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تجربه آخر هفته متفاوت با یک پدیده آب و هوایی؛ زیبا اما بی رحم

 »مونسون« از سر استان به خیر گذشت!

How to 
Become 
a Better 
Husband

5

گفت و گو با نویسنده و پژوهشگر حوزه خانواده درباره رها شدن از چاله جمعیتی:

در دوران جنگ جمعیتی هستیم!
2

 
در خبرهـا و دیدگاه منتشـره مـدام یک عبـارت دیده 
می شـود؛ مدیریتـی شـهری نویـن. امـا آیـا دربـاره 
»وظایـف مدیریتـی شـهری نویـن« هـم مطلبـی 
شـفاف و غیرعملکـردی و فاقـد ژسـت مدیریتـی 
می بینیـم؟ طبـق آنچـه محمدرضـا جلیلی شـهری 
پژوهشـگر شـهری پیشـنهاد داده بـرای »وظایـف 
مدیریتـی شـهری نویـن« ایـن پیشـنهادها اجرایی 
وجـود دارد: ۱- آماده سـازی زیر سـاختهای اساسـی 
بـرای عملکـرد کارامـد شـهرها.۲- آمـاده سـازی 
خدمات الزم برای توسـعه منابع انسـانی، بهبود بهره 

وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری.۳- تنظیم 
فعالیت هـای مؤثـر بخـش خصوصـی بـر امنیـت، 
سـامتی و رفاه اجتماعی زندگی شـهری.۴- فراهم 
سـاختن خدمـات و تسـهیات الزم بـرای حمایـت 
فعالیتهای مولد و کارامد بخش خصوصـی در نواحی 
شـهری.۵- برنامـه ریـزی اسـتراژیک.۶- ارتقـای 
شـرایط کار وزندگی گروههای کم درآمد.۷- تشویق 
توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی پایـدار.۸- حفاظت از 

محیط کالبـدی شـهر و محیط زیسـت.
پس حاال که در دنیـای امروز دانایی یکـی از محورها 

و شـاخص های اصلـی پیشـرفت و تعالی هـر جامعه 
محسوب می شود. سـنجش سـطح دانایی به میزان 
تولیـد و مصـرف اطاعـات و گسـترش دانایـی بـه 
دسترسـی سـریع و آسـان بـه منابـع علمـی موثـق 

وابسـته است.
در واقـع موفقیـت و توسـعه پژوهـش در هـر جامعه 
نیازمند گسـترش رویکرد پژوهشـی )پژوهش مدار( 
در آن جامعـه اسـت. منظـور از رویکـرد پژوهشـی 
نگاهـی مبتنی بـر پژوهش نسـبت بـه موضوع های 

مختلـف می باشـد.

نوشین رواقی 
سرمقالـــه
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آنچه الزم است مدیریت شهری به کار بگیرد!

وظایف مدیریتی شهری نوین
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مدیر اداره منابع آب شهرستان دهاقان خبر داد:

٤2 کیلومتر از آبراه ها و رودخانه های 
شهرستان دهاقان اصفهان ساماندهی شد

یک برنامه اجرایی برای تقسیم کارهای خانه با همسر؛

 تقسیم کارهای خانه
سدی در برابر فرسایش زندگی 

تشریح چشم انداز پاالیشگاه اصفهان در گفت و گو با مدیر عامل شرکت:

 ضریب پیچیدگی تا ٤ سال آینده
به باالی 12 می رسد
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 میزان استفاده از ماسک
در اصفهان به ٤٤ درصد رسید

چهره روز

شهردار اصفهان تأکید کرد:

 دستیابی به اصفهان هوشمند
رویکرد نمایشگاه جامع مدیریت شهری
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شهردار اصفهان در افتتاحیه نمایشگاه خدمات شهری گفت: با 
توجه به تأکید شورای اسامی شهر، حرکت به سمت اصفهان 
هوشمند با یک شیب مایم در جریان است که تاکنون در چند 
حوزه اجرایی از جمله شهرسازی، حمل و نقل و خدمات شهری 

این مطالبه را اجرایی کرده ایم.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1401/05/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/05/23

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

نام روزنامه:روزنامه اخبار اصفهان
تاِریخ انتشار:1401/5/8

مبلغ تضمینبرآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره  مناقصه

لوله گذاري فاضالب باقیمانده ورودي و خروجی 145-2-401/3
ایستگاه پمپاژ دیزیچه مبارکه  (با ارزیابى کیفى)

جارى

14,487,329,258  564,620,000 2 ماه

5 ماه

اصالح کلکتور فاضالب خیابان شهیدان کاظمی به 174-2-401/2
قطر 1400میلی متر  (با ارزیابى کیفى)

جارى
40,794,872,868  1,354,000,000

9 ماه

189-2-401
اصالح شبکه فاضالب میدان قائمیه حدفاصل کوي 
پردیس تا روبروي بلوار شفق ضلع جنوبی زندان در 

منطقه دو (با ارزیابى کیفى)

جارى
39,573,468,4491,317,200,000

6 ماه

نوبت دوم

 آگهى مزایده اجاره شماره 6493 (نوبت دوم)

 آگهى مزایده اجاره شماره 8804 (نوبت دوم)

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد واگذارى واحد خدماتى شماره 4 فرهنگسراى دانش و خالقیت واقع در خیابان شهید بهشتى 
بین فرعى  7 و 8 غربى را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001094734000023 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/20 زمان انتشار در سایت: 1401/5/6     

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/30 تاریخ بازدید: 1401/5/8     
زمان اعالم به برنده: 1401/6/1 زمان بازگشایى: 1401/5/31     

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت 
وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارداجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر» موجود است.

 شهردارى شاهین شهر در نظر دارد واگذارى 2 واحد تجارى و 1 واحد خدماتى و واحد زیرزمین پارکینگ طبقاتى واقع در فرعى 3 
شرقى خیابان فردوسى را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001094734000025 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/20 زمان انتشار در سایت: 1401/5/6    

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/30 تاریخ بازدید: 1401/5/8    
زمان اعالم به برنده: 1401/6/1 زمان بازگشایى: 1401/5/31   

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت 
وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارداجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر» موجود است.

سعید ابریشمى راد -شهردار شاهین شهر

سعید ابریشمى راد -شهردار شاهین شهر

چاپ اول

شناسه: 1357719

چاپ اول

شناسه: 1357722

آگهى مزایده (مرحله اول)
شهردارى قمصر بر اساس ماده 14 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد بخشى از امالك و مستغالت تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار کند.

سایر شرایط:
1- پیشهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستى مبلغ سپرده مورد تقاضا (طبق مبلغ جدول فوق) را به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و با ضمانت نامه بانکى به میزان 
فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم لغایت 1401/5/29 در اوقات ادارى به شهردارى قمصر 
مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت مهر شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخه 1401/5/30 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1401/5/31 در محل ساختمان ادارى شهردارى باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد مى باشد.
8- کمیسیون مى توانند در صورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه آن را اعالم نماید.

9- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خوددارى نماید سپرده وى به 
نفع شهردارى ضبط و از نفر بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهى است چنانچه نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى 

ضبط خواهد شد.
10- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده دراسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف، مدارك شرکت کننده (کپى شناسنامه و کارت ملى) را در پاکت (ب) و پیشنهاد خود را در پاکت (ج) قرار دهند.
چاپ دوم: 1401/5/15 چاپ اول: 1401/5/8  

مساحت (حدود)مبلغ سپرده (ریال)قیمت کل در سال (ریال)قیمت پایه هر ماه (ریال)وضعیتمحل مورد مزایدهردیف

13/000/000156/000/0007/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان خدمات شهرى1

9/000/000108/000/0005/400/00025محل استقرار کیوسک کیف و کفشمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان گل آذین2
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى بخشدارى3
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب شهر بازى4
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب نبش خیابان گل آذین5
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى انبار تعاونى6
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىابتداى خیابان مسکن مهر سردشت7
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب بوستان حافظیه8

مجتبى ولى پناه- شهردار قمصر
شناسه: 1357654

شهردارى قمصر بر اساس ماده 

 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده شرکت مهندسى بهینه طراح اسپادان 

(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 16446 
و شناسه ملى 10260373821

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت مهندسى بهینه طراح 
اسپادان (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 16446 و شناسه ملى 
10260373821 دعوت به عمل مى آید که در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده به تاریخ 1401/5/19 راس ساعت 10 صبح در 
محل استان اصفهان،  شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
سیچان، کوچه سیچان (8)، خیابان نظر شرقى، پالك 150، ساختمان 
تجارى ادارى ملیکا، طبقه 4 کدپســتى 8173774188 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:  انتخاب مدیران

هیئت مدیره 

   021 - 88016649     -  88356308

031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

قابل توجــه شــهروندان گرامى آیا 
مى دانید بــا مفقود شــدن مدارك 
شناســایى خود ممکن اســت شما 
به عنوان مجرم شــناخته شــوید؟

نوبت اول



در شـــهر

Isfahan News
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مدیر بهینه سازی شهرداری اصفهان گفت: 
شرکت های دانش بنیان پیشنهادهای 
جدید به ویژه در بخش ساختمان به کارگروه 

انرژی شهرداری ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سید مهدی حسینی 
در نشست آینده پژوهی با موضوع تأثیر آینده 
بهای انرژی بر اداره شهرها که در حاشیه 
نمایشگاه جامع مدیریت شهری برگزار شد 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان بزرگ ترین 
مصرف کننده بخش عمومی استان با حدود 
۹۳ هزار مگاوات ساعت در سال است که ۱, 

۵۴۰ اشتراک برق و ۴۰۰ اشتراک گاز دارد.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد مصرف برق 
شهرداری در بخش آبیاری، ۲۰ درصد در 
آب نما، دو درصد نورپردازی، ۱۸ درصد 
در بخش روشنایی و ۱۲ درصد در بخش 
ساختمان است، تصریح کرد: در دوره ۱۰ 
ساله با ممیزی همه حوزه ها شاهد کاهش 
مصرف هستیم، در واقع توانستیم مصرف 

را تثبیت کنیم.
در  برق  مصرف  تثبیت   •
شهرداری های مناطق بر روی ۶۰ 

هزار مگاوات ساعت
مدیر بهینه سازی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه میزان مصرف برق در شهرداری های 
مناطق بر روی ۶۰ هزار مگاوات ساعت 
تثبیت شده است که با مصرف سازمان های 
شهرداری این عدد به ۹۳ هزار مگاوات 
ساعت می رسد، تصریح کرد: سال ۱۳۹۱ 
سهم مصرف انرژی در ساختمان هفت 
درصد بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به 
۱۸ درصد رسیده است، این نشان می دهد 
نتوانستیم مصرف را مدیریت کنیم و میزان 

مصرف در ساختمان افزایش داشته است.
• تغییر تراز مصرف از از ۶۷ هزار 
مگاوات ساعت به ۶۱ مگاوات 

ساعت
حسینی خاطرنشان کرد: تراز مصرف ۱۰ 
ساله در مناطق شهرداری مشخص شده 
است و از ۶۷ هزار مگاوات ساعت به ۶۱ 
مگاوات ساعت مصرف در سال رسیده 

است.
وی با بیان اینکه هزینه های ممیزی شده 
مناطق در سال ۱۳۹۹، ۱۰ میلیارد تومان 
بوده است، افزود: شاخص ها برای ارزیابی 
مناطق نسبت به اقدامات اصالحی که انجام 
داده اند تدوین شده است، بر این اساس هر 
ماه میزان مصرف مناطق کنترل، میانگین ها 

مشخص و انحراف از آن بررسی می شود.
اصفهان  بهینه سازی شهرداری  مدیر 
اظهار امیدواری کرد: شرکت های دانش 
بنیان پیشنهادهای جدید به ویژه در بخش 
ساختمان به کارگروه انرژی شهرداری 
ارائه کنند، زیرا در این بخش از برنامه عقب 

هستیم.

 کاهش مصرف برق
 در شهرداری اصفهان

مدیر بهینه سازی شهرداری 
اصفهان خبر داد:

حجت االسـالم محمد بیرانوند، نویسـنده و پژوهشـگر حـوزه خانـواده در با 
بیان ایـن کـه محوری ترین جلـوه جهاد، یـاری خداوند اسـت، گفـت جهاد 

وقتـی تصویرگر می شـود که بـا نصرت ولـی همراه شـود.
وی اظهار کرد: در این عرصه مسـاله شناسـی جامعه خیلی مهم اسـت ولی 
ما هنوز اطلس کلی از مسـائل جامعه به صـورت دقیق و ریـز نداریم در حالی 

که برای هـر برنامه ریزی و اقـدام فرهنگی نیازمند این اطلس هسـتیم.
بیرانوند با اشـاره به این سـخن رهبـر انقالب کـه فرمودند »اگـر بگویند ۱۰ 
مسـأله در جامعه اولویت دارد من اگر کشـف کنـم مسـاله ای دارای اولویت 
هسـت، پرداختن به مسـائل دیگر را جایز نمی دانم«، گفت: یکی از مسـائل 
جدی امروز جامعـه امیدواری و مسـأله مهم دیگر »جنگ جمعیتی« اسـت.
این پژوهشـگر عنـوان کرد: یـک مسـاله اجتماعـی در صورتی کـه تبدیل 
به دغدغـه و گفتمـان اجتماعی شـده و سـپس ترویـج و تبلیـغ آن گفتمان 
انجام شـود و آنگاه برای درمـان آن تولید محتوا داشـته باشـیم، قابل درمان 

خواهـد بود.
حجت االسـالم بیرانوند تصریح کرد: در مسـاله جمعیـت اگر ایده پـردازان و 
صاحبان اندیشـه با پشـتوانه آکادمیک برای اقناع جامعه تولید محتوا داشنه 
باشـند، بسـیار اثرگذار و حائز اهمیـت خواهد بـود و اکنون که رهبـر انقالب 
این دغدغه را ایجـاد کرده و بیـان فرموده اند بایـد در بحث ازدیـاد جمعیت و 
بحران کاهش جمعیت ببینیم چه ریز مسـائلی بیان و بررسـی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به ایـن کـه مسـئله ازدیـاد جمعیـت موضـوع پیچیـده میان 
رشـته ه ای اسـت که در همه رشـته ها جا دارد اسـاتید دانشـگاه ورود کرده و 
پیوسـت های تخصصی آن را تأمیـن کنند تا بـه ترویج و گفتمان سـازی در 
این موضوع برسـیم، از بحران در حوزه جمعیت کشـور سـخن به میان آورد 
و متذکر شـد طبق گفته کارشناسـان و محققان اگر بخواهیم در سـیاه چاله 
جمعیتـی نیافتیـم و کاری کنیم کـه پنجره جمعیت به روی ما بسـته نشـود 

تنها مـدت زمـان کوتاهـی در حد پنج سـال فرصـت داریم.
ایـن مـدرس حـوزه خانـواده عنـوان کـرد: یـک سـال طـول می کشـد که 
جامعه را نسـبت به این موضوع هوشـیار کنیم اما این کار شـدنی و ضروری 
بـوده و نیازمند جهـاد و تالش اسـت. حجت االسـالم بیرانوند پنـج موضوع 
محوری در رابطه بـا ازدیاد جمعیت را ازدواج به هنگام، سـقط جنین، شـکوه 
مقام مـادری، بیان کردن مشـکالت تک فرزنـدی و مراسـمات متورم غلط 

ازدواج برشـمرد.

 مریـم یـادگاری  یـک مـدرس حـوزه خانـواده با 
اشـاره به این کـه مسـئله ازدیاد جمعیـت موضوع 
پیچیده میان رشـته ای اسـت که در همه رشـته ها 
جا دارد اسـاتید دانشـگاه ورود کرده و پیوست های 
تخصصـی آن را تأمیـن کننـد تـا بـه ترویـج و 
گفتمان سـازی در ایـن موضـوع برسـیم، گفـت: 
طبق گفته کارشناسـان و محققان اگر بخواهیم در 
سـیاه چاله جمعیتی نیافتیم و کاری کنیم که پنجره 
جمعیت بـه روی ما بسـته نشـود تنها مـدت زمان 

کوتاهـی در حـد پنج سـال فرصـت داریم.

