افکار، متوجه برخی از الگوهای رفتاری و احساسـی خود 
خواهید شـد. ایـن رویه کمـک می کند تـا موانعـی را که 
شـما را از رسـیدن به اهداف تـان بازمی دارند تشـخیص 

. هید د
اتفاقات مثبتی را که در روز برایتان رخ می دهد یادداشـت 
کنید: در آخر شـب، روز خـود را مـرور و نـکات مثبت آن 
را یادداشـت کنیـد. ایـن مـوارد می تواند شـامل اتفاقاتی 
باشد که شـما را خوشحال، سـرافراز، هیجان زده، مسرور 

و آرام کرده باشـد.
احساسـات منفی را که تجربـه کرده اید یادداشـت کنید: 
این احساسـات می تواند شـامل احسـاس گناه، خجالت، 
شـرمندگی، خشـم، نارضایتی، ترس یا انزجار باشـد. آیا 
یکـی از این احساسـات بیـش از حـد شـما را درگیر خود 
کرده اسـت؟ مثًا ممکن اسـت ریخته شـدن قهوه روی 
لبـاس رئیس تان باعث سـرافکندگی شـما باشـد. اما آیا 
فکر می کنید به خاطر این مسـئله از کار اخراج می شـوید 
و هرگـز قـادر نخواهیـد بود شـغل دیگـری پیـدا کنید؟ 

واکنش های شـدید بـه اتفاقـات روزانه می توانـد جلوی 
تفکر مثبـت و سـازنده را بگیرد.

نـگاه مثبـت را جایگزیـن مسـائل منفـی کنیـد: بـه 
فهرسـتی که درباره تجربه احساسـات منفی نوشـته اید، 
نگاهی بیندازیـد. زمانی را صـرف جایگزین کـردن این 
احساسـات، با احساسـات مثبت )یا حداقل خنثی( کنید.

به »منابع شـادی« خود توجـه کنید: مهارت کنـار آمدن 
بـا موقعیت هـای دشـوار می توانـد منجـر بـه افزایـش 
احساسـات مثبت شـود. مزایایی که از تجربه احساسات 
مثبت بـه دسـت می آورید، بسـیار بادوام هسـتند. شـما 
می توانید در دیگـر موقعیت های احساسـی روی »منابع 
شـادی« تان متمرکز شـوید. حتی می توانید با اسـتفاده 
از خاطـرات خوبـی کـه داشـته اید، ایـن منابع شـادی را 

بـرای خود بسـازید.
منتقـد درونی تـان را خامـوش کنیـد: »منتقـد درونی« 
می تواند بـه رونـد سـاخت تفکر مثبت آسـیب برسـاند. 
برای مثـال ممکـن اسـت در اتفاقی کـه با لیـوان قهوه 
بـرای رئیس تـان پیـش آمد، ایـن منتقـد درونی شـما را 
یک »احمق« خطـاب کند. ایـن منتقد می تواند شـما را 
به شدت افسـرده کند و رفتار ناخوشـایندی با شما داشته 
باشـد. بـه زمان هایی کـه خودتـان را سـرزنش می کنید 
بیندیشـید. آیا دوسـت داریـد باز هـم این حـس منفی را 

تجربـه کنید؟
www.wikihow.com/Build-a-Positive-Attitude 
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در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی 81 نسخه خطی نگهداری اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

می شود که مشتمل بر احادیث و روایات منسوب به امام رضا )ع( است که این 
نسخه ها به زبان عربی و فارسی است.

