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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان درباره تخلفات ایمنی ساختمان هشدارداد:

جبران تخلفات با جریمه قدغن!

Amazon’s 4 Keys to Success, According to Jeff Bezos
5

رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا مطرح کرد:

هدف رویداد دختران حاج قاسم، تربیت فرمانده
2

 این روزها سـرمایه گذاری با ادبیـات بومی تری  
ترجمـه می شـود و بـه همین دلیـل اسـت باید 
مسـئوالن باید برای سـرمایه گذاری نگاهشان 
به سـرمایه گـذاران بومـی باشـد. ایـن در حالی 
اسـت که راهبـرد اصلـی اقتصـاد مقاومتـی در 
جهاد اقتصادی اسـت کـه مورد هجمه دشـمن 

قـرار گرفته ایـم و بایـد دفـاع کرد.
اقتصاد مقاومتـی در دنیا یک راهبرد اسـت و این 

راهبـرد بـرای ملت هـای جهـان کـه در مقابل 
ظلم ایسـتادگی کننـد یک الگو اسـت.

مقـاوم بـودن اقتصـاد، اسـتفاده از ظرفیت های 
دولتی و مردمی، حمایـت از تولید ملی و مدیریت 
مصـرف از جمله ارکانی سـت کـه مـورد تاکید 
ایشـان اسـت. بـه همیـن دالیـل در بعضـی از 
طرح هـا سـرمایه گـذاران مـا توانمند هسـتند و 
مسـولین باید برای سـرمایه گذاری نگاهشـان 

به سـرمایه گـذاران بومی باشـد.
پـس بایـد گرانـی کاالهـای داخلـی بایـد رفع 
شـود و بـه کیفیـت کاالهـای داخلـی توجـه 
جدی تـری شـود. بـه یـاد داشـته باشـیم کـه 
اجـرای نمایش هـای مختلـف و بازیگری های 
رنگارنـگ آنهـا بـا تعویـض مهره هـا و تعویض 
سـناریوها بـه حـال بدخواهـان هیـچ سـودی 

نخواهـد بخشـید.

امیر حسین صدر السادات
سرمقالـــه
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نگاه مسئوالن به سرمایه گذاران بومی؛

آنچه تحکیم کننده و تبیین کننده اقتصاد مقاومتی است
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مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

 لزوم توسعه فناوری های نوین
به منظور تسریع خدمات به مشترکان

حل و فصل چالش های بزرگ در روابط عاطفی:

 روی اختالفات تان
سرپوش نگذارید

رئیس هیأت شنای استان اصفهان:

 اکثر استخرها
با آب شرب پُر می شوند
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مسئول دفتر شورای نگهبان اردستان:

 ترک فعل برخی از مدیران
باعث عقب ماندگی اردستان می شود

چهره روز

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

تمامی تیم های ورزشی ذوب آهن 
پابرجا می ماند

2

مدیرعامـل باشـگاه ذوب آهـن بـا تأییـد بودجـه محـدود ایـن 
باشـگاه گفت: بـا وجود ایـن بودجـه محـدود هیچ تیم ورزشـی 
از باشـگاه ذوب آهـن منحـل نخواهد شـد. علیرضا احسـانی در 
جمـع خبرنـگاران در خصـوص وضعیـت بازیکنان تیـم فوتبال 

ذوب آهـن اظهار داشـت: ...

 آگهى مناقصه (نوبت دوم)

 آگهى مناقصه (نوبت دوم)

  شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 1401/100/216 مورخ 1401/3/24 شــوراى محترم شهر 
و ردیف 402 پروژه آســفالت معابر در بودجه مصوب ســال 1401 شــهردارى تیران (برنامــه و طرح پروژه 
هاى عمرانى) نســبت به برگزارى مناقصــه عمومى عملیات اجرایى پروژه آســفالت معابرشــهر تیران (حمل و 
پخش و اجرا) با اعتبار اولیــه ده میلیارد ریال مطابق با شــرایط مندرج در آگهى شــماره 20010954620000014 
ســامانه تدارکات دولت الکترونیک (ســامانه ســتاد) و برابر برآورها و اســناد پیوســت و از طریــق برگزارى 
مناقصه عمومى به پیمانکاران و واجدین شــرایط اقــدام نماید. تمامــى مراحل برگزارى فراخــوان از دریافت 
و تحویل اســناد تا بازگشــایى پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
موعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/9 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/29   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/20 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/19   

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 1401/100/215 مورخ 1401/3/25 شوراى محترم شهر و ردیف 
402 پروژه آســفالت معابر در بودجه مصوب سال 1401 شــهردارى تیران (برنامه و طرح پروژه هاى عمرانى) نسبت 
به برگزارى مناقصه عمومى عملیات اجرایى پروژه آسفالت معابرشــهر تیران با اعتبار اولیه 8 میلیارد ریال (حدود 
115 تن قیر یارانه اى سهم شهردارى است و دانه بندى شــن و پخت و پز آسفالت با پیمانکار) مطابق با شرایط مندرج 
در آگهى شــماره 20010954620000013 سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ســامانه ستاد) وطبق اسناد پیوست و 
از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران و واجدین شــرایط اقدام نماید. تمامى مراحل برگزارى فراخوان از 
دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایى پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
موعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/8 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/28   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/19 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/18   

حسن حجتى-  شهردار تیران

حسن حجتى-  شهردار تیران

شناسه: 1353376

شناسه: 1353377

چاپ اول

چاپ اول

 آگهى مزایده
 شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى به استناد مجوز شماره 6/329 ش و 6/331 ش شوراى اسالمى شهر و 
در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در شهرك کارگاهى کاوه جهت ایجاد مرکز معاینه فنى و احداث باسکول 60 تن بر اساس نظریه 

کارشناسى به شرح زیر اقدام نماید. 
*قیمت پایه کارشناسى قطعه شماره 14 فاز 4 به مبلغ هر مترمربع 85/000/000 ریال مى باشد.

*قیمت پایه کارشناسى قطعه شماره 20 فاز 4 هر مترمربع 85/000/000 ریال مى باشد.
*تضمین شرکت در مزایده متقاضیان مى بایست معادل 5 درصد قیمت پایه براى هر پالك به حساب سپرده شماره 3100001909000 شهردارى 

نزد بانک ملى واریز نمایند.
* زمان آگهى مزایده از تاریخ 1401/4/25 لغایت 1401/5/11 مى باشد. 

* متقاضیان جهت اطالع از موقعیت مکانى و شرایط پالك هاى ذکر شده مى توانند در طول مدت مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
* پیشنهادات مى بایست تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1401/5/11 به دبیرخانه شهردارى علویجه تحویل گردد.

على اصغر شفیعى – شهردار علویجه شناسه: 1350054

نوبت دوم



در شـــهر
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رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی 
صدرا گفت: هدف رویداد دختران حاج قاسم 
تربیت فرمانده است و بنابراین همه دختران 
حاج قاسم که قرار است به عنوان فرمانده 
جهاد تبیین باشند، به این ویژگی ها توجه 

داشته باشند.
حجت االسالم حامد تقدیری، رئیس سازمان 
مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا ظهر 
امروز در آیین افتتاحیه رویداد دختران حاج 
قاسم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
در خصوص ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی 
زن، هدف از زندگی و توانمندی های دختران 

دانش آموز را یادآور شد.
وی افزود: انسان در زندگی هم می تواند اهداف 
زودگذر و بی اهمیت را دنبال کند و هم اهداف 
متعالی داشته باشد؛ خداوند انسان را آفرید و 
ویژگی هایی به او داد که آن ویژگی ها بسیار 
با ارزش هستند ولی انسان با اعمال و رفتار 

خودش آن را نابود می کند.
تقدیری با بیان اینکه قرآن راهنمای اصلی 
تربیت انسان است، خاطرنشان کرد: انسان 
با عمل به دستورات قرآن می تواند خود را به 

درجات عالی برساند.
رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی 
صدرا ادامه داد: توجه به معنویت انسان را تعالی 
می بخشد و معنویت، فعالیت در خانواده و 
فعالیت در جامعه سه هدف یک زن در انقالب 

اسالمی است.
وی با تأکید بر اینکه در گام دوم انقالب 
اسالمی، جهاد تبیین اهمیت ویژه ای دارد و 
باید در این عرصه هوشیار باشیم و فرماندهی 
کنیم، عنوان کرد: شناسایی، طراحی، عملیات 
و روایتگری از ویژگی های یک فرمانده است.

تقدیری اضافه کرد: عملیات یک مانور واقعی 
است که در آن خالقیت حرف اول را می زند 
ولی باید به این دقت شود که ارائه و روایتگرِی 
خوب در تبیین رویدادها نقش بسیار مهمی 

دارد.
رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی 
صدرا در پایان مطرح کرد: هدف این رویداد 
تربیت فرمانده است و بنابراین همه دختران 
حاج قاسم که قرار است به عنوان فرمانده 
جهاد تبیین باشند، به این ویژگی ها توجه 

داشته باشند.
حجت االسالم مهدی فوقی مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان نیز در آیین افتتاحیه 
رویداد دختران حاج قاسم، ضمن تبریک 
عید سعید غدیرخم با بیان اینکه امروز انقالب 
اسالمی همان غدیر است، گفت: شما دختران 
حاج قاسم باید در جهاد تبیین سیاهی های قبل 
از انقالب و واقعیت ها و دستاوردهای پس از آن 

را در شهرستان ها بازگو کنید.
وی از دختران و تشکل های فرهنگی اجتماعی 
دخترانه استان خواست تا نسبت به جهاد تبیین 
ورود جدی داشته باشند و آن چه که امروز بیش 
از هر چیز باید به آن بپردازند را تبیین خوبی ها 

دانست.
به گزارش فارس، آیین افتتاحیه رویداد 
تشکیالتی دختران حاج قاسم با حضور 
حجت االسالم تقدیری رئیس سازمان مدارس 
علوم و معارف اسالمی صدرا و حجت االسالم 
استان  اسالمی  تبلیغات  فوقی مدیرکل 
اصفهان، ۲۷ تیرماه در اردوگاه کشوری شهید 

بهشتی شهر ابریشم برگزار شد.

هدف رویداد دختران 
حاج قاسم، تربیت 

فرمانده

رئیس سازمان مدارس علوم و 
معارف اسالمی صدرا مطرح کرد:

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش جمهـوری اسـالمی گفـت: »قـرارگاه ۳۱۳« به عنـوان یک 
قـدرت نمایی بـزرگ در جهـان، دشـمن را انگشـت به دهان گذاشـته اسـت.

امیر سـرتیپ کیومـرث حیـدری در بازدیـد از پـادگان »گـروه ۲۲ توپخانه شـهرضا« افزود: 
این قـرارگاه راهبـردی، یکـی از مراکزی اسـت که متناسـب بـا سـطح امنیتی مـورد نیاز در 

مناطـق مختلـف مرزی، توسـط ارتـش طراحی و گسـترش یافته اسـت کـه نشـان از اقتدار 
جمهوری اسـالمی در منطقـه دارد.

وی بـا اشـاره بـه توانمندی هـا و تولیـدات دانـش بنیـان در نیـروی زمینـی ارتـش گفـت: 
امروز نیـروی زمینـی ارتش پرچمـدار تولیـد انـواع پهباد نظامـی و دفاعـی بـا پیچیده ترین 

تکنولوژی هـای روز دنیـا اسـت.
فرمانده نزاجـا همچنین در دیـدار با خانواده یکی از شـهدا، ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطره 
جانفشـانی هـای شـهدای انقـالب و دفـاع مقـدس گفـت: دنیـا مـا را بـا نـام شـهیدانمان 

می شناسـد، و مـا ایـن نورانیـت انقـالب را از آنهـا داریم.
امیـر حیـدری در جمع کارکنـان گـروه ۲۲ توپخانـه نزاجا ضمـن بیـان اقدامات انجام شـده 
در راسـتای رفاه کارکنـان و خانواده هـای محترمشـان و اهداف پیـش رو فرماندهـی اظهار 

داشـت: رهبر انقـالب نگاه ویـژه ای بـه کارکنـان و خانواده هـای ارتشـی دارند.
وی در ادامـه افـزود: رفع نیازهـا و دغدغه هـای کارکنـان ارتش از اهـداف اصلی ما اسـت و 

تمام تالش مسـوالن شـما در این راسـتا تـا تحقق ایـن مهم ادامـه دارد.
وی در این سـفر، طرح هـای لبیک نزاجـا در پـادگان گـروه ۲۲ توپخانه شـهرضا را پیگیری 
کـرد. طرح های لبیـک ارتش جمهوری اسـالمی در سـه بخش تـوان آمادگی رزمـی، ارتقاء 
منزلـت اجتماعـی و معیشـتی و تعالـی معنـوی و بصیرتیـدر پادگان هـا تعیین شـده اسـت. 

شـهرضا در ۸۰ کیلومتـری جنـوب اصفهان واقع اسـت.

فرمانده نزاجا:

»قرارگاه ۳۱۳« یک قدرت نمایی بزرگ در جهان است

میراث فرهنگـی،  اداره کل  گردشـگری  معـاون 
گردشگری و صنایع دسـتی اصفهان گفت: ساماندهی 
تعطیالت بمنظور توزیع سـفر در طـول روزها و فصول 

مختلـف سـال و ایجـاد فرصت هـای بیشـتر بـرای 
سـرمایه گذاری در بخش گردشـگری ضروری اسـت.

حیدر صادقـی افزود: در زمـان حاضر شـیوه و فرهنگ 

سـفر در کشـورمان به این شکل اسـت که اغلب مردم 
فقـط در ایـام خاصی کـه تعطیالت رسـمی اسـت به 
مسـافرت می روند و همیـن امر باعث ایجاد موج سـفر 
در روزهـای محـدودی می شـود درحالیکـه در سـایر 

روزها، میـزان مسـافرت به شـدت کاهـش می یابد.
وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای سـال جـاری تـا کنون 
که محدودیت هـای کرونـا کاهـش پیدا کرده اسـت، 
در مجمـوع ظرفیـت اسـتفاده شـده اقامتگاه هـا و 
هتل هـای اسـتان اصفهـان به سـختی بـه ۵۰ درصد 
می رسـد، اظهار داشـت: بطور کلی ۵۰ درصد ظرفیت 
هتل هـا هنـوز خالـی اسـت، چـرا کـه تمایـل بیشـتر 
مردم، مسـافرت در روزهای تعطیالت رسـمی است و 

بـرای توزیع سـفر نیـاز به چـاره جویی اسـت.
بـرای  طرح هایـی  ارائـه  ضـرورت   •
سـاماندهی تعطیـالت و توزیـع سـفرها

صادقـی بـه برخـی از طرح هـای ارائـه شـده بـرای 
سـاماندهی تعطیالت و توزیع سـفرها اشـاره و اضافه 
کـرد: بعنـوان مثـال می تـوان بـا "تعطیـل کـردن 

پنجشـنبه ها" در سراسـر کشـور، تعطیالت هفتگی را 
به ۲ روز رسـاند و از طرفـی در فصولی مانند زمسـتان، 
می تـوان بـا در نظـر گرفتـن "تعطیـالت زمسـتانی" 
فرصتـی را بـرای برنامـه ریـزی خانواده هـا بمنظـور 

مسـافرت فراهـم کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه خانواده هـا بـرای برنامـه ریـزی 
مسـافرت باید مسـائلی مانند "ایام تحصیل فرزندان" 
و "شـرایط شـغلی" خـود را در نظـر بگیرنـد و بتواننـد 
آنها را باهـم هماهنگ کننـد، ادامـه داد: وزارت میراث 
فرهنگـی نیـز پیشـنهادهایی را بـرای سـاماندهی 
تعطیـالت و توزیـع زمانـی سـفر مطـرح کرده اسـت.

معـاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
اصفهان با تاکید بـر اینکه ایجاد تخت هـای اقامتی در 
شـهرهای مختلف ارتباط مسـتقیم با سـرمایه گذاری 
دارد، گفـت: مـا نمی توانیـم خـارج از ظرفیت هـای 
متوسـط اقامتـی، سـرمایه گـذاران را به سـمت ایجاد 
خدمـات گردشـگری در برخی از شهرسـتان ها سـوق 
دهیم زیرا هنـوز توزیع مکانی و زمانی سـفر مناسـبی 

در کشـور نداریم.
وی با بیـان اینکـه بعنـوان مثـال در اسـتان اصفهان، 
عمـده سـفرها بـه شهرسـتان های اصفهان، کاشـان 
و نطنـز صـورت می گیـرد، افـزود: ایـن در حالـی 
اسـت کـه در سـایر شهرسـتان های ایـن اسـتان نیـز 
ظرفیت هـای گردشـگری و میراثـی بسـیاری وجـود 
دارد امـا گردشـگران آنهـا را کمتـر بـه عنـوان مقصد 

خـود انتخـاب می کننـد.
صادقـی بـا اشـاره بـه اینکـه در زمـان حاضـر 
ظرفیت هـای اقامتی در همه شهرسـتان های اسـتان 
اصفهـان فراهـم شـده اسـت، تصریـح کـرد: ایجـاد 
ظرفیت های اقامتـی بیشـتر در نقاط مختلف اسـتان، 
مسـتلزم توزیـع سـفر از نظـر مکانـی و زمانـی اسـت 
و وقتـی ایـن امـر صـورت گرفـت می تـوان سـرمایه 
گذاران را بـرای ایجاد تاسیسـات اقامتـی مانند هتل و 

بومگـردی بیـش از پیـش تشـویق کـرد.
وی دربـاره وضعیـت گردشـگری خارجی در سـه ماه 
نخسـت امسـال در اسـتان اصفهـان نیز خاطرنشـان 

کـرد: از نظـر ورود گردشـگر خارجی نسـبت به سـال 
گذشـته با افزایـش مواجـه بودیم امـا هنوز به شـرایط 

قبـل از دوران کرونا نرسـیده اسـت.
صادقـی بـا بیـان اینکه پیـش بینـی می شـود در نیمه 
دوم امسـال شـرایط بهتـری بـرای افزایـش میـزان 
ورودی گردشـگران خارجی داشـته باشـیم، افزود: در 
زمان حاضر بیشـتر میزان ورودی گردشگران خارجی 

از عراق اسـت.
اسـتان اصفهان با بیـش از ۲۲ هـزار بنا و اثـر تاریخی 
کـه یکهـزار و ۸۵۰ مـورد آن بـه ثبـت ملـی و هفـت 
اثـر آن بـه نام هـای میدان امـام )نقـش جهـان(، کاخ 
چهلسـتون، بـاغ فیـن کاشـان و مسـجد جامع و سـه 
قنـات بـه نام هـای "وزوان"،"مزدآبـاد" و "مـون" به 
ثبت جهانی رسـیده، کانـون توجه گردشـگران داخلی 

و خارجـی اسـت.
اسـتان اصفهـان حـدود ۱۵۰ هتـل، ۴۴۴ اقامتـگاه 
بومگـردی، ۷۰ اقامتـگاه سـنتی، ۱۵۰ خانـه مسـافر، 
۲۳۰ مهمانپذیر و بیـش از ۳۵ هزار تخـت اقامتی دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان:

ساماندهی تعطیالت برای توزیع سفر در روزهای مختلف سال ضروری است

در هر پروژه ای مدیریت پروژه و حضور یک راهبر و یا تیم راهبری اهمیت 
بسیاری دارد، در این میان برنامه ریزی مناسب برای اجرای اصولی و روشمند 
پروژه های مرمتی نیز موضوعی روشن و حضور ناظر و یا تیم نظارت در چنین 
پروژه هایی نیز از بدیهیات و ضرورت های موضوع است؛ اما در خصوص پروژه 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسی که بنا به گفته حسین پاکدل، عضو تیم مجری 
پروژه و فرزند استاد مهدی پاکدل، طرح مرمت آن از سوی کمیته فنی این اداره 
کل و در آغاز این پروژه مرمتی تهیه، تأیید و به آن ها ابالغ شد، سه ناظر از ابتدا 

تاکنون بر این پروژه نظارت کرده اند.
این موضوع که نظارت بر پروژه عظیم مرمت گنبد مسجد جامع عباسی از ابتدا 
تاکنون با چه اصول و مبنایی انجام شده است و آیا ناظران در این پروژه نیز مانند 
پروژه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل با این موضوع مواجه بوده اند که »من 
پیمانکاری را انتخاب می کنم که به ناظر نیاز نداشته باشد«؟! و در این پروژه نیز 
مانند بسیاری از پروژه های مرمت، تجربه، مسیر جداگانه را طی کرده و علم از 
دری دیگر واردشده است یا خیر، مبحثی قابل تأمل است. ازاین رو و با توجه به 
دالیل اهمیت حضور ناظر در پروژه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی بر آن شدیم 
تا با ناظران این پروژه گفت وگو کرده و بر این نکته تأکید کنیم که در این پروژه 
چه نقش و جایگاهی داشته اند که در بزرگ ترین گنبد معرق جهان اشتباهاتی 
چنین فاحش اتفاق می افتد و گنبد دچار اعوجاج می شود، ناظرانی که اتفاقاً پیش 

از آن نیز بر پروژه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل نیز نظارت داشته اند.
احمد گودرزی که به گفته خودش سال ۱۳۹۱ تا ۹۲ نظارت بر پروژه مرمت 
گنبد مسجد جامع عباسی را به عهده داشته است این طور به ایسنا پاسخ داد که 
»من از سال ۹۲ از میراث فرهنگی اصفهان استعفا کرده و دیگر هیچ گونه دخل 
و تصرف و اطالعی درباره مرمت گنبد و اتفاقات آن ندارم و از همان سال ها بنا بر 
این بوده که مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی از ما گزارش ها را می گرفتند 

و با رسانه ها صحبت می کردند.«
اما منصور عسگری خوراسگانی که بعد از گودرزی و از سال ۱۳۹۱ نظارت 
بر پروژه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی را عهده دار شده و در سال جاری 
یعنی سال ۱۴۰۱ از این مسئولیت استعفا کرده است نیز ترجیح داد که در این 
خصوص گفت وگو نکند و موضوع از طریق روابط عمومی و مدیر اداره پیگیری 
شود و اعالم کرد که اصالح بسیاری از ایرادهای وارده به گنبد پیش از باز شدن 
داربست به پیمانکار ابالغ شده بود و داربست ها با مخالفت او و به یک باره باز 

شدند.
همچنین بهشاد حسینی نیز که بعد از استعفای منصور عسکری عهده دار 
مسئولیت نظارت بر پروژه مرمت گنبد مسجد جامع عباسی شده است با بیان 
اینکه به آن ها اعالم شده موضوع گنبد فقط از طریق روابط عمومی اداره دنبال 
شود اضافه کرد که »قبل از باز کردن داربست ها مشکالتی در برخی جزئیات 
 مشاهده شد، ولی بعد از باز کردن داربست، مشکالت بزرگ تر خودش را

نشان داد.«

ــای  ــر در پروژه ه ــور ناظ ــت حض ــنا: اهمی ایس
ــد  ــت گنب ــم مرم ــروژه عظی ــه پ ــی ازجمل مرمت
ــل تأمــل  مســجد جامــع عباســی موضوعــی قاب
اســت، اینکــه ناظــران در این پــروژه چــه نقش و 
جایگاهــی داشــته اند کــه نتیجــه آن از یــک منظر 
بــه ایجــاد اعوجــاج در بزرگ تریــن گنبــد معــرق 

جهــان منتهــی شــده اســت.

نظارت؛ حلقه مفقوده مرمت
ناظران در این پروژه چه نقش و جایگاهی دارند!

گزارش

اسـتاندار اصفهـان گفـت: امـروز 
مشـارکت مـردم در طرح هـا نـه 
بعنوان یک راهکار بلکـه بعنوان یک 
ضرورت انکار ناپذیر بایـد مورد توجه 
همه مسـووالن و تصمیم گیران این 

اسـتان قـرار گیرد.
سـیدرضا مرتضـوی در هشـتاد و 
هفتمین جلسـه »شـورای مسـکن« 
اسـتان در اسـتانداری اصفهان با بیان 
اینکـه هیـچ راه دیگـری نداریـم جـز 
اینکه کار کـردن با مردم را باور داشـته 
باشـیم افزود: بایـد در کنـار بازآفرینی 
بافت های تاریخی و سنتی، بازآفرینی 
سـرمایه اجتماعی هـم در دسـتور کار 

مسـووالن اسـتان قـرار گیرد.
وی ادامـه داد: رویکردهـا بایـد در 
زمینـه اقنـاع و مردمی سـازی تغییر 
پیـدا کنـد و بایـد بـرای ذینفعـان در 
طرح هـا، نقـش محـوری در نظـر 

گرفتـه شـود.
اسـتاندار اصفهـان اظهـار داشـت: با 
ارائه نقش اساسـی به ذینفعان، تعلق 
خاطـر در آنهـا ایجـاد می شـود و در 
ادامه مسـیر همراهـی بیشـتری را با 

مـا خواهند داشـت.
از  بسـیاری  کـرد:  اضافـه  وی 
اتفاق هایـی کـه در بعضـی از طرح ها 
رخ داده ناشـی از رویکـردی اسـت 
کـه دقـت و توجـه الزم نسـبت بـه 
مشـارکت دادن مـردم و ایجـاد تعلق 
خاطـر آنهـا در ایـن طرح هـا وجـود 

نداشـته اسـت.
• بازآفرینی سرمایه اجتماعی 

در اولویت قرار گیرد
بـر پرهیـز  تاکیـد  بـا  مرتضـوی 
از رویکـرد سـودجویانه بـه ایـن 
موضوع ها، تاکیـد کرد: باید سـرمایه 
اجتماعـی و مردمی که در سـال های 
گذشـته در حد اعال در استان و کشور 
وجـود داشـته را بازآفرینـی و احیـا 

کنیم و بازآفرینی نسـبت به سـرمایه 
اجتماعـی، بعنوان یکـی از طرح های 
اسـت که باید مورد توجه قـرار گیرد.

وی خاطرنشـان کـرد: در صورتیکـه 
مالکان در طرح توسـعه حـرم زینبیه 
مشـارکت داده شـوند و در برنامـه 
ریزی های آینده از مزایـای تجاری و 
مسـکونی این محل بهره مند شوند، 
اعتمادشـان افزایش پیدا خواهد کرد، 
در غیر اینصورت بـا ناهمراهی آن ها، 

نـاکام خواهیم شـد.
بـه گفتـه وی، در صورتیکه مـردم را 
در طرح هـای توسـعه ای و سـرمایه 
گذاری هـا مشـارکت ندهیـم اگرچه 
از لحـاظ اقتصـادی و کوتـاه مـدت، 
سـودی نصیـب مـا خواهـد شـد، اما 
از نظـر سـرمایه اجتماعـی شکسـت 

خواهیـم خـورد.
اسـتاندار اصفهـان گفـت: مـردم در 
سـال های ابتـدای انقـالب بـرای 
واریـز پـول و مشـارکت در حسـاب 
۱۰۰ حضـرت امـام )ره( صف هـای 
طوالنـی می بسـتند امـا امـروز، آن 
سـرمایه اجتماعـی در حـد اعـال را از 

دسـت دادیـم.
وی خاطرنشـان کـرد: کارهـای 
بسـیاری را در کشور و اسـتان با یک 
نـگاه مردمـی بـه پیـش بردیـم کـه 
تنهـا شـامل بازآفرینی محلـه همت 
آبـاد نمی شـود و مرمـت قنـوات، 
پروژه هـای آبرسـانی بـه روسـتاها 
و صدهـا طـرح دیگـر از جملـه ایـن 
طرح هاسـت کـه بـا نـگاه مردمـی 

اجـرا شـد.
مرتضوی بـا اشـاره بـه خـط ۲ مترو 
اصفهـان هـم کـه روز گذشـته مورد 
بازدیـد قـرار گرفـت افـزود: سـاخت 
ایسـتگاههای ایـن خـط بـا نـگاه 
مردمی سـازی در حال انجام اسـت و 
در صورتیکه شـهرداری به مشارکت 

مـردم توجهی نداشـته باشـد طرح ها 
بـه خوبـی پیـش نخواهـد رفت.

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت نهادینـه 
ایـن  در  اقدامـات  ایـن  سـازی 
گونـه جلسـه ها، بیـان کـرد: امـروز 
سـرمایه های بسـیاری در کشـور 
وجـود دارد کـه بایـد برای سـاخت و 
اجرای طرح هـا از آنها اسـتفاده کنیم 
و طرح همت آبـاد بعنـوان یک طرح 
موفـق اسـت امـا منحصـر به فـرد و 
استثنایی نیسـت و صدها طرح دیگر 
در بخش هـای دیگر با نـگاه مردمی 
سـازی بـا موفقیت اجرا شـده اسـت.

• بازآفرینی محله »همت آباد« 
اصفهان الگوی مناسبی است

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتانداری اصفهان در این جلسـه با 
بیـان اینکـه طـرح بازآفرینـی محله 
همت آبـاد اصفهـان از ارزش باالیی 
برخـوردار اسـت گفـت: ایـن طـرح 
ارزشـمند و قابـل تقدیـر اسـت امـا 

نمونـه مشـابهی نـدارد.
مهران زینلیـان افزود: همـت آباد ۱۰ 
سـال طول کشـیده و امروز به عنوان 
بهتریـن الگـوی مـا در بازآفرینـی 

محسـوب می شـود.
وی با اشـاره به اینکـه موضوع همت 
آباد کـه بعنوان یـک اشـتباه در ذهن 
ما نقش بسته اسـت و دلیل اصلی آن 
هم این اسـت که طـرف مقابل مردم 
هسـتند، مردمـی کـه بـه هـر دلیلی 
احتمال ایـن وجود دارد کـه نخواهند 
همراهـی نکننـد و ممکن اسـت که 
بـا صـد مالـک توافـق کنید امـا یک 

مالـک توافق نشـود.
زینلیـان ادامـه داد: دولـت در یـک 
طرف این قرار دارد وجـود دارد و عزم 
جـدی هـم در ادامـه بـرای انجـام و 
همکاری دارد و در صـورت همراهی 
و مشـارکت فعـال مـردم، ایـن طرح 

پیشـرفت و توسـعه می یابـد.
• لحاظ کـردن مشـوق برای 

واحدهای صنفـی و تجاری در 
طرح هـای بازآفرینی

معاون برنامه ریزی و سـرمایه گذاری 
اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت 
اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: 
مشـوقی بـرای واحدهـای صنفـی و 
تجـاری در طرح هـای بازآفرینـی در 

نظـر گرفته نشـده اسـت.
محمد زینلی پور افزود: باید مشـوقی 
برای واحدهـای صنفی و تجـاری در 
ایـن طرح هـا در نظـر گرفته شـود و 
عالوه بر منافع شـهرداری و سـرمایه 
گـذار، بایـد منافـع مـردم هـم در 

اولویـت قـرار گیرد.
بـه گـزارش ایرنـا، هشـتاد هفتمین 
جلسـه شـورای مسـکن اسـتان روز 
سه شنبه با حضور اسـتاندار اصفهان 
و مدیـران دسـتگاههای اجرایـی بـا 
بررسـی طرح هـای بازآفرینـی و 
نهضـت ملی مسـکن در اسـتانداری 

اصفهـان برگـزار شـد.

مشارکت مردم در برنامه ها یک ضرورت انکار ناپذیر است
استاندار اصفهان در هشتاد و هفتمین جلسه »شورای مسکن«:
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با تأیید بودجه محدود این باشگاه گفت: با وجود این 
بودجه محدود هیچ تیم ورزشی از باشگاه ذوب آهن منحل نخواهد شد. علیرضا 
احسانی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن 
اظهار داشت: با توجه به افزایش قراردادها با بودجه ای که پیش بینی کردیم، فقط 
توانستیم شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم و چند بازیکن به تیم اضافه شد. از ابتدای تیر 

تمرینات مان شروع شده و وضعیت به خوبی پیش می رود.
وی افزود: وقتی قیمت بازیکنان در بازار نقل و انتقاالت را دیدیم شوکه شدیم، قیمت 
برخی بازیکنان خارجی در یک پست با همان کیفیت بازیکن داخلی یک سوم است و 

به همین دلیل احتمال جذب بازیکن خارجی دیگر نیز داریم، همچنین به دلیل قیمت 
بازیکنان سعی کردیم روی تیم های پایه و آکادمی خودمان تمرکز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: تمدید قرارداد کادرفنی، بر اساس استراتژی 
ما بود که از فصل گذشته اتفاق افتاد و دیدگاه هیئت مدیره و باشگاه و مدیران عالی 
ذوب آهن، این بود که تیم  سازی کنیم و بر اساس این استراتژی، تارتار جذب شد و 

این شاکله را ساخت.
وی تصریح کرد: ما نیم فصل اول به خاطر تغییرات نتیجه الزم را کسب نکردیم اما نیم 
فصل دوم به ثبات الزم رسیدیم و بر اساس همین دیدگاه، قبل از پایان فصل قرارداد 

تارتار تمدید شد و نقاطی که باید بهبود پیدا می کردیم، سعی کردیم نفرات را شناسایی 
کنیم و این بازیکنان را جذب کنیم.

احسانی در خصوص شایعات انحالل تیم های ورزشی باشگاه ذوب آهن ابراز داشت: 
تمام برنامه ریزی باشگاه باتوجه به بودجه مان است. با این حال در مجمع ذوب آهن 
تصمیم گرفته شد افزایش بودجه داشته باشیم و خوشبختانه تیمی را حذف نمی کنیم 
و تیم پاور لیفتینگ نیز اضافه می شود. شاید بعضی از رشته ها را نتوانیم در سطح خوب 
ببندیم اما روی جوانان و آکادمی ها سرمایه گذاری می کنیم. چراغ رشته ای در باشگاه 

ما خاموش نمی شود.

تمامی تیم های 
ورزشی ذوب آهن 
پابرجا می ماند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

مسئول دفتر شورای نگهبان شهرستان 
اردستان گفت: ترک فعل برخی از مدیران 
دلیل  به  شهرستان  ادارات  کارکنان  و 
گروه های  و  مختلف  افراد  حمایت های 
اردستان  ماندگی  عقب  باعث  سیاسی 

می شود.
حجت االسالم مهدی رنجبر به مناسبت 
سالروز تأسیس شورای نگهبان در گفت 
اساسی  قانون  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  وگو 
شورای  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرده  عنوان  را  زیادی  وظایف  نگهبان 
که نظارت بر قانون گذاری، تفسیر قانون 
اساسی و نظارت بر انتخابات از مهم ترین 

آن ها هستند.
وی با بیان اینکه نظارت بر قانون گذاری 
و تفسیر قانون اساسی مخصوص فقها و 
نگهبان است که در  حقوقدانان شورای 
سطح کالن کشور انجام می شود، افزود: 
نظارت بر انتخابات بر عهده هیئت های 
نظارتی است که در مراکز استان ها و هر 
شهرستان شکل می گیرد و بر انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و خبرگان نظارت 
شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  می کند. 
اسالمی  شورای  مجلس  عهده  بر  شهر 
است که عموم مردم فکر می کنند شورای 

نگهبان در آن دخالت دارد.
مسئول دفتر شورای نگهبان شهرستان 
شهرستان  در  کرد:  تصریح  اردستان، 
اقشار  از  که  نفر   ۴۰۰ حدود  اردستان 
هر  در  می شوند  انتخاب  مردم  مختلف 
دوره از انتخابات بر کار انتخابات در روز 

رأی گیری نظارت می کنند.
رنجبر با اشاره به اینکه هر شهرستانی یک 
دفتر شورای نگهبان دارد که وظایفی را بر 
عهده دارد، گفت: یکی از وظایف اصلی 
دفاتر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات 
و تعیین ناظرین برای شعب انتخاب رأی 
است. همچنین رصد کردن فعالیت های 
سیاسی و حزبی گروه و افراد مختلف در 
شهرستان جهت درج در سوابق از دیگر 

وظایف دفاتر شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف دفاتر 
فعالیت های  رصد  نگهبان  شورای 
فعلی مجلس در هر شهرستان  نماینده 
تأیید  و  سوابق  برای  می تواند  که  است 
ادامه  باشد  مؤثر  وی  صالحیت  رد  یا 
که  موضوعاتی  مهمترین  از  یکی  داد: 
هستیم  مواجه  آن  با  اردستان  در سطح 
ترک فعل هایی است که برخی مدیران و 
کارکنان ادارات در این شهرستان به دلیل 
گروه های  و  مختلف  افراد  حمایت های 

سیاسی انجام می دهد.
مسئول دفتر شورای نگهبان شهرستان 
مثال  عنوان  به  کرد:  اضافه  اردستان 
چندین سال است برخی روسای ادارات 
هیچ بازدهی خوب و عملکرد موفقی را 
در کارکرد خود ندارند ولی چون با فالن 
طیف سیاسی و افراد خاص ارتباط دارند 

همچنان در آن پست مسئولیت دارند.
ادارات  برخی  در  اینکه  بیان  با  رنجبر 
اداره  مسئول  می شود  دیده  شهرستان 
نمی کند،  برآورد  را  مردم  انتظارات 
خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقام 
معظم رهبری درباره مطالبه گری مردم، 
امروزه باید عملکرد مسئوالن شهرستان 
مورد مطابه مردم و رسانه ها قرار گیرد 
طرف  از  فعل ها  ترک  اینگونه  زیرا 
منطقه  ماندگی  عقب  باعث  مسئوالن 

خواهد شد.
شهرستان  مردم  کرد:  تصریح  وی 
حضور  انتخابات  در  همواره  اردستان 
پرشوری داشتند و بیش از ۹۰ درصد در 
انتخابات دوره های مختلف شرکت کردند 
انتخابات  از معضالتی که در  ولی یکی 
بحث  شد،  مشاهده  زیاد  اردستان  اخیر 
و  نامزدها  از  برخی  که  است  تخلفاتی 
طرفدارانشان در موضوع رای های وارداتی 
و خرید و فروش رأی انجام می دادند که 
باعث سلب اعتماد مردم از نحوه برگزاری 

انتخابات می شود. 
اردستان  نگهبان  شورای  دفتر  مسئول 
اعتماد  دهیم  اجازه  نباید  اینکه  بیان  با 
مردم در برگزاری انتخابات از بین برود، 
خاطرنشان کرد: انتظار مردم از نهادهای 
اجرایی و نظارتی انتخابات در شهرستان 
اردستان این است که در دوره های بعدی 
انتخابات به گونه ای رفتار شود که جلوی 
تخلفات معنی دار که در روند برگزاری و 
نتیجه آن سرنوشت ساز و تاثیرگذار است 

گرفته شود.

مسئول دفتر شورای نگهبان اردستان:

ترک فعل برخی از مدیران 
باعث عقب ماندگی اردستان 

می شود

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

در یکـی از تورهـای حیـاط وحـش آفریقام به مقصـد کنیا یک 
مسـافر متفـاوت در گروهـم وجـود داشـت، متفـاوت از لحـاظ 
دیدگاهـش بـه دنیـا و لذت هـای دنیـا، حسـن، ۳۹ سـاله، قـد 
بلنـد، قوی هیـکل بـا موهـای جو گندمـی بود که یـه خالکوبی 
خـاص و معنـادار رو دسـتش کنار انگشـت اشـاره اش زده بود، 
فضولـی بـد دردیـه که این بیمـاری در مـن به اوج رسـیده! از 

روز اول ایـن خالکوبـی 16- نظـرم را جلـب کـرده بود.
چنـد روزی گذشـت و مـن در وسـط آفریقـا دیگـر ش تمـام 
شـده بـود! و سـئواالتی در ذهنـم تداعـی می شـد! »آخـه چرا 
بایـد عدد منفی شـانزده 16- را رو دسـتش بزنـه! اینهمه طرح 
واسـه خالکوبـی هسـت چـرا...!« باالخـره دلـم را بـه دریا زدم 
و از حسـن آقـا پرسـیدم: »حسـن آقـا داسـتان ایـن خالکوبیـه 
چیـه؟« حسـن آقـا در حالیکـه روی تخـت اش لـم داده بـود، 
یـک نـخ سـیگار از داخل جعبـه برداشـت روی لبش گذاشـت 
و قبـل از اینکـه بخـواد سـیگارش را روشـن کنـه نگاهـی بـه 

مـن کـرد و گفت:
»خیلـی طوالنیـه«، گفتـم مشـکلی نیسـت، مطمئن بـودم که 
داسـتان جذابـی پشـت ایـن خالکوبـی هسـت و سـراپا گوش 
بـودم، حسـن آقـا سـیگار وینیسـتون الیتـش رو روشـن کرد، 
یـک پـک از سـیگار لعنتیش زد، آهی کشـید و شـروع کرد به 

تعریـف کـردن خالصـه ای از زندگیش:
در سـال ۹۳ حسـن آقـا صاحـب یکـی از شـرکت های بـزرگ 
در تهـران بـود کـه زمانی کـه دالر هـزار تومـان بـود به خاطـر 

اشـتباهات مدیریتـی اش 16 میلیـارد بدهـی بـاال آورد!
 حسـن بزرگ شـده شـهر کاشـان بود و کوچه پس کوچه های 
نطنـز را قشـنگ حفـظ بـود. چند باری هم در مدرسـه شـاگرد 
اول شـده بـود، ولـی زندگـی در کاشـان و کار کـردن در یـک 
اقنـاع نمی کـرد. حسـن در بیسـت  موبایل فروشـی حسـن را 
سـالگی بـه تهران مهاجـرت کرد و بـه زور و زحمت شـغلی در 

یک شـرکت پیـدا کرد.

بعـد از مدتـی، شـرکتی کـه برایـش کار می کـرد ورشکسـته 
می شـوند،  بیـکار  اجبـار  بـه  کارمندانـش  همـه  و  می شـه 
حسـن چـون ازدواج کـرده بـود و مجبـور بـه امرار معـاش بود 
نمی تونسـت بیـکار بمونـه؛ تنهـا دارایـی اش که ماشـینش بود 
را بـا بی میلـی فروخـت، اتاقـی در یـک مغـازه اجاره کـرد و با 
یـک خـط تلفن شـروع کـرد بـه فـروش اینترنتی تشـک های 
بـادی! بعـد از مدتـی کـه کارها خوب شـده بود صاحـب مغازه 
بـا حسـادت تمـام اتـاق را از حسـن گرفـت، و تالش هـا برای 

مانـدن در آن مـکان بـرای حسـن بیهـوده بود.
حسـن دوبـاره بـه نقطـه صفـر رسـید. ایده هـا و کارهـای نـو 
نبـود سـرمایه مشـکل  در ذهـن حسـن رژه می رفتـن ولـی 
بزرگـی بـرای ایده هـاش بـود. بعـد از مدت هـا حسـن کاری 
رو در یـک شـرکت فـروش اینترنتـی پیدا کرد و مدیـر یکی از 
قسـمت های ایـن شـرکت شـد کـه بعد از یک سـال شـرکت 
از طـرف نیروهـای انتظامـی به خاطـر هرمی بودن بسـته شـد.

در ایـن میان حسـن در کالس هـای انگیزشـی و ثروت اندوزی 
افـراد مختلـف شـرکت می کـرد و از ایـن کالس هـا انـرژی 
می گرفـت. بـه تدریـج حسـن بـه یـک ماشـین فروش تبدیـل 
شـد، ماه هـا بیکار بـود و صـدای صاحب خانه اش هـم در آمده 

بـود و دیگـر ایده هـای حسـن در تهـران خریدار نداشـت.
خـدا نکنـد در غربـت آدم بیـکار و بی اعتبـار و بی پـول باشـد! 
ولی حسـن اهل ریسـک کردن بـود و آخریـن راه نجات رو در 
فـروش طالهـای همسـرش می دیـد کـه بـا فـروش آنها یک 
شـرکتی رو سـاخت و کارمندهـای زیـادی رو اسـتخدام کـرد، 
ایـده اش جـواب داده بـود و روزبـه روز قوی تـر و ثروتمندتـر 
می شـد؛ بهتریـن ماشـین، بهتریـن خانـه، پس انـداز و اعتبـار 
و کالس اجتماعـی داشـت، در شـهرهای دیگـر شـعبه هایی 
را دایـر کـرد و روزانـه تبلیغـات مختلفـی در چنـد نوبـت در 
و  عسـل  از  شـیرین تر  برایـش  زندگـی  و  داشـت  تلویزیـون 
خـوش طعم تـر از آنانـاس بـود و به واسـطه کارش دوسـتان 
زیـادی پیـدا کـرده بـود، تـا اینکـه در سـال ۹۳ در تصمیمات 

مدیریتـی اش مرتکـب اشـتباهی شـد و در عرض چنـد ماه 16 
میلیـارد بدهـی بـاال آورد!

)16 میلیـون دالر بـه نـرخ روز دالر( بـه گفتـه حسـن شـرایط 
حسـن در عـرض چنـد مـاه تغییـر کـرد، و مبلـغ بدهـی آنقدر 
بـاال بـود کـه در آن زمـان اگر کل طایفه شـان هم ثروت شـان 
را بـه او می بخشـیدند، ۲ میلیـارد از بدهی را هم نمی توانسـتند 
پرداخـت کننـد! طلبکارهـا هـر روز در شـرکت بودنـد و دیگـه 
هیـچ کسـی، حتـی دوسـتان صمیمـی اش هـم جـواب تلفـن 

حسـن را نمی دادنـد!
نبـود کمکـی بـه حسـن بکنـد، خیلی هـا  هیچکـس حاضـر 
بهـش توصیـه می کردنـد کـه از ایـران فـرار کنـد، حتی شـده 
بـا مـدارک و پاسـپورت جعلـی! از آنجـا کـه حسـن داسـتان 
مـا عاشـق ریسـک و هیجـان بـوده در ایـران مانـد و فقـط 
یـک بـار دیگـر ریسـک کـرد چـون حسـن بـه ایـن اعتقـاد 
 داشـت کـه یـا زندگـی کـن بـرای هیـچ چیـز! یـا بمیـر برای

یک چیز!
حسـن کل زندگیـش اش را فروخـت تا در یک برنامـه تبلیغاتی 
شـرکت کنـد، و فقط یک ماه وقت داشـت تا وضعیت شـرکت 
را سـرو سـامان دهـد، یـک محصول دیگـر، و یک ایـده دیگر 
از حسـن آقـا کل داسـتان را تغییـر داد، محصولـش در بـازار 
به شـدت سـرو صـدا کـرد و خریدارهـا بـرای تهیـه محصـول 
صف هـای طوالنـی تشـکیل می دادنـد و حسـن آقـا االن کـه 
ایـن مطلـب رو می نویسـم یکـی از بزرگتریـن هلدینگ هـای 
ایـران را بـا چهـار هـزار کارمنـد اداره می کنـد، و چون حسـن 
سـرمای منفـی 16 رو دیده قـدر روزهای گرم رو هـم میدونه! 
و ایـن دلیـل اصلی بـود که حسـن باغبانیـان اون خالکوبی رو 
روی دسـتش زده بـود تـا هیـچ وقـت فرامـوش نکنـه از چـه 
راهـی بـه اینجـا رسـیده! و حسـن آقـا در سـال ۹۵ بهتریـن 
کارآفریـن ایـران هـم شـد. یادمـون باشـه: تـو زندگی یـا باید 
ریسـک کنیـد! یـا زیر دسـت کسـانی که ریسـک کرده انـد کار 

! کنید

گزارش

یک گزارش خواندنی از مردی با خالکوبی منفی شانزده؛

حسن آقا از کوچه پس کوچه های نطنز تا آن باال

با قدردانی  نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
از زحمات شورای نگهبان تاکید کرد که شورای نگهبان 
محافظ اسالمیت و جمهوریت نظام جمهوری اسالمی است.

• شورای نگهبان محافظ اسالمیت و جمهوریت 
نظام است

حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی در گفت و گو 
با ایسنا با اشاره به سالگرد تأسیس شورای نگهبان گفت: 
نظام  جمهوریت  و  اسالمیت  محافظ  نگهبان  شورای 

جمهوری اسالمی است.
سال   ۴۰ از  بیش  در  جنتی  اهلل  آیت  نقش   •

عملکرد شورا ستودنی است
وی با تاکید بر اینکه نقش بیش از ۴۰ ساله آیت اهلل جنتی 
در این شورا ستودنی است، افزود: آیت اهلل جنتی از سال 
۵۸ با حکم امام )ره( و سپس رهبر انقالب عضو شورای 
نگهبان شد و از سال ۷1 دبیر شوراست. اگر زحمات این 
مرد خدایی مقابل غربزدگان نبود، حتماً انقالب اسالمی به 

خطر می افتاد.
اهمیت  به  اشاره  با  اسالمی  نماینده مجلس شورای  این 
جایگاه شورای نگهبان گفت: تشریفاتی شدن چنین شورایی 
افتادن  سپس  و  انحراف  موجب  مشروطیت  انقالب  در 
از دل  نهایتاً  که  منحرفان سیاسی شد  به دست  انقالب 
آن دیکتاتوری رضاخانی زاده شد؛ قدردان زحمات شورای 
نگهبان در پاسداری از اسالمیت و جمهوریت نظام اسالمی 

هستیم.

 نماینده فالورجان
در مجلس شورای اسالمی:

شورای نگهبان محافظ 
اسالمیت و جمهوریت 

نظام است

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
چـوب  تـن   ۲ کشـف  از  فالورجـان 
بـه ارزش ۳  بلـوط قاچـاق  و ذغـال 
میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون ریـال در این 

داد. خبـر  شهرسـتان 
بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ مرتضـی 
هادیـان فرمانـده انتظامی شهرسـتان 
فالورجـان اظهار داشـت: در راسـتای 
اجـرای طـرح ذوالفقـار و برخـورد بـا 
قاچاقچیـان کاال و همچنیـن با اعالم 
خبـری مبنـی بـر نگهـداری مقادیـر 
زیـادی چـوب و ذغـال بلـوط در یک 
کارگاه تولیـد ذغـال چـوب، بررسـی 
مأمـوران  کار  دسـتور  در  موضـوع 
شهرسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 

فالورجـان قـرار گفـت.
وی افـزود: مأمـوران پـس از بررسـی 
طـی  موضـوع  سـقم  و  صحـت 
هماهنگـی با مقـام قضایـی در محل 
حاضـر شـدند و بـه بازرسـی از محل 

مذکـور پرداختنـد کـه در بازرسـی به 
عمـل آمـده ۲ تـن و ۵۲6 کیلو چوب 

وذغـال بلـوط قاچـاق کشـف شـد.
هادیـان بـا بیـان اینکـه ارزش اموال 
کشـف شـده از سـوی کارشناسـان ۳ 
میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون ریـال تعییـن 
شـده، تصریـح کـرد: در این خصوص 
یـک نفـر دسـتگیر و پس از تشـکیل 
معرفـی  قضایـی  مرجـع  بـه  پرونـده 

. شد
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فالورجـان 
مقابلـه  و  سـودجویان  بـا  برخـورد 
بـه صـورت مسـتمر  قاچاقچیـان  بـا 
دارد،  قـرار  پلیـس  کار  دسـتور  در 
شـهروندان  از  کـرد:  خاطرنشـان 
می خواهیـم کـه در صـورت مشـاهده 
مـوارد مشـکوک مراتـب را بـه مرکز 
اطـالع  11۰ پلیسـی   فوریت هـای 

دهند.