 در دوران جنگ
جمعیتی هستیم!

گفت و گو با نویسنده و پژوهشگر حوزه خانواده 
درباره رها شدن از چاله جمعیتی:

گفت و گو

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان گفـت: میـزان اسـتفاده از 
ماسـک در بین مـردم با شـروع پیک 
هفتم کرونـا مقـداری بهبـود یافته و 
به حدود ۴۴ درصد در اسـتان رسـیده 

اسـت.
پژمـان عقـدک در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنا افـزود: میزان اسـتفاده 
از ماسـک و رعایـت شـیوه نامه های 
بهداشـتی در دوران کرونـا در اسـتان 
اصفهان همـواره با افـت و خیز همراه 
بـوده و هـرگاه آمـار کرونـا کاهـش 
یافتـه میزان رعایـت ایـن موازین نیز 
کمتر شـده اسـت امـا بـا اوج گرفتن 
مجـدد آمـار مراجعـات و بسـتری، 
اسـتفاده از ماسـک در سـطح جامعه 

نیـز بهبـود می یابـد.
وی با بیـان اینکه بدون شـک میزان 
رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی 
و اسـتفاده از ماسـک در روزهـای 
آینـده بـاز هـم بهبـود خواهـد یافت، 
اظهار داشـت: همواره میـزان رعایت 
موازیـن بهداشـتی در دوران همـه 
گیری بـه میـزان حس مردم نسـبت 
به خطرهای ناشـی از بیماری و شیوع 
ویروس برمی گـردد بطوریکه هرگاه 
احساس خطر بیشـتری داشته باشند 
بـه رعایـت دسـتورهای بهداشـتی 

بیشـتر روی می آورنـد.
رونـد  بـه  اشـاره  بـا  عقـدک 
واکسیناسـیون کرونـا در اسـتان نیـز 
گفـت: تمایـل مـردم بـرای دریافت 
واکسـن در تیر ماه امسـال نسـبت به 

خرداد چهـار برابـر شـد و در ایـن ماه 
حـدود ۸۶ هـزار دز واکسـن تزریـق 
شـده که حدود ۷۸ هزار دز آن مربوط 

بـه نوبـت چهـارم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در یک مـاه اخیر 
بطـور میانگیـن روزانه سـه هـزار دز 
واکسـن کرونـا در اسـتان تزریـق 
می شـود، افزود: پیش بینی می شـود 
کـه میـزان واکسیناسـیون در مـرداد 

دز برسـد. امسـال بـه ۲۰۰ هـزار ُ
عقـدک بـا اشـاره بـه اینکه تـا کنون 
حدود ۳۹ درصـد جمعیت بـاالی ۱۸ 
سـال اسـتان نوبـت سـوم و حـدود ۲ 
درصـد نوبـت چهـارم واکسـن کرونا 
را دریافـت کردنـد، خاطرنشـان کرد: 
واکسیناسـیون در حدود یکهزار مرکز 
بهداشـت اسـتان ادامه دارد که در ۵۲ 
مرکـز منتخب، سـبد کامل واکسـن 

وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکـه هنـوز باورهـای 
نادرسـت دربـاره واکسـن کرونـا در 
جامعـه وجـود دارد از مـردم خواسـت 
تا اطالعات مـورد نیـاز در این بـاره را 
از منابـع معتبر دریافت کـرده و هرچه 
زودتر بـرای تکمیـل واکسیناسـیون 

خـود مراجعـه کنند.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهان در پاسـخ به پرسش خبرنگار 
ایرنا درباره کمبود ِسـرم توضیـح داد: 
در فصـل تابسـتان بدالیـل زیـادی 
ماننـد گـرم بـودن هـوا، کـم آبـی در 
بـدن انسـان و عالئم گوارشـی کرونا 
مانند اسـهال، احتمـال افت فشـار در 

برخی افـراد زیاد اسـت و نیاز به سـرم 
پیـدا می کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن فصـل 
احسـاس نیاز به سـرم افزایـش یافته 
اسـت، افـزود: هـم اکنـون گزارشـی 
دربـاره چگونگـی میـزان موجـودی 
سـرم در اسـتان در اختیار ندارم و باید 
اطالعـات را از معاونـت غـذا و دارو 

دریافـت کـرد.
• دلیـل فـوت یـک نفـر در 
فریدونشـهر، تماس مستقیم 

بـا دام آلـوده بـه کنـه بود
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان همچنیـن بـا بیـان اینکـه 

از ابتـدای سـال تـا کنـون پنـج مورد 
ابتال به تـب کریمـه کنگو در اسـتان 
گزارش شـد، گفت: ایـن افراد همگی 
در شهرسـتان فریدونشـهر بودنـد، 
چهار نفـر آنها بهبـود یافتنـد اما یک 

نفـر جـان باخت.
وی بـا بیـان اینکه فـوت این فـرد در 
حـدود ۲ هفتـه گذشـته اتفـاق افتاد، 
افـزود: ایـن فـرد از عشـایر بـود کـه 
تماس مسـتقیم با بـدن دام آلـوده به 
کنـه داشـت و کنه هـا را بـا دسـت لِه 
کرده بود و پـس از ابتال و بسـتری در 

بیمارسـتان داران، فـوت کـرد.
عقدک بـا تاکیـد بـر اینکـه اقدامات 

الزم از طریـق دامپزشـکی، جهـاد 
کشـاورزی و مرکز بهداشـت منطقه 
انجـام و آموزش هـای مورد نیـاز ارائه 
شـده اسـت، ادامه داد: در زمان حاضر 
شـرایط در این منطقه مطلوب اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: تـا کنـون 
مـوردی از ابتـال بـه وبـا در اسـتان 

گـزارش نشـده اسـت.
بر اسـاس آخرین آمار دانشـگاه علوم 
پزشـکی اصفهـان ۶۰۰ بیمـار دارای 
عالئـم کرونـا در بیمارسـتان های 
اسـتان بسـتری هسـتند و ۷۹ بیمـار 
کرونایی در بخـش مراقبت های ویژه 

تحـت درمـان قـرار دارند.

میزان استفاده از ماسک در اصفهان به ۴۴ درصد رسید
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
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تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین شـهرداری اصفهـان و بنیاد نخبگان اسـتان با 
حضور علی قاسـم زاده و حسـین ربانی امضا شد.

تفاهم نامـه علمی و فرهنگـی بین شـهرداری اصفهـان و بنیاد نخبگان اسـتان 
به منظـور گسـترش فعالیت هـای علمـی، پژوهشـی، کاربـردی و آموزشـی و 
نیـز تکمیل زنجیـره علم، فنـاوری، بـازار، تجـارت و نیز حفـظ توانمندسـازی و 
به کارگیـری جامعـه نخبگانـی اسـتان و کشـور و بهره منـدی از ظرفیت هـای 

پیشـران سـخت افزاری و نرم افـزاری امضـا شـد.
طبـق ایـن تفاهم نامـه موضوع هـای همـکاری بـا محوریـت و عاملیـت بنیاد 

نخبـگان اسـتان و با حمایـت شـهرداری پیگیـری و اجـرا خواهد شـد.
تشـکیل کارگروه های نخبگانی، شناسـایی و راه حل یابی مشـکالت، آسیب ها 
و مسـائل حوزه مدیریت شـهری، شناسـایی و معرفـی نخبگان متقاضـی دوره 
پسـت دکترا و یا فرصـت مطالعاتی مرتبـط با حوزه مدیریت شـهری، تشـکیل 
کارگروه هـا، برگـزاری رویدادهـا و شـتاب دهی تیم هـای تخصصـی در حـوزه 
هوش مصنوعی و مدیریت شـهری، برگزاری نشسـت های تبیینـی و ترویجی 
با موضوعات حـوزه علـم، فنـاور و نـوآوری، برگـزاری نشسـت های تبیینی در 
حوزه انقالب اسـالمی با مخاطبـان بنیـاد نخبگان اسـتان اصفهـان، برگزاری 

نشسـت های اخالقی و قرآنی با مخاطبـان بنیاد نخبگان، برگـزاری همایش ها 
و نشسـت های »در اصفهـان بمانیـم« بـا رویکـرد حفظ نخبـگان در اسـتان و 
ترویج مهاجرت معکوس، برگزاری کارگاه های تخصصی مشـاوره ای و مهارت 
محور به منظور ارتقا سـطح زندگی فـردی و اجتماعی مخاطبـان بنیاد نخبگان 
اسـتان، تولید و انتشـار محتوا در راسـتای فعالیت های مشـترک در بستر فضای 
مجازی و رسـانه های اسـتانی و ملی، برگـزاری اردوهای نخبگانـی با محوریت 
اماکـن فرهنگی تاریخی شـهر اصفهـان و مراکـز خدمات فرهنگـی- تفریحی 

معاونت از جملـه مفاد ایـن تفاهم نامه اسـت.

 ظرفیت های شهری 
و علمی هم افزایی 
می شوند

امضا تفاهم نامه علمی و فرهنگی 
بین شهرداری اصفهان و بنیاد 
نخبگان؛

خبر
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مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: به علت کم رغبتی جوانان و بانوان برای اهدای خون، 
سن اهدا در این استان رو به افزایش است.

علی فتوحی در آستانه ۹ مرداد سالروز تأسیس سازمان انتقال خون در جمع خبرنگاران افزود: 
سن اهدای خون در استان از ۳۵ تا ۶۵ سال است که برخی از افراد با سن باال بنا به بیماریها 

و کهولت سن دیگر قادر به اهدای خون نیستند.
مدیرکل انتقال خون اصفهان افزود: بنا به ارزیابی های آماری، در سال گذشته ۱۶۵ هزار 
و ۹۴ نفر برای اهدای خون در استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳۳ هزار و ۹۴۱ نفر 

موفق به اهدای خون شدند.
وی یادآور شد: از مجموع اهداکنندگان خون در سال گذشته تنها چهار هزار و ۲۲۶ نفر را 
بانوان تشکیل دادند که بنا بر علت یابی های صورت گرفته این نگرش اشتباه که زنان بدلیل 

مسائل فیزیولوژی در صورت اهدای خون با مشکل مواجه می شوند موجب کم رغبتی آنها 
به اهدای خون شده است که باید در این زمینه آگاهی رسانی و فرهنگ سازی صورت گیرد.

فتوحی افزود: از مجموع اهداکنندگان سال قبل، ۱۸ هزار و ۳۳۶ نفر برای بار اول اقدام به 
اهدای خون کردند که این امر نشانه کم تمایلی جوانان به اهدای خون در استان است که 

این چالش هم باید با کمک رسانه ها رفع شود.
وی آمار مراجعه برای اهدای خون از ابتدای سالجاری تاکنون را ۵۷ هزار و ۶۷۷ نفر عنوان 

کرد و گفت: از این تعداد ۴۶ هزار و ۵۳۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
مدیرکل انتقال خون اصفهان همچنین میزان ذخیره خون را در زمان حاضر حدود هفت 
روز و قابل قبول دانست و گفت: پیش بینی می شود که با شروع پیک جدید کرونا و افزایش 
گرمای هوا میزان مراجعه برای اهدای خون کاهش یابد ولی در کنار آن قرار گرفتن در دهه 

اول محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا باعث افزایش حجم مراجعه کنندگان برای 
اهدای خون در استان می شود.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان به گروه های خونی منفی بیشتر نیاز است تصریح کرد: 
اهدای تمامی گروه های خونی با توجه به افزایش درخواست بیمارستان ها و بیماران خاص 

در طول سال مورد نیاز است.
فتوحی همچنین با بیان اینکه افرادی که مبادرت به تتو یا خالکوبی می کنند جزو افراد با 
ریسک باال برای انتقال بیماریها محسوب می شوند گفت: اهدای خون تا یکسال توسط 

این افراد ممنوع است.
وی به چالش های دیگر این اداره کل درخصوص مشکالت مالی، کمبود بودجه، تعداد 

کم پایگاه های انتقال خون اشاره کرد و گفت: نیازمند کمک خیران در این زمینه هستیم.

مدیرکل انتقال خون اصفهان:

سن اهدای خون در استان اصفهان رو به افزایش است

گزارش تصویری

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان از بازدید بیش از چهار هزار 
گردشگر از کوشک باغ زرشک همزمان با برگزاری 

دومین رویداد گردشگری نیمرخ خبر داد.
علیرضا مساح با اعالم این خبر گفت: به دنبال تجربه 
خوب بازدید شاه نشین پل خواجو در اولین رویداد 
گردشگری نیمرخ و استقبال گسترده شهروندان، 
دومین رویداد نیمرخ با محوریت بازدید از کوشک باغ 
زرشک به عنوان یکی دیگر از گنجینه های کمتر دیده 

شده اصفهان برنامه ریزی شد.
او افزود: این بنای تاریخی از ۲۵ تیرماه لغایت ۳ 

مردادماه، از ساعت ۱۷ الی ۲۳ میزبان شهروندان 
بود و بیش از ۴ هزار گردشگر در طول این مدت از 

کوشک باغ زرشک بازدید کردند.
مساح افزود: همچنین در این رویداد میزبان گروه های 
فرهنگی و گردشگری مختلفی بودیم که مجموعه 
مدیران آژانس های مسافرتی اصفهان و شبکه های 

رسانه ای از جمله آنان بودند.
گفتنی است، کوشک باغ زرشک ساختمان اداری 
کارخانه صنایع پشم بوده که به عنوان کارخانه 
ریسندگی و بافندگی شناخته می شود و تزئینات 

داخلی فاخری را در در خود جای داده است.

در دومین رویداد گردشگری نیمرخ صورت گرفت؛

بازدید بیش از چهار هزار گردشگر از کوشک 
باغ زرشک اصفهان
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حرفـه ای  و  فنـی  مرکـز  رئیـس 
در  گفـت:  اردسـتان  شهرسـتان 
معضـل  بـا  اردسـتان  شهرسـتان 
مواجـه  کار  نامناسـب  فرهنـگ 
هسـتیم، زیرا نیـروی کار و جوانان 
کارهـای  سـراغ  بیشـتر  اردسـتان 
و  دولتـی  شـغل  راحـت،  و  آسـان 
می گیرنـد. را  نشـینی  میـز  پشـت 

حسـن قاسـمی سـپرو، در نشسـت 
ملـی  روز  مناسـبت  بـه  خبـری 
مهـارت، کارآفرینـی و آموزش های 
کـرد:  اظهـار  حرفـه ای،  و  فنـی 
در  حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش 
شهرسـتان اردسـتان در دو بخـش 
دولتـی و غیردولتی فعالیت دارد. در 
بخـش دولتـی سـه مرکـز ثابت در 
شـهرهای اردسـتان و زواره و یـک 
مرکز سـیار در شـهر مهاباد مسـتقر 

هسـتند.
اینکـه آموزش هـای  وی بـا بیـان 
فنـی و حرفـه ای در چهـار خوشـه 
صنعـت، خدمـات، فرهنـگ و هنـر 
و کشـاورزی ارائـه می شـود، افزود: 
در شهرسـتان اردسـتان خوشه های 
ارائـه  حرفـه   ۱۶۵ در  آموزشـی 
می شـود کـه در بخـش دولتـی ۱۸ 
گروه شـامل روستاییان، سـربازان، 
فـارغ التحصیالن، زنان سرپرسـت 
یافتـه،  بهبـود  معتادیـن  خانـوار، 
معلولیـن و... جامعـه هـدف فنـی و 

حرفـه ای هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس مرکـز 
شهرسـتان  حرفـه ای  و  فنـی 
کـرد:  تصریـح  اردسـتان 
حرفـه ای  و  فنـی  آموزش هـای 
در  کـه  سـنجی  نیـاز  اسـاس  بـر 
شهرسـتان وجـود دارد برنامه ریزی 
و ارائـه می شـود و طـی یک سـال 
گذشـته ۳۳۱ هزار ۳۸۱ نفر سـاعت 
بـه ۲۰۴۴ نفـر آمـوزش داده شـده 

اسـت.
قاسـمی سـپرو گفـت: در یکسـال 
گذشـته ۱۸۱۲ نفـر در آزمون هـای 
مرکـز فنـی و حرفـه ای اردسـتان 
 ۶۹ حـدود  کـه  کرده انـد  شـرکت 
درصـد ایـن افـراد موفق به کسـب 
امتیـاز قبولـی شـده اند و ۱۲۱۴ نفر 

گواهینامـه دریافـت کرده انـد.
شـرکای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حرفـه ای  و  فنـی  مرکـز  مهارتـی 
ادارات مختلفـی هسـتند که ماهانه 
مجمـوع  زیـر  مجموعه هـای  بـه 
آنهـا خدمـات و آموزش هـای الزم 
یـک  در  افـزود:  می شـود،  ارائـه 
سـال گذشـته ۳۱۰ نفر از شـاغالن 
اردسـتان  صنایـع  بخـش  در 
از  فنـی  مختلـف  دوره هـای  در 
آموزش هـای مرکـز آمـوزش فنـی 
اسـتفاده  اردسـتان  حرفـه ای  و 

نـد. کرده ا
حرفـه ای  و  فنـی  مرکـز  رئیـس 
شهرسـتان اردسـتان بـا اشـاره بـه 
معضـل فرهنگ کار، بیـان کرد: در 
ایـن شهرسـتان با معضـل فرهنگ 
نامناسـب کار مواجـه هسـتیم، زیرا 
اردسـتان  جوانـان  و  کار  نیـروی 
و  آسـان  کارهـای  سـراغ  بیشـتر 
راحـت، شـغل دولتـی و پشـت میز 

می گیرنـد. را  نشـینی 
اینکـه  بیـان  بـا  سـپرو  قاسـمی 
صنعتـی  واحدهـای  از  بسـیاری 
شهرسـتان طـی مکاتباتـی کـه بـا 
مرکز فنـی و حرفه ای انجـام دادند 
درخواسـت نیروی کار دارند، گفت: 
کمبـود نیـروی فنـی و مهارتـی در 
اردسـتان بـه یـک معضـل جـدی 
تبدیـل شـده اسـت کـه بایـد برای 

رفـع آن فکـر کـرد.
فرهنـگ  و  جمعیـت  کاهـش  وی 
را  جوانـان  بیـن  در  کار  نامناسـب 
اصلی تریـن دالیـل کمبـود نیروی 
و  کـرد  عنـوان  اردسـتان  در  کار 
گفت: مسـئوالن و متولیان اشـتغال 
کننـد  تـالش  بایـد  شهرسـتان 
آمـوزش  مهـارت  و  کار  فرهنـگ 
در ایـن شهرسـتان اصـالح شـود. 
تـا  برنامه ریـزی هسـتیم  در حـال 
بـا توجه بـه کمبود جمعیتـی که در 
اردسـتان وجود دارد زمینه اشـتغال 
مجـدد گروه هایـی از بازنشسـتگان 

را فراهـم کنیـم. 

رئیس مرکز فنی و حرفه ای اردستان:

جوانان اردستان شغل پشت 
میز نشینی می خواهند

نشست خبری 
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مدیـر اداره منابـع آب شهرسـتان دهاقـان از توابع 
 ۴۲ الیروبـی  و  سـاماندهی  از  اصفهـان  اسـتان 
کیلومتـر از آبراه هـا و رودخانه های این شهرسـتان 

در سـه سـال اخیـر خبـر داد.
در ایـن مـدت همچنین هشـت هـزار متـر مربع از 
اراضـی حریم و بسـتر رودخانه شهرسـتان دهاقان 
آزاد شـده و رفـع تصـرف و سـه پل غیر اسـتاندارد 

بـر روی رودخانه شـور تخریب شـده اسـت.
از  کیلومتـر   ۱۵۰ اینـک  هـم  کـرد:  بیـان  وی   
رودخانه هـای اصلـی شهرسـتان در دسـت مطالعه 
حریم و بسـتر اسـت و در آینـده ای نزدیک تکمیل 

و ارائـه می شـود.
مدیـر اداره منابـع آب شهرسـتان دهاقان با اشـاره 
بـه پیش بینـی و اخطاریه اداره کل هواشناسـی، بر 

تشـدید فعالیت سـامانه بارشـی تابسـتانه مونسون 
کـه مخاطراتـی از قبیل رگبار شـدید، رعـد و برق، 
بـارش تگـرگ و وزش شـدید بـاد را در پـی دارد 
گفت: در شهرسـتان سـه جلسـه کمیته پیشـگیری 
تصمیمـات  و  شـده  برگـزار  سـیالب  و  بحـران 
مناسـبی جهـت برخـورد بـا موضـوع گرفته شـده 

ست. ا
حـاج حسـنی افـزود: در سـال های گذشـته تقاطع 
و مناطـق حادثه خیز در زمان سـیالب شناسـایی و 
بـه فرمانداری و ادارات مربوطه اعالم شـده اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه در چنـد روز اخیـر از مناطق 
حادثـه خیـز بازدید به عمـل آمده و مشـکالت آن 
بررسـی شـده اسـت، اضافه کرد: نقـاط حادثه خیز 
در زمـان سـیالب رصـد شـده اسـت و در صـورت 

بـروز بحـران تدابیـر الزم اتخاذ می شـود.
وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه اقـدام بـه بازدیـد از 
بخصـوص  شهرسـتان  مسـیل های  و  رودخانه هـا 
رودخانه شـور و سرشـاخه های انجام شـده اسـت، 
گفـت: موانع سـیالب بررسـی شـده و توصیه های 
الزم بـه اهالـی و شـورای روسـتاها و بخشـداری 

داده شـده اسـت.
مدیـر اداره منابـع آب شهرسـتان دهاقـان تصریح 

کـرد: بـا دادسـتان شهرسـتان جهـت اسـتفاده از 
پتانسـیل تبصـره ۴ مـاده ۲ قانـون توزیـع عادالنه 
آب جهـت اخـذ دسـتور قضایـی مبنـی تخریـب 
موانـع در هنـگام سـیالب هماهنگـی الزم صورت 

اسـت. پذیرفته 
وی افـزود: بـا توجـه بـه حضـور گسـترده عشـایر 
در شهرسـتان توصیـه بـه جمـع آوری و جابجایـی 
عشـایر از ارتفاعـات و مسـیر آبراهه ها و مسـیل ها 
توسـط منابـع طبیعـی، جهـاد کشـاورزی و امـور 

عشـایر شـده است.
حـاج حسـنی با بیـان این کـه از تجمع در حاشـیه 
افـزود:  می آیـد،  عمـل  بـه  ممانعـت  رودخانه هـا 
درخواسـت همـکاری ماشـین آالت راهسـازی و 
معدنـی سـنگین از واحدهـای معدنـی و صنعتـی 
شهرسـتان در مواقـع اضطـراری و بحـران شـده 

. ست ا
وی تصریـح کـرد: مقـرر شـده یـک دسـتگاه بیل 
دسـتگاه  سـه  و  لـودر  دسـتگاه  یـک  مکانیکـی، 
کامیـون جهـت تخریـب باغ هـا و دیوارهای بسـتر 
رودخانـه در مناطق خطرناک در اختیـار اداره منابع 
آب قـرار گیـرد تـا بـا توجـه بـه دسـتور قضایی بر 
مبنـا تبصـره ۴ مـاده ۲ قانـون توزیـع عادالنه آب 

اقـدام به تخریـب دیوار و مانع و مسـتحدثات کند.
مدیـر اداره منابـع آب شهرسـتان دهاقـان تصریح 
کـرد: جهـت پیشـگیری از سـیالب های ناگهانـی 
اقدامـات قابـل توجـه صـورت گرفتـه کـه از آن 
جملـه مـی تـوان بـه تکمیـل مطالعـات حریـم و 
بسـتر ۵۰ کیلومتـر از رودخانـه هـای شهرسـتان 

دهاقـان اشـاره کـرد.
بر اسـاس هشـدار سـازمان هواشناسـی در سـطح 
اسـتان اصفهـان فعالیت سـامانه بارشـی تابسـتانی 
تشـدید می شـود و شـاهد رگبار شـدید بـاران، رعد 
و بـرق، وزش بـاد شـدید موقتی، بـارش تگرگ در 
مناطـق جنـوب، جنـوب غـرب، مرکـز اسـتان )به 
بـا  ویـژه مناطـق جنوبی تـر( و مناطـق همجـوار 
اسـتان فـارس و چهارمحال بختیـاری و کهکیلویه 

هسـتیم. بویراحمد  و 
مدیـر اداره منابـع آب شهرسـتان دهاقـان از مردم 
خواسـت از تجمـع در حاشـیه رودخانـه و مـکان 
هـای تفریحـی در سـواحل و مجـاورت رودخانه ها 

کنند. پرهیـز 
دهاقـان در فاصلـه ۹۶ کیلومتـری جنـوب غربـی 
شـهر اصفهـان در دامنه شـرقی کوه هـای زاگرس 

واقع شـده اسـت.

 گفت و گو

مدیر اداره منابع آب شهرستان دهاقان خبر داد:

۴۲ کیلومتر از آبراه ها و رودخانه های شهرستان دهاقان اصفهان ساماندهی شد

نماینـده مـردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره 
بـه تأمیـن آب پایـدار بـرای شـهرضا گفـت: بـا مدیریـت وزارت نیـرو، 
کمک هـای اسـتان و پیگیری هـای شهرسـتان در میان مـدت خبرهای 
خوبی برای انتقال آب به شـهرضا در راه اسـت و تا یکسـال و نیم آینده 

آب پایـدار بـرای شـهرضا تأمین می شـود.
سـمیه محمـودی نماینده مـردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـورای 
اسـالمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در شـهرضا با اشـاره به مشـکل 
کمبود آب اظهار داشـت: مشـکل کمبود آب در کل کشـور وجود دارد و 

تنها برای اسـتان اصفهان و شهرسـتان شـهرضا نیست.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد از زمسـتان آب را در شـهرضا مدیریـت 
می کردیـم تـا در تابسـتان امسـال با مشـکل قطعـی آب در شهرسـتان 
روبـه رو نشـویم، افزود: در زمسـتان سـال گذشـته با توجه به مشـخص 
بـودن منابـع و مصارف آب، بارها در جلسـات نسـبت مدیریت منابع آب 

شـهرضا تذکر دادم.
محمودی با اشـاره به حفر ۲ چاه آب در تابسـتان امسـال در شـهرضا و 
نرسـیدن به آب گفت: آبفا در زمسـتان می توانسـت چند چاه کشـاورزی 

را بـرای تابسـتان امسـال اجـاره کنـد تـا در زمـان بحـران آب وارد مدار 
شـود، ایـن راهـی بود که می شـد با یـک مدیریت داخلی در شـهر انجام 

داد تا با مشـکل کمبود آب در تابسـتان امسـال روبه رو نشـویم.
نماینـده مـردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره 
بـه تأمیـن آب پایدار برای شـهرضا عنـوان کرد: با مدیریـت وزارت نیرو، 
کمک هـای اسـتان و پیگیری هـای شهرسـتان در میان مـدت خبرهای 
خوبی برای انتقال آب به شـهرضا در راه اسـت و تا یکسـال و نیم آینده 

آب پایـدار برای شـهرضا تأمین می شـود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان:

آب پایدار تا یکسال و 
نیم آینده برای شهرضا 

تأمین می شود

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری کاشـان گفـت: آییـن سـنتی و مذهبـی 
»چاووش خوان عزای امام حسـین )ع(« شـهر کاشـان 

در فهرسـت میـراث معنـوی کشـور ثبـت شـد.
احمـد دانایی نیـا، در آیین رونمایی لـوح آیین »چاووش 
خـوان عزای امام حسـین« شـهر کاشـان، اظهـار کرد: 
کاشـانی ها بـا چاووش خوانـی بـه اسـتقبال مـاه عزای 
تاریخـی  قدمـت  می رونـد.  )ع(  الحسـین  اباعبـداهلل 
چاووش خوانـی در فرهنـگ عزاداری کاشـان بـه دوره 
صفویـه و شـاید بـه دوره های پیشـین آن بـر می گردد.

وی افـزود: بنـا بـه مسـتندات، ۲۰ روز مانـده به محرم 
پیرمـردی محاسـن سـفید معـروف بـه چاووش خـوان 
بـر دوش  را  پرچـم عـزای حضـرت سیدالشـهدا )ع( 
گرفتـه و از بـازار پـا نخـل تـا انتهـای بـازار مسـگرها 

چـاووش خوانـی می کـرد.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی کاشـان، تصریـح کـرد: 
چاووشـی، حرفـه ای اسـت کـه نیازمنـد کالم معنوی، 
صـدا و نفـس گـرم اسـت، زیرا کـه قدرت چـاووش بر 
بدیهـه گویـی، خـوش لحنـی، شناسـایی موقعیت هـا، 
زیـارت  عاشـقان  و  زائـران  توصیـف  و  شـخصیت ها 

است. اسـتوار 
باشـد  سـید  اگـر  خـوان  چـاووش  گفـت:  دانایی نیـا 
شـالی سـبز بـر گـردن می آویـزد و اگـر نباشـد شـالی 
سـیاه رنـگ حمایـل سـینه خـود می کنـد. همچنیـن 
چاووش خوانـی اگـر برای بدرقه و پیشـواز زائران باشـد 
َعلَمـی سـبز بـر دوش می گیـرد و اگر برای اعـالم ماه 

عـزا باشـد پرچمی سـیاه بـر دوش می گیرد و اشـعاری 
بـا سـبک و روشـی خـاص می خوانـد.

وی تصریـح کـرد: کسـی که چـاووش خوانـی می کند 
بایـد دلـی پـاک داشـته باشـد. با ایـن شـرایط صدای 
دلنشـین و آواز خـوش چـاووش خـوان در دیگـران اثر 
می گـذارد و بدن هـا بـه لـرزه در می افتد و اشـک ها نیز 

از دیـدگان جاری می شـود.
دانایی نیـا گفت: کاشـان ۴۰ میـراث فرهنگی ناملموس 
فرهنگـی ثبت شـده در فهرسـت آثار ملـی دارد که ۱۵ 
اثـر آن مربـوط بـه آیین هـای عاشـورایی اسـت که در 
مناطـق مختلف این شهرسـتان در پاسداشـت حماسـه 

حسـینی اجرا می شـود.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری کاشـان افـزود: نخل بـه عنوان نمـادی از 
اجتمـاع مردم برای سـوگواری و عزاداری اسـت که در 
کاشـان پنـج نخل شـامل نخـل »سـرفره و صـدره«، 
نخـل »درب فیـن«، »نخـل درب بـاغ«، نخل »محله 
کلهـر« و نخل »باباشـرف« وجود دارد کـه غبارروبی و 

آذین بنـدی آن هـا قبـل از محـرم انجـام می شـود.
سـرفره«  و  »صـدره  نخـل  کـرد:  تصریـح  وی 
قدیمی تریـن نخل این شهرسـتان اسـت کـه در پنجم 
خـرداد سـال ۹۵ بـا شـماره ۱۱۶ در فهرسـت ملـی 
میـراث فرهنگـی ناملمـوس کشـور ثبت شـده اسـت. 
آییـن تـوغ شـیخ رضـا، تعزیـه شـهر مشـکات و آیین 
شـش گوشـه نیـز از دیگـر آیین هـای محرم اسـت که 

در فهرسـت میـراث معنـوی ثبـت شـده اسـت.

کشـف  از  میمـه  و  شاهین شـهر  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
کاالی قاچـاق بـه ارزش ۲ میلیـارد ریـال در عملیات مامـوران این 

فرماندهـی خبـر داد.
سـرهنگ علـی صادقـی افـزود: مامـوران فرماندهـی انتظامـی این 
شهرسـتان در راسـتای اجـرای طرحهای ارتقای امنیـت اجتماعی و 
مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز، حیـن کنترل محورهـای مواصالتی به 
یک دسـتگاه اتوبوس مشـکوک شـده و آن را برای بررسـی بیشـتر 

متوقـف کردند.
وی ادامـه داد: مامـوران این فرماندهی پـس از توقیف اتوبوس طی 
هماهنگـی بـا مقام قضایـی اقدام به بازرسـی از داخل خـودرو کرده 
کـه در بازرسـی بـه عمـل آمده تعـداد ۲۷۰۰ بسـته انـواع بدلیجات 

خارجـی قاچاق کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر با بیـان اینکـه تمامی 
کاالهای کشـف شـده فاقـد مدارک مثبتـه گمرکـی و قانونی بودند 
تصریـح کـرد: ارزش کاالهـای کشـف شـده از سـوی کارشناسـان 
مربوطـه ۲ میلیـارد ریـال تعییـن شـده کـه در این خصـوص راننده 
دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده جهـت سـیر مراحـل قانونی به 

مرجـع قضائی معرفی شـد.
ایـن مقـام انتظامی با تاکیـد بر تداوم و اسـتمرار مبـارزه همه جانبه 
و برخـورد قاطـع پلیـس بـا قاچـاق کاال و ارز از عمـوم شـهروندان 
خواسـت تـا در صـورت اطـالع از هرگونـه فعالیتـی در ایـن راسـتا، 

مراتـب را بـه مرکـز فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ اعـالم کنند.

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
شهرسـتان نطنـز گفـت: در مراسـمی 
آیینـی و بـا اسـتقبال از مـاه محـرم، 
خیمـه حسـینیه های شهرسـتان نطنـز 

برافراشـته شـد.
گفت وگـو  در  جهانبانـی  عباسـعلی 
اسـتقبال  بـا  کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا 
مراسـمی  طـی  محرم الحـرام،  مـاه  از 
عـزاداری  خیمه هـای  چـادر  آیینـی، 
نطنـز  شهرسـتان  حسـینیه های 

شـد. برافراشـته 
وی افـزود: در شـهر نطنـز، ۴ حسـینیه 
مرکـز شـهر، افوشـته، ارشـاد علیـا و 
سرشـک و حسـینیه مرکز شـهر بادرود 
عـزای  خیمه هـای  برپایـی  مراسـم 

حسـینی را برگـزار کردنـد.
رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
نطنز گفت: این مراسـم سـنتی و آیینی 
در حالـی امسـال برگـزار شـد کـه در 
۲ سـال گذشـته بـه دلیـل همه گیـری 

ویـروس کرونـا برگـزار نشـده بود.
وی تصریـح کـرد: شهرسـتان نطنـز با 
جمعیتـی بالغ بـر ۴۵ هزار نفـر و وجود 
۳۵ امـام زاده و حسـینیه و هیئت هـای 
عزاداری، شهرسـتانی مذهبـی بوده که 
تعزیه خوانـی، سـخنرانی، روضه خوانی، 
و  جغجغه زنـی  نوحه خوانـی، 
عاشـورا  و  تاسـوعا  روز  نخل گردانـی 
برخـی از مراسـم های ایـن شهرسـتان 

در مـاه محـرم اسـت.

جهانبانی خاطرنشـان کـرد: در صورت 
رعایـت  و  بهداشـت  موافقـت شـبکه 
پروتکل هـای بهداشـتی، چندیـن گروه 
تعزیـه خوان هـا  بهتریـن  از  متشـکل 
مراسـم تعزیه خوانـی را برگزار می کنند 
که این مراسـم با اسـتقبال باشـکوهی 

مواجـه می شـود.
 رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
نطنـز، گفت: در دهـه اول محرم، تعزیه 
شـهادت مسـلم بـن عقیـل، شـهادت 
دو طفـالن مسـلم بن عقیل، شـهادت 
حربـن یزید ریاحـی، شـهادت حضرت 
علـی اکبر، شـهادت حضـرت عباس و 
شـهادت امـام حسـین )ع( از مهم ترین 
تعزیه هایی اسـت کـه برگزار می شـود.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان:

کاشانی ها با چاووش خوانی به استقبال محرم می روند

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه:

۲ میلیارد ریال کاالی قاچاق در شهرستان کشف شد
رئیس اداره ارشاد نطنز:

خیمه حسینیه های نطنز برافراشته شد

رئیـس پلیـس امنیت اقتصـادی فرماندهـی انتظامی 
اسـتان اصفهـان از کشـف یـک زمین خـواری بـه 
ارزش ۲ میلیـارد و ۱۰۰ میلیـون ریـال در یکـی از 
گفـت:  و  داد  خبـر  لنجـان  روسـتاهای شهرسـتان 
مامـوران اداره مبـارزه با جرائم اقتصادی در راسـتای 
مقابلـه جـدی بـا جرائـم اقتصـادی و جلوگیـری از 
هـدر رفـت سـرمایه های ملـی یـک مـورد زمیـن 
خـواری را در یکـی از روسـتاهای شهرسـتان لنجان 
کشـف و پیگیـری موضـوع را در دسـتور کار خـود 

دادند. قـرار 
در  داشـت:  بیـان  ریاحـی  کامـران  سـرهنگ 
بـا  فـردی  شـد،  مشـخص  میدانـی  بررسـی های 
اقدامـات غیـر قانونی، حـدود چهار هـزار و ۲۲۱ متر 
از اراضـی ملـی و اراضـی مـوات را بـدون داشـتن 
مجـوز قانونـی بـا تسـطیح، سـنگ چینی و سـاخت 

سـاز بـه تصـرف خـود در آورده اسـت.
رییـس پلیـس امنیت اقتصـادی فرماندهـی انتظامی 
اسـتان بـا بیـان اینکـه ارزش ایـن زمیـن توسـط 
میلیـون   ۱۰۰ و  میلیـارد   ۲ مربوطـه  کارشناسـان 
ریـال برآورد شـده اسـت گفـت: مامـوران بالفاصله 
نماینـده حقوقـی اداره منابع طبیعی شهرسـتان را در 
جریـان قـرار داده و موضوع از طریـق مرجع قضایی 
پیگیـری کـه در نهایـت منجـر بـه توقیـف ملـک و 
انجـام هرگونـه عملیات سـاخت و سـاز در آن شـد.

ایـن مقـام انتظامـی خاطـر نشـان کـرد: در ادامه با 
پیگیـری پلیـس آگاهـی و نماینده سـازمان شـاکی، 
رفـع  و  وارده  خسـارت  جبـران  بـه  متعهـد  متهـم 
تصـرف زمیـن و اعـاده آن بـه حالـت سـابق شـد و 
پرونـده ایـن زمین خواری نیـز برای انجـام اقدامات 

قانونـی بـه مرجـع قضائی ارسـال شـد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبرداد:

کشف زمین خواری در لنجان

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت االسالم 
حاج سید حسین محمود آبادی را برای یک دوره جدید 

به عنوان امام جمعه خمینی شهر منصوب کرد.
به گزارش صاحب نیوز؛ در بخشی از حکم انتصاب امام 
جمعه خمینی شهر آمده است: با اعتماد به فضل الهی 
اساس  بر  و در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج(، 
مصوبه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، برای یک دوره 
جدید از طرف رهبر معظم انقالب اسالمی، جنابعالی که 
از شایستگی علمی و عملی و روحیه انقالبی برخوردار 
منصوب  خمینی شهر  جمعه  امام  عنوان  به  هستید 

می شوید.
در این حکم از تمام ادارات، نهادها و ارگانها در خواست 
شده است برای برپایی هر چه باشکوهتر نماز جمعه با 

امام جمعه جدید همکاری کنند.
به مدت ۶  این  از  پیش  آبادی  حجت االسالم محمود 
سال امام جمعه شهر دولت آباد و قبل از آن هم ۹ سال 

امامت جمعه فوالدشهر را در کارنامه خود دارد.
امام  موسوی  سیدمحمد  االسالم  حجت  تکریم  آیین 
جمعه قبلی خمینی شهر که پنج ماه پیش برای تدریس 
به حوزه علمیه قم عزیمت کرد و معارفه امام جمعه جدید 
حاج سید حسین محمود  االسالم  خمینی شهر حجت 

آبادی در مصلی نمازجمعه خمینی شهر برگزار می شود.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
انتصاب کرد:

امام جمعه جدید خمینی شهر

رئیـس اداره هواشناسـی شهرسـتان اردسـتان 
گفـت: سـامانه بارشـی بـرای روزهـای شـنبه 
و یکشـنبه هفتـه آینـده بـه صـورت رگبـاری 
و نقطـه ای ولـی بـا شـدت و ضعف در سـطح 

شهرسـتان اردسـتان ادامـه خواهـد داشـت.
جـواد رمضانپـور در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار 
کـرد: بـا پیـش بینی هایـی کـه بـرای امـروز 
بودیـم،  کـرده  اعـالم  گذشـته  روزهـای  در 
خوشـبختانه بـا ورود سـامانه بـارش زایـی که 
از ظهـر امروز وارد شهرسـتان شـد بارش های 
خوبـی در جنـوب و جنـوب غـرب شهرسـتان 

افتاد. اتفـاق 
وی بـا بیـان اینکـه امـروز بـا ورود سـامانه 
کـه وارد شهرسـتان شـد برای بیشـتر مناطق 
دهسـتان برزاونـد بارندگی هـای خوبـی اتفاق 
افتـاد کـه در برخی روسـتاها روان آب و سـیل 
گـزارش شـده اسـت، افـزود: شـرایط بـارش 
بـاران بـه صورت رگبـار و رعد و بـرق از حدود 
سـاعت ۲۲ امشـب در اکثر مناطق شهرسـتان 

اردسـتان اتفـاق خواهـد افتاد.

رئیـس اداره هواشناسـی اردسـتان دامنه هـای 
غـرب  و  جنـوب  و  کوهسـتانی  مناطـق 
شهرستان را بیشـتر از دیگر مناطق شهرستان 
مسـتعد بارش های بـاران عنوان کـرد و گفت: 
سـامانه بارشـی برای روزهای شنبه و یکشنبه 
هفتـه آینـده بـه صـورت رگبـاری و نقطـه ای 
ولـی بـا شـدت و ضعف در سـطح شهرسـتان 

اردسـتان ادامـه خواهد داشـت.
رمضانپـور تصریـح کـرد: شـرایط بارشـی که 
ایـن چنـد روز در شهرسـتان اردسـتان اتفـاق 
می افتـد باعـث افـت قابـل توجـه دما شـده و 
پیـش بینـی می شـود دمـای هـوا شهرسـتان 
تـا ۱۲ درجـه خنک تـر شـود. البتـه بـه دلیـل 
رطوبتـی کـه در منطقه وجود دارد شـاید باعث 
کاهـش دید شـود. وی با پیش بینـی روزهای 
آینـده از فصـل تابسـتان، گفـت: بـرای ادامـه 
فصـل گرمـا نوسـانات دمایـی فراوانـی بـرای 
شهرسـتان اردسـتان پیـش بینـی می شـود و 
نمی توانیـم از االن اعـالم کنیم کـه دیگر هوا 

گـرم نمی شـود.

رئیس اداره هواشناسی اردستان:

بارش ها در اردستان تا روز یکشنبه ادامه دارد



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

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

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

I s fa h a n  N e w s
Saturday, July 30, 2022 - No: 1113 

Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian has said 
that economic diplomacy and 
strengthening ties with neigh-
boring and Muslim countries 
are a priority for Iran. 
Addressing the 20th Session of 
the Council of Ministers of the 
D-8 Organization for Economic 
Cooperation via videoconfer-
ence on Wednesday, Amir Ab-
dollahian stated that the foreign 
policy agenda of Iran prioritizes 
relations with neighboring and 
Muslim countries. 
“Economic diplomacy and deep-
ening ties with neighboring and 
Muslim countries are two of the 
priorities of the Islamic Republic 
of Iran’s foreign policy. Further-
more, strengthening multilateral 
mechanisms such as the D-8 
organization is of high impor-
tance to my government,” he 
said, adding, “We have always 
supported the collective efforts 

made by developing countries 
to fulfill the creation of an ef-
ficient international economic 
system as well as the achieve-
ment of economic development 
and growth, people’s welfare 
and wellbeing, preservation of 
values and national cultures 
and the attainment of a proper 
standing in international rela-
tions.”
He noted, “That is why the Is-
lamic Republic of Iran is an ac-
tive member in international and 
regional economic groupings, 
including the D-8. In the realm 
of economic convergences, too, 
we are involved in creating the 
foundations of free trade and 
will soon finalize the Free Trade 
Area (FTA) Agreement with the 
Eurasian Economic Union.”
At the beginning of the session, 
the Iranian foreign minister con-
gratulated the 25th anniversary 
of the establishment of the D-8 

and expressed hope that the or-
ganization will continue to make 
progress with utmost strength 
and speed.
“Despite being geographically 
scattered, D-8 enjoys abundant 
natural and human capacities, 
blessings, energy reserves, 
complementary economies as 
well as eager private sectors. 
Coronavirus crisis disturbed 
economic and developmental 
planning of the countries and 
made the world community face 
a kind of uncertainty. We are of 
the belief that in addition to their 
national policies and orienta-
tions, the D-8 member states 
need to also take into consid-
eration options of collective co-
operation in the post-Covid-19 
era. Apart from Coronavirus, the 
member states are also facing 
food and energy security cri-
ses,” the foreign minister stated.
“At this critical juncture, the 

Islamic Republic of Iran is pre-
pared to place all its political, 
economic and cultural capac-
ities and capabilities at the dis-
posal of the economic growth as 
well as the development welfare, 
and progress of the shared val-
ues. I would like to remind that 
despite unlawful and unilateral 
economic measures by the Unit-
ed States as well as imposition 
of sanctions, the Islamic Re-
public of Iran has achieved sig-
nificant achievements and great 
breakthroughs in different are-
as, relying upon its indigenous 
resolve and might,” the minister 
remarked. 
He added, “We have voiced our 
preparedness to help the in-
ternational community to cope 
with the current energy crisis 
and counter threats related to 
food insecurity. Our exemplary 
connectivity and transit position 
are at the service of the con-
sumption markets. In addition, 
as the possessor of huge energy 
sources, we stand ready to con-
tribute to the endeavors aimed 
at guaranteeing the security of 
energy supply. H.E. Mr. Raisi, 
the Honorable President of the 
Islamic Republic of Iran sub-
mitted his initiative dubbed ‘Gas 
for Post-Covid Global Economy 
Recovery’ at the summit of the 
of the ‘Gas Exporting Countries 
Forum’.  We are prepared to 
engage in dialogue between 
the producers and consumers 
within the framework of this in-
itiative.”
The Iranian foreign minister 
praised the D-8 track record in 
facilitating economic coopera-
tion. “Throughout its 25-year-

old life, D-8 has gradually been 
turned into a valuable ground 
for strengthening effective eco-
nomic cooperation amongst its 
members. However, and despite 
the existence of high trade po-
tentialities, the intra-D-8 trade 
still stands at below 10 percent.  
Therefore, mechanisms and 
arrangements are needed to fa-
cilitate and expand trade among 
member states. We believe that 
private sectors, too, should play 
their part in the fields of trade, 
energy, investment, industries, 
agriculture and tourism. We, 
as the governments of the D-8 
member states, must accord 
the needed support to the pri-
vate sectors,” he said. 
Amir Abdollahian added, 
“Moreover, the capacity of the 
parliaments of the member 
states should be tapped for 
the purpose of developing and 
advancing our cooperation. I 
propose that the D-8 Secre-
tariat examines the possibility 
of holding joint meetings be-
tween the parliaments of the 
eight countries, and even the 
possibility of setting up a ‘D-8 
inter-parliamentary’ body. We 
are ready to help this happen. 
Paying attention to education 
and technology are among key 
areas for the success of the 
D-8. Since the establishment 
of the organization, the Islamic 
Republic of Iran has shown its 
strong interest towards these 
two areas by establishing the 
‘D-8 International University’ 
in the city of Hamedan and the 
‘D-8 Technology Transfer and 
Exchange Network’ at the Pardis 
Technology Park in Tehran.”

Economic diplomacy, deepening neighborly ties priority for Iran: FM

Imports of at least 
5,000 mining 
machinaries need-
ed in country: ICCI-
MA member

As stated by the chairman of 
Mines and Mining Industries 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA), 
to meet the needs of miners 
in the country, at least 5,000 
mining machineries should be 
imported.
Ebrahim Jalili said: “We want 
that the import of mining ma-
chinery be liberated”, adding, 
“I believe it is better to do this 
as a group and by forming a 
special consortium to import 
these machineries. Because in 
this case, their final price will 
be about 50 percent cheaper.”
Reiterating that at least 5,000 
mining machines should be 
imported to solve the prob-
lems of the miners, he con-
tinued: “The necessary in-
frastructure for the import of 
these machines is also ready 
and the parliament and the 
government should help to 
solve this problem as soon as 
possible.”
He also pointed out the neces-
sity of providing spare parts 
for mining machines and stat-
ed: “In addition to imports, 
the supply of parts for these 
machines should also be taken 
into consideration so that the 
original parts and not counter-
feit parts will be provided for 
the miners.”
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
is pursuing several programs 
for promoting the mining 
sector as a major contribu-
tor to the country’s economic 
growth.

But despite these programs, 
this sector is facing several 
challenges.
According to a report released 
in the past Iranian calendar 
year (ended on March 20) by 
the Research Center of the 
parliament, the challenges of 
the mining sector are 44 per-
cent related to laws and the 
lack of a long and clear min-
ing 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 challenge in the min-
ing sector.
According to a board member 
of the ICCIMA: “At present, 
due to the shortage of these 
machines, purchase prices 
have skyrocketed and, in addi-
tion, their rents have become 
very expensive. At these pric-
es, it is not profitable for small 
and medium-sized mines to 
rent machinery and become 
active. Finally, the miner has 
the mine and the raw material, 
but it is not economical due to 
the expensive operation of the 
machinery”.
Removing such problems and 
limitations can lead to the de-
velopment of mining sector, 
which can play a noticeable 
part in economic development 
of the country.

Aluminum ingot 
production rises 
31% in a quarter 
on year

Production of aluminum in-
got in Iran rose 31 percent 
in the first three months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-June 21), as 
compared to the same period 
of time in the past year, ac-
cording to the data released 
by Iranian Mines and Min-
ing Industries Development 
and Renovation Organization 
(IMIDRO). 
The IMIDRO’s data put the 
production of aluminum in-
got at 171,691 tons in the 
three-month period of this 
year, while the figure was 
131,376 tons in the same 
time span of the previous 
year.  
Among the country’s four 
major producers, South Alu-
minum Corporation (SALCO) 
had the best performance 
in the first three months of 
the present year, producing 
74,100 tons of aluminum 
ingots, followed by Iranian 
Aluminum Company (IRAL-
CO) producing 47,319 tons, 
Almahdi Aluminum Compa-
ny producing 40,724 tons, 
and Iran Alumina Company 
producing 9,548 tons of the 
product.
According to the data previ-
ously released by IMIDRO, 
production of aluminum in-
got in Iran rose 20 percent 
during the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on 
March 20), as compared to 
its preceding year.
The IMIDRO’s data put the 
annual production of alumi-
num ingot at 538,633 tons 
in 1400, while the figure was 
446,836 tons in 1399, and 
278,318 tons in 1398.
Among the country’s four 
major producers, Iranian Alu-
minum Company (IRALCO) 
had the best performance in 
the previous year producing 
177,058 tons of aluminum 
ingots, although the fig-
ure was 185,000 tons in its 
preceding year.
South Aluminum Corporation 
(SALCO) produced 173,594 
tons, production by Almahdi 
Aluminum Company stood 
at 150,738 tons, and Iran 
Alumina Company produced 
37,243 tons of aluminum 
ingots in the Iranian calendar 
year 1400, the IMIDRO’s data 
indicated.
Annual production of the alu-
minum ingot in the country 
had been planned to increase 
63 percent in the past year.
Iranian officials estimate the 
country’s aluminum sector 
has a value of $22 billion, 
which is sufficient to meet 
the country’s aluminum 
needs.
At present, Iran is the 18th 
biggest aluminum producing 
country in the world.
The country plans to reach 
the annual production of 
1.5 million tons of alumi-
num ingot by the Iranian 
calendar year 1404 (March 
2025-March 2026).

Turkey plans to purchase more oil and 
gas from Iran amid greater energy 
needs and developing ties between 
the two countries, President Recep 
Tayyip Erdogan has announced.
Making the remarks in an interview 
with the state-owned broadcaster, 

TRT Haber, on Monday, Erdogan said: 
“Turkey will increase its purchases of 
oil and natural gas from Iran”, noting 
that the trade volume between Ankara 
and Tehran could reach $30 billion.
Erdogan’s announcement came a 
week after his meeting with his Irani-

an and Russian counterparts, Ebrahim 
Raisi and Vladimir Putin, in Tehran, in 
which Turkey and Iran signed eight 
memorandums of understanding 
(MOUs) and agreements in various 
fields including trade and investment.
Erdogan reiterated the need for the 
development of ties at a joint confer-
ence with Raisi in Tehran last week, 
following the signing of the mentioned 
agreements.
Earlier this month, Erdogan and 
Raisi co-chaired a Turkish-Iranian 
High-Level Cooperation Council in 
Tehran in which the two sides dis-
cussed ways of expanding economic 
relations along with political ties.
During the meeting, the officials nego-
tiated the extension of the gas export 
contract between the two sides for the 
next 25 years.
On the sidelines of the mentioned 
gathering, Iranian Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian also held talks 
with Turkish Minister of Energy and 

Natural Resources Fatih Dönmez in 
which the two sides exchanged views 
on cooperation in energy fields.
Later on, Head of Turkey’s Small and 
Medium Enterprises Development 
Organization (KOSGEB) Hasan Basri 
Kurt met with Head of Iran Small In-
dustries and Industrial Parks Organ-
ization (ISIPO) Ali Rasoulian to dis-
cuss ways of expanding cooperation 
between the small and medium-sized 
enterprises (SMEs) of the two coun-
tries.
In this meeting Rasoulian referred 
to the signing of an MOU between 
the two countries on cooperation 
between SMEs, saying: “President 
Raisi has emphasized on setting up 
joint industrial parks in the country’s 
special economic zones, considering 
the good infrastructure for setting 
up such parks in the free and special 
economic zones and the active pres-
ence of economic enterprises in these 
areas.”

Turkey to increase oil, gas imports from Iran: Erdogan

Head of Iran Small Industries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO) announced that 300 idle in-
dustrial units have been revived in the country since 
the beginning of the current Iranian calendar year 
(March 21).
Ali Rasoulian said that 31 percent of the mentioned 

units have been revived by the entrepreneurs and 
noted, “We hope that we will see more private sec-
tor’s contribution in this field”.
Rasoulian has previously announced that 2,067 idle 
industrial units were revived in the country’s indus-
trial parks and zones during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20).
According to the ISIPO head, with the reviving of 
the mentioned units job opportunities were created 
for over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to revive 2,000 
stagnant units inside and outside industrial parks 
and zones in the previous year and by the end of 
the year 2,067 idle units returned to the production 
cycle, which provided employment for more than 
39,000 people,” Rasoulian said.
The official noted that 1,433 small workshop units 
were also established in the mentioned year most of 
which were production and knowledge-based units 
with high technology.
The necessary licenses were also obtained for es-
tablishing 26 new industrial parks and zones across 
the country in the previous year, he added.

In late February, the official said that 900 consult-
ants from the private sector and knowledge-based 
companies were selected in the form of industry 
clinics across the country to recognize the weak-
nesses of industrial units with the aim of reactivat-
ing stagnant units or units that are operating below 
capacity.
He stressed that reviving idle production units is 
the main approach that the government is currently 
following in the industry sector.
The government is seriously pursuing its programs 
to resolve production units’ problems in collabora-
tion with the private sector; Very good planning has 
been done in this regard, Rasoulian said.
He mentioned providing infrastructure and support-
ing small businesses and enterprises as two major 
programs of the Ministry of Industry, Mining and 
Trade in relation to industrial parks and said that 
2,023 projects related to providing infrastructure 
for industrial parks, including water, electricity, and 
gas supply, with 60 trillion rials (about $215 mil-
lion) of credit is underway in different parts of the 
country.

300 idle industrial units revived in 4 months
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 5,264 
points to 1.443 million on Wednesday.
As reported, over 3.925 billion secu-
rities worth 24.31 trillion rials (about 
$86.82 million) were traded at the 
TSE.

Tehran Stock Exchange is on the four 
Iranian stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile Ex-
change (IME), Iran Energy Exchange 
(IRENEX), and Iran’s over-the-coun-
ter (OTC) market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
5,200 points 
on Wednesday

Iran’s 4-month 
non-oil exports in-
crease 22% yr/yr

The value of Iran’s non-oil ex-
ports reached $17.24 billion 
in the first four months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-July 22), up 22 
percent compared to the last 
year’s same period, accord-
ing to the data released by the 
Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA).
Based on the mentioned data, 
Iran exported 35.656 million 
tons of non-oil commodities 
in the mentioned four months, 
IRIB reported.
Meanwhile, some 11.159 mil-
lion tons of goods valued at 
$17.24 billion were imported 
into the country in the said 
period, indicating a 17-percent 
rise in terms of value com-
pared to the last year’s same 
time span.
In total, the Islamic Republic 
traded about 46.815 million 
tons of non-oil goods worth 
$34.48 billion with its trade 
partners in the first four 
months of the current Iranian 
calendar year, up 19 percent in 
terms of value, the IRICA data 
showed.
Iran’s top export destination 
during this period was China 
with $5.617 billion worth of 
imports from the Islamic Re-
public, followed by Iraq with 
$2.398 billion, the United 
Arab Emirates (UAE) with over 
$2.264 billion, Turkey with 
$2.06 billion, and India with 
$567 million.
Liquid propane, methanol, liq-
uefied natural gas, urea, liquid 
butane, polyethylene, bitu-
men, light petroleum oils, iron 
and steel ingots, and light oil 
products were among the top 
exported items in the said four 
months.
Meanwhile, the country’s top 
five sources of imports during 
these four months were the 
UAE with $4.875 billion, Chi-
na with $4.422 billion, Turkey 
with $1.787 billion, India with 
$859 million, and Russia with 
$599 million worth of imports.
As previously announced by 
the IRICA Head Alireza Moqa-
dasi, the value of Iran’s non-
oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), as 
compared to its previous year.
Moqadasi put the country’s 
non-oil trade at 162 million 
tons worth $100 billion in the 
past year.
He said that Iran exported 122 
million tons of non-oil prod-
ucts worth $48 billion in the 
previous year, which was $14 
billion (41 percent) more than 
the figure for the preceding 
year.
The country’s non-oil trade 
record in 1400 was reached 
while the toughest sanctions 
were imposed on Iran, but 
thanks to God and the efforts 
of entrepreneurs, producers, 
and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a 
historical record was achieved 
in the past year which was 
unprecedented in recent dec-
ades, the official has under-
lined.

Iran has exported nearly four billion 
dollars of natural gas in the first four 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-July 22), Oil Min-
ister Javad Oji said on Wednesday.
“We have collected close to four bil-
lion dollars of gas revenue for the 
first four months of the year, which is 
nearly as much as what was collect-
ed for the entire previous year,” ISNA 
quoted Oji as saying.
The Oil Ministry has previously an-
nounced that it has been able to col-
lect funds from earlier energy exports 
and reached an agreement to resume 
gas supplies to Iraq in April as Bagh-
dad paid part of its debts owed to 
Tehran.

Iran mainly exports gas to Turkey and 
Iraq but the sales have not always 
been consistent due to debt-pay-
ment issues, domestic consumption 
needs, and occasional technical prob-
lems which forced a momentary halt 
in exports to Turkey over the winter.
Earlier this month, National Iranian Oil 
Company (NIOC) announced that the 
Oil Ministry fulfilled 70 percent of its 
revenue-generating obligations in the 
first three months of the current Irani-
an calendar year (March 21-June 22).
Despite the restrictions caused by 
the sanctions, the sale of crude oil, 
gas condensate, as well as petroleum 
products, and natural gas is ongoing 
and the revenues from it are being 
collected, NIOC Financial Director 
Mohammad Rousta said.
Earlier in May, Ali Forouzandeh, the 
director-general of the Oil Ministry’s 
Public Relations Department, an-
nounced that the country’s income 
from the export of oil, gas, petroleum, 
and petrochemical products rose 66 
percent during the first two months 
of the current calendar year (March 
21-May 21).

Iranian gas exports
reach $4 billion in 4 months

Average daily gasoline consumption in 
Iran has reached 100.9 million liters in 
the first four months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-July 22), 
registering a 14 percent increase year 
on year, IRNA reported.
According to Afshin Mahdavi, the di-
rector of planning at National Iranian 
Oil Products Distribution Company 
(NIOPDC), daily gasoline consumption 
in the country stood at about 87 million 
liters in the previous year’s same four 
months. NIOPDC has also distributed, 
on average, 107.6 million liters of diesel 
every day during the mentioned period, 
Mahdavi said.

Managing and optimizing fuel con-
sumption in the country is one of the 
priorities that the Oil Ministry and, ac-
cordingly, NIOPDC has put realizing this 
goal atop agenda, however, the signifi-
cant increase in gasoline consumption 
in the current year has raised many red 
flags so that energy officials are con-
cerned that the country might need to 
import gasoline once again.
Back in March, NIOPDC announced that 
average daily gasoline consumption in 
the country increased 27 percent during 
the Iranian new year holidays (March 
16-April 1) as pandemic-related restric-
tions eased and traffic rose.

As reported, average daily gasoline 
consumption in the country reached 
112 million liters during the mentioned 
17 days. Having a production capacity 
of nearly 120 million liters per day of 
gasoline, Iran currently has also the ca-
pacity to store three billion liters of the 
strategic fuel.
Although the Islamic Republic is cur-
rently self-sufficient in gasoline pro-
duction, fluctuations in consumption at 
different periods through the year have 
led to the creation of storage facilities 
across the country to manage the sus-
tainable supply and distribution of gas-
oline.
These tanks will help the country’s re-
fineries continue operating at full capac-
ity if on certain days of the year (such 
as the Nowruz holidays) gasoline con-
sumption rises significantly, and also 
prevent any interruption in the supply 
of the fuel if consumption increases 
drastically.
In this regard, the capacity of the coun-
try’s gasoline storage facilities has 
increased in recent years, so much so 
that according to the National Iranian 
Oil Products Refining and Distribution 
Company, the volume of gasoline stor-
age has increased from 1.8 billion liters 
to more than three billion liters.

Average daily gasoline consumption exceeds 100m liters

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

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

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

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

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

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

Conclusion
Being a good husband, boy-

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

more than just words, be 
creative and create some 

really clear communication 
habits. And never hit her. Ever.
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 اخبـار اصفهـان  مدیـر عامـل 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان 
چشـم انداز این شـرکت را ارتقـاء به 
یک هلدینـگ موفق پتروپاالیشـی 
در منطقـه بـا باالتریـن ضریـب 
پیچیدگـی تا سـال ۱۴۰۵ بیـان کرد 
و گفـت: ضریـب پیچیدگـی ایـن 
شـرکت در حال حاضـر با احتسـاب 
پتروشـیمی،  در  شـرکت  سـهم 
اصفهـان و نفـت سـپاهان ۶٫۲ بوده 
کـه پیـش بینـی شـده ایـن ضریب 
تا ۴ سـال آینده بـه باالی ۱۲ برسـد.

محسـن قدیری دسـتیابی به مزیت 
رقابتی پایـدار را نیازمند تغییـرات در 
جهت تکنولوژی و توسعه کسب وکار 
و زنجیره ارزش دانسـت و تاکید کرد: 
این شـرکت بـا حرکـت در راسـتای 
توسـعه پایـدار، توانایـی تولیـد بیش 
از ۴۰۰ فرآورده نفتـی را در آینده دارد.

وی گفت: بـر اسـاس برنامـه ۱۴۰۵ 
تولیـد نفـت سـفید، نفـت کـوره و 
گازوئیل معمولی پاالیشگاه اصفهان 
صفر خواهد شـد و تولیـد گاز مایع آن 
نیـز بـه حداقـل ممکـن می رسـد و 
تمـام محصـوالت ایـن شـرکت به 
غیـر از گازوئیـل و بنزیـن صـادرات 

محـور خواهد شـد.
مدیر عامـل شـرکت پاالیـش نفت 
اصفهـان در ادامه سـود خالـص این 
شـرکت در سـال مالی منتهی به ۲۹ 
اسـفند ۱۴۰۰ را ۱۶٫۵ هـزار میلیـارد 
تومان اعـام کـرد و افـزود: ضریب 
حاشیه سـود خالص این شرکت ۷٫۸ 
درصد بـوده که بسـیار اندک اسـت.

قدیـری گفت: ایـن شـرکت در حال 
حاضر از لحاظ حاشـیه سـود خالص، 

در رتبه هـای یکـی بـه آخـر و پـس 
از پاالیشـگاه آبـادان قـرار دارد که تا 
سـال ۱۴۰۵ پیـش بینی می شـود با 
افزایش ضریب پیچیدگی، بیشترین 
حاشـیه سـود را در بین شـرکت های 
پاالیشـی کشـور به خـود اختصاص 

دهـد.
وی از راه انـدازی کامـل پـروژه واحد 
تصفیه گازوئیل پاالیشـگاه اصفهان 
تا شهریورماه امسـال با ظرفیت ۱۰۰ 
هزار بشـکه گازوئیل یـورو ۵ خبر داد 
و گفـت: کـه بـا بهـره بـرداری ایـن 
پـروژه عـاوه بـر افزایش سـاالنه ۶ 
هزار میلیارد تومانی سـود شرکت ۶۹ 
صدم نیـز ضریب پیچیدگی شـرکت 

را نیـز افزایـش می دهد.
پاالیـش  شـرکت  مدیرعامـل 
نفـت اصفهـان از تصویـب قـرارداد 
فـاز سـاخت و نصـب واحـد گوگـرد 
زدایـی از ته مانـده برج هـای تقطیر 
RHU( در  پاالیشـگاه اصفهـان )
هیـات مدیـره این شـرکت خبـر داد 
و گفت: این پروژه در سـال ۱۴۰۴ راه 
انـدازی می شـود و در حـال حاضـر، 
فاز مهندسـی و خرید آن بیـش از ۳۵ 

درصـد پیشـرفت دارد.
قدیـری بـا اشـاره بـه این کـه طرح 
واحـد شکسـت کاتالیسـتی بسـتر 
سـیال )RFCC( شـرکت پاالیـش 
نفت اصفهان و زنجیره های وابسـته 
به آن پس از ۱۵ سـال هنـوز اجرایی 
نشـده اسـت افزود: واحـد )RHU( و 
)RFCC( مکمـل یکدیگـر بـوده و 
بـا راه انـدازی ایـن دو واحد تا سـال 
۱۴۰۵ »وکیوم باتوم« پاالیشـگاه به 
محصـوالت بـا ارزش افزوده بسـیار 

بـاال حـدود ۶۰ هـزار بشـکه بنزین 
و ۳۰۰ هـزار تـن پروپیلـن تبدیـل و 
حداقل روزانه ۲ میلیون دالر به سـود 

پاالیشـگاه افزوده می شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه بـا ایجـاد 
و  »میتیونیـن«  واحدهـای 
»اکریلونیتریل« در پاالیشگاه عاوه 
بـر تولیـد مـواد اولیـه شـرکت پلـی 
اکریـل اصفهـان می تـوان خـوراک 
دام هـم تولیـد کـرد گفـت: ارزش 
افزوده هـر بشـکه بنزیـن ۷۰۵ دالر 
بـوده ولـی ارزش افـزوده میتیونیـن 
و آکریلونیتریـل بیـش از ۳۸۰۰ دالر 

سـت. ا
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه در 
زنجیـره ارزش کروسـین و گوگـرد 
پروژه هـای دیـده شـده و در حـال 
مطالعه اسـت گفـت: در حـال حاضر 

این شـرکت روزانـه ۳۵ هزار بشـکه 
کروسـین مازاد دارد که با ایجاد واحد 
الکیل بنزن خطـی )L.A.B( می توان 
آن ها انـواع شـوینده ها، پارافین های 
دارویـی و صنعتـی اسـتحصال کرد.

قدیـری بـا بیـان ایـن کـه سـاختار 
سـازمانی شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهان تا ۲ مـاه آینده بـه هلدینگ 
پتروپاالیشـی ارتقـاء خواهـد یافت، 
افـزود: بـه زودی ۶ شـرکت جدید در 
ذیل ایـن هلدینگ به ثبت می رسـد 
توسـعه ای  طرح هـای  تمـام  و 
هلدینـگ توسـط ایـن شـرکت ها 

اجرایـی خواهنـد شـد.
وی گفـت: بـا ارتقـاء این شـرکت به 
یک هلدینـگ موفق پتروپاالیشـی 
تا سـال ۱۴۰۵ پیـش بینی می شـود 
سـود نیـم میلیـون دالر کنونـی بـه 
۱٫۵ میلیـارد دالر افزایـش و ضریب 

پیچیدگـی آن نیز بـاالی ۱۲ شـود.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهان در ادامه مصـرف کنونی آب 
پاالیشـگاه ۹۰۰ تا هـزار متر مکعب 
در سـاعت اعـام کـرد و افـزود: این 
شـرکت بـرای تأمیـن آب مـورد نیاز 
خود طرح هـای زیـادی تعریف کرده 
و بـا راه انـدازی طرح هـای یاد شـده 
مصـرف آب پاالیشـگاه افزایش پیدا 

نخواهـد کرد.
 ۸۰ اجـرای  بـا  گفـت:  قدیـری 
کیلومتـر خـط ریلـی تمامـی صنایع 
و کارخانه هـای مسـتقر در محـدوده 
شـاهین شـهر همچون پاالیشـگاه 
اصفهان تـا سـال ۱۴۰۵ بـه راه آهن 
سراسـری متصل خواهند شـد و این 
شـرکت می توانـد محصـوالت خود 
را از طریـق خطـوط ریلی به سراسـر 

کشـور حمـل کند.
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مدیرعامـل سـازمان میادیـن میـوه و تره بـار 
و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری 
اصفهان از ارائه محصوالت دو شـرکت دانش 
بنیـان در غرفـه ایـن سـازمان در یازدهمیـن 
نمایشـگاه جامـع مدیریـت شـهری در حوزه 

خدمـات شـهری خبـر داد.
امیرحسـین مـاه آورپور با اشـاره بـه برگزاری 
یازدهمین نمایشـگاه جامع مدیریت شـهری 
در حـوزه خدمـات شـهری اظهـار کـرد: این 
سـازمان در نمایشـگاه جامع خدمت شـهری 
بـا هـدف معرفـی رویکردهـای جدیـد خـود 

حضـور یافته اسـت.
او افـزود: شـرکت های دانـش بنیـان عـاوه 
بـر اتـکا بـه دانـش و فناوری هـای جدیـد، 
نیازمنـد بسـتری مناسـب بـرای فعالیـت و 
حمایـت در حوزه هـای مختلـف نیز هسـتند، 

از ایـن رو بـا وجـودی کـه نمایشـگاه تـا حد 
زیـادی سـخت افزاری اسـت، رویکـرد مـا به 
سـمت تقویـت شـرکت های دانـش بنیـان 
و بسترسـازی بـرای فعالیـت هرچـه بیشـتر 

آنهـا اسـت.
ماه آورپـور بـا بیـان اینکـه در غرفـه ایـن 
سـازمان دو شـرکت دانش بنیان محصوالت 
خود را عرضـه می کننـد، خبر داد: »دسـتگاه 

فـروش اتوماتیـک وندینـگ میـوه و فروش 
گل« و »کارت هـای هوشـمند تغذیـه کننده 
خـاک در دنیا« توسـط ایـن شـرکت ها ارائه 

شـده است.
و  میـوه  میادیـن  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهری  مشـاغل  سـاماندهی  و  تره بـار 
شـهرداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه رشـد و 
توسـعه فناوری هـای نویـن امـکان ظهـور 
کسـب وکارهای جدیدی تحت عنـوان دانش 
بنیان را فراهم کرده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
ایـن امـر در حـال حاضـر بـه یـک ضـرورت 
بـرای رشـد اقتصـادی تبدیـل شـده اسـت.

او تأکید کـرد: در صدد هسـتیم در یازدهمین 
در  شـهری  مدیریـت  جامـع  نمایشـگاه 
حـوزه خدمـات شـهری، شـیوه های جدیـد 

کسـب وکار را معرفـی کنیـم.

 دکتر زهـره رجبی  حـاِل بدهوا این روزها فقط بد نیسـت، ترسـناک هم شـده. 
این را می توان در فضـای مجازی با کلیپ های منتشـره دید، بخصـوص با فیلمی 
که از سـیل ویرانگـر امامـزاده داوود ترند شـد. ایـن اتفاق بـد در کنار هشـدارهای 
منتشـره در دیگر شـهرها هم به وضـوح دیده می شـود و در همین اسـتان اصفهان 
شـاهد، ناظـر و مخاطب هشـدارهایی کـه مسـئوالن دادند، هسـتیم. فعـًا آنچه 

بیش از همـه مدنظر اسـت پدیده ای اسـت به نام »مونسـون« که حاوی سـوغات 
ناخوشـایندی از اقیانوس هند اسـت بـرای آسـمان و زمین اسـتان اصفهان.

درواقع حاال سـایه »مونسـون« بر آسـمان جنوب و جنوب شـرقی ایران پهن شده 
اسـت، سـیاب به پا می کند و تلفـات می گیـرد؛ پدیده ای کـه اگـر »چراپونچی« 
در شـمال هندوسـتان را تبدیل به یکـی از پرباران ترین مناطق جهان کرده اسـت، 

حاال سبب سـاز هجـوم بارش های رگبـاری در جنوب ایـران شـده، بارش هایی که 
به نظر می رسـد تـا اوایـل هفته بعد ادامه داشـته باشـد.

احد وظیفـه، رئیس مرکـز خشک سـالی و مدیریـت بحران سـازمان هواشناسـی 
دربـاره شـکل گیری مونسـون می گویـد: مونسـون بیشـتر در شـبه قاره هنـد رخ 
می دهد جایی کـه دو سـطح آب و خشـکی کنار یکدیگـر قـرار دارند؛ در تابسـتان 
که با چرخش زمیـن زاویه میل خورشـیدی کاهش پیـدا می کند و تقریبـاً عمودی 
می شـود، زمیـن انـرژی زیـادی را می گیـرد، ازآنجایی که سـطح زمین پوشـیده از 
خاک و سـنگ گرما در زمین جذب می شـود و دمـای آن را باال می بـرد درحالی که 
در آب این طور نیسـت و سـبب تبخیر می شـود. این وضعیـت در منطقه شـبه قاره 

هند سـبب می شـود آب و خشـکی دمای متفاوتی داشـته باشـند.
او ادامـه می دهـد: گرمـای زیـاد در زمیـن سـبب کاهش فشـار می شـود و کمک 
می کنـد هوا بـه الیه هـای باالتر جـو بـرود، از طرفـی یک هـوای دیگر بایـد بیاید 
جـای آن را بگیـرد، ایـن هـوا از منطقـه اقیانـوس و سـطح آب می آیـد کـه البته با 
خـودش رطوبت هم مـی آورد، ایـن رطوبت در خشـکی تبدیـل به ابر می شـود که 
اصطاحاً آزاد شـدن گرمای نهان می گویند، چنین پدیده ای سـبب ایجـاد ابرهای 
انفجاری روی خشـکی می شـود و بـه آن طوفان های تنـدری هـم می گویند، این 

روند فرآیند شـکل گیری مونسـون اسـت.
این کارشـناس هواشناسـی بیـان می کند: مونسـون فقـط در هند نیسـت در چین 
هـم شـاهد آن هسـتیم، امـا مهم تریـن منطقه ای کـه مونسـون شـکل می گیرد 
شـبه قاره هند، پاکسـتان و تا حدودی جنوب شـرق ایران اسـت، که البتـه در ایران 
خیلی ضعیف تـر از هند اسـت. این جریان های اقیانوسـی از شـرق سـومالی، یعنی 
جنوبی تریـن مناطق اقیانوس هنـد تا شـرقی ترین مناطق اقیانوس هند به سـمت 

شـبه قاره هند روانـه می شـوند و این پدیـده را شـکل می دهند.
• معاون توسـعه و پیش بینی هواشناسـی اسـتان: آغاز از 5 شنبه 

تـا امروز
معاون توسـعه و پیش بینی هواشناسـی اسـتان اصفهان گفت: بارش های رگباری 
ناشـی از فعالیـت جریان های مونسـون اقیانـوس هند طـی روزهای پنجشـنبه تا 

شـنبه پیش رو اصفهـان را فرامی گیرد.
نویـد حاجـی بابایـی در گفت وگـو بـا مهـر بـا اشـاره بـه جزئیات سـامانه بارشـی 
تابسـتانه، اظهار داشت: طی روزهای پنجشـنبه تا شنبه شـاهد بارش های رگباری 
همراه با رعدوبـرق بر روی اسـتان خواهیم بـود که ایـن بارش ها ناشـی از فعالیت 
جریان هـای مونسـون اقیانوس هنـد اسـت و بی تردیـد شـدت بارش هـا در نیمه 
جنوبـی، مناطق غـرب و مرکـز اسـتان و نواحـی هم جـوار بـا اسـتان های فارس، 

کهگیلویه و بویراحمـد و چهارمحـال و بختیـاری خواهد بود.
• مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان: تردد در مسـیرها 

آب ممنوع
مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهـان نیـز در اظهارنظری بابیـان اینکه 
تشـدید فعالیت سـامانه بارشـی تابسـتانی مونسـونی پیش بینـی می شـود، گفت: 
آماده بـاش الزم بـه نیروهـای امـدادی در اسـتان اعام شـده اسـت. منصـور 
شیشـه فروش بابیـان اینکـه هشـدار هواشناسـی بـرای سـطح اسـتان اصفهـان 
اعام شـده، اظهار کـرد: پاک سـازی آبراهه هـا، مسـیل و رودخانه هـای منتهی به 
شـهرها و روسـتاها به ویژه در دهانه پل هـا، در دسـتور کار قـرار دارد و از چـرای دام 
در مناطق سـیل خیز، صعود بـه ارتفاعات، تـردد و اسـکان در حاشـیه رودخانه ها و 

مسـیل های فصلـی و پـارک خودروهـا در مسـیل رودخانه هـا اجتناب شـود.

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

ارائه محصوالت تخصصی دو شرکت دانش بنیان در نمایشگاه مدیریت شهری

تجربه آخر هفته متفاوت با یک پدیده آب و هوایی؛ زیبا اما بی رحم

»مونسون« از سر استان به خیر گذشت!

تشریح چشم انداز پاالیشگاه اصفهان در گفت و گو با مدیر عامل شرکت:

ضریب پیچیدگی تا ۴ سال آینده به باالی ۱۲ می رسد

داریـوش سـعیدی افـزود: ایـن اقـدام بـا هـدف ارتقـای سـطح حفاظت 
و حراسـت از اراضـی ملـی و دولتـی حریـم شـهرها، تسـهیل در اجـرای 
طرح هـای توسـعه شـهری و تعییـن تکلیف ایـن اراضـی صـورت گرفته 

اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن ایـن فعالیت بـه منظور اجـرای مفـاد تفاهم نامه 
بیـن وزارت راه و شهرسـازی و جهـاد کشـاورزی بوده اسـت کـه در قالب 
آن زمین هـای مذکـور بـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان تحویل شـد.

معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهان خاطرنشـان کـرد: تحویـل اراضی ملـی داخـل و خـارج از حریم 
شـهرها تاکنـون در سـطح ۱۸ شهرسـتان در اسـتان انجام شـده اسـت و 

همچنـان ادامـه دارد.
سـعیدی با اشـاره به ۷۸ فقره صورتجلسـه برای این اقدامات تصریح کرد: 
تاکنون اسـناد ۲ هزار و ۶۲۰ هکتار از اراضی بطور رسـمی به نـام اداره راه و 
شهرسـازی تغییـر نمایندگی پیدا کـرد و بقیه اسـناد نیز بـا هماهنگی ثبت 

اسـناد و اماک اسـتان تغییر نمایندگی پیـدا می کند.
وی اظهارداشـت: بیشـترین سـطح اراضی ملی واقع در حریـم تحویلی به 
راه و شهرسازی مربوط به شهرسـتان های نایین با سـه هزار و ۵۰۰ هکتار 

و فاورجان با مسـاحت سـه هزار و ۳۰۰ هکتار بوده اسـت.
معاون اداره کل منابع طبیعـی اصفهان افزود: متعاقب تحویـل این اراضی 
به راه و شهرسـازی کلیـه تکالیف و مسـوولیت های قانونـی و رفع هرگونه 
تعارض هـای احتمالـی و برخورد بـا متخلفـان و متصرفان اراضـی ملی بر 

عهـده راه و شهرسـازی خواهد بود.
سـعیدی اضافـه کـرد: از زمان اجـرای ایـن تفاهـم نامـه ۲۳ هـزار هکتار 
از اراضـی ملـی خـارج از حریم شـهرها که در سـال های گذشـته گذشـته 
توسـط راه و شهرسـازی اخـذ سـند شـده بود بـا هماهنگـی ثبت اسـناد و 
اماک اسـتان به نـام سـازمان منابع طبیعـی و آبخیـزداری کشـور تغییر 
نمایندگـی یافـت و اکنـون مدیریـت و حفاظـت ایـن عرصه ها بـر عهده 

این نهـاد قـرار دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: بر اسـاس مفـاد ایـن تفاهم نامه عرصه هایـی نظیر 
جنگل هـا و بیشـه های طبیعـی نهالسـتان ها، ایسـتگاه های تحقیقاتـی 
و تولیـد بـذر و نهـال، پارک هـای جنگلـی، ذخیـره گاه هـا و ایل راههـای 
عشـایری که در حریم شـهرها قرار گرفته اند مشـمول تغییـر نمایندگی به 

راه و شهرسـازی نیسـت.
معـاون اداره کل منابع طبیعی اصفهـان گفت: حـدود ۵۷۰ هـزار هکتار از 
مسـاحت این اسـتان داخل حریم و محدوده های قانونی شـهرها قرار دارد.

نگاهـی بـه وضعیـت عرصه هـای طبیعـی اصفهان حاکی اسـت کـه این 
خطه با ۲۴ شهرسـتان، مسـاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش 
از ۹۰ درصـد از آن را معـادل حـدود ۹.۸ میلیـون هکتار عرصه هـای منابع 
طبیعی و ملـی و از این میزان حـدود ۴۰۳ هـزار هکتار را جنـگل معادل )۴ 
درصـد(، ۶ میلیون هکتـار مرتع معـادل )۶۴ درصد( و سـه میلیـون هکتار 
بیابان معـادل )۳۲ درصد( در برگرفته اسـت. این اسـتان ۲۸ شهرسـتان و 

افزون بـر پنج میلیـون نفر جمعیـت دارد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان از تعیین تکلیف ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
هکتار از اراضی ملی و دولتی داخل حریم شهرهای این 
استان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: این اراضی به 
اداره کل راه و شهرسازی استان تحویل داده شده است.

معاون حفاظت واموراراضی اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اصفهان خبر داد:

تحویل بیش از ۱۷ هزار هکتار 
ازاراضی ملی حریم شهرهای اصفهان 

به راه وشهرسازی

معاون عمران شـهری شـهردار اصفهان از  خبر ویژه
پیشـرفت ۸۲ درصدی پروژه اتصال بزرگراه 
معلم بـه بلـوار فرزانگان بـه عنـوان یکی از 
پروژه های شـاخص عمرانی شـهر اصفهان 

خبر داد.
اصغـر کشـاورزراد با اعـام این خبـر گفت: 
با توجـه بـه اجـرای پـروژه حلقـه حفاظتی 
شـهر اصفهان و اتصال بلـوار فرزانـگان به 
بزرگراه شهید اردسـتانی از طریق بلوارهای 
تابان و آسـمان و تردد خودروهای سـنگین، 
جداسـازی مسـیر خروجی بزرگراه معلم به 

سـمت این بلـوار ضـروری بود.
او ادامـه داد: پـروژه اتصال بزرگـراه معلم به 
بلوار فرزانگان در مناطق ۷ و ۱۲ شـهرداری 
اصفهـان واقـع شـده اسـت و بالـغ بـر ۲۶ 

میلیارد تومـان هزینـه دارد.
معـاون عمـران شـهری شـهردار اصفهان 
با بیـان اینکـه تاکنون بـرای اجـرای پروژه 
اتصـال بزرگـراه معلـم بـه بلـوار فرزانگان 
۲۳ هـزار و ۸۷۱ نفـر سـاعت کار انجـام 
شـده اسـت، ادامـه داد: طـول ایـن پـروژه 
دو کیلومتـر و عـرض آن ۱۱ متر اسـت و از 
جزئیات آن می تـوان به ۲۲ هـزار و ۵۰۰ تن 
خاک ریزی، ۲۵ هـزار تن خاک و باالسـت، 
۳۵۰۰ تـن باالسـت، ۱۴۹۰۰ تـن مصالـح 
زیرسـازی، ۷۶۰۰ تـن بتـن و ۵۸۰۰ تـن 

آسـفالت اشـاره کرد.
او با اشـاره بـه تأثیـرات احـداث این پـروژه 
خاطرنشـان کـرد: کاهـش تـردد در پـل 
شـریعتی و ورود بـه اصفهـان از سـمت 
بزرگـراه معلـم و کاهـش نقطـه خطرسـاز 
توسـط هدایـت وسـایل نقلیـه سـنگین از 
مسـیر در حـال احـداث، از جمله ایـن مزایا 

اسـت.
کشـاورزراد در خصوص اقدامات انجام شده 
در یک ماهـه گذشـته، اضافـه کـرد: در این 
مدت تعریض و اجـرای کالورت پـروژه )زیر 
گذر ویژه عبور احشـام و غیـره(، اجرای الیه 
مصالح زیرسـازی در کیلومتر صفـر تا ۸۵۰ 
پـروژه، اجـرای روکش الیـه اول آسـفالت 
کل مسیر، اجرای نیوجرسـی های دو طرف 
جـاده از کیلومتـر ۱۲۰۰ تـا کیلومتـر ۱۷۰۰ 

انجام شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای کامـل 
نیوجرسـی های دو طـرف جاده و الیـه دوم 
آسـفالت، پـروژه اتصـال بزرگـراه معلـم به 
بلـوار فرزانگان تکمیل می شـود، افـزود: در 
حال حاضر این پـروژه ۸۲ درصد پیشـرفت 

دارد.
معـاون عمـران شـهری شـهردار اصفهان 
اضافـه کـرد: بـا توجه بـه محـل قرارگیری 
پـروژه اتصـال بزرگـراه معلـم بـه بلـوار 
فرزانگان در ورودی شـمالی شهر اصفهان، 
دسترسـی به رینگ چهـارم از طریـق بلوار 
فرزانگان و خیابان های تابان و آسمان، تأثیر 
قابـل توجهـی در کنتـرل جریـان ترافیکی 
نقطه ای و شـهری و اثرگـذاری هدفمند در 
کاهـش سـوانح دارد کـه امیدواریـم هر چه 
زودتـر بتوانیم این پـروژه را بـه بهره برداری 

برسـانیم.

پیشرفت ۸۲ درصدی پروژه 
اتصال بزرگراه معلم به بلوار 

فرزانگان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
خبر داد:

خبر روز
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معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهـان در 
جریـان بازدید از نمایشـگاه دسـتاوردهای شـرکت های دانش بنیـان در حوزه 
مدیریت شـهری، بر ایجـاد تعامل سـازنده و اجرایـی بین شـهرداری اصفهان 
و مجموعه هـای فناورانـه نظیر شـهرک علمی تحقیقاتـی اصفهان و سـرای 

مشـترک نـوآوری دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان اصفهان تأکیـد کرد
شـهردار اصفهان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه سـرمایه انسانی و سایر 

مدیران ارشـد شـهری از نمایشگاه دسـتاوردهای شـرکت های دانش بنیان در 
حوزه مدیریت شـهری که روز ۴ مردادماه در سـالن نمایشـگاه های بین المللی 

اصفهان افتتاح شـد، بازدید کردند.
معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهان در حاشـیه 
ایـن بازدیـد، بـر ایجـاد تعامـل سـازنده و اجرایی بیـن شـهرداری اصفهـان و 
مجموعه هـای فنـاوری نظیـر شـهرک علمـی تحقیقاتـی اصفهان و سـرای 

مشـترک نوآوری دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان اصفهان تأکید کـرد و گفت: 
هـدف از برگـزاری چنیـن بازدیدهـا و تعاماتـی آشـنایی بیشـتر مدیـران بـا 
توانمندی هـا و دسـتاوردهای دانـش بنیـان در حوزه مدیریت شـهری اسـت.

سـعید ابراهیمی افزود: چنیـن رویدادهایی منجر به آشـنایی مدیریت شـهری 
با فناوری هـای نویـن و خرید این محصـوالت از شـرکت های دانـش بنیان و 

ایجاد بـازار مطمئن بـرای این شـرکت ها و اسـتارتاپ ها می شـود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان خبر داد:

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

همراه ما باشید.
• تقسیم ناعادالنه کارها عامل فرسایش زندگی 

مشترک است
ازدواج شـراکتی اسـت کـه انجـام امـور مربوط بـه خانه 
نیـز بخشـی از آن اسـت. منظـور از امـور خانـه، خریـد، 
برنامه ریـزی، جابه جایی وسـایل، آشـپزی، نگهـداری از 
بچه هـا، سـامان دهی بـه قبض هـا، تمیـز کـردن خانه، 
تعمیـرات و امـوری از ایـن دسـت اسـت. زمانی کـه این 
امور به خوبـی پیش برونـد، صلـح، آرامـش و هماهنگی 
در خانـه حکم فرمـا خواهـد شـد؛ امـا اگـر هنـگام ورود 
مهمان ها خانـه به هم ریخته و نامنظم باشـد یـا اگر هیچ 
لباس تمیزی نداشـته باشـید و یا سـقفی که تعمیـر آن را 
مدام پشـت گـوش انداخته ایـد هنگام بـاران چکـه کند، 
ناراحتـی و رنجـش در خانـه بـه وجـود می آیـد و برخـی 
سوءبرداشـت ها ممکـن اسـت موجـب به وجودآمـدن 

اختـاف بین همسـران شـود.
• چگونه کارهای خانه را تقسیم کنیم؟

درخواست کمک از همسـر، بزرگ ترین اشتباه در تشویق 
او بـه همـکاری در کارهای خانه اسـت. کمک خواسـتن 
ایـن بـاور را در ذهـن طـرف مقابـل ایجـاد می کنـد کـه 
مسـئولیت انجام کارهای خانه فقط برعهده شماست؛ اما 
واقعیت این اسـت که کارهای خانه مسـئولیت مشـترک 
هردوی شماسـت. تقسـیم درسـت ایـن مسـئولیت بین 
همسـران موجـب افزایـش رضایـت از زندگی مشـترک 
خواهـد شـد. در ادامـه این مطلـب بـا راهکارهایـی برای 

تقسـیم کارهای خانه آشـنا خواهید شـد.
1. اولویت هـای خـود را بشناسـید: هریـک از شـما بایـد 
اولویت هـای خـود در زندگـی مشـترک را مشـخص 
کنیـد. چه چیزی واقعـاً برای هریک از شـما مهم اسـت؟ 
بسـیاری از همسـران، نـگاه متفاوتی به موضوع تقسـیم 

کارهای خانـه دارند. آشـفتگی داخل خانـه از نگاه بعضی 
افـراد آزاردهنـده نیسـت. اگـر شـما بـا شـلختگی خانه 
مشـکلی نداریـد اما همسـرتان از ایـن وضعیـت ناراحت 
می شـود، بایـد در ایـن موضـوع بـه توافـق و مصالحـه 
برسـید. برای برقراری صلح، بهتر اسـت به جـای تاش 
برای رضایت کامـل هر دو طـرف، اولویت هـا را تعیین و 

انتخـاب کنید.
نظرتـان دربـاره غذاهـای خانگـی در مقایسـه با فسـت 
فود و بیرون غذاخـوردن را بـا یکدیگر به بحـث بگذارید. 
دیدگاه خودتـان و همسـرتان درباره گردوخـاک، تمیزی 
سرویس بهداشـتی، رخت خـواب به هم ریختـه، باغچـه 
مرتـب و هرس شـده، پرداخـت به موقـع قبض هـا و ... را 
بشناسـید. مثًا اگر ازنظر یکی از شما، سرویس بهداشتی 

هر ۲ یـا ۳ روز یک بـار باید تمیز شـود، این موضـوع باید 
در این بحث ها مطرح شـود تا همسـرتان احساس و نظر 

شـما را درک کند.
۲. موانع را شناسایی کنید: به کمک هم، فهرستی از 
کارهای خانه را بنویسید که هریک از شما از انجامش نفرت 
دارید. شاید چیزی که شما از آن متنفرید، برای همسرتان 
قابل تحمل باشد. اگر موردی در این لیست وجود دارد که 
هردوی شما از آن متنفرید، با همفکری، راهی برای انجام 
آن کار ناخوشایند پیدا کنید؛ همچنین می توانید آن کار را با 

همکاری متقابل به پایان برسانید: مثل یک تیم!
۳. دربـاره زمان بنـدی بـه توافق برسـید: در نظـر گرفتن 
سـاعت بدن خود و همسـرتان بسـیار مهم اسـت. برخی 
افـراد اهـل سـحرخیزی و برخـی اهـل شـب زنده داری 

هسـتند؛ بنابراین اگر همسـرتان را مجبورکنیـد کارهای 
خانه را در سـاعاتی که آمادگی ندارد انجـام دهد، احتمال 
تنـش را در خانـه بـاال می بریـد. زمان بنـدی صحیـح را 

جـدی بگیرید.
4. برنامـه را هـر هفتـه مـرور کنیـد: همسـرتان را از 
برنامـه هفته پیـش ِرو مطلع کنیـد. جلسـات، مأموریت و 
مهمانی ها را بررسـی کنید؛ سـپس بـا درنظرگرفتن این 
مـوارد برنامه ریـزی کنید کـه چـه کارهایی را چه کسـی 
باید انجام دهـد. درباره کاری که بـرای انجامش داوطلب 
شـده اید، به هم نق نزنید. اگـر این کار در هفتـه آینده هم 
انجـام نشـد، می توانیـد دربـاره آن باهم گفت وگـو کنید.

5. وظایف را بازبینی کنید: اگر شـما یا همسـرتان آن طور 
که بایدوشـاید وظایـف و مسـئولیت های خـود را درخانه 

انجام نمی دهیـد، باهم درباره علـت این موضوع صحبت 
کنیـد. گاهی ممکن اسـت همسـرتان مدت زمـان انجام 
کار را درسـت تخمین نزند. سرزنش همسـرتان به خاطر 
کارهـای عقب افتـاده راه چاره نیسـت. بهتر اسـت برنامه 
خـود را دوبـاره ارزیابـی کنیـد و آن را بـا توجه به شـرایط 

تغییـر دهید.
انعطاف پذیر باشـید و اجـازه دهید تـا همسـرتان کارها را 
بـه روش خـودش انجـام دهـد. اگـر تاکـردن حوله ها به 
یک شـکل خاص برای شـما بسـیار مهم اسـت، این کار 
را خودتان انجام دهیـد. اگر بعد از صحبت درباره شـرایط 
از پس انجام کارهـا برنیامدید، وقت آن اسـت که چند راه 

را انتخاب کنیـد، مثًا:
از رسـیدگی به قسـمت هایی از خانه یا حیـاط صرف نظر 
کنید تـا هـم در هزینه هـا و هـم در زمـان صرفـه جویی 
شـود؛ خانه را سـازمان دهی و تقسـیم بندی کنید تا کارها 
به صورت مؤثر انجام شـوند؛ برخـی از کارهـای خانه نیاز 
به رسـیدگی منظـم ندارنـد؛ از وقت گذاشـتن بـرای آنها 
بپرهیزید. مثًا اگر هرس و رسـیدگی به گل های باغچه 
وقت گیر اسـت، بـذر گیاهان خـودرو را در باغچه بپاشـید 
تا طبیعت کار خـودش را انجـام دهد یا اگر از اتوکشـیدن 
نفرت داریـد لباس های چروک را به اتوشـویی بسـپارید. 
از خودتان بپرسـید: »آیا لزومی دارد که شیشـه ها همیشه 
از تمیزی برق بزنند؟ آگر اسـتانداردهای خانـه داری خود 
را تعییـن کنیـد، کارها به لحـاظ جسـمی و روانـی، کمتر 

خسـته کننده خواهند شـد.
• کمک بگیرید

اگـر نمی توانیـد یـا نمی خواهید کـه اسـتانداردهای خود 
را عوض کنیـد، می توانیـد از شـرکت های خدماتی برای 
انجـام کارهـای خانه کمـک بگیریـد؛ البته در ایـن مورد 
باید بودجه خود را نیز در نظر بگیرید. شـما باید لیسـتی از 
کارهایی که باید انجام شـوند تهیه کنید. می توانید کسی 
را اسـتخدام کنیـد کـه کارهایـی از قبیل نظافـت حمام، 
گردگیـری، پـاک کـردن پنجره هـا، تعویـض مافه ها، 
اتوکشـی و تعمیـر خانـه را بـر عهـده بگیرد. ایـن کمک 
فقط بـرای زن یا شـوهر نیسـت؛ بلکه کمکی اسـت که 

هـردوی شـما از آن سـود می برید.
www.verywellmind.com/chores-conflict-in-
marriage-2300980
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مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان گفـت: اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

براسـاس هماهنگی انجام شـده با مدیریت 
بحـران اسـتانداری اصفهـان، تمـام مراکـز 
گردشـگری نـاژوان از ظهـر پنجشـنبه 6 
مردادمـاه فعالیـت نخواهـد کـرد. مهـدی 
قائلـی بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: بـا توجه 
به پیش بینـی وقوع بـارش شـدید و احتمال 
آب گرفتگی معابر از شـهروندان تقاضا داریم 
از حضـور در جـاده سـامت، بوسـتان ها و 
فضاهـای تفریحـی شـهر به ویـژه نـاژوان 

خـودداری کننـد.
او افزود: براساس دسـتور و هماهنگی انجام 
شده با مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان، 
همـه مراکـز گردشـگری نـاژوان از ظهـر 
پنجشـنبه 6 مردادماه فعالیت نخواهند کرد.

بـه گفتـه قائلـی، بازگشـایی مراکز نـاژوان 
در صورت مسـاعد بودن شـرایط جـوی روز 
شـنبه انجـام خواهد شـد و در صورت بسـته 
بودن مجـدد مراکز، اطاع رسـانی های الزم 

انجـام خواهد شـد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

توقف فعالیت مراکز گردشگری ناژوان تا اطالع ثانوی

شـهردار اصفهـان در افتتاحیـه 
نمایشـگاه خدمات شـهری گفت: 
با توجه به تأکید شـورای اسـامی 
شـهر، حرکت بـه سـمت اصفهان 
هوشـمند با یک شـیب مایـم در 
جریان اسـت کـه تاکنـون در چند 
حوزه اجرایی از جمله شهرسـازی، 
حمل و نقل و خدمات شـهری این 

مطالبـه را اجرایـی کرده ایـم.
علی قاسـم زاده در مراسم افتتاحیه 
پنجمیـن نمایشـگاه تخصصـی 
حمل و نقل و ترانزیت و یازدهمین 
نمایشـگاه جامع مدیریت شـهری 
که در محل دائمی نمایشـگاه های 
بیـن المللی اصفهـان برگزار شـد، 
اظهـار کرد: نـگاه مـا بـه اصفهان 
باید نگاهی جدید و متفاوت باشـد.

او ادامـه داد: گاهـی نمایشـگاه ها 
بـرای حـل مسـائل جدیـد و ارائه 
خدمات مطابق با استاندارد امروز و 
گاهی نیز با نـگاه به فردا اسـت که 
اصفهان فردا را اصفهانی هوشمند 

می دانیـم.
قاسـم زاده افزود: آنچه که شورای 
اسـامی شـهر هـم از مدیریـت 
شـهری خواسـته اسـت، حرکـت 
بـه سـمت اصفهـان هوشـمند 
بـا یـک شـیب مایـم اسـت کـه 
تاکنـون در چنـد حـوزه اجرایـی 
ازجمله شهرسـازی، حمـل و نقل 
و خدمـات شـهری این مطالبـه را 

اجرایـی کرده ایـم.
شـهردار اصفهان با تأکید بـر لزوم 
ارائـه خدماتی سـازنده در راسـتای 
اصفهـان  سـمت  بـه  حرکـت 
هوشـمند، عنـوان کرد: از کسـانی 
کـه در ایـن نمایشـگاه شـرکت 
می کننـد، انتظـار مـی رود بـا نگاه 
بـه اصفهـان فـردا، حضـوری 
فعال تر در نمایشـگاه داشته باشند 
و خدماتـی را ارائـه کنند کـه در هر 
حوزه یـک قدم به سـمت اصفهان 

هوشـمند حرکـت کنیـم.
او افـزود: امیدواریـم در این مسـیر 
اصفهـان و دیگـر کانشـهرها 
شـهری،  مدیـران  همـت  بـا 
و  دانش بنیـان  شـرکت های 
شـرکت های خصوصـی پیشـگام 
باشـند و روزی فـرا رسـد کـه بـه 
اصفهان بـه عنـوان شـهر زندگی 
و شـهری که مردم از زندگی در آن 

رضایـت کافـی دارنـد، ببالیـم.
رئیس کمیسـیون محیط زیسـت 
و خدمـات شـهری شـورای شـهر 
اصفهـان هـم گفـت: امیدواریـم 
ایـن نمایشـگاه محلـی بـرای 
تبـادل افـکار، اندیشـه ها و رونـق 
فعالیت هـای مدیریـت شـهری و 

حوزه هـای مختلـف آن باشـد.
سـید امیـر سـامع بـا اشـاره بـه 
ضـرورت دسـتیابی بـه ایده هـای 
نـو بـرای اداره شـهر اظهـار کـرد: 
بـرای اداره شـهر بـه آینده نگری، 
ایده هـای جدیـد، تفکـرات نوین و 
تجربیـات مثبت نیـاز داریـم و این 
نمایشـگاه سـعی می کند همه این 
مـوارد را درکنار هم داشـته باشـد.

او ادامـه داد: باتوجه بـه دعوتی که 
از مدیران شـهرداری های استان و 
کان شـهرها صورت گرفته است، 
امیدواریـم ایـن نمایشـگاه محلی 
بـرای تبـادل افـکار و اندیشـه ها 
بخـش  فعالیت هـای  رونـق  و 
مدیریـت شـهری، حمـل و نقـل 
و ترانزیـت شـهری و ایمنـی و 

حفاظـت باشـد.

خبرروز

ISFAHAN
N E W S

دستیابی به اصفهان 
هوشمند؛ رویکرد 
نمایشگاه جامع 
مدیریت شهری

شهردار اصفهان تأکید کرد:

یک برنامه اجرایی برای تقسیم کارهای خانه با همسر؛

تقسیم کارهای خانه سدی در برابر فرسایش زندگی 

رئیـس پارک علـم و فنـاوری شـیخ بهایی شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان از اعـام نتایج نخسـتین دوره طرح دسـتیار فناوری در اسـتان 
اصفهان خبر داد و گفت: 1۰۷ دانشـجو از 6 دانشـگاه اسـتان اصفهان در 

ایـن دوره پذیرفته شـدند.
نبود تناسـب کافی بین برنامه های درسـی رشـته های تحصیلی موجود 
در دانشـگاه ها با مهارت ها و توانایی های مـورد نیاز بـازار کار، مهم ترین 

عامل موفق نبودن دانش آموختگان در کاریابی و اشـتغال اسـت.
بهتـر اسـت یـک دانشـجو در دوران تحصیـل، مهارت هـای مرتبـط با 
کارآفرینـی، کار تیمی، دانـش تجاری و پیشـگامی در عرصـه فناوری و 

نـوآوری را نیـز آمـوزش ببینند.
طـرح »دسـتیار فنـاوری« بـا همیـن هـدف بـا راهبـری و هدایـت دو 
نهـاد دانشـگاه و پارک هـای علـم و فنـاوری بـه منظـور حضـور فعال 
دانشـجویان در زیسـت بـوم فنـاوری و نـوآوری کشـور در هـر اسـتان 
برنامه ریـزی شـد و اکنـون نتایـج فراخـوان نخسـتین دوره ایـن طرح 

اعـام شـده اسـت.
حمید مهدوی، رئیس پارک علم و فناوری شـیخ بهایی شـهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در گفت وگو با ایسـنا، در خصوص اعـام نتایج طرح 
»دسـتیار فناوری« در اسـتان اصفهان، اظهار کـرد: فراخـوان این طرح 
با هـدف ایجاد فرصت شـغلی بـرای دانشـجویان از اول خـرداد برگزار و 
اکنون نتایج نهایی آن اعام شـده اسـت و دانشـجویان پذیرفته شده به 

شـرکت های فناور متقاضی معرفی شـدند.
مهدوی، افـزود: طـرح دسـتیار فناوری بـا این هـدف شـکل گرفت که 
دانشـجویان بتواننـد تصویـری از آینـده شـغلی خود داشـته باشـند و بر 
این اسـاس بـه منظـور افزایـش مهـارت مقـرر شـد در قالب ایـن طرح 
دانشـجویان، یک دوره زمانی 6 ماهه مهـارت آموزی و فعالیـت فناورانه 

را در شـرکت های فنـاور و دانـش بنیان تجربـه کنند.
به گفته او، مـدت زمـان فعالیت در طـول ایـن دوره 5۰ سـاعت در ماه و 

مجموع ۳۰۰ سـاعت در طـول 6 ماه اسـت که عـاوه بر گواهـی پایان 
دوره، دانشـجویان مبلغـی به عنـوان حق الزحمـه دریافـت خواهند کرد.

رئیـس پارک علـم و فنـاوری شـیخ بهایی شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهـان تصریح کـرد: از اسـتان اصفهـان دانشـجویان دانشـگاه های 
صنعتـی اصفهان، اصفهـان، پیام نور، علمـی و کاربردی، هنر و موسسـه 
آمـوزش عالی دانـش پژوهـان پیشـرو امکان ثبـت نـام در ایـن دوره را 
داشـتند که در پـی امضـای تفاهم نامـه میـان ایـن دانشـگاه ها و پارک 

رقم خـورده اسـت.
مهـدوی گفـت: شـرط ورود به ایـن طـرح بـرای دانشـجویان گذراندن 
حداقـل نیمـی از تحصیـل اسـت، بـه ایـن صـورت کـه دانشـجویان 
کارشناسـی پـس از گذرانـدن نیـم سـال ششـم تحصیلی، کارشناسـی 
ارشـد بعد از گذراندن نیم سـال دوم و دانشـجویان دکترا بعـد از گذراندن 

نیم سـال چهـارم امـکان شـرکت در این طـرح را داشـتند.
• لزوم توجه دانشگاه ها به تقویت مهارت های غیر درسی 

دانشجویان
وی در خصوص تعداد دانشـجویان شـرکت کننده در این طرح در استان 
اصفهـان و نتایـج پذیرش ایـن طـرح، اعـام کـرد: از میان 6 دانشـگاه 
طـرف قـرارداد بـا پـارک علـم و فنـاوری شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان، تعـداد 4۳۷ دانشـجو ثبت نـام کردند کـه تعداد 1۷۸ دانشـجو 
توسـط شـرکت ها انتخاب و به مصاحبه دعـوت شـدند و در نهایت 1۰۷ 
دانشـجو برای حضـور در ۸۸ شـرکت مسـتقر در پـارک علـم و فناوری 

شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهـان پذیرفته شـدند.
رئیـس پارک علـم و فنـاوری شـیخ بهایی شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهـان افـزود: در ایـن دوره، 4۲۸ مصاحبـه انجـام شـد کـه در مـورد 
برخی از دانشـجویان چند شـرکت متقاضی حضور یک دانشـجو بودند. 
دانشـجویانی که بیـش از یـک شـرکت متقاضی حضـور آنهـا بودند بر 

اسـاس عاقه خـود می توانسـتند شـرکت فنـاور را انتخـاب کنند.

مهـدوی بابیـان اینکـه سـهم دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در میـان 
دانشـجویان ثبت نامی و پذیرفته شـده بیش از دیگر دانشگاه های طرف 
همکاری بوده اسـت، یادآور شد: ۳۲6 دانشـجو از دانشگاه صنعتی در این 

طرح ثبـت نـام کردند.
وی اضافه کرد: دانشـجویان بـرای پذیرفته شـدن در این طـرح، عاوه 
بر دانش و رزومه مناسـب باید بـه مهارت هایی همچون رزومه نویسـی، 
آشـنایی با نحوه کار تیمـی مجهـز بـوده و آموزش های ایـده به فرصت 
را دیـده باشـند. در نتیجـه دانشـگاه ها بایـد دانشـجویان خود را بـه این 

مهارت هـا تجهیـز کنند.
رئیـس پارک علـم و فنـاوری شـیخ بهایی شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهـان بـا تاکیـد براینکـه محدودیت رشـته بـرای ایـن طـرح وجود 
نداشـت، گفـت: از طراحـی لبـاس و بازاریابـی گرفته تـا مسـائل فنی و 
مطالعات آمایش سـرزمینی و مسـائل زیست محیطی که اسـتان درگیر 

آن اسـت در میـان رشـته ها بود.
مهـدوی در خصـوص رونـد اجـرای ایـن طـرح، توضیـح داد: فعالیـت 

دانشـجویان در شـرکت ها از هشـتم مردادمـاه آغـاز می شـود.

رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی 
انتظامی اسـتان اصفهـان از توقیف یـک محموله 
قاچـاق حیـن بازرسـی از یـک باربـری توسـط 

مأمـوران ایـن پلیـس خبـر داد.
کامـران ریاحـی رئیـس پلیـس امنیـت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اسـتان اصفهان اظهار داشـت: 
در ادامـه طرح هـا و برنامه هـای مقابلـه بـا ورود 
کاالی قاچـاق، مأمـوران پلیس امنیـت اقتصادی 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان حین بازرسـی از یک 

باربـری متوجـه تخلیـه تعداد زیـادی کاال شـده و 
بافاصلـه موضوع را مـورد بررسـی قـرار دادند.

وی با بیـان اینکه در بررسـی های صـورت گرفته 
مشـخص شـد محمولـه در حـال تخلیـه فاقد هر 
گونـه مـدارک معتبـر گمرکی بـوده و بـه صورت 
قاچـاق تهیه شـده اسـت، افـزود: در ایـن عملیات 
1۰ هزار و ۷4۲ عـدد ابزار آالت، هـزار و ۲۲4 عدد 
قفل کتابـی، ۹۳6 عـدد چراغ قـوه شـارژی، ۹۳4 
عدد اسـپیکر، ۹۲۲ عـدد باطری و آداپتـور لپ تاب 

و باطـری قلمـی شـارژی و 56 عـدد انـواع لـوازم 
برقی آشـپزخانه کشـف شـد.

ریاحـی ارزش محمولـه مکشـوفه را برابـر اعـام 
نظر کارشناسـان مربوطـه 14 میلیـارد ریال اعام 
کرد و گفت: در ایـن خصوص کاالهای مکشـوفه 
توقیـف و به سـازمان جمـع آوری و فـروش اموال 
تملیکـی منتقـل شـده و متصـدی باربـری نیـز 
دسـتگیر و بـرای انجـام اقدامـات قانونـی تحویل 

مرجـع قضایی شـد.

رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبرداد:

پذیرش ۱۰۷ دانشجودراولین دوره طرح دستیار فناوری اصفهان

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

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

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
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فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان:

محموله میلیاردی 
قاچاق حین تخلیه در 
باربری توقیف شد
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