سیدرضا صداقت حسینی؛ کارشناس نسخ خطی کتابخانه رضوی به نسخه 
خطی »صحیفه الرضا« یا »مسند الرضا« به عنوان قدیمترین نسخه خطی 
که مشتمل براحادیث روایت شده از امام رضا )ع( است اشاره دارد. وی تصریح 
کرد: این اثر که در سال 872 هجری قمری به خط نسخ اسکندر بن حسین 
استرآبادی در 15 سطر و 4 برگ به زبان عربی کتابت و بر آن شروح و حواشی 
نیز نوشته شده توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به کتابخانه آستان 
قدس رضوی اهدا شده است. صداقت حسینی به »رساله ذهبیه« یا »طب 

الرضا« به عنوان دیگر نسخه نفیس رضوی اشاره کرد و گفت: این اثر که به 
زبان عربی کتابت شده موضوعاتی را پیرامون علم طب بیان می کند. وی افزود: 
نسخه خطی از این رساله که در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است به 
خط نستعلیق در قرن 11 هجری در کاغذ نخودی کتابت شده و بر آن شروح و 

حواشی نوشته شده و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.
گفتنی است کتابخانه آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
کتابخانه های جهان اسام دارای منابع و آثار کهن و نفیس خطی از دوره های 
مختلف اسامی است که در مرکز نسخ خطی آن 5۶ هزار نسخه خطی و 2۳ 
هزار قرآن و جزوات قرآنی و ۳۰۰۰ کتاب عکسی و 51 هزار کتاب چاپ سنگی 

نگهداری می شود.

کارشناس نسخ خطی کتابخانه رضوی خبر داد:

نگهداری 81 نسخه خطی منسوب به روایات رضوی در کتابخانه

یکی از مهم ترین و اثربخش ترین 
به  مدور  اقتصاد  کاربردهای 
ساخت وساز شهری مربوط می شود 
به این صورت که، استفاده دوباره از 
مصالح ساختمانی قدیمی همراه با 
طراحی هوشمند می تواند به کاهش 
۳۰ درصدی انتشار گازهای آالینده 
ناشی از ساختمان سازی منجر شود. 
عاوه بر این، دایره ای بودن اقتصاد در 
ایجاد مشاغل مربوط به ساخت وساز 
و توسعه شهری، از بازیافت ضایعات 
گرفته تا تعمیر و دیجیتالی کردن 

طراحی نیز نقش مهمی ایفا می کند.
مدیران الفارژ هولیسم، یک شرکت 
مصالح ساختمانی سوئیسی که در 
زمینه تولید سیمان، سنگدانه و بتن 
فعالیت می کند، رعایت اصول مربوط 
به کاهش مصرف، استفاده دوباره 
و بازیافت را در اولویت برنامه های 
تجاری خود قرار داده اند و همواره 
می کوشند ساخت وساز مدور را در 
پروژه های خود پیاده کنند. کارکنان 
این شرکت نیز موظف هستند به 
هنگام اجرای پروژه های خود، انتشار 
گاز کربن را در سازه ها به حداقل 
برسانند و به توسعه ساختمان های 

سبز بپردازند.
نرخ  که  است  حاکی  گزارش ها 
بازیافت مصالح ساختمانی توسط 
شرکت هولیسم در سال 2۰21 به 
54 میلیون تن رسید که البته مدیران 
از هدف خود برای افزایش این نرخ به 
1۰۰ میلیون تن تا سال 2۰۳۰ خبر 
داده اند. به نظر می رسد که اقدامات 
این شرکت تاکنون نتایج مثبت 
زیادی در پی داشته است به طوری 
که اولین سیمان جهان که 2۰ درصد 
ترکیبات آن را مواد بازیافتی تشکیل 
می دهد، توسط هولیسم تولید شده 

است.
جمعیت کره خاکی به طور باور 
نکردنی در حال افزایش است و در 
نتیجه، شهرها در محوریت تبدیل 
رویکرد »استفاده و دورریزی« به 
»کاهش مصرف، استفاده دوباره و 

بازیافت« قرار دارد.
به عنوان مثال، مدیران کان شهر 
سیاتل در آمریکا توانسته اند تاکنون 
نرخ بازیافت یا کمپوست ضایعات 
شهری را به ۶۰ درصد برسانند و 
مدعی شده اند که این مقدار را تا پایان 
سال 2۰22، به 7۰ درصد افزایش 
 ITC خواهند داد. در هتل پنج ستاره
Maurya در دهلی هندوستان نیز 
نرخ بازیافت مواد زائد به ۹۹ درصد 
می رسد که همین امر، آن را در 
سازه های پیشرو در طراحی محیطی 
و انرژی با گواهینامه »لید« قرار داده 

است.
در زمینه ساخت وساز، شهرهایی 
مانند زوریخ در سوئیس بسیار موفق 
عمل کرده و توانسته است در احداث 
سازه های خود از سیمانی بهره بگیرد 
که 2۰ درصد محتویات آن را مواد 

بازیافتی تشکیل داده است.
اقتصاد مدور موفق در زوریخ، هتل 
دهلی و سیاتل تنها چند نمونه از 
بیشمار دستاوردهایی به حساب 
می آید که تاکنون در سراسر جهان 
اتفاق افتاده است و همه روزه نیز بر 
تعداد آن ها افزوده می شود. با این 
حال الزم است همواره بر دانش بشر 
و به ویژه مدیران شهری از آن چه 
نوآورترین شهرهای جهان در زمینه 
مدورسازی اقتصاد انجام می دهند، 
افزوده شود به این امید که رویکرد 
کاهش مصرف، استفاده دوباره و 
بازیافت جای استفاده و دورریزی را 
در سراسر جهان بگیرد و تبعات مثبت 
ذکر شده را برای تمام مردم دنیا به 

ارمغان بیاورد. 
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... ادامه از صفحه 1

 یلدا توکلی  فرمانده انتظامی استان اصفهان ازبرخورد جدی پلیس 
با مافیای خریداروفروش ضایعات واقع درحاشیه شهرهای استان 
خبر داد.سردارمحمدرضا میرحیدری، در نشست خبری با اشاره به 
اینکه سرقت از اماکن در اصفهان کاهش یافته است، افزود: با این 
حال، سرقت خودروها و وسایل درون آنها در اصفهان افزایش داشته 
است که بخشی از این امر ناشی از خرید اینگونه وسایل توسط ضایعات 
فروشی های واقع در حاشیه شهرهاست. وی افزود: یکی از مشکالت 
در ساماندهی ضایعاتی ها رشد قارچ گونه آنهاست که موجب افزایش 

سرقت های ُخرد شده است.
فرمانده انتظامی نیرو انتظامی اصفهان تصریح کرد: پشت فروشندگان 
ضایعاتی های شهر، مافیایی وجود دارد که انگیزه سرقت توسط 

معتادان را نیز افزایش داده است.
وی تصریح کرد: این مافیا، ضایعات مسروقه را با کمترین قیمت از 

معتادان خریداری می کنند.
سردار میرحیدری با تاکید به اینکه ضایعاتی های غیرمجاز در حاشیه 
شهرها موجب اذیت و آزار مردم و بد جلوه دادن چهره شهرها شده اند، 
از مسووالن و اتحادیه های مربوطه درخواست کرد تا در این زمینه به 

یاری شهرداری ها بشتابند.
وی یادآور شد: ضایعات فروشان سود کالنی را از محل فروش قطعات 
خودرو، اموال مردم و خرید و فروش مواد مخدر از قاچاقچیان بدست 

می آورند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین گفت: پیش از این، بدلیل 
کمبود نیروی تخصصی در پلیس ۱۱۰، ما از نیروهای سرباز استفاده 
می کردیم اما از این به بعد ساختار پلیس هم تخصصی و هم رده بندی 
می شود زیرا بسیاری از شهروندان هنوز عرصه های مورد رسیدگی 

توسط پلیس با سایر دستگاه ها را نمی دانند.
وی در باره آمار ۸۰ روزه سامانه ۱۹۷ پلیس اصفهان اظهار داشت: 
در این مدت میزان تماس ها ۱۸ درصد رشد داشته که از این میزان 
۱۱ درصد ارشادی، ۲۱ درصد انتقادی و ۲۴ درصد تقدیر از پلیس 

بوده است.
میرحیدری همچنین میزان تماس با پلیس ۱۱۰ در ۸۰ روز گذشته 
را ۹۲۳ هزار و ۳۱۸ تماس عنوان کرد و افزود: بصورت میانگین روزانه 

۱۲ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ اصفهان برقرار می شود.
وی اظهار داشت: در ۸۰ روز گذشته ۳۷۲ پرونده اقتصادی در استان 
تشکیل شد که ارزش ریالی آنها ۶ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال بود و در 
جریان عملیات صورت گرفته ۳۷۰ نفر دستگیر شدند و ۲۰۴ دستگاه 

خودرو نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی اصفهان از دیگر فعالیت های پلیس را برخورد با 
خودروهای حامل کاالی قاچاق و انسان موسوم به "خودروهای شوتی" 
عنوان کرد و بیان داشت: پلیس بطور جدی با خودروهای حامل کاالی 

قاچاق و انسان برخورد می کند تا هیچ خودروی شوتی جرات تردد به 
اصفهان را نداشته باشد.

وی با تاکید به اینکه خودروهای شوتی توقیفی آزاد نخواهند شد، افزود: 
در ۸۰ روز گذشته ۳۶۰ دستگاه خودروی شوتی در استان شناسایی 
و صاحبان آنها دستگیرشدند. سردار محمدرضا میرحیدری گفت: با 
تغییرات ایجاد شده درکشورهمسایه و اعمال محدودیت ها، در کل 
میزان ورود مواد مخدر به کشورمان کاهش یافته و به همین دلیل در 
۸۰ روز گذشته نیز با ۵۰ درصد کاهش کشفیات مواجه شده ایم. وی از 
افزایش ۲ درصدی جمع آوری معتادان و کاهش ۴ درصدی برخورد با 
ُخرده فروشان مواد مخدرخبرداد و افزود: تغییر رویکرد دشمن از ترویج 
مواد سنتی به مواد مخدر صنعتی است. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
همچنین آماده نشدن محل نگهداری معتادان ُمتجاهر سطح شهررا 
ازمشکالت مبتالبه برشمرد و تصریح کرد: پلیس این آمادگی را دارد 
که ظرف ۴۸ ساعت این معتادان را از سطح شهر اصفهان جمع آوری 
کند اما زیرساخت نگهداری آنان فراهم نیست. وی اضافه کرد: البته در 
این زمینه بزودی یگان انتظامی در محل حصه اصفهان مشغول بکار 
می شود. سردار میرحیدری همچنین با اشاره به روند کاهش سرقت 
و تصادفات ازافزایش ۲۳ درصدی جرائم رایانه ای دراستان خبرداد 
و افزود: کالهبرداری رایانه ای دراستان ۳۶ درصد کاهش داشته اما 

برداشت غیرمجاز از حساب ها ۱۰۳ درصد افزایش یافته است.

برای ایجاد تفکر مثبت در درون مان چه راه هایی وجود دارد؟

درک اهمیت تفکر مثبت و صرف 
زمانی برای خوداندیشی

 امیر میریان  این روزها به هر جا که می رویم فقط در مورد 
یک چیز می شنویم؛ گرانی. »خودروگران شد«، »نان گران 
شد«، »لبنیات گران شد«، »ماکارونی گران شد«، »روغن 
گران شد«، »مسکن گران شد« و … جماتی هستند که 
گوشمان به شنیدن آنها عادت کرده است. اما جالبتر واکنش 
رئیس دولت و دولتمردانش است؛ »یارانه می دهیم«، 
»تقصیر دولت روحانی است«، »دستور می دهم که...«، »کار 
آمریکایی ها و توطئه دشمنان است« »پای دالل ها در میان 
است« و… وضعیت آنقدر ترسناک و غیرقابل پیش بینی شده 
است که حتی حامیان سفت و سخت دولت را هم شاکی کرده 
و صدای آنها را هم درآورده است، از نمایندگان حامی دولت تا 
همین سیاسیون اصولگرا و حتی مداحانی که در مدح دولت 
رئیسی کم نگذاشته بودند همگی از وضعیت اقتصادی امروز 

جامعه شاکی اند.
• بی اعتمادی مردم نسبت به اظهارات مسئولین

دولت سـیزدهم از زمان به دسـت گرفتن زمام امـور هر روز 
با وعده جدیدی که داده اسـت سـطح مطالبـات مردمی را 
بـاال و باالتر بـرده و حتی بـرای بـر آوردن این خواسـت ها 
زمان هـم تعییـن کـرده اسـت. از سـوی دیگـر هـر کدام 
از وزیـران بـه نوبـه خـود از بـاال رفتن فـروش نفـت و گاز 
و افزایـش درآمدهـای ارزی حاصـل از آن و بازگردانـدن 
روز افـزون ارز بـه سیسـتم پولـی کشـور سـخن گفتـه یا 
از افزایـش صـادرات غیـر نفتی خبـر داده انـد. بـرای مثال 
اوایـل خردادمـاه امسـال بـود کـه وزیر نفـت اظهـار کرد: 
»وصـول ارزی صـادرات گاز بیش از چهـار برابر سـال ۹۹ 
رشـد داشـته اسـت.« اکنـون پرسـش بجایـی کـه مردم 

می تواننـد مطرح کنند این اسـت که اگـر اوضـاع در آمدی 
کشـور از گذشـته بهتر شـده، پس چرا چنین گرانـی لجام 
گسـیخته ای بر مـردم تحمیل شـده اسـت؟ واقعیـت این 
اسـت که در خصـوص شـرح وضعیـت اقتصـادی جامعه، 
هرچـه مسـئولین در دوره هـای مختلف عـدد و آمـار ارائه 
می دهند مـردم به اسـتناد حـرف مسـئولین با آمـار مراجع 
رسـمی توجه نمی کنند بلکـه بـه آن چیزی کـه در زندگی 
روزمـره شـاهد هسـتند، اسـتناد می کننـد. مثـًا در اوایل 
امسـال دولت اعام کرد ضمن اینکه دسـتمزد کارگران را 
57 درصد افزایش می دهد، از تورم ناشـی از افزایش دستزد 
در بازار جلوگیـری می کند اما هنـوز پرداختی بـا نرخ جدید 
اتفـاق نیفتاده بود کـه قیمت ها در بازار رشـد کـرد و موجب 

نارضایتـی طبقـات پایین جامعه شـد.
• دولتمردان در صف اول پاسخگویی

همه مـی دانیم کـه کابینـه دولت رئیسـی با شـعار کاهش 
گرانـی روی کار آمدنـد امـا نـه تنهـا از شـتاب گرانـی و 
مشـکات معیشـتی مـردم کاسـته نشـد؛ بلکه بـر گرانی 
افزوده شـده و قیمت هـا همچنـان در حال افزایش اسـت. 
رئیـس جمهـور در اولیـن گفت وگـوی تلویزیونی خـود با 
مـردم وعده هایی درباره مذاکرات برجام، سـاخت مسـکن، 
تأمین کاالهای اساسی، بازگشـایی مدارس داد و در دومین 
سـخنرانی خود به مسـائلی همچون سـاخت چهار میلیون 
مسـکن در آینده، لغو تحریم ها و مذاکرات برجـام و رعایت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی پرداخت. اما با گذشـت حدود 
یک سـال از عمـر دولـت رئیسـی در دورانی کـه حاکمیت 
یـک دسـت و هماهنـگ در اختیـار جریـان اصولگرایـی 

اسـت هنوز مشـخص نیسـت بـرای تحقـق وعده هـا چه 
برنامـه ای دارد به نظر می رسـد در حـال حاضر نـه دولت و 
نه مجلس برنامه ای برای حل مشـکات معیشـتی ندارند. 
حتی یکدسـت شـدن حاکمیت هم باعث نشـده مسئولین 
برای عمـل به وظایف و پاسـخگویی اراده داشـته باشـند و 
باز هم بـه دنبال مقصرانـی از جمله تحریم، مدیـران دولت 
قبلی و مسـائلی دیگـر می گردنـد. اکنون دولت سـیزدهم 
باید با اتخـاذ برنامه های جایگزیـن و جبرانی اثـرات منفی 
حذف ارز ترجیحی را کاهـش داده و بـه دغدغه های اصلی 
مردم یعنی تـورم و گرانی توجه جدی داشـته باشـد. ضمن 
اینکـه بـه این مسـئله توجـه داشـته باشـد کـه گرانی ها و 
فشـار معیشـتی به مردم در تراز ایـن دولت نیسـت و عمل 
نکـردن بـه وعده هـا و می توانـد بسـتر نارضایتی مـردم را 
فراهـم کنـد و درنهایت اعتمـاد مـردم را از وی سـلب کند. 
نمایندگان نیز باید تفاوتی بین لوایح معیشـتی و سایر لوایح 
بگذارند و اولویت را به لوایح معیشـتی بدهنـد ضمن اینکه 
آنان نباید از دسـتور کار بررسـی مشـکات معیشتی خارج 
نشـوند تا خروجی پیدا کنند، بعداً اگر خروجی حاصل نشـد، 
صادقانه اعـام کنند که نتوانسـتیم راهی پیـدا کنیم و گیر 
قضیه در کجا اسـت اگر همه توانسـتند قانونی در خصوص 
رفع مسـائل معیشـتی وضـع کننـد همـگان را مکلـف به 

اجرایـان کنند.
• روحانیون، اندیشمندان و نخبگان در صف دوم

 روی دیگر سـخن با برخی از روحانیون و ائمه جمعه اسـت 
که بـه دنبال توجیـه این گرانی ها هسـتند. مثـًا میگویند: 
»ایـن گرانی هـا مقدمـه ظهـور امـام زمـان عـج اسـت و 

وقتی حضـرت بخواهد ظهـور کند گرانـی در جامعـه رواج 
دارد و لذا مـردم نبایـد ناراحت باشـند بلکه باید خوشـحال 
باشـند!« آنـان بایـد بدانند مصیبـت توجیـه گرانی بـه نام 
دین و فریب مردم از مصیبت خود گرانی سـنگین تر اسـت 
آیا واقعـاً می خواهنـد تدبیر را تعطیـل کرده و مسـئولیت را 
نپذیرنـد. تـا جایی کـه همه مـی دانیـم دین مبین اسـام 
فقـر را امـری ناپسـند بـرای یـک فـرد و جامعـه می داند و 
در دسـتورات خـود بـرای آن برنامه هایـی در نظـر دارد و 
وظیفـه حکومـت را ایـن می دانـد کـه جامعـه را بـه طرف 
اسـام پیش ببرد نه اینکـه با سـوء مدیریت خـود و توجیه 
آن با ابـزار دین، مردم را نسـبت به اسـام بدبیـن کنند. در 
ادامه مشـفقانه به ائمـه محترم جمعـه و جماعـات توصیه 

می شـود کـه در خطبه هـای نمـاز، بـه موضـوع حمایـت 
از امـری بسـیار پیچیـده ای همچـون افزایـش قیمت هـا 
ورود نکننـد و بـا سـبقت بـرای دفـاع از اقدامـات منجر به 
فقـر و فاکـت عمـوم مـردم، حـس اطمینـان صادقانه به 
صحت کام خطیب جمعـه را با حس ناخوشـایند تردید به 
باورهای دینی مخاطبـان خویش جایگزیـن ننمایند. روی 
آخر سـخن نیز با برخی نخبگان، اندیشـمندان و دلسـوزان 
اسـت که امروز در حاشـیه نشسـته اند. آنان باید بـه میدان 
بیایند تا مشـکات مردم را حـل کنند. امروز مسـأله اصلی 
کشـور قـوت الیمـوت و سـامتی مردم اسـت معیشـت 
 مـردم نباید فدای سـایق سیاسـی شـود، همه مـا در یک

کشتی نشسته ایم.
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