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یک کارشناس محیط زیست پاسخ ایده تأسیس اصفهان ساحلی را داد:

حذف کشاورزی سنتی و کلید زدن انتقال صنایع آب َبر

Top 10 Coldest Countries In The World
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۴ پروژه توسعه ای فوالد به همت شرکت فوالدسنگ مبارکه بهره برداری شد:

صنعت فوالد چند گام به پیش
6

ایجـاد تغییـر در زندگی نقـش مؤثـری دارد  
امـا بااین وجـود بیشـتر افـراد از تغییر سـرباز 
می زننـد یـا در برابـر آن مقاومـت می کننـد. 
درحالی کـه پیشـرفت و ارتقـا نیازمنـد تغییر 
اسـت ابداع و نواری نیازمند تغییر است درک 
و تصاحـب فرصت هـا نیازمنـد تغییر اسـت. 
شـما به عنوان یـک فـرد خواهان تغییـر باید 
در مواقع بروز سـختی به عاملی بـرای تغییر 

تبدیل شـوید.
باید به دیگـران کمـک کنید تا تغییـر مثبت 

ایجـاد کنند. حتی اگـر مجبور شـوید آن ها را 
از نقطه امنشـان بیرون بکشـید یـا اگر وقتی 
نگران انـد کـه ایـن کار امکان پذیـر نباشـد. 
تفاوت زیـادی بیـن افـرادی وجـود دارد که 
یک تغییـر موفقیت آمیز را رهبـری می کنند 
و افـرادی که تنهـا نقد کـرده و دربـاره تغییر 
فرضیه پـردازی می کننـد بسـیار اهمیـت 
دارد کـه بپذیریـد تغییـر امـری الزم اسـت 
امـا پذیـرش و دانسـتن ایـن موضـوع کافی 
نیسـت. عامل تغییـر را پیـدا کنیـد آن موقع 

خـود را بـه سـمت جلـو هدایـت می کنیـد 
اگـر نیـروی حرکتـی به دسـت اوریـد عقب 
نمی کشـید بلکـه نیـروی حرکـت را بیشـتر 
فشـار می دهیـد و تـاش را مضاعـف کرده 

تـا تغییـرات بزرگ تـر ایجـاد کنید.
روی تصمیمتـان تمرکـز کنیـد و مصمـم 
باشـید و کاری را که به نظرتان درسـت است 
را انجـام دهیـد و بـرای عالـی شـدن تاش 
کنیـد و در هـر مرحلـه قـدردان و شـکرگزار 

باشـید .  

حوریه محزونیه
سرمقالـــه
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چگونه بر مشکالت چالش ها و سختی ها غلبه کنیم؟
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مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای چندین پروژه فرهنگی و عمرانی در 
محله های حصه و جلوان

به مناسبت سال جهانی علوم پایه در توسعه پایدارانجام گرفت؛

تفاهم نامه بنیاد علمی اکو و انجمن های 
ریاضی ایران در خانه ریاضیات اصفهان

آئین رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیکِی پزشکان برگزار شد؛

هم نسخه و
هم امضای دیجیتال باهم
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رئیس کمیته ثبت احوال کمیسیون امور داخلی مجلس:

کارت ملی می تواند جایگزین
کارت های بانکی شود

چهره روز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در مراسم 
افتتاح طرح های هفته تعاون خبر داد:

اصفهان ُرتبه اول کشور در 
سرمایه گذاری و اشتغال 

طرح های تعاونی
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: این 
استان در بین ۴۵۷ طرح افتتاح شده تعاونی در کشور در زمینه ۲ 

شاخص سرمایه گذاری...

ن
منبع: ایرسی

 آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 208 مورخ 1394/4/4 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
نســبت به فروش قطعه زمین به شماره پالك 2 واقع در ضلع جنوبى کارخانه ماشین سازى با کاربرى صنعتى 
مرتبط با حمل و نقل را از طریق مزایده عمومى و با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره 
مزایده 2001093283000004 اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
 www.setadiran.ir اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 19 مورخ 1401/6/22 به سامانه مذکور به آدرس