کارشـناس باغبانـی جهـاد کشـاورزی لنجـان از 
برداشـت بیـش از ۹۰ تـن گیـالس و آلبالـو از 
باغات شهرسـتان لنجان در سـال جاری خبر داد.

 بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج اصفهـان، سـراج 
الدیـن بـا اشـاره بـه فصـل برداشـت گیـالس و 
آلبالـو، پیـش بینـی کـرد: امسـال ۹۰ تـن از این 
محصـول از باغـات شهرسـتان لنجـان برداشـت 

. د شو
وی گفـت: برداشـت محصول آلبالـو از باغات این 
شهرسـتان همه سـاله از نیمه دوم تیر آغاز شـده 
و تـا مـرداد ادامـه دارد. حـدود ۲۰ هکتـار باغـات 

آلبالـو و گیالس در شهرسـتان لنجـان وجود دارد 
کـه 1۷ هکتـار آن بـارور و ۳ هکتار نیـز غیربارور 

است.
کشـاورزی  جهـاد  باغبانـی  مسـئول  کارشـناس 
لنجـان میـزان عملکرد )تولیـد( ایـن محصول را 
بیـن ۵ تـا ۷ ُتـن در هـر هکتـار عنـوان کـرد و 
گفـت: اوایل بهار امسـال با خسـارت سـرمازدگی 
مواجـه شـدیم کـه پیش بینـی می شـود بـه دلیل 
سـرمازدگی میـزان برداشـت آلبالـو و گیـالس از 
باغ های این شهرسـتان نسـبت به سـال گذشـته 

۳۰ درصـد کاهش داشـته باشـد.

رییس اداره بهزیسـتی آران و بیدگل گفت: مردم این شهرسـتان 
در یکسـال گذشـته ۵ میلیـارد و ۵۰ میلیـون تومـان در بخـش 
دولتـی و غیردولتـی بـرای ارتقای خدمت رسـانی بـه مددجویان 

زیر پوشـش ایـن نهاد کمـک کردند.
حیدر ایمانیان به مناسـبت هفته بهزیسـتی افزود: مردم نیکوکار 
آران و بیـدگل نزدیـک بـه یک میلیارد و 1۵۰ میلیـون تومان در 
بخـش دولتـی و حـدود سـه میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون تومـان در 

بخـش غیردولتـی )خیریه ها( کمـک کردند.
وی ادامـه داد: نزدیـک بـه میلیـارد تومـان از کمک های صورت 
گرفتـه بـه بخش بهزیسـتی آران و بیـدگل به صـورت نقدی و 
بقیـه غیرنقـدی و خدماتـی بوده کـه حدود 1۰ درصد نسـبت به 

مـدت مشـابه آن افزایش نشـان می دهد.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت چهـار مرکز غیردولتـی زیر نظـر اداره 
بهزیسـتی آران و بیدگل اضافه کرد: کمک های جمع آوری شـده 

در راسـتای نیازهـای مددجویان زیر پوشـش این شهرسـتان در 
زمینه هـای درمان، مسـکن، جهیزیه، سـبد کاال و خرید وسـایل 

ضـروری تخصیـص می یابد.
رییـس اداره بهزیسـتی آران و بیـدگل اظهـار داشـت: در زمینـه 
اشـتغالزایی و توانمندسـازی جامعه هدف در یکسـال گذشـته در 
مجمـوع ۸۴ مـورد تسـهیالت اشـتغالزایی و مشـاغل خانگی به 
ارزش چهـار میلیـارد تومـان از طریق بانک هـای عامل پرداخت 
شـده اسـت. وی افـزود: در حـوزه مسـکن هـم بـه ۲۲ نفـر از 
مددجویـان و توانخواهـان بهزیسـتی آران و بیـدگل تسـهیالت 
بالعـوض بـه ارزش یک میلیـارد و ۵۰ میلیون تومـان پرداخت 
شـده اسـت.ایمانیان خاطر نشـان کرد: بحث مسـکن و خانه دار 
کـردن مددجویان بدون مسـکن ایـن نهاد یکـی از اولویت های 
سـازمان بهزیسـتی اسـت و در ایـن زمینـه تاکنـون اقدام هـای 

خوبی انجام شـده اسـت.

مدیـر روابـط عمومـی اورژانس اصفهـان از 
مصـدوم شـدن 1۰ نفـر درپـی تصـادف دو 
خـودروی سـواری پرایـد و پارس، خبـر داد.

عبـاس عابـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایمنـا، اظهـار کـرد: تصـادف دو خـودروی 
سـواری پرایـد و پارس، بـه مرکـز اورژانس 

اصفهـان گـزارش شـد.
وی بـا بیـان اینکـه حادثه مذکـور در تقاطع 
مهدی آبـاد تیـران رخ داد، افـزود: بالفاصلـه 
دو واحـد امـدادی 11۵ و دو کـد هالل احمر 

بـه محـل حادثه اعزام شـد.
اورژانـس اصفهـان  مدیـر روابـط عمومـی 
خاطرنشـان کـرد: 1۰ نفر شـامل شـش زن 
و چهـار مـرد درپـی ایـن حادثـه مصـدوم و 
۹ نفـر از آنها جهـت انجام اقدامـات درمانی 
بیشـتر بـه بیمارسـتان بهنیـا تیـران، منتقل 

. ند شد

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خبر داد:

2 تن چوب و ذغال بلوط قاچاق کشف شد

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی لنجان خبر داد؛

برداشت بیش از ۹۰ تن گیالس و آلبالو

رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل:

 آران و بیدگلی ها طی یکسال
بیش از ۵ میلیارد تومان به بهزیستی کمک کردند

۱۰ مصدوم درپی تصادف 
پراید و پارس در تیران

سرپرسـت جهاد کشـاورزی سـمیرم گفت: شهرستان سـمیرم رتبه 
چهـارم اسـتان در کشـت گیاهان دارویـی و رتبه پنجم کشـت گل 

محمـدی را به خـود اختصاص داده اسـت.
مصطفـی طایی، سرپرسـت جهـاد کشـاورزی سـمیرم در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در سـمیرم اظهار داشـت: کشـت گیاهـان دارویی 
در شهرسـتان سـمیرم از حـدود ۵ سـال پیـش بـا توجه به شـرایط 
خشک سـالی پیش آمـده بـه صـورت جـدی آغاز شـد که در سـطح 

شهرسـتان حـدود ۲۰۰ هکتار کشـت گیاهان دارویـی داریم.
 وی افـزود: از جملـه گیاهان دارویی کشت شـده در منطقه سـمیرم 
گل محمـدی و زریـن گیـاه اسـت کـه در سـال جـاری بزرگ ترین 
مزرعـه زرین گیاه اسـتان در منطقه وردشـت سـمیرم احداث شـد.

بـا توجـه بـه سیاسـت های وزارت جهـاد  طایـی تصریـح کـرد: 

کشـاورزی مبنـی بـر اصـالح الگـوی کشـت در مناطقی کـه دچار 
بحـران خشک سـالی هسـتند از سـال های ۹۵-۹۴ بـه طـور جدی 
اصـالح الگوی کشـت در شهرسـتان پیگیری و شـروع شـد و طی 
چند سـال گذشـته بـا توجه بـه معرفی تسـهیالت کم بهره کشـت 

ایـن گیاهـان گسـترش پیداکرده اسـت.
سرپرسـت جهاد کشـاورزی سمیرم خاطرنشـان کرد: یکی از اهداف 
مهـم برای تشـویق کشـاورزان به کاشـت گیاهـان با نیـاز آبی کم 

رهایـی از تک محصولـی و مصرف بهینه آب در منطقه اسـت.
وی ادامـه داد: شهرسـتان سـمیرم رتبـه چهـارم اسـتان در کشـت 
گیاهـان دارویـی و رتبـه پنجـم کشـت گل محمـدی را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
• ۱۰۰ هکتار سطح کشت گل محمدی در سمیرم

کیارش سـامی کارشـناس کشـت گیاهان دارویی نیز بیـان کرد: در 
سـال جاری با توجه به معرفی متقاضیان جهت تسـهیالت کشـت 
گیاهـان دارویـی نسـبت بـه سـال گذشـته شـاهد افزایش کشـت 
بوده ایـم و گیاهـان رایـج کشـت در منطقه شـامل آویشـن دنایی و 
باغی، موسـیر، زریـن گیاه، کرفس کوهـی، گل گاوزبان و..... اسـت.

وی در ادامـه عنـوان کـرد: بازاریابی از مهم ترین مسـائل این بخش 
بـوده و طبیعتـاً مشـکالت فراوانـی پیـش روی ایـن کشـت و کار 
اسـت؛ بـا توجـه بـه نوپا بودن کشـت ایـن گیاهـان در شهرسـتان 
و عـدم آشـنایی کشـاورزان با نحـوه فـراوری و بسـته بندی فروش 
ایـن محصوالت به صـورت فله ای و طبعاً باقیمـت کمتری صورت 

می گیـرد.
سـامی گفت: سـطح کشـت گل محمدی در شهرسـتان حدود 1۰۰ 

هکتـار بـا برداشـت 1۰۰ تن گل تر در سـال جاری برآورد شـد.
ایـن کارشـناس کشـت گیاهـان دارویـی افـزود: سـال های قبل با 
توجـه به عدم وجود خریدار گل محمدی در شهرسـتان، کشـاورزان 
بـا مشـکالت زیادی جهـت فروش مواجه شـده و مجبـور به حمل 
گل بـه شهرسـتان کاشـان بودنـد امـا طـی یکـی دو سـال اخیـر 
خریـد ایـن محصـول در شهرسـتان با توجـه به کیفیت خـوب این 
محصـول رواج خوبـی پیداکـرده و تنهـا مشـکل ایـن بخـش نبود 

نیـروی کار ماهـر جهت برداشـت محصول اسـت.
بـه گزارش فارس، شهرسـتان سـمیرم بـا ۲۳ هزار هکتار بـاغ و ۲۰ 
هـزار هکتـار زراعـت قطب بـاغ داری و کشـاورزی اسـتان اصفهان 
اسـت کـه در فاصلـه 16۰ کیلومتـری جنـوب اصفهـان واقع شـده 

است.

سرپرست جهاد کشاورزی سمیرم:

رتبه چهارم در کشت گیاهان دارویی
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The value of Iran’s export to 
Kazakhstan fell 12 percent in 
the first quarter of the current 
Iranian calendar year (March 
21-June 21), from the first 
quarter of the previous year, 
the spokesman of Islamic Re-
public of Iran Customs Admin-
istration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran 
exported commodities worth 
$34 million to Kazakhstan in 
the three-month period.
As the official has previously 
announced, the value of trade 
between Iran and Kazakhstan 
rose 29 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its 
previous year.
Latifi has put the annual trade 
between the two countries at 
729,000 tons valued at $265.2 
million, with 71 percent 
growth in terms of weight.
Iran’s export to Kazakhstan 

stood at 512,000 tons worth 
$187.2 million, with 11 per-
cent and 51 percent rise in 
value and weight, respective-
ly, and Kazakhstan’s export 
to Iran stood at 217,000 tons 
value at $78 million, with 
108 percent and 141 percent 
growth in value and weight, 
respectively, in the past year, 
the IRICA spokesman further 
stated.
He named agricultural, live-
stock and food products, 
construction materials, home 
appliances, oil products, elec-
tronic appliances, industrial 
machinery, bags, shoes and 
clothing, minerals and agri-
cultural machinery as the ma-
jor products Iran exported to 
Kazakhstan and basic goods, 
road tractors, and industrial 
machinery as the major items 
Iran imported from that coun-
try in the previous year.

Active economic diplomacy, 
trade development, strength-
ening of shipping lines and 
benefitting from railway ca-
pacities along with transit 
benefits can lead to the de-
velopment of economic and 
political relations between 
the two countries, the official 
noted.
On June 21, Rahmatollah 
Khormali, the director-gener-
al of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO)’s office of 
Central Asia, Caucasus, and 
Russia, said that Iran and 
Kazakhstan aim to reach the 
bilateral trade of $3 billion by 
the next three years.
He made the remarks referring 
to the trip of the president of 
Kazakhstan to Iran on June 
19 in which nine cooperation 
MOUs were signed by the two 
sides.
“According to the goal set by 

the officials of Iran-Kazakh-
stan Joint Economic Com-
mittee in late February, the 
value of trade between the two 
countries will increase to $3 
billion in the next three years, 
and the export of technical and 
engineering services is seen in 
this goal. There is also scope 
for cooperation in the field of 
oil”, the official further stated.
Kazakhstan’s President Kass-
ym-Jomart Tokayev met Iran’s 
President Ebrahim Raisi in 
Tehran on June 19, and nine 
MOUs were signed in the pres-
ence of the two presidents to 
expand cooperation in dif-
ferent areas between the two 
countries.
In the same day, Iran Cham-
ber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCI-
MA) hosted an Iran-Kazakh-
stan business forum.
The forum was attended by 
ICCIMA Head Gholam-Hos-
sein Shafeie and Kazakhstan’s 
Deputy Prime Minister and 
Minister of Trade and Integra-
tion Bakhyt Sultanov.
Addressing the gathering, the 
ICCIMA head referring to the 
importance of Kazakhstan as a 
Central Asian country in Iran’s 
foreign policy, said: “Given 
the resources and capabilities 
of the two countries in areas 
such as oil and gas, shipping 
in the Caspian Sea, petro-
chemicals, agriculture, metals 
and minerals, chemicals, ani-
mal husbandry, construction 
materials, pharmacy, techni-
cal and engineering services, 
development of relations with 
the Republic of Kazakhstan 
has a special significance for 
Iran.
Kazakhstan’s active participa-

tion in world trade and mem-
bership in the Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) and the 
Shanghai Cooperation Organ-
ization (SCO) has already en-
hanced the potential for trade 
relations between the two 
countries, Shafeie noted while 
complaining that unfortunate-
ly, despite these potentials, 
the trade relations between the 
two countries is still low.
He then called for operational 
steps, including visa facilita-
tion, to increase trade between 
the two sides.
Kazakhstan’s deputy prime 
minister, for his part, em-
phasizing that Iran is a very 
important trade partner for 
Kazakhstan, said: “The peak 
of trade relations between the 
two countries was reached in 
2016, when the worth of trade 
reached one billion dollars. But 
in 2020, due to some events, 
including the coronavirus out-
break, trade between the two 
countries fell by a quarter to 
about $238 million.”
“Last year we saw an 85-per-
cent increase in trade between 
Iran and Kazakhstan, as trade 
between the two countries 
reached $440 million. It 
should be noted that 99 per-
cent of Kazakhstan’s exports 
to Iran are grains, of which 
$150 million is wheat export”, 
Sultanov further stated.
Saying that in the first quarter 
of this year, the trade between 
the two countries grew by 
43 percent, and 70 percent 
of Kazakh companies export 
their products to Iran, the 
official added: “We can ex-
pand our relations and reach 
$3 billion value of bilateral 
trade”.

Export from Iran to Kazakhstan drops 12% in 3 months yr/yr

Unpacking Iran’s nu-
clear warning shot
In what appeared to be a strong warn-
ing shot, Iran announced that it is 
technically capable of developing a nu-
clear weapon but it has no intentions 
of using that capability. 
Kamal Kharrazi is usually reticent and 
cagey about Iran’s foreign policy. He 
rarely speaks to the press. And when 
he speaks, he chooses his words care-
fully and in a measured way. That’s 
why his recent remarks that Iran is 
now a nuclear threshold state should 
be read carefully. 
In an interview with Al Jazeera, Khar-
razi, who is the head of Iran’s Strategic 
Council on Foreign Relations (SCFR), 
said Iran does have the technical ca-
pability to build a nuclear weapon and 
that it is virtually a nuclear threshold 
state with nuclear deterrence. “That 
they [the West] speak of Iran getting 
closer to being a nuclear threshold 
state, [is nothing new]. It should be 
said that Iran is a [nuclear] threshold 
state and this is not clandestine. Iran 
is capable of building a nuclear bomb. 
But it has no intention of doing so,” he 
said, according to a readout of the in-
terview put out by the SCFR website.
Kharrazi then explained why Iran does 
not intend to build such a weapon. 
“Nuclear weapon runs counter to 
Iran’s beliefs and its security exigen-
cies. The mere possession of nuclear 
technology and the capability of build-
ing a bomb is a deterrent,” he said.
However, Kharrazi’s remarks are of 
great importance due to the context 
in which they were made. They came 
at a time when Israel is pushing hard 
for a military option against Iran. Dur-
ing U.S. President Joe Biden’s visit 
to Israel, several former and current 
Israeli officials openly called on the 
U.S. president to threaten Iran with a 
military option in the hope that such 
a threat would intimidate Iran into 
giving up its nuclear program. To 
their chagrin, Biden stopped short of 
vigorously threatening Iran except in 
the joint declaration he signed with 
Israeli Prime Minister Yair Lapid. “The 
Jerusalem U.S.-Israel Strategic Part-
nership Joint Declaration” made two 
references to Iran in the context of ac-
cusing it of pursuing nuclear weapons. 
The Declaration highlighted a U.S. 
commitment to “use all elements of 
its national power to ensure” that Iran 
does not acquire nuclear weapons, 
which was seen as a veiled military 
threat. 
Of course, Biden said in an interview 
with Israeli media that he will resort to 
the use of forces only as a “last resort.” 
This was a threat but it apparently fell 
short of Israeli expectations.  It seems 
that the Israelis, disappointed at Bid-
en, moved to threaten Iran directly. An 
Israeli top military official has said that 
preparing a military option against Iran 
is a “moral obligation” and that they 
are working to fulfill that obligation. 
Kharrazi made it clear that Iran has 
done the same thing in terms of pre-
paring a credible response to possible 
Israeli aggression. He said Iran con-
ducted extensive military drills with 
the aim of striking deep inside Israel in 
the event that “our sensitive facilities 
are targeted.”
The Iranian official alluded to another 
point. He said it is impossible for Is-
rael to eliminate “Iran’s nuclear knowl-
edge” by pursuing “terrorist moves” 
against Iranian nuclear scientists. 
“We have now enriched uranium up to 
60%. Increasing enrichment to 20% 
was a tougher job. And reaching 60% 
purity was done in a matter of 2-3 
days. Therefore, that is not difficult. 
We’re a screwdriver’s turn away from 
reaching the 90% purity,” he said, 
underlining that Iran’s nuclear knowl-
edge cannot be eliminated through as-
sassinations because it has taken root 
in Iran.  Kharrazi’s remarks indicated 
that Iran does not intend to build nu-
clear weapons and that a U.S.-Israeli 
attack against Iran will not succeed in 
stopping Iran’s nuclear program. But 
they could be a warning shot across 
the West’s bow that Iran is not with-
out options if they keep threatening it 
and stonewalling in the nuclear talks. 
Iran has said it is willing to reach a 
fair solution to the nuclear issue but 
the West failed to reciprocate Iran’s 
goodwill.

Iran praises Iraq for 
proactive initiatives 
in regional talks
In a phone conversation with 
his Iraqi counterpart Fuad Hus-
sein on Sunday, Iran’s Foreign 
Minister Hossein Amir Abdolla-
hian lauded Baghdad’s proactive 
initiatives and participation in 
launching and promoting re-
gional negotiations.
Amir Abdollahian and Hussein 
addressed bilateral and global 
concerns, including negotiations 
between Iran and Saudi Arabia.
The senior Iranian diplomat stat-
ed that Tehran was ready to ex-
plore matters of shared interest 
in bilateral and regional contexts 
by continuing consultation and 
exchange of opinion with its Ira-
qi counterpart.
Amir Abdollahian was given 
Hussein’s assessment on the re-
cent meeting in Jedda at which 
Iraq was represented.
All members of the Persian Gulf 
Cooperation Council (GCC) as 
well as Egypt, Jordan, and Iraq, 
collectively known as the GCC+3 
countries, attended the summit, 
hosted by Saudi Arabia on Fri-
day. The leaders of these coun-
tries attended this meeting in 
which U.S. President Joe Biden 
was the chief guest.
The foreign minister of Iraq 
stated that during the meeting, 
Baghdad insisted on necessary 
steps for regional cooperation 
and that it would continue its 
efforts in accordance with the 
peace and stability of the region.
Iran and Saudi Arabia, the two 
regional important states, have 
had multiple rounds of de-esca-
lation negotiations in Iraq since 
April 2021 in an effort to mend 
their strained relations.
Despite the claims of both par-
ties, no substantial progress has 
been made to far.
Saudi Arabia broke off diplomat-
ic ties with Iran in January 2016 
when Iranian demonstrators 
stormed its embassy in Tehran 
following the Saudi execution 
of influential Shia cleric Sheikh 
Nimr Baqir al-Nimr.
Afterwards, the kingdom main-
tained a combative foreign pol-
icy toward the Islamic Republic, 
particularly when Donald Trump 
held the helm at the White 
House and the Saudi monarchs 
were friendly with him.

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

Iran ambassador 
meets Taliban top 
diplomat
Bahador Aminian, Iran’s ambas-
sador to Afghanistan, has met 
with the Taliban’s acting foreign 
minister, Amir Khan Muttaqi. 
The Iranian ambassador con-
sidered the establishment of 
security and stability in Afghani-
stan in the interest of the region, 
stressing the need for Iran and 
Afghanistan to reach an agree-
ment to settle border issues.
Hafeez Zia Ahmad, the spokes-
man for the Afghan foreign min-
istry, announced the meeting on 
Twitter. 
Zia Ahmad confirmed that the 
talks focused on the issue of 
migrants and Afghan detainees 
in Iran, fight against drugs, bor-
der issues, in addition to trade 
cooperation between the two 
countries, according to Al Alam.
Muttaqi expressed his satisfac-
tion with the strengthening of re-
lations between Tehran and Ka-
bul, stressing that Afghanistan 
is making efforts to turn into a 
regional transit center and will 
participate in transporting com-
mercial goods between Iran and 
Tajikistan to achieve this goal.

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 2,133,115 
million tons of commodities worth 
$459 million were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1.768 million tons of commodities 
valued at almost $246 million.
On this floor the IME sold 1.026 mil-
lion tons of cement, 187,747 tons of 
steel, 41,000 tons of sponge iron, 
2,540 tons of zinc, 8,775 tons of 
aluminum, 5,423 tons of copper, 120 
tons of molybdenum concentrate and 
19 kg of gold bars.
Furthermore, the IME witnessed on 

both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
225,317 tons of commodities worth 
nearly $205 million.
Commodities traded on this floor 
included 75,254 tons of polymeric 
products, 139,600 tons of vacuum 
bottom, 46,000 tons of lube cut, 
31,188 tons of chemicals, 1,160 
tons of sulfur, 2,816 tons of base oil, 
52,686 tons of bitumen and 200 tons 
of insulation.
The IME also traded within the same 
week 13,154 tons of commodities on 
its side market.
As previously reported, 10,826,000 
million tons of commodities worth 
more than $3 billion were traded at 
Iran Mercantile Exchange during the 

past Iranian calendar month Khordad 
(ended on June 21), the third month 
of Iranian calendar year, showing 21 
percent and 36 percent growth in val-
ue and weight, respectively, as com-
pared to the second month.
The exchange saw on both domestic 
and export pits of its oil and petro-
chemical trading floor, trade of 1.558 
million tons of commodities valued 
at more than $1.1 billion.
The IME’s customers purchased on 
this floor 300,800 tons of vacuum 
bottom, 400,622 tons of bitumen, 
444,102 tons of polymeric products, 
206,000 tons of lube cut, 155,855 
tons of chemicals, 25,165 tons of 
sulfur, 24,198 tons of oil, 500 tons of 
argon and 800 tons of insulation.
Furthermore, the exchange saw trade 
of more than 9.181 million tons of 
commodities worth nearly $2 billion 
on its metals and minerals trading 
floor.
Items traded on this floor included 
5,986,000 tons of cement, 1,669,000 
tons of steel, 1,224,000 tons of iron 
ore, 180,000 tons of sponge iron, 
83,470 tons of aluminum, 55,149 
tons of zinc, 35,361 tons of copper, 
670 tons of molybdenum concen-
trate, 1,000 tons of coke, 60 tons of 
lead, 90 tons of precious metals con-
centrate and 5 kg of gold bars.
On its agricultural trading floor, the 
exchange saw offering of five tons of 

saffron.
Next was the IME’s automobile trad-
ing floor with trades of 22 Cara Se-
dan automobiles.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 86,358 
tons commodities.
The value of trades at the Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the ex-
change increased 128 percent in 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), which was the 
highest level of growth in the history 
of the exchange since its establish-
ment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of differ-
ent products, 10 major records in to-
tal value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth $459m traded at IME in a week

An Omani trade delegation is scheduled to visit Iran 
in the next Iranian calendar week (starts on Satur-
day), Iran’s Deputy Foreign Minister for Economic 
Diplomacy Mehdi Safari announced on Monday.
The official made the remarks while expressing his 
satisfaction with the results of many issues ap-
proved by the two countries’ joint economic com-

mittee.
As announced last month by the head of Iran-Oman 
Joint Chamber of Commerce, a special barter sys-
tem will be established in trade between the two 
countries.
Mohsen Zarabi made the remarks pointing to the 
145-percent growth in trade between the two coun-

tries in the first two months of the current Iranian 
calendar year (March 21-May 21), as compared to 
the same period of time in the past year.
Zarabi has also said that the trade between 
Iran and Oman is expected to reach $2 billion 
by the end of the current Iranian calendar year 
(March 20, 2023).

Omani trade delegation to visit Tehran next week
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Iran lost to defending champions South 
Korea 32-27 in the 2022 Asian Junior 
Handball Championship on Monday.
Iran, who started the campaign with 
a 32-28 loss against Saudi Arabia in 
Group A, will meet Kuwait on Wednes-
day. Bahrain, Japan, India and Pakistan 
are in Group B. The competition got un-

derway in Manama, Bahrain on July 17 
and will run until July 24. It also acts as 
a qualification tournament for the 2023 
Men’s Junior World Handball Champi-
onship, with top four teams from the 
championship directly qualifying for the 
event to be jointly hosted by Germany 
and Greece.

Iran fall short 
against Korea 
at 2022 Asian 
Junior Handball 
C’ship

Tehran: Capital of 
active regional di-
plomacy
Hossein Amir-Abdollahian 
Iran’s foreign minister ; Since 
its inauguration, Iran’s cur-
rent administration, a trans-
formative one for and of the 
people, without a doubt set its 
eyes on fortifying the coun-
try’s foreign policy, placing a 
high priority on establishing 
close relations with its neigh-
bors and further activating 
Iran’s current constructive 
role in the region. In that 
spirit, with less than a year in 
office, Iran’s President Aya-
tollah Raeisi has made many 
visits to neighboring coun-
tries, including Tajikistan, 
Turkmenistan, Russia, Qatar, 
and Oman, and reciprocal-
ly received heads of several 
neighboring states in Tehran. 
Such active interactions have 
so far led to consolidating 
Iran’s presence and role in 
the region as well as reach-
ing agreements and signing 
many cooperation documents 
aimed at strengthening bilat-
eral relations with regional 
and neighboring countries 
in all areas of mutual inter-
est, especially in terms of 
economy, commerce, poli-
tics, tourism, culture, private 
sector cooperation, and even 
defense and security.
In that regard, Russian Presi-
dent Vladimir Putin and Turk-
ish President Recep Tayyip 
Erdoğan paying a visit to Iran 
to hold a trilateral meeting as 
part of the initiative known as 
the Astana format, should be 
analyzed within the context of 
a neighbor- and region-cen-
tered policy.

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

Raeisi to host Pu-
tin, Erdogan in 
Tehran
The Middle East region has 
become the destination of 
high-profile diplomatic trips 
in recent days. Three days 
after U.S. President Joe Bid-
en’s visit to Saudi Arabia, 
where he met leaders of nine 
regional Arab countries, Rus-
sian President Vladimir Putin 
and Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan have arrived 
in Tehran for a tripartite 
meeting with Iran’s President 
Seyyed Ebrahim Raeisi.
The summit in Tehran is the 
continuation of a diplomatic 
drive known as the “Astana 
Process” which started in 
2016 in the capital city of Ka-
zakhstan – now Nur-Sultan – 
at the initiative of Russia, Iran 
and Turkey, to stop the war in 
Syria and restore peace in the 
Arab country. With a war rag-
ing in Ukraine and Russia’s 
shift of focus away from the 
developments in Syria, the 
heads of states of the three 
countries have come together 
in Tehran to coordinate more 
on Syria.

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

Four-gold Iran 
steals the show at 
International Biol-
ogy Olympiad
Iran’s four-person team came 
first in the International Biol-
ogy Olympiad with four gold 
medals, making it the best 
result of the country’s IBO 
profile in 23 years.
Mahdi Afshari, Amirreza Zey-
nali, Mohammad-Amin Kiani, 
and Mohammad-Mahdi Ra-
himpour were the four gold 
medalists of Iran in the scien-
tific tournament.

Amazon’s 4 Keys to Success, 
According to Jeff Bezos
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.inc.com/marla-tabaka/jeff-bezos-says-these-4-principles-are-key-to-amazons-success-they-can-work-for-you-too.html
https://www.cnbc.com/2021/07/05/jeff-bezos-best-lessons-for-success-from-his-27-years-as-amazon-ceo.html

The behemoth online retailer boasts 
more than 250 million square feet of 
owned and leased warehouse space, 
according to last year’s annual report. 
Ranking second only to Walmart in 
number of employees, Amazon em-
ploys approximately 647,000 people. 
How does a company of this size not 
only function but continue to grow at 
such a mind-blowing pace?
In this interview at the George W. Bush 
Presidential Center’s Forum on Leader-
ship, Jeff Bezos credits four principles 
within Amazon’s core values.
Customer obsession.
“The first and by far the most impor-
tant one is customer obsession as 
opposed to competitor obsession,” he 

says. “I have seen over and over again 
companies talk about being customer 
focused, but really when I pay close at-
tention to them I believe they are com-
petitor focused, and it’s a completely 
different mentality, by the way.”
Bezos goes on to explain that being 
competitor focused can work, but not 
in the long run. 
Don’t be a follower, be an innovator. 
As technology, culture, and science, 
among other things, change and 
evolve, what might your customer 
base need or want? If you wait to see 
what your competitors come up with, 
you will always be a follower, never an 
innovator.
Eagerness to invent.

According to Bezos (and most likely 
public opinion, as well), Amazon loves 
to pioneer. “We need to have some-
thing that is differentiated and unique-
-something that customers are going 
to like.”
Focus on your Passion
You don’t choose your passions, your 
passions chooses you.
The billionaire says that most people 
never realize their calling. I assume the 
reason is simple, and it takes time with 
yourself and hard work to unravel what 
is wrapped inside us.
Take risks
One of the most important mysteries 
of success in business is risky.
That philosophy helped shape Bezos’ 

life before he even launched Amazon. 
When he was just 30 years old, Bez-
os had a Wall Street job at hedge fund 
D. E. Shaw, but he saw promise in the 
future of the internet economy and 
got the idea to build a bookstore on-
line. Bezos’ boss agreed the idea had 
potential, but he still tried to convince 
Bezos that it would be less of a risk to 
keep the job he had.
“I pictured myself [at] 80 years old, 
thinking back on my life in a quiet 
moment of reflection,” Bezos said of 
that moment in his life during a 2020 
fireside chat in India. “Would I regret 
leaving this company in the middle of 
the year? And walking away from my 
annual bonus?”

Of course, Bezos decided to go for it.
“I didn’t think I’d regret trying and fail-
ing. And I suspected I would always be 
haunted by a decision to not try at all,” 
Bezos said in 2018. So he “took the 
less safe path to follow my passion, 
and I’m proud of that choice.”
 “I’m not just talking about business 
things,” he said. “It’s like, ‘I love that 
person and I never told them,’ and you 
know, 50 years later you’re like, ‘Why 
didn’t I tell her? Why didn’t I go after 
it?’
Make good decisions — fast
Bezos believes that the key to main-
taining an innovative business is to 
make “high-quality, high-velocity de-
cisions.”

As announced by a provincial offi-
cial, commodities valued at $21 mil-
lion were exported from Hamedan 
province in the first quarter of the 
present Iranian calendar year (March 
21-June 21).
Ahmad Shanian, the head of the 
province’s Industry, Mining and 
Trade Department, said that of the 
mentioned figure, $7.242 million 
was the export from industry sector 
of the province, with 112 percent 
growth year on year.
He said agricultural products valued 
at $3.091 million were exported from 
Hamedan in the first quarter, show-
ing 50 percent drop as compared to 
the first quarter in the past year.
As announced by the head of the 

Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value 
of Iran’s non-oil exports reached 
$13.69 billion in the first three 
months of the current Iranian calen-
dar year, up 21 percent compared to 
the last year’s same period.
Alireza Moghadasi said Iran ex-
ported 27.7 million tons of non-oil 
commodities in the mentioned three 
months.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $4.214 
billion worth of imports from the Is-
lamic Republic, followed by Iraq with 
$1.824 billion, Turkey with $1.737 
billion, the United Arab Emirates 
with over $1.645 billion, and India 
with $424 million.

Goods valued at $21m exported from 
Hamedan province in a quarter

There are more than 15,000 mining 
machines, which are over 20 years old, 
in the fleet of mining industries of the 
country, which need renovation and 
replacement, according to the deputy, 
industry, mining and trade minister for 
mines and mining industries.
Reza Mohtashami said some of these 
machines can be renovated, but the rest 
should be replaced through imports.
The liberalization of the import of min-
ing machinery is only limited to ma-
chinery that cannot be manufactured 
inside the country, he stated.
The import of mining machinery with-
out a history of manufacturing inside 
the country has been liberated without 
restrictions, and in this way, a good 
prospect is expected in the mining in-
dustry equipment sector in the future, 

the official said, adding that in terms of 
the other machines that can be manu-
factured inside the country, import will 
not be done.
Having 81 different types of minerals, 
Iran is one of the top 10 mineral-rich 
countries across the globe. In this re-
gard, the Iranian government is pursu-
ing several programs for promoting the 
mining sector as a major contributor to 
the country’s economic growth.
But despite these programs, this sector 
is facing several challenges.
According to a report released in the 
past Iranian calendar year (ended on 
March 20) by the Research Center of 
the parliament, the challenges of the 
mining sector are 44 percent related 
to laws and the lack of a long and clear 
mining strategy, 33 percent are related 

to mismanagement and problems of 
miners, 13 percent to environmental 
and natural resources problems, and 
10 percent are related to international 
problems.
Lack of machinery is also a major chal-
lenge in the mining sector.
A board member of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) has said: “At present, 
due to the shortage of these machines, 
purchase prices have skyrocketed and, 
in addition, their rents have become 
very expensive. At these prices, it is not 
profitable for small and medium-sized 
mines to rent machinery and become 
active. Finally, the miner has the mine 
and the raw material, but it is not eco-
nomical due to the expensive operation 
of the machinery”.

The value of Iran’s export to the European Union (EU)’s member 
states rose 39 percent in the first five months of 2022, as compared 
to the first five months of 2021, according to the data released by 
the European Union’s statistics office Eurostat.
The Eurostat’s data show that Iran has exported commodities worth 
€465 million to the union in the five-month period of this year, while 
the figure was €333 million in the same times span of the previous 
year, IRNA reported.
The EU’s export to Iran has also rose six percent to €1.61 billion 
from €1.512 billion.
According to the Eurostat, the value of trade between Iran and the 
European Union reached €2.075 billion in January-May 2022, while 
the figure was €1.845 billion in the same period of time in 2021.
Among the EU member states, Germany was Iran’s top trade part-
ner in the mentioned five months, accounting for 37 percent of 
Iran’s total trade with the union.

As previously reported by the Eurostat, the value of trade between 
Iran and the European Union reached €4.863 billion in 2021, regis-
tering a nine-percent growth compared to the previous year.
The trade between Iran and the European Union during 2020 stood 
at €4.458 billion.
Iran exported €922 million worth of commodities to the union dur-
ing January-December 2021 to register a 29-percent rise year on 
 year.
Based on the mentioned data, the exports from Europe to the Islam-
ic Republic in the said year also increased by five percent, standing 
at €3.941 billion.
Iran had imported €3.745 billion worth of commodities from the 
European Union states in 2020, while exporting €713 million to the 
region.
Among European countries, Germany was Iran’s top trading part-
ner in 2021, accounting for about a third of Iran’s trade with the 

European Union. Germany exported €1.449 billion worth of goods 
to Iran while importing €274 million worth of commodities from 
the Islamic Republic. The country’s total trade with Iran was 1.723 
billion euros.
Italy was Iran’s second-biggest trading partner with €628 million 
euros of commodity exchanges. The country exported €450 million 
worth of goods to Iran while importing €178 million worth of prod-
ucts from the country.
The Netherlands stood in third place with a trade of €481 million. 
The country exported €443 million euros worth of goods to Iran and 
imported €38 million.
Iran mainly exports foodstuff and livestock, beverages and tobac-
co, raw materials, mineral fuels, and vegetable oils to the European 
countries, while foodstuff, beverages and tobacco, mineral fuels, 
vegetable oils, and chemicals are also the main products imported 
from the union.

Iran’s exports to EU up 39% in 5 months on year

Over 15,000 worn-out mining machines require 
renovation, replacement in country
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 اخبار اصفهان  مدیر عامل آبفای 
اصفهان بر لزوم توسعه و استفاده از 
فناوری های نوین به منظور تسریع در 
ارائه خدمات به مشترکان آبفای استان 

اصفهان تأکید کرد.
حسـین اکبریان در بازدید از معاونت 
خدمـات و مشـترکین آبفای اسـتان 
اصفهان گفـت: با توجه به شـاخص 
بودن بسـیاری از روندهای در دست 
اقدام این معاونت در سـطح کشـور، 
توسـعه و اسـتفاده از فناوری هـای 
جدیـد بـه منظـور تسـریع در ارائـه 

خدمـات، الزم بـه نظر می رسـد.
توسـعه  افـزود:  همچنیـن  وی 
زیرسـاخت الکترونیکی بـرای بهینه 
سـازی فعالیت هـا و بازنگـری زمان 
محـور فرآیندهـا بـرای کاهـش 
ارائـه  زمـان  مـدت  محسـوس 
خدمـات، مـورد توجـه قـرار گیـرد.

اکبریـان در ایـن بازدیـد بـر توسـعه 
در بخش هـای  تحلیـل سیسـتم 
مختلـف بـرای اتخـاذ تصمیمـات 
دقیق تـر و علمـی، توجـه بیشـتر 

بـه ارتقـای سـطح علمـی کارکنان 
حوزه مشـترکین بـه ویـژه نیروهای 
پیمانـکاری، جـذب نیروهـای نخبه 
و کارآمـد بـرای رفـع کمبودهـای 
نیـروی انسـانی حـوزه مشـترکین، 
کمک به رفع مشـکالت پیمانکاران 
به عنـوان بـازوی ارائـه خدمـات به 
مشـترکین، توجـه ویـژه به توسـعه 
نـرم افزارهای در دسـت اسـتفاده در 
مجموعـه و یکپارچه سـازی آن ها و 
برخـی نکات دیگـر مدیریتـی تاکید 
کـرد و انجـام ایـن قبیـل اقدامـات 
را منطبـق بـا رویکـرد جدیـد آبفای 
اسـتان اصفهان در قالب کار جهادی 

مبتنـی بـر دانـش تفسـیر کرد.
گفتنـی اسـت مدیـر عامـل آبفـای 
اسـتان اصفهـان از کلیـه واحدهای 
مدیریتی در حـوزه سـتادی معاونت 
خدمات مشـترکین و درآمد شـرکت 
بازدیـد کـرده و از نزدیـک در جریان 
آن حـوزه  فعالیت هـای  آخریـن 

قرارگرفـت.
شـایان ذکـر اسـت کارکنـان حوزه 

معاونـت خدمـات مشـترکین در 
این بازدیـد سـه سـاعته، در فضایی 
صمیمـی به بیـان دیدگاه هـای خود 
در ارتبـاط با امـور پرداخته و مسـائل 
و مشـکالت خـود را بـا مدیرعامـل 

شـرکت در میـان گذاشـتند.

در ایـن بازدیـد مدیـران مربوطـه 
ضمـن ارائـه گـزارش وضعیـت و 
شـاخص های عملکـردی حـوزه 
کاری خـود، اقدامات در دسـت اقدام 
در زمینـه ارتقـای امـور و خدمات به 
ویـژه اسـتفاده از فناوری هـای نوین 

در جهت ارائه خدمات به مشـترکین 
دیدگاه هـای  بـا  و  برشـمرده  را 
مدیرعامـل جدیـد شـرکت آبفـای 
اسـتان اصفهـان در رابطـه بـا رونـد 
خدمت رسـانی به مشـترکین آشـنا 

شـدند.
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مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان با دعوت 
مجمع نمایندگان استان اصفهان، گزارش اقدامات 
این سازمان را به نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی ارائه کرد.
صفاری در سی و سومین جلسه مجمع نمایندگان 
استان که در محل پاالیشگاه اصفهان برگزار گردید 
گزارش اقدامات بیمه سالمت در خدمت رسانی 

مطلوب به مردم را ارائه نمود.
صفاری با تبریک اعیاد ماه ذی الحجه گفت: اهل 
بیت )ع( الگوی تمام و کمال خوبی ها و نیکی ها 
هستند و ان شاء ا... بتوانیم به صورت عملی در سیره 

اهل بیت )ع( قدم برداریم.
وی ادامه داد: سازمان بیمه سالمت در سال 91 با 
هدف اصلی تجمیع بیمه ها و کاهش سهم پرداخت 
از جیب مردم تشکیل شد. در حال حاضر بیش از 
نیمی از جمعیت کشور در قالب 5 صندوق بیمه ای 
تحت پوشش این سازمان قرار دارند و از خدمات 
درمانی مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد 

بهره مند می شوند.

صفاری ادامه داد: با تحقق نسخه الکترونیک، 
مطالبات مؤسسات طرف قرارداد به روز پرداخت 
می شود و شهروندان می توانند با ارائه کدملی 
خدمات خود را دریافت نمایند. وی گفت: ماهانه 
حدود 112 میلیارد تومان در درمان استان در 
بخش های بستری و سرپایی هزینه می شود 
که در بستری 90 درصد و در بخش سرپایی و 
پاراکلینیک 70 درصد تعرفه دولتی توسط بیمه 

پرداخت می شود.
در  اصفهان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
بخش دیگری از صحبت های خود گفت: حجم 
گسترده ای از پزشکان شاغل در بخش دولتی با 
مجوزهای ارائه شده از بخش دولتی خارج و در 
بخش خصوصی ارائه خدمت می کند. بیمه ها 90 
درصد تعرفه دولتی را پرداخت می کند و با ارجاع 
بیمار به بیمارستانهای خصوصی مابه التفاوت 
تعرفه ها از بیمار گرفته می شود. ارجاع بیماران از 
بخش دولتی به بخش خصوصی باید بررسی و 

بازنگری شود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه تصمیم شهرداری 
مبنی بر کاهش تصدی گری در امر برگزاری 
مراسم و جشن های مذهبی و دینی و حمایت 
از ستادهای مردمی برای تحقق این موضوع در 
سطح شهر صحیح است، گفت: اعتقاد راسخ داریم 
در مراسم و آئین های مذهبی، مردم باید داعیه دار 
باشند. علی قاسم زاده در حاشیه بازدید از ستاد 
مردمی اطعام بزرگ غدیر ضمن عرض خدا قوت 
به جوانانی که در این عرصه فعالیت می کنند، 
اظهار کرد: وسعت شوق و شعف افرادی که در 
توزیع و پخت اطعام غدیر خم فعالیت می کنند، 

ستودنی است.
وی ادامه داد: بدون شک هرکسی که عشق 
حضرت علی )ع( و شیعیان را در دل دارد و این گونه 
برای پذیرایی و اطعام آن ها فعالیت می کند، برای 

ظهور حضرت مهدی )عج( نیز آماده است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: همه ما مدیون 
آل علی )ع( و خاندان پاک و مطهر آنها هستیم 
و هر آنچه داریم از لطف ائمه معصومین است، 

لذا امیدواریم بتوانیم حق لطف آن ها را از طریق 
محبت به ائمه اطهار ادا کنیم.

وی با بیان اینکه وفاداری به سیره و مسیر ائمه 
اطهار و آمادگی برای ظهور حضرت بقیه اهلل 
االعظم )عج( خواسته خدا و رسول اهلل از 
مسلمانان و شیعیان علی )ع( است، گفت: با توجه 
به حضور پرشور جوانان در مراسم اطعام غدیر، به 
این نتیجه رسیدیم که تصمیم شهرداری مبنی بر 
کاهش تصدی گری در امر برگزاری جشن ها و 
مراسم مذهبی و دینی و حمایت از ستادهای 
مردمی برای تحقق این موضوع در سطح شهر 

صحیح است.
قاسم زاده اضافه کرد: شهرداری وظیفه دارد 
مشکلی پیش پای دیگران ایجاد نکند و سپس 
در صورت توان به ستادهای مردمی کمک کند 
و مسیر را برای ظهور و بروز ستادهای مردمی 
در عرصه های مختلف هموار کند؛ در واقع اعتقاد 
راسخ داریم که در مراسم و آئین های این چنینی 

مردم باید داعیه دار باشند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان با اشاره به اینکه سرانه تجارت 
الکترونیک در اصفهان نسبت به کشور پایین تر است، گفت: مشکالت ما در استان به 
دلیل یکپارچه نشدن فعالیت هاست، اگرچه زیرساخت های خوبی از نظر لجستیک 

داریم.
کاظم آیت الهی، در نشست خبری به مناسبت هفته تجارت الکترونیک، اظهار کرد: 
سرانه تجارت الکترونیک در ایران پایین است و متاسفانه سرانه اصفهان نیز نسبت 

به ایران پایین تر است.
وی افزود: با وجود سهم پایین استان در تجارت الکترونیک، اصفهان پتانسیل های 
بسیاری از جمله جمعیت دانشگاهی و تحصیل کرده برای موتور محرک تجارت 
الکترونیک و همچنین زیرساخت های بسیاری دارد که به دنبال آن می توان شاهد 

رشد تجارت الکترونیک باشیم.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، تاکید کرد: 
البته اداره پست و فعاالن این صنف اقداماتی را برای توسعه تجارت الکترونیک 

انجام داده اند.
وی افزود: تجارت الکترونیک مقرون به صرفه است و اکنون در این حوزه 
فرهنگسازی تجارت الکترونیک شده و به همین دلیل کمیسیونی برای تجارت 

الکترونیک این موضوعات تشکیل می شود.
وی گفت: اقداماتی در این کمیسیون با کمک سازمان نظام مهندسی رایانه، صندوق 
پژوهش و فناوری استان اصفهان، شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد، هاب 
اصفهان، خانه نوآوری اصفهان و مرکز نوآوری رسانه کاما و با همراهی اتاق بازرگانی 
شکل گرفت و رویداد تجارت الکترونیک از اول تا هشتم مرداد ماه در اصفهان برگزار 

می شود.
آیت الهی توضیح داد: از یکشنبه تا پنجشنبه مجموعه دوره های آموزشی برای 
بخش های مختلف در حوزه تجارت الکترونیک برگزار می شود و همچنین طی هشتم 
مرداد ماه در محل همایش اتاق بازرگانی برگزیدگان این رویداد مشخص می شوند که 

امیدواریم این همایش هرساله با کلیت و رشد بهتر برگزار شود.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا درباره سهم پایین اصفهان در تجارت الکترونیک، گفت: 
مشکالت ما در استان به دلیل یکپارچه نشدن فعالیت هاست، اگرچه زیرساخت های 

خوبی از نظر لجستیک داریم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان با اشاره به ظرفیت استان در 
تولیدات خاص همچنین تولید عمده صنایع دستی کشور در اصفهان و این پتانسیل 
برای تجارت الکترونیک، گفت: از نظر پتانسیل بخش خصوصی سازمان نظام 

مهندسی رایانه اصفهان بزرگ ترین سازمان بعد از تهران است، اما متاسفانه سرانه 
ما در تجارت الکترونیک نسبت به استان های دیگر پایین است و این به دلیل عدم 

یکپارچگی است.
وی به رویداد تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این رویداد ممتازی خواهد شد 
و باتوجه به اینک سابقه چنین رویدادی را در کشور نداشتیم، امیدواریم این رویداد 

موجب یکپارچگی این حوزه شود.
آیت الهی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت دولت الکترونیک، 
اظهار کرد: به عنوان نماینده بخش خصوصی شاهد رشد دولت الکترونیک در ایران و 

استان نسبت به دوره آغازین آن بودیم.
وی تاکید کرد: امروز شاهد رشد فناوری در دنیا هستیم و دو رسالت حاکمیت در این 
بخش فرهنگ سازی و ایجاد انسجام برای تحقق دولت الکترونیک است که هنوز 

برای عرضه این خدمات در حاکمیت این انسجام ایجاد نشده و شاهد گریز هستیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، افزود: میدان دیدی توسط 
حاکمیت برای تحقق دولت الکترونیک و ارائه منسجم خدمات آن وجود ندارد و این 
زیرساخت هنوز دوام و قوام پیدا نکرده است و ما به عنوان بخش خصوصی از سرعت 

دولت الکترونیک راضی نیستیم.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در مجمع نمایندگان استان مطرح کرد:

 اقدامات بیمه سالمت
در خدمت رسانی مطلوب

شهردار اصفهان:

 مردم باید داعیه دار مراسم
و آئین های مذهبی باشند

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان مطرح کرد؛

سرانه پایین تجارت الکترونیک در اصفهان نسبت به کشور

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

لزوم توسعه فناوری های نوین به منظور تسریع خدمات به مشترکان

منصور شیشه فروش افزود: تخلف ساختمان هایی که در کمیسیون ماده 100 
بدلیل پایداری و ایمنی ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد نباید با دریافت 

جریمه جبران شود و باید دستور قلع و قمع آنها صادر شود.
وی با اشاره به اهمیت رعایت مقررات ملی ساختمان، تاکید کرد: تخلفاتی که در 
کمیسیون های ماده 99 و 100 در مورد ایمنی وجود دارد نباید با دریافت جریمه 

بخشیده شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: این دستورالعمل ها به 
کلیه شهرداری های استان ابالغ شده و رصد و پایش این موارد توسط شهرداران 

انجام می شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلندمرتبه، 
اضافه کرد: این کارگروه در شهر اصفهان هم اماکنی را شناسایی کرده است که 
الزامات ایمنی را رعایت نکرده بودند و اخطار الزم به مالکان این ساختمانها 

ارائه شده است.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: وزیر کشور پس از ریزش ساختمان متروپل 
آبادان بخشنامه ای به استانداران صادر کرد و به کلیه دستگاهها ابالغ شد که 
بر اساس بند چهارم این بخشنامه راه و شهرسازی مکلف شده ارزیابی ایمنی 
ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را در کالنشهرها در برابر 
آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش را با همکاری مرکز تحقیقات راه و 

شهرسازی انجام دهد.
وی افزود: همچنین در کارگروهی استانی با مسوولیت اداره کل راه و شهرسازی 
در ستاد مدیریت بحران مصوب شد که راه و شهرسازی شناسایی، ارزیابی ایمنی 
ساختمان های مهم و بلند مرتبه را با اولویت کالنشهرها در قالب یک کارگروه 
ویژه )کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه( انجام دهد 
که دبیرخانه این کارگروه در راه و شهرسازی است و جلسه های مربوطه در حوزه 
معاونت هاهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شده و بر اساس گزارش طبق 

چک لیست های مشخص شده پیگیری های الزم انجام می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: ساختمان های 1۴ طبقه 
فوالدشهر و ساختمان های بلند مرتبه در دیگر نقاط استان در دستور کار بررسی 

این کارگروه قرار دارد.
وی بیان کرد: شهرداری ها بر اساس بنده 1۴ ماده 55 قانون شهرداری ها 
مکلفند که ساختمان های نا ایمن و پر خطر را در کل شهرهای استان از جمله 
مجتمع های مسکونی را بررسی کنند و چک لیست در مورد وضعیت ایمنی 
این ساختمان ها تهیه کنند و با تشکیل کارگروهی در این زمینه به مالکان 
ساختمان های نا ایمن با مهلت مقرر اخطار دهند در صورتی که پس از پایان 
مهلت مقرر اقدام به رفع عیب نکرد با همکاری مراجع قضایی با این افراد برخورد 

خواهد شد.
شیشه فروش گفت: با توجه به حوادث متعددی که در کشور و استان رخ داده در 
ستاد بحران کشور مطرح شد که در شورای بحران با حضور استاندار اصفهان بر 
لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان تاکید شود و دادستان اصفهان هم بصورت 

ویژه این موارد را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، بیش از ۴۳0 ساختمان ناایمن در استان شناسایی شد که از این 
تعداد حدود ۳00 سازه در شهرستان اصفهان است و بیشترین سازه های نا ایمن 

شامل ساختمان های تجاری و خصوصی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در 
بررسی پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 
۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری باید تمهیداتی لحاظ شود که 
تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان نباید از 

طریق پرداخت جریمه جبران شود.

 مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان درباره
تخلفات ایمنی ساختمان هشدارداد:

جبران تخلفات با جریمه قدغن!

گفت و گو

انجمـن علمی مهندسـی مکانیک دانشـگاه 
اصفهان بـا همکاری مجموعه شـتاب دهنده 
اسمارتک، مدرسـه مخترعین ویژه نوجوانان 
و جوانـان را در دانشـگاه اصفهـان برگـزار 
می کند. سـمیرا جبروتیان، مدیر شتاب دهنده 
اسـمارتک درگفت وگوبـا ایسـنا، اظهارکـرد: 
مدرسـه مخترعیـن دانشـگاه اصفهـان بـا 
هـدف آمـوزش وارتقـاء مهارت هـای نـو 
آفرینـی، ابـداع واختـراع درسـنین نوجـوان 
وجوان با هـدف دانش آمـوزان دبیرسـتانی و 
دانشـجویانی بـا عالقه منـدی بـه نوآفرینی 
بـا همـکاری  و  اصفهـان  دانشـگاه  در 
انجمـن علمی مهندسـی مکانیک دانشـگاه 
اصفهـان پایه گـذاری شـد کـه اصلی تریـن 
مجموعـه  ایـن  هـدف  بنیادی تریـن  و 
توانمندسـازی و ایجـاد محیطـی خـالق بـا 
بهـره وری از افـرادی کارآمـد، کارآفریـن و 
باتجربـه درحیطه هـای مختلف اسـت و این 
مجموعـه درتـالش اسـت تـا مسـیررا برای 
آینده سـازان و کارآفرینان جوان همـوار کند.

وی برنامـه کاری این مدرسـه را شـامل ارائه 
آموزش های کاربردی دانشـگاهی بـه زبانی 
سـاده و قابل فهم برای دانش آمـوزان معرفی 
کـرد بـه صورتـی کـه توانایی هـای اجرایی 
آنهـا بـرای نـوآوری و اختـراع بـه حـد قابل 
قبولـی برسـد و بـا چهارچـوب آموزش های 
دانشـگاهی در رشـته های مختلف مهندسی 

تا حـد کلی آشـنا شـوند.
جبروتیـان بـا بیـان اینکـه نـوآوری و ابتکار، 
شـجاعت علمـی، اعتمادبـه نفس شـخصی 
و ملـی و کاِر متراکـم و انبـوه، عـالج کاِر 
پیشـرفت علمـی اسـت، تصریح کـرد: توجه 
به حیطه های نـوآوری، فنـاوری و کارآفرینی 
جـای خالـی محیط هـای عملـی آن در 
دانشـگاه ها و مـدارس احسـاس می شـود. 
علم به تنهایـی کافی نیسـت؛ باید علـم را به 
فناوری، فنـاوری را به صنعت و صنعـت را به 

توسـعه کشـور وصـل کنیم.
مدیـر شـتاب دهنده اسـمارتک بـا اشـاره به 
برگـزاری مدرسـه مخترعیـن در دانشـگاه 
اصفهـان، خاطرنشـان کرد: اولیـن مجموعه 
دوره هـای مدرسـه مخترعیـن دانشـگاه 
اصفهـان بـا همیـن هـدف در هفـت فـاز 
برنامه ریـزی شـده کـه شـامل 15 سـاعت 
کارگاه مختـرع شـو و 50 سـاعت کارگاه 
برنامه نویسـی،  رشـته های  مقدماتـی 
الکترونیـک و مکانیـک اسـت. ایـن دوره به 
صورت آنالیـن برگزار می شـود و مخاطبانی 
از سراسـر کشـور ثبـت نـام کرده انـد و 
فیلم های آفالیـن در طـول دوره به تناسـب 

در اختیـار افـراد قـرار می گیـرد.
جبروتیان سرفصل های کارگاه مخترع شو را 
شـامل آشـنایی با اصول اولیه اختراع )اصول 
ترز(، آشـنایی با اصول اختراع و مزایای آن در 
ایران و جهان، نحوه طراحی مفهومی اختراع، 
آشـنایی با ثبت مالکیت فکـری و اختـراع در 
سـطح بین المللی و جهان، آشـنایی با شـیوه 
نـگارش شـرح و توصیـف ادعانامه اختـراع و 
شـرح و نقشـه کشـی اختـراع معرفی کـرد و 
گفـت: در ایـن کارگاه آنچـه برای سـاخت و 
اختـراع نیـاز اسـت آمـوزش داده می شـود. 
زمینـه عالقـه منـدی فـرد در ایـن کارگاه 
مشـخص می شـود و در مراحل بعـد، کارگاه 
اسـتعدادیابی، پشـتیبانی، ُمنتورینگ و تعیین 
عالقـه )برنامـه نویـس هـوش مصنوعـی، 
مکانیـک، الکترونیـک(، ایـده پـردازی، 
 اختـراع و در نهایـت کسـب و کار پیش بینـی

شده است.

 برگزاری مدرسه مخترعین
در دانشگاه اصفهان

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه 
اصفهان خبر داد:

 خبر روز
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شـرکت فنـاور »بیـن المللـی افتخـار مدیـران خاورمیانه« مسـتقر در 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنـوان کارگـزار معاونت علمی 

و فناوری ریاسـت جمهـوری انتخاب شـد.
شـرکت فنـاور »بیـن المللـی افتخـار مدیـران خاورمیانه« مسـتقر در 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنـوان کارگـزار معاونت علمی 

و فناوری ریاسـت جمهـوری انتخاب شـد.
ایـن شـرکت دارای مجـوز واحـد فنـاوری از وزارت علـوم، تحقیقات و 
فناوری اسـت که پروانـه فنی مهندسـی و پروانه تحقیق و توسـعه خود 

را از وزارت صمت کسـب کرده اسـت.
 شـرکت فنـاور بیـن المللـی افتخـار مدیـران خاورمیانـه بـا در دسـت 
داشـتن مجوز مرکز مشـاوره و خدمـات کارآفرینی و کسـب گواهینامه 
اسـتقرار سیسـتم مدیریـت کیفیـت ISO 9001، آمـاده ارائـه خدمات 
سـاختار مدیریتی به مدیـران و صنایع کشـور در زمینه هـای تخصصی 
عارضه یابی و توسـعه کسـب و کار اسـت که شـامل مشـاوره مدیریت، 

اسـتراتژی و سـاختار سـازمانی می شود.
همچنیـن ایـن شـرکت در زمینـه منابـع انسـانی از جمله جـذب نیرو، 

تیم سـازی و آسیب شناسـی و توسـعه بـازار داخلـی )عارضه یابـی، 
بازاریابـی و فـروش( خدمات رسـانی می کنـد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه کلیـه شـرکت های دانـش بنیـان و فنـاور 
می تواننـد جهـت اسـتفاده از خدمـات و حمایت های ویژه این شـرکت 
بـه سـامانه خدمـات توانمندسـازی مرکـز شـرکت ها و مؤسسـات 
دانش بنیـان معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری بـه آدرس 
 لینـک https://bizservices.ir/contractors/2/1426 مراجعـه

نمایند.

شرکت فناور بین المللی افتخار مدیران 
خاورمیانه خبر داد؛

انتخاب کارگزار معاونت 
علمی و فناوری ریاست 

جمهوری دراصفهان
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان ناحیه نوآوری 
این دانشـگاه را به یک بازارسـازی تشـبیه کـرد و معتقد 
اسـت که این مرکـز عرضـه و تقاضـای دانـش را به هم 

نزدیـک می کنـد.
هـادی امیـری در گفـت و گـو بـا ایسـنا، ناحیه نـوآوری 
دانشـگاه اصفهـان را بسـتری بـرای ارتبـاط دانشـگاه با 
صنعـت و جامعـه معرفـی و اظهـار کـرد: ایـن بسـتر که 
در دل دانشـگاه اصفهـان ایجاد شـده ایـن ارتبـاط مؤثر 
را شـکل می دهـد و راهـی بـرای حـل مسـائل جامعه با 
کمـک دانـش دانشـگاه می یابـد. در دانشـگاه اصفهـان 
این ناحیـه را به عنوان یـک بسـتر و پیوند ایجـاد کردیم 
که از یک سـو تقاضا برای فناوری ایجاد و از سـوی دیگر 
جهت گیری آموزشـی و پژوهشـی به سمتی باشـد که به 

رفع مشـکالت صنعـت و جامعـه بینجامد.
وی در توضیـح ناحیـه نـوآوری، گفـت: اختصـاص ۳۲ 
هکتـار از بهتریـن بخش هـای دانشـگاه واقـع در ضلـع 
شـمالی آن به ناحیـه نـوآوری و فنـاوری، بسـتری برای 
رشـد و توسـعه اسـتارتاپ ها و شـرکت های نوپـا و گامی 
اسـتوار در مسـیر توسـعه اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. 
بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده، سـاختمان های موجود 
در ایـن ناحیـه تخلیـه و بـا بازسـازی اساسـی در اختیـار 
مجموعه های بـزرگ کارآفریـن بخش خصوصـی قرار 
می گیرد تـا ضمن حفـظ ارزش هـای علمی و پژوهشـی 
دانشـگاه، رونق چشـمگیری در مسـیر خلق ارزش های 
مبتنی بر دانشـگاه های نسـل سـوم و چهارم مهیـا کند.

معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه اصفهـان اضافـه 
کرد: اولیـن مجموعـه از این میان، سـاختمان دانشـکده 
قدیـم علـوم تربیتـی و روانشناسـی بـود که با مسـاحتی 
بالغ بـر ۶۵۰۰ متـر در بهمن مـاه سـال ۱۳۹۸ بـه دسـت 
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری افتتـاح و در 
اختیار مرکـز رشـد و کارآفرینـی و مرکز نـوآوری صنایع 
سـرگرمی قرار گرفت. دومین گام، سـاختمان دانشـکده 

قدیم زمین شناسـی اسـت که با مسـاحتی بالغ بـر ۵۰۰۰ 
متـر و بـا سـرمایه گذاری مشـترک معاونـت علمـی و 
فناوری ریاسـت جمهوری و دانشـگاه اصفهـان در دوران 
همه گیری کرونا و باوجود محدودیت های فـراوان مالی، 
با همیاری جهـاد گونه بخش هـای مختلف دانشـگاه در 
مدتی کمتر از یک سـال به صـورت کامل بازسـازی و در 

قالـب کارخانـه نـوآوری SnowaTec تعریف شـد.
بـه گفتـه امیـری، سـاختمان های دیگـر ناحیه نـوآوری 
نیز در روالی پرشـتاب و پرامیـد در راسـتای بهبود فضای 
کسـب وکار و کارآفرینـی در دانشـگاه اصفهـان و ایجـاد 
مدرن ترین پهنه نوآوری دانشـگاهی در کشـور در دست 

بازسـازی و تجهیز هسـتند.
• ویژگی ممتاز ناحیه نوآوری دانشکاه اصفهان 

چیست؟
وی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه ویژگـی ممتـاز ناحیه 
نوآوری چیسـت، تصریح کـرد: ناحیـه نوآوری دانشـگاه 
چند ویژگی ممتاز دارد کـه آن را از دیگر مراکز این چنینی 
در کشـور، متمایـز می کند. وجـه تمایـز قرارگیـری این 
مرکـز در دل دانشـگاه اصفهان اسـت. باید اعتـراف کرد 
به دلیل اینکـه این پروژه در کشـور برای اولین بار اسـت، 
کاسـتی هایی هم ممکن اسـت داشته باشـد. ناحیه های 
نوآوری کـه در دیگر کشـورهای اجراشـده با مـا متفاوت 

اسـت، چراکه شـرایط کشـورها باهم تفـاوت دارد. برای 
مثال در آمریـکا ۷۰ درصد جی دی پـی از طریق خدمات 
اسـت و بخش زیـادی از خدمـات از طریق تولیـد دانش 
تأمیـن می شـود. ایـن موضوع بـا کشـوری ماننـد ما که 

خدمـات در آن از طریـق داللی اسـت، متفاوت اسـت.
معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه اصفهان ادامـه داد: در 
کشـوهای دیگر محقق را اسـتخدام می کنند تا روی ایده 
کار کند و محصـول ایجاد کنـد و درنهایـت آن محصول 
را می فروشـند. بنابرایـن کارخانـه نـوآوری موضوعیت و 

تجانس دارد.
وی نوآوری دیگـر در این بخـش را اینگونه عنـوان کرد: 

بودجه های دولتی، کافی نبود که بتوانیم محیط مناسـب 
برای ایـن موضوع ایجـاد کنیـم. در نتیجـه از متقاضیان 
خواسـتیم در بازسـازی سـاختمان ها کمـک کننـد. البته 
این اقـدام هم فرصت اسـت و هـم تهدیـد. چراکه برخی 
شـرکت ها کـه قـدرت مالـی ندارنـد، امـا می تواننـد در 
تولیـد دانش نقـش داشـته باشـند در این صـورت حذف 
می شـوند و اینجا نقطه آسـیب ما شـد. فرصت نیز از این 
جهت اسـت که دانشـگاه بودجه کافی نـدارد و می توانیم 
از ایـن طریـق به دانشـگاه کمـک کنیـم. از همیـن رو با 
تشـکیل کمیته هایی بـا وسـواس متقاضیـان را پاالیش 
خواهیـم کـرد. درخواسـت مـا از رسـانه مطالبه گـری و 
رصـد دائـم فعالیت هایمـان اسـت. رسـانه ها کاسـتی ها 
را بـه ما گوشـزد کننـد و بـا گـزارش موفقیت هـا، جامعه 

را امیـدوار کنند.
• به زودی دومین مرکز خصوصی در ناحیه 

نوآوری افتتاح می شود
امیـری بـا بیـان اینکـه انصافـاً ایـن پـروژه نسـبت بـه 
پروژه هـای دیگـر در کشـور سـرانجام خوبـی داشـته 
اسـت، خبـر داد: در حال حاضر عـالوه بر اسـنواتک، یک 
سـاختمان دیگر هم قرار اسـت در بحث های پتروشیمی 
فعالیت کند و بـه زودی این مرکـز نیز افتتاح خواهد شـد.

بـه گفتـه وی، در نهایت بـا شـکل گیری ناحیه نـوآوری 
در دانشـگاه اصفهـان تصمیـم گرفتیـم ارتباطـی میـان 
عرضه کنندگان دانـش و متقاضیـان آن ایجـاد کنیم. در 
این شـرایط ناحیه نوآوری شـبیه یک بازار سـازی اسـت 
که عرضه و تقاضـای دانش را به هم نزدیـک می کند. در 
ناحیه نـوآوری دانشـگاه اصفهان به تدریج یـاد می گیریم 
برای ارتباط دانشـگاه و صنعـت اقداماتی مناسـب انجام 
دهیـم، اقدامی که هـر دو طرف منتفع شـوند. از یک سـو 
بخش خصوصی کـه به میـان آمده بـه واسـطه دانش و 
فناوری منتفع شود و از سـویی برای دانشجویان و اساتید 

درآمد و شـغل ایجـاد کنیم.

گونـــاگون
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که مهاجم سابق الهالل عربستان راهی 
سپاهان شود.

بافتمبی گومیس بعد از روزهای درخشانی 
که در الهالل داشت راهی لیگ ترکیه شد و 
با گاالتاسرای قرارداد امضا کرد. این مهاجم 
فرانسوی در تیم ترکیه ای عملکرد خوبی 

نداشته و از این تیم جدا خواهد شد.
سپاهان مشتری جدی گومیس است و 
در تالش است تا این مهاجم سرشناس را 

 ONSideARf جذب کند. سایت عربستانی
اعالم کرد که گومیس بسیار به سپاهان 

نزدیک شده است.
هدایت سپاهان را سرمربی سابق الهالل بر 
عهده دارد که شناخت بسیار خوبی از گومیس 
دارد و همین باعث شده احتمال حضور این 
بازیکن فرانسوی در تیم اصفهانی زیاد باشد.

سپاهان با جذب این مهاجم گلزن به یکی 
از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در 

لیگ برتر تبدیل خواهد شد.

پیش بینی سایت عربستانی:

گومیس به سپاهان بسیار نزدیک شده است

رئیس هیأت شنا اسـتان اصفهان 
گفت: تمام اسـتخرها از آب شرب 
یـا آب چاه های با مجـوز و تأییدیه 
شـبکه بهداشـت پـر می شـوند، 
امـا بـرای کنتـرل مشـکالت آب 
اسـتان اصفهـان باید تأسیسـات 
مدیریت شـده و از سـرریز شـدن 

آب جلوگیـری کنیم.
پیمـان گرامـی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا با اشـاره به لـزوم اسـتفاده 
اسـتخرها از آب شـرب، اظهـار 
کـرد: در اصفهـان اکثر اسـتخرها 
بـا آب شـرب پـر می شـود و اگـر 
اسـتخری بـه چـاه متصل باشـد، 
بایـد مجـوز داشـته و سـختی آب 
توسط شبکه بهداشـت تأیید شده 
اسـت. از طرفـی آب دوش هـا نیز 

الزامـاً آب شـرب اسـت.
وی افزود: ۷۳ اسـتخر در اصفهان 
وجـود دارد کـه ۲۳ اسـتخر فعال 
اسـت و اکثـر آن هـا آب شـرب 

مصـرف می کننـد.
رئیس هیأت شنا اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه مشـکالت آب و 
بحـران کم آبـی اسـتان اصفهان 
دربـاره سـرویس دهی اسـتخرها، 
توضیـح داد: بـه عنـوان مثـال 
اسـتخر دریای شـهر رضا در سال 
۹۱-۹۲ بـا توجـه به مقیـاس ۳۳ 
در ۱۷ متـر مربـع و میانگین عمق 
یـک و نیـم کـه دارد، حـدود ۶۰۰ 
مترمکعب از آب شـهر پر می شـد.

گرامـی ادامه داد: زمانی با اسـراف 
آب مواجهیـم که ایـن مایه حیات 
سـرریز شـود. زمانـی ماهیانـه ۲ 
آب  سـرریز  مترمکعـب  هـزار 
داشـتیم که پـس از اعـالم اخطار 
کمبـود آب از شـبکه بهداشـت، 
همان آب سـرریز را به دو قسمت 
بـرای دور ریـز و قابـل اسـتفاده 
مجدد بـا کلرزنی تقسـیم کردیم.

وی اضافـه کـرد: یکـی از مـوارد 
مهم ساماندهی تأسیسات استخر 
و حضـور آن هـا در زمان پر شـدن 
بود. اصل کار درسـت اسـت و باید 
سـعی کنیم از هدر رفتن و سـرریز 

آب جلوگیـری کنیم.
رئیس هیأت شنا اسـتان اصفهان 
تأکید کـرد: اگـر امور اسـتخرها و 
پر کـردن آن هـا درسـت مدیریت 
شـود و سـختی آب نیـز توسـط 
شـبکه بهداشـت کنتـرل شـود، 
مشکلی از لحاظ اسـتخر و شرایط 

آب نخواهیـم داشـت.
وی یـادآور شـد: از قبـض آب 
ظرفیـت هـر اسـتخر مشـخص 
افزایـش  بـا  اگـر  و  می شـود 
بی دلیـل مواجـه شـود، یعنـی 
ایـرادی در مبحـث مدیریـت آب 

و تأسیسـات داریـم.
گرامـی از شـلوغی اسـتخرها در 
فصل تابسـتان خبر داد و افزود: با 
اینکه از بازگشـت استخرها به کار 
و شـروع فعالیت مجددشـان پس 
از کرونا خوشـحالیم، اما از سـوی 
دیگـر نگـران اوج گیـری مجـدد 

کرونا هسـتیم.
اسـتان  شـنا  هیـأت  رئیـس 
اصفهـان دربـاره میـزان ُکلـر 
زنـی آب در زمـان تعطیـالت و 
شـلوغی اسـتخرها، تصریح کرد: 
کلـِر اسـتاندارد آب یک ونیـم 
»پی پـی ام« اسـت و باالتـر از ۲ 
پی پـی ام باعـث سـوزش چشـم 
می شـود. بـا حضـور جمعیـت 
میـزان پی پـی ام کاهـش می یابد 
و همیـن امر میـزان مصـرف کلر 

روزانـه را افزایـش می دهـد.  

 خبر روز
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 اکثر استخرها
با آب شرب پُر می شوند

 رئیس هیأت شنای
استان اصفهان:

مدیرعامـل سـازمان میادیـن میـوه و تره بـار و سـاماندهی مشـاغل 
شـهری شـهرداری اصفهـان گفـت: بـرای ترویج فرهنـگ اسـتفاده از 
گل و گیـاه، آشـنایی با مزایـا و تأثیـرات روحـی و روانـی اسـتفاده ازآن، 
معرفـی توانمندی هـا و نوآوری هـای تولیدکننـدگان و دسـت اندرکاران 
عرصه هـای تولیـد و ترغیـب بازدیدکننـدگان بـه نگهـداری و پرورش 
گل و گیـاه، جشـنواره »عیـد تا عیـد« به مناسـبت دهـه والیـت و اعیاد 
قربان و غدیـر در بـازار گل و گیـاه همدانیـان اصفهـان واقـع در خیابان 
جی، خیابـان همدانیـان برپا شـد. امیرحسـین ماه آورپـور با بیـان اینکه 
جشـنواره فروش عیـد تا عیـد، و تا بیسـت وهفتم این مـاه ادامه داشـت، 
افزود: شـهروندان درطول برگـزاری این جشـنواره، از ۲۰ درصد تخفیف 

در خریـد بهره منـد شـدند.

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت روز بدون پالستیک، 
کیسه پارچه ای در فروشگاه های کوثر به صورت رایگان توزیع می شود.

مجید صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن روز 
بدون پالستیک، کیسه پالستیکی در فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان 
عرضه نمی شود. وی ادامه داد: امروز در فروشگاه های کوثر کیسه پارچه ای 
به صورت رایگان با شعار »ممنون، کیسه پالستیکی نمی خوام!« توزیع 
می شود و شهروندان می توانند با پیوستن به پویش »نه به پالستیک« با هر 
کیسه پارچه ای در خریدهای باالی ۳۰۰ هزار تومان، یک کارت قرعه کشی 
بیشتر دریافت کنند. مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: از 
شهروندان درخواست داریم با استفاده نکردن از کیسه های پالستیکی، طبیعت 

را برای آیندگان خود به ارمغان آورند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان خبر داد:

ناحیه نوآوری؛ بازاری برای همسایگی عرضه و تقاضای پژوهش

 حسین محزونیه  عجله کنید و تا دیر نشده 
درباره احساسات تان در پی هر مشکلی بحث 
کنید. مطمئناً کار آسانی نیست. شاید بنا به دالیل 
مختلفی )مثاًل ترس از آزرده کردن یا خشمگین 
کردن طرف مقابل( بترسید که احساس واقعی تان 
را به همسرتان بگویید. شاید هم دودل باشید، چون 
پیش خودتان فکر می کنید که این مشکل به راحتی 
حل شدنی نیست. اگر به هر دلیلی نمی توانید 
این موضوع را مطرح کنید و بحث را به نتیجه 
برسانید، شاید بهتر باشد که این کار را در حضور یک 
مشاور خانواده انجام دهید تا او کمک تان کند که 
گفت وگوی سازنده تری در این مورد با همسرتان 
داشته باشید. اما شاید دل تان نخواهد که کسی غیر 
از خودتان دو نفر در بحث تان شرکت داشته باشد. 
اگر قصد دارید تنهایی سر بحث را بین خودتان باز 
کنید، بهتر است زمانی با هم پای گفت وگو بنشینید 
که هم وقت کافی داشته باشید و هم مطمئن باشید 

که کسی خلوت تان را به هم نخواهد زد.
مثاًل اگـر از خانـواده همسـرتان دلخور هسـتید 
و احسـاس خشـم می کنیـد، می توانیـد به جای 
اینکـه سـفره دل تـان را پیـش دوسـت و غریبه 
باز کنیـد، از همسـرتان بخواهیـد تـا در تنهایی 
کمی بـا هـم اختـالط کنیـد. بـه او بگوییـد که 
مثاًل فـالن حرف پدرشـوهر یـا برادرشـوهرتان 
را دخالـت بی مـورد در تصمیمات شـخصی تان 
می بینیـد و از طـرز برخوردشـان رنجیده ایـد. 
شـاید از اینکـه همسـرتان پشـت تان درنیامـده 

نیـز رنجیـده باشـید، امـا می دانیـد کـه خـود او 
هـم بـا خانـواده اش مشـکالتی دارد. خالصـه 
اینکه شـاید درنهایت جواب مشـخصی نگیرید، 
اما همیـن کـه هـر دو نفرتان بـه این احسـاس 
مشـترک برسـید که مشـکل تان را باید به اتفاق 
حل کنید و پشـت هم باشـید، خودش پیشـرفت 

بزرگـی اسـت.
• اختالفاتتان را به جای قهـر و دعوا، با 

عشـق و روی خوش حل کنید
وقتی دچـار هیجانات احساسـی باشـید، ممکن 
اسـت به راحتـی از کـوره دربرویـد. امـا یادتـان 
باشـد کـه خصومـت فقـط باعـث می شـود که 
اختالفات تان حل نشـده باقـی بماننـد و زندگی 
مشـترک تان را درسـت مثل آتش زیر خاکسـتر 
تهدیـد کننـد. درعـوض اگـر بـا عشـق و روی 
خـوش بـه موضوعـات چالشـی زندگی تـان 
نزدیـک شـوید، خواهیـد دیـد کـه می توانیـد با 
آرامش بیشـتری بحث را پیش ببریـد و احتمال 
سـازش و درک متقابل نیز چندبرابر خواهد شـد.
اگـر احسـاس کرده اید کـه همسـرتان از چیزی 
ناراحـت اسـت، قبـل از اینکـه کار بـه جاهـای 
باریـک بکشـد، مثـاًل می توانیـد به همسـرتان 
بگویید: »احسـاس می کنم که چیـزی درموردم 
داره اذیتـت می کنـه. به همیـن خاطر احسـاس 
خیلی بـدی دارم، چـون دلم می خواد که همسـر 
خوبـی بـرات باشـم. فکـر می کنـی چـه چیزی 
بایـد تـوی رابطه مـون تغییـر کنـه؟ مـن چـه 

کاری از دسـتم ساخته سـت؟ کاری هسـت کـه 
دوتایی مون بتونیـم برای بهترشـدن رابطه مون 

انجـام بدیم؟«
وقتـی بـه اختـالف برمی خوریـد، بهتـر اسـت 
به جـای اینکـه روی کاسـتی ها و خطاهـای 
همسـرتان تمرکـز کنیـد، درعـوض ببینیـد که 
چطور می توانید بـه حل اختالفـات موجود برای 
داشـتن یک ازدواج پایدار کمک کنید. بدانید که 
هر کسـی فقط می توانـد روی توانایـی خودش 
برای تغییـر کنتـرل داشـته باشـد. امـا مطمئن 
باشـید همین کـه تمایل تـان را به حـل اختالف 
ابـراز کنیـد، خـودش می توانـد تغییـر بزرگی در 

رابطه تـان ایجـاد کنـد.
• نسـبت به نقاط ضعف همدیگـر آگاه 

باشـید و تهاجمی برخـورد نکنید
هیچ وقـت به هـم اولتیماتـوم ندهیـد. همچنین 
سـعی کنیـد از عبـارات سـرزنش آمیزی مثـل 
»تـو همیشـه...«، »تـو هرگـز...« یـا »تـو 
خیلـی عصبانیـم می کنـی.« بپرهیزیـد، بلکـه 
احساسـات تان را به حالـت گزارشـی انتقـال 
دهیـد و مثـاًل بگوییـد: »خیلی عصبی می شـم 
وقتـی...«. ایـن ظریف کاری هـا در مهارت های 
ارتباطـی می توانـد کمـک زیـادی بـه حـل 

اختالفـات بکنـد.
باهـم توافـق کنیـد کـه گاهـی ممکـن اسـت 
درمـورد بعضـی از مسـائل اتفاق نظـر نداشـته 
باشـید. بپذیریـد کـه درمـورد همـه اختالفـات 

نمی توانیـد بـه نتیجـه مشـخصی برسـید. امـا 
به جـای اینکـه بـر مشـکالت تان سـرپوش 
بگذاریـد و سـکوت کنیـد، اگـر اختالف نظـری 
داریـد، درموردش به گفت وگو بنشـینید و سـعی 
کنیـد بـه راه حل مشـترکی بـرای مـدارا بـا این 
تفاوت هـا برسـید. همیـن کـه تصمیـم بگیرید 
بـا بعضـی از تفاوت هـای همدیگـر کنـار بیایید 
و پـاره ای از رفتارهـا و عقایـد همدیگـر را کـه 
اذیت تـان می کننـد بپذیریـد، رابطه تـان تـا حد 

زیـادی بهبـود پیـدا خواهـد کـرد.
• کمال گرایی را کنار بگذارید

خودتـان و همسـرتان را به خاطـر اینکـه کامـل 
و بی عیب ونقـص نیسـتید و نیـز به خاطـر 
مخالفت هـای کوچـک و بزرگ تـان ببخشـید 
و راهـی بـرای غلبـه بـر کمـال گرایـی پیـدا 
کنیـد. روی همـه چیزهـای بـاارزش رابطه تان 
و همچنیـن هر آنچـه که خـوب پیش مـی رود، 
بیشـتر تأکیـد کنیـد. بگذاریـد همسـرتان بداند 
که تـالش متقابلـش را بـرای بهبـود رابطه تان 
می بینیـد و قدردانـش هسـتید. در آخـر اینکـه 
سـعی کنید هـر روز بـا حـس قدرانی و سـپاس 
از زندگـی مشـترک تان )علی رغم همـه کمی و 

کاسـتی هایش( زندگـی کنیـد.

www.psychologytoday.com/us/blog/ 
complicated-love/201804/relation-

ship-fault-lines
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