مراجعه نمایند.
حسین اسماعیلى احمدى - شهردار زرین شهر شناسه آگهى: 1377051

 آگهى مناقصه عمومى مرحله اول
خرید آسفالت به میزان 60/000/000/000 ریال

شهردارى قهدریجان در نظر دارد به منظور آسفالت معابر شهر قهدریجان به میزان شصت میلیارد ریال با نازلترین قیمت از طریق برگزارى مناقصه عمومى 
از اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط خریدارى نماید لذا از این اشخاص دعوت به عمل مى آید تا جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ایران مراجعه 

و پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آن پیشنهاد خود را برابر شرایط اعالمى در زمان مقرر به شهردارى تحویل نمایند.
شرایط مناقصه:

1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- به پیشنهاداتى که پس از موعد مقرر به شهردارى رسیده یا مخدوش و مبهم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-  متقاضیان مى بایست مبلغ 3/000/000/000 ریال (سه میلیارد ریال) بابت سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شماره 0224161331006 سپرده 
شهردارى نزد بانک ملى شعبه قهدریجان واریز یا به همین میزان ضمانتنامه بانکى معتبر در وجه شهردارى قهدریجان تهیه و آن را در پاکت الف قرار 

دهند.
4- آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در حراست شــهردارى 10 رو پس از چاپ دومین آگهى مناقصه یعنى پایان وقت 

ادارى مورخ 1401/7/6 مى باشد.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 مورخ 1401/7/7 با حضور اعضا کمیسیون معامالت عالى در محل شهردارى مفتوح و قرائت و رسیدگى مى شود و 

حضور متقاضیان در هر مرحله در صورت اطالع قبلى در جلسه کمیسیون بالمانع است.
6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد طبق ماده 8 آیین نامه مالى شهردارى ها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى شود. 

7- سایر اطالعات و شرایط فنى و جزییات در اسناد مناقصه مندرج و الزم االجرا مى باشد.

محسن صدرالدین کرمى-  شهردار قهدریجان شناسه آگهى: 1377363

تلفن: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

موبایل:09131130553
 امور شهرستان ها:031-32274694  

فاکس: 031-32274511

تلفن سفارش آگهى

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود 

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

نوبت اول

نوبت اول



در شـــهر
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رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از 
اجرای چندین طرح و برنامه شاخص در 
زمینه گردشگری در آینده خبر داد و گفت: 
دو برنامه نیمرخ و حومه گردی از سوی این 
مرکز برگزار و با استقبال قابل توجهی از 

سوی عالقمندان روبرو شده است.
علیرضا مساح با اعالم این خبر گفت: 
تولید محتوا، فیلم و کلیپ درباره اصفهان، 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان از 
فعالیت های شاخص اداره گردشگری 
است، چنانکه تولید و پخش ۱۰ کلیپ 
و ۱۵ موشن استوری به مناسبت هفته 
صنایع دستی از اقدامات این اداره بوده 
است. او افزود: همچنین در حال حاضر 
چندین جلد کتاب درباره گردشگری در 

حال آماده سازی برای چاپ قرار دارد.
• بازدید حدود ۳ هزار و ۵۰۰ 

گردشگر از کریاس پل خواجو
او با اشاره به برگزاری برنامه »نیمرخ« با 
محوریت معرفی جاذبه های گردشگری 
کمتر شناخته شده در اصفهان، تأکید کرد: 
تاکنون دو رویداد از برنامه نیمرخ اجرا 
شده است که در برنامه اول »کریاس پل 
خواجو« مورد بازدید گردشگران قرار گرفت 
و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان و 
گردشگران طی ۱۰ روز از این اثر ارزشمند 

بازدید کردند.
• بازدید بیش از 4 هزار و 1۰۰ 

گردشگر از کوشک باغ زرشک
او افزود: دومین برنامه نیمرخ نیز با 
محوریت کوشک باغ زرشک برگزار و 
با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد، 
به طوری که طی ۴۸ ساعت بلیط تمام 
سانس ها به فروش رسید و بیش از ۴ هزار 
و ۱۰۰ نفر از گردشگران از این عمارت 

بازدید کردند.
او با اشاره به ضرورت پیشگیری از وارد 
آمدن آسیب به این بناهای تاریخی، تأکید 
کرد: تالش کردیم تا با ایجاد محدودیت در 
تعداد افراد حاضر در هر سانس و قرار دادن 
انتظامات حین بازدید از ورود آسیب به آنها 
جلوگیری شود. به گفته مساح، حومه گردی 
برنامه دیگری بود که با هدف رونق 
گردشگری ارزان و باکیفیت برنامه ریزی و 
در آن از شهرهای پیربکران، خمینی شهر و 
نجف آباد بازدید شد و استقبال چشمگیری 

از آن صورت گرفت.
• برگزاری برنامه »اصفهانگرد« در 

آینده نزدیک
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان درباره دیگر 
برنامه های این اداره هم خبر داد: از جمله 
برنامه های پیش روی این اداره، اجرای 
برنامه »اصفهانگرد« است که پیش از 
همه گیری کرونا برگزار می شد و قصد 
داریم برگزاری آن را به زودی از سر 
بگیریم. او افزود: چاپ مجموعه ۱۰ جلدی 
کتاب با موضوع اصفهان از دید سیاحان 
خارجی، تهیه مجموعه کتابی با عنوان »۵ 
برتر شهر اصفهان«، تولیدات تصویری، 
نمایشگاه گردشگری اصفهان، برنامه های 
ویژه به مناسبت روز جهانی گردشگری، 
برگزاری تور مکان رویدادهای گردشگری 
شهر اصفهان و مجموعه های بازدیدی و 
تولید محتوا از دیگر برنامه هایی است که 

به زودی برگزار خواهد شد.

برگزاری برنامه 
»اصفهانگرد« در آینده 

نزدیک

رئیس اداره گردشگری سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان:

محمد صیرفی نژاد در نشست هم اندیشی پیرامون برگزاری نخستین 
کنگره بزرگداشت سـرداران و شهدای محالت منطقه دو شهرداری 
اصفهان که با حضور نمایندگانی از سپاه پاسداران، بسیج، بنیاد شهید، بنیاد 
حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و معتمدان محالت منطقه 2 برگزار شد؛ با 
اشاره به اینکه برگزاری چنین کنگره هایی می تواند احیـاء کننده روحیه 
ایثار و از خودگذشتگـی شهیدان باشد، اظهار کرد: ما مدیون خون شهدا 
هستیم و باید با برگزاری چنین برنامه هایی ضمن ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت نام و یاد شهدای گرانقدر را زنده و از خانواده های این عزیزان 

تقدیر کنیم.
وی با اشاره به اینکه تاثیـرات فرهنگی این برنامه ها برای نسل جوان بسیار 
حائـز اهمیـت است، افزود: منطقه دو شهرداری اصفهان یکی از مناطق 
شهید پرور و دارای خانواده های ایثارگری زیادی است که تا کنون کمتر 

معرفی شده اند.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: در همین راستـا برآن 
شدیم که به برکت تعداد بالغ بر ۵۰۰ شهید و 7۰۰ جانباز و ایثـارگر محالت 
منطقه دو، کنگره ای را برای بزرگداشت به این عزیزان و آشنایی بیشتر 
مردم با خانواده های معزز شهیدان منطقه و تجلیل از مقام شامخ این 

شهیدان و خانواده های آنان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: ساکنان منطقه دو جزو پیشگامان عرصه ایثار و شهادت 
در مقاطع مختلف حساس از دوران پیروزی انقالب گرفته تا دوران دفاع 
مقدس و سایر عرصه ها هستند که با روحیه ای والیتمدار، مؤمن، متدیـن 

و اهل ایثار جهاد در عرصه های مختلف انقالب و میدان دار بوده اند.
صیرفی نژاد گفت: در کمتر محله ای از اصفهان می تواند این تعداد شهید، 
جانباز و ایثارگر پیدا کرد در بیشتر محالت این منطقه در هر محله بیش از 
۱۰۰ شهید واالمقام را تقدیم نظام و انقالب نموده اند که همین امـر وظیفه 

خدمت رسـانی به این مـردم بزرگوار را دو چنـدان می کند.
وی تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا وظیفه اخالقی ما است و 
با توجه به این تعداد از شهدا و جانبازان و ایثارگران جانباز در منطقه تصمیم 
گرفتیم که کنگره ای با حضور خانواده های شهـدا و تجلیل از مقام شامخ 

آنها داشته باشیم.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان بیان داشت: هفته دفاع مقدس بهترین 
فرصت برای معرفی شهدای منطقه دو و یادآوری رشادت های جوانان این 
محالت است که زمانی تمام داشته های خود را پای دفاع از ارزشها و اسالم 

و انقالب و میهن عزیزمان نثار کردند.
وی اضافه کرد: برای هر چه بهتر برگزاری این کنگـره نیاز به همفکـری 
و همدلی با سایر نهادها و دستگاه های مرتبط داشتیم بر همین اساس 
تصمیم به برگزاری نشست هم اندیشی با فرماندهان سپاه، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و بنیاد نشر و حفظ آثار دفاع مقدس و نیز با حضور معتمدان 

محل گرفته شد.
صیرفی نژاد بیان کرد: ما برای برگزاری کنگره فاخر در طراز نام و یاد 
شهدای گرانقدر نیازمندیم از ظرفیت های تمام دستگاه های متولی استفاده 
کنیم. تا به یاری خداوند و همفکری و هم افزایی و استفاده از این ظرفیت 

بتوانیم رویه ای ماندگار را در این مقطع ثبت و ضبط نماییم.
وی افزود: کنگره شهدای منطقه دو صرفًا یک برنامه محلی نیست و ما 
انتظار داریم این کنگره با حمایت های سایر ارگان ها به یک فضا سازی 

شهری در سطح شهر تبدیل شود.
صیرفی نژاد با اشاره به اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب برگزاری کنگره 

نیاز به نمایندگانی از همکاران برگزار کننده کنگره داریم، گفت:
 برپایی غرفه های ایثار و مقاومت، بازآفرینی شرایط و خاطرات دوران 
ارزشمند دفاع مقدس، پرداختن به موضـوع پدافند غیر عامل و تهدیدهای 
جنگ نرم دشمن در فضای مجازی و آگاهی از جنگ رسانه ای و شناختی 
موضوع جهاد تبیین و تشریح گام دوم انقالب و در نهایت موج آفرینی از 

دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.
در ادامه نمایندگان نهادهای حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود 
پیرامون نحوه برگزاری و ارتقای کیفی این رویه ارزشمند پرداختند که 
در نهایت مقرر شد این هماهنگی و هفکری تا زمان برگزاری کنگره به 

صورت مستمر ادامه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از پایان عملیات احداث پل خروجی 
شهرک شهیدکشــوری تا مهرماه ۱۴۰۱ با صرف اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال 

خبر داد.
امیرعباس رحمتی با اعالم این خبر گفت: ادامه عملیات احداث پل خروجی شهرک 
شهید کشوری واقع در منطقه ۶ شهرداری اصفهان با صرف اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد 

ریال در مردادماه ۱۴۰۱ آغاز شده و در اواخر مهرماه این سال به پایان می رسد.
او افزود: در فاز اول احداث پل دایرکشنال در خروجی شهرک شهید کشوری هزینه ای 

بالغ بر 2۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و ادامه عملیات در قالب فاز 2 و تکمیلی پل در 
حال اجرا است.

به گفته او، کاهش ترافیک و دسترسی سریع و آســان به بزرگراه شهید کشوری از 
اهداف مهم این پروژه است.

مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان با بیان اینکه طول مسیر اجرایی پل 
خروجی شهرک شهیدکشوری حدود 7۰۰ متر است، خبر داد: این پروژه ظرف مدت 2 

ماه آینده تکمیل و آماده بهره برداری برای عموم مردم خواهد بود.

مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان از برگزاری 
نخســتین کنگــره بزرگداشــت ســرداران و 

ــر داد. ــه دو خب ــات منطق ــهدای مح ش

اولین کنگره بزرگداشت سرداران 
و شهدای محالت منطقه دو

منطقه دو شهرداری اصفهان برگزار می کند:

خبر روز

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهان بـا بیان اینکه یکـی از دالیل 
مهـم حساسـیت فرونشسـت زمیـن 
در اصفهـان، پیشـروی این پدیـده در 
محدوده شـهری اسـت، گفـت: قرار 
اسـت تا یـک مـاه آینـده یک بسـته 
راهـکار مشـخص طبـق مطالعـات 
مرکز راه مسـکن و شهرسازی کشور 
بـرای مقابله بـا فرونشسـت زمین در 
اصفهـان بـه هیئـت دولت پیشـنهاد 

شـود.
منصـور شیشـه فروش در گفت وگو با 
ایسـنا، دربـاره بازدید روز گذشـته تیم 
کشـوری از مناطق مختلف اصفهان، 
اظهار کـرد: افـت درازمدت و سـاالنه 
سـطح آب هـای زیرزمینی در اسـتان 
اصفهـان حـدود یـک متـر در سـال 
اسـت و سـطح آبخـوان مـا کاهـش 

یافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکه بـه دلیل شـرایط 
خشکسـالی بیش از ۹۵ درصد استان 
درگیـر خشکسـالی اسـت، گفـت: 
متأسـفانه میزان بارش های اصفهان 
در بهـار امسـال صفـر بـود و افزایش 
دمـا، وزش بـاد و ... موجـب شـد تـا 
شـرایط خشکسـالی و بیابان زایـی در 

اسـتان تشـدید شود.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه عـدم 
جریـان زاینـده رود و خشـکی ۹۸ 
درصـد تـاالب بین المللـی گاوخونی 
دسـت به هم داده تـا اثـرات کم آبـی و 
خشکسـالی در اسـتان تشـدید شود، 
تصریـح کـرد: ۳ میلیـون و 2۰۰ هزار 
هکتـار از مسـاحت اصفهـان بیابان و 
حـدود ۱۵ کانون فرسـایش بـادی در 
اسـتان شناسـایی شـده که بـه دلیل 
گردوغبـار در سـطح اسـتان از ابتدای 
امسـال تاکنون بیش از 7۵ روز ناسالم 

گزارش شـده اسـت.

•عـدم کشـت 1۰۰ هـزار 
مسـتعد  اراضـی  هکتـار 

اصفهـان کشـاورزی 
وی با اشـاره به اینکـه یکـی از اثرات 
خشکسـالی، خسـارت بـه بخـش 
کشـاورزی اسـت، افـزود: بـه دلیـل 
خشکسـالی ۱۰۰ هزار هکتـار اراضی 
مسـتعد کشـاورزی، زیـر کشـت 

نرفته کـه همیـن اراضـی تبدیـل به 
کانون هـای نقطـه ای گردوغبـار و 
افزایـش روزهـای ناسـالم مـا شـده 

اسـت.
شیشـه فـروش بـه تأثیـر منفـی 
خشکسـالی بـر فضـای سـبز اشـاره 
کرد و گفت: تابسـتان امسـال شـاهد 
خزان در شـهر اصفهـان به خصوص 
در محـور زاینـده رود بودیـم و با توجه 
به تنـش آبی ایـن درختـان بـا تانکر 

آبرسـانی می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه ۶ میلیـون و ۳۰۰ 
هزار هکتـار از مراتع اسـتان اصفهان 
تحـت تأثیـر بی آبـی قـرار گرفتنـد، 
اظهـار کـرد: برداشـت های بی رویـه 
در باالدسـت امـروز بـر آب هـای 
سطحی اثر گذاشـته و اکنون رودخانه 
زاینـده رود و تاالب گاوخونی خشـک 
شده و همچنین بسـیاری از چشمه ها 
و چاه هـا خشـک و کیفیـت آب آنهـا 

کاهـش یافته اسـت.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهان با اشـاره بـه اینکـه ۱۶ هزار 
هکتـار از باغـات اسـتان در معـرض 
تنـش آبـی قـرار دارنـد، گفـت: یکی 
دیگـر از اثـرات بی آبـی و خشـکی 
زاینده رود، تشـدید و پیشـروی پدیده 
فرونشسـت زمیـن اسـت، چراکـه 
رودخانـه جریان نـدارد و بـارش باران 
نداشـتیم کـه ایـن موجـب فشـار بر 

آب هـای زیرزمینـی شـده اسـت.

دسـتگاه های  تکالیـف   •
بـا  مقابلـه  بـرای  مختلـف 

زمیـن فرونشسـت 
وی تصریـح کـرد: یکـی از دالیـل 
مهـم حساسـیت فرونشسـت زمیـن 
در اصفهـان، پیشـروی این پدیـده در 

محـدوده شـهری اسـت.
شیشـه فـروش بـا بیـان اینکـه از 
سـنوات گذشـته اقدامـات متعـددی 
بـرای مقابلـه بـا فرونشسـت زمیـن 
صورت گرفته اسـت، گفت: در اطلس 
نقشـه خطرپذیری فرونشست زمین، 
دشـت های مختلف اصفهـان، دامنه 
و داران، مهیـار جنوبـی و شـمالی، 
اردستان، خالدآباد و گلپایگان، کاشان 
و ... پایش شـده و بیشینه فرونشست 
زمیـن در اصفهـان بیـن ۴ تـا ۱۸ 

سـانتیمتر در مناطق مختلـف تعیین 
شـده که بیشـترین نرخ فرونشسـت 
مربوط به در دشـت مهیـار و اصفهان 

- برخـوار اسـت.
وی بـه مـاده ۱۴ قانـون مدیریـت 
بحـران کشـور بـرای مقابلـه بـا 
فرونشسـت زمیـن اشـاره کـرد و 
توضیح داد: براین اسـاس این قانون، 
تکالیـف دیگـر بخش هـا همچـون 
مرکـز تحقیقـات راه و شهرسـازی 
مشـخص شـده و براسـاس مصوبـه 
هیئت دولت در بهمـن ۱۴۰۰، وزارت 
نیـرو بایـد در کارگـروه سـازگاری بـا 
کم آبـی برنامه ریزی هـای الزم را 

انجـام دهـد.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان اضافـه کـرد: در سـفر اخیر 
رئیس جمهـور بـه اصفهـان تأکیـد 
الزم در خصـوص بـه ایـن مسـئله 
انجام و قرار اسـت هیئت کارشناسـی 
برای بررسـی موضوع فرونشسـت از 
اصفهـان بازدیـد کند که روز گذشـته 
این هیئـت متشـکل از کارشناسـان 
سازمان زمین شناسـی و نقشه برداری 
کشـور، مرکـز تحقیقات راه، مسـکن 
و شهرسـازی، سـازمان جغرافیایـی 
نیروهـای مسـلح، شـرکت منابع آب 
ایـران و ... از وضعیـت فرونشسـت 
زمیـن و اثـرات آن در محدوده هـا و 
مناطـق مختلـف اصفهـان ازجملـه 

مـدارس، مناطـق مسـکونی و برخی 
سـایت ها بازدید کردند و جلسـه ستاد 
بحران با حضور مسـئوالن کشـوری 
بـرای تصمیمـات ملـی برگـزار شـد 
تـا تصمیمـات ملـی بـرای موضـوع 

فرونشسـت زمیـن اتخاذ شـود.
وی گفـت: دسـتگاه های ملـی کـه 
پایش هایـی را پیرامـون فرونشسـت 
زمین انجـام داده اند قرار اسـت نتیجه 
پایشـ های خـود را بـه سـتاد مدیریت 
بحـران اعـالم کنند تـا توسـط مرکز 
راه، مسـکن و شهرسـازی کشور یک 
طـرح تحقیقاتی بـرای پیشـگیری و 
کنترل اثـرات فرونشسـت زمیـن در 
اصفهـان به صـورت پایلـوت اجرایی 

شـود.
شیشـه فروش گفت: روز گذشته قرار 
شـد دسـتگاه های ملـی و اسـتانی و 
پیشـنهادات خود را بـه ایـن کارگروه 
ملـی در هیئـت دولـت ارائـه دهند تا 
برای کنترل و پیشـگیری فرونشست 
زمیـن در اصفهـان باهـدف تقویـت 
آبخـوان، جبـران کسـری آبخـوان و 
اجرای طرح های تـاب آوری اقداماتی 

انجام شـود.

• تأمین منابع آبـی، راه نجات 
اصفهان از فرونشسـت زمین

وی با تاکید بر اینکه راه نجات اصفهان 
از فرونشست زمین تأمین منابع آبی، 

اجرای طرح های تأمین آب برای احیای 
زاینده رود است، تصریح کرد: همچنین 
بسته راهکارهای احیای زاینده رود 
تدوین شده که این بسته و راهکارهای 

آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه 2۹ دشـت 
از ۳۵ دشـت اسـتان تحـت تأثیـر 
فرونشسـت زمین قـرار دارنـد، اظهار 
کـرد: برداشـت های دوره ای توسـط 
سـازمان زمین شناسـی انجـام شـده 
و تاکنون بـرای بررسـی و پایش، 2۵ 
دسـتگاه جی پی اس نصـب کرده اند.

وی بـا اشـاره بـه ماحصـل سـفر روز 
گذشـته ایـن هیئـت کشـوری بـه 
اصفهـان، اظهـار کـرد: قرار اسـت تا 
یـک مـاه آینـده یـک بسـته راهکار 
مشـخص طبق مطالعـات مرکـز راه 
مسـکن و شهرسـازی کشـور بـرای 
مقابلـه بـا فرونشسـت زمیـن در 
اصفهـان بـه هیئـت دولت پیشـنهاد 

شـود.
شیشـه فروش تصریح کرد: راه نجات 
اصفهـان از فرونشسـت زمیـن ایـن 
اسـت که وزارت نیرو به صـورت ویژه 
برای جبـران کسـری آب منابـع آب 
زیرزمینـی اقـدام کنـد و طرح هـای 
تأمیـن آب اسـتان به حرکـت درآمده 
و نقشـه احیـای زاینـده رود اجرایی و 

عملیاتی شـود.

ارائه بسته راهکار مقابله با فرونشست زمین در اصفهان به هیئت دولت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد؛
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مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنـی شـهرداری اصفهان از 
اعزام سـه دسـتگاه اطفائیه نیمه سـنگین و ۱۸ نیروی آتش نشان همزمان 

با برپایی مراسـم اربعین حسـینی بـه کربالی معلی خبـر داد.
ابراهیــم مطلبی بــا اعــالم ایــن خبر گفــت: همزمــان بــا برپایی مراســم 
اربعیــن حســینی در کشــور عــراق و حضــور خیــل عظیــم زائــران در این 
مراســم، شــهرداری اصفهــان نســبت بــه اعــزام ســه دســتگاه اطفائیــه 
ــش نشــان ســازمان  ــر از نیروهــای آت ــا ۱۸ نف نیمــه ســنگین همــراه ب
ــی جهــت پوشــش  ــالی معل ــه کرب ــی ب ــات ایمن ــش نشــانی و خدم آت

ایمنــی زائــران اربعیــن اقــدام کــرده اســت.
او افـزود: این گروه بـه فرماندهی آتشـباد دوم عبدهلل ایوبی معاون سـازمان 
آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان ظهر روز ۱۴ شهریورماه 

سـاعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به کربالی معلی اعزام شـدند.
او از حضـور برخـی از اعضای شـورای اسـالمی شـهر اصفهان بـه منظور 
بدرقه این کاروان خبر داد و گفت: محل بدرقه این کاروان ایسـتگاه شـماره 
۵ سازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان واقع در میدان 

بزرگمهـر بود.

گفتنی اسـت مدیریت شـهری اصفهان تدارکات ویـژه ای را برای مراسـم 
اربعین حسـینی در نظر گرفته و ضمن اعزام اکیپ ۵۰ نفـره ای از نیروهای 
شـهرداری، یـک دسـتگاه تانکـر آب ۱2 هـزار لیتری جهـت آبرسـانی به 
زائران، یـک دسـتگاه خودرو پـرس زبالـه کش ۶ تنـی جهت جمـع آوری 
زباله، یک دسـتگاه کامیـون ۱۰ تنـی، ۴۰ دسـتگاه اتوبوس جهـت انتقال 
زائـران به لـب مـرز، دو دسـتگاه اتوبوس سـیار تعمیـرات، کولر آبـی، کف 
کش، یخچال، تانکر آب شـرب، کلمن آب، پالسـتیک زباله، ماسک و مواد 

ضـد عفونی بـه کربال ارسـال کرده اسـت.

اعزام سه دستگاه اطفائیه 
نیمه سنگین و 18 نیروی 

آتش نشان به کربالی معلی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

خبر اول
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هشتمین دوره جشنواره سراسری نوجوان خوارزمی در اردوگاه 
شهید بهشتی واقع در باغ ابریشم و باغ علمی و فناوری شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان آغا شد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
اظهار داشت: در این رویداد علمی بالغ بر ۵2۳ دانش آموز دختر 
و پسر از سراسر کشور به عنوان برگزیدگان هشتمین جشنواره 
خوارزمی نوجوان در مرحله کشوری به میزبانی اصفهان به 

رقابت می پردازند.
احمدرضا بنی لوحی با بیان اینکه کشف و پرورش استعدادهای 
نهفته دانش آموزان در سنین نوجوانی از جمله اهداف مهم این 
رویداد است، گفت: این جشنواره در ۹ رشته شامل زبان و ادبیات 
فارسی، زبان انگلیسی، فعالیت ها و مسابقات آزمایشگاهی، 
بازارچه های کسب وکار دانش آموزی، ریاضیات، دست سازه، 

پژوهش، برنامه نویسی و مناظره علمی برگزار می شود.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
یادآور شد: این جشنواره در سال های اخیر به صورت غیرحضوری 
برگزار شد و امسال پس از 2 سال با شناسایی افراد برتر و برگزاری 
مراحل منطقه ای، ناحیه ای و استانی در اصفهان برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: اختتامیه این دوره از جشنواره ۱7 شهریور 
در سالن همایش نگین سپاهان شهر به میزبانی دانش آموزان و 
مربیان و حضور احتمالی وزیر آموزش و پرورش و معاون علمی و 

فناوری رییس جمهوری برگزار می شود.
ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات الزم برای مدارس 

اصفهان با قوت انجام شده است
بنی لوحی همچنین گفت: با توجه به حضوری شدن مدارس با 
تاکید رییس جمهور و دستور وزیر آموزش و پرورش، ساماندهی 

نیروی انسانی، فضا و تجهیزات الزم برای مدارس اصفهان با 
قوت انجام شده است.

وی افزود: در این زمینه تأمین کسری بالغ بر ۱۶ هزار نفری 
آموزش و پرورش در دستور کار ستاد پروژه مهر استان قرار گرفت.

وی، استفاده از ظرفیت نیروهای استخدامی، دانش آموختگان 
دانشگاه فرهنگیان، سرباز معلم ها و نیروهای خرید خدمات را 
از جمله روش های تأمین نیروی انسانی برای مهر ۱۴۰۱ عنوان 
کرد و گفت: با تدابیر اندیشیده شده مشکلی بابت تأمین معلم برای 

سال تحصیلی جدید وجود ندارد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
خاطرنشان کرد: درباره تأمین فضاهای آموزشی نیز با کمک 
خیران و اداره کل نوسازی مدارس اصفهان اقدامات الزم صورت 

گرفته است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان خبرداد:
آغاز هشتمین دوره جشنواره سراسری نوجوان خوارزمی

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پایان عملیات احداث پل خروجی شهرک شهیدکشوری تا مهرماه 1401
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ــا  ــی ب ــی و خدمات ــرح عمران  ۱۴ ط
ــان،  ــتاندار اصفه ــاون اس حضــور مع
فرمانــدار و شــماری از مســووالن 
ــاح  ــک، افتت شهرســتان خــورو بیابان
ــدار  ــد. فرمان ــی ش ــگ زن ــا کن و ی
بهــره  آییــن  در  خوروبیابانــک 
بــرداری از ایــن طرح هــا گفــت: 
بــرای اجــرا و بهــره بــرداری از ایــن 
میلیــارد   ۱۵۲ از  بیــش  طرح هــا 
بخــش  توســط  اعتبــار  تومــان 
ــده  ــه ش ــی هزین ــی و دولت خصوص

ــت. اس
احمدرضــا طحانــی افــزود: ایــن 
زنــی  کلنــگ  شــامل  طرح هــا 
ــد  ــات تولی ــداث کارخانج ــرح اح ط
ســولفات  و  ترکیبــی  کودهــای 
ــد کلســیم و احــداث  پتاســیم و کری
۱۴۰ کیلومتــر جــاده پتــاس تــا 
طــرود توســط مجتمــع معدنــی 
فســفات کارون، مســکن محرومین و 
خانواده هــای دارای دو عضــو معلــول 
و اقامتــگاه بومگــردی راوی کویر در 
ــره  ــی ذخی ــور، مخــزن بتن ــهر خ ش
ــره آب  آب و همچنیــن اســتخر ذخی
ــر  ــی، زی ــهر فرخ ــاورزی در ش کش
ــتای  ــر روس ــفالت معاب ــازی و آس س
چاهملــک و زیــر ســازی و آســفالت 
محورهــای روســتایی بــه طــول ۴۰ 

ــت. ــر اس کیلومت
ــت:  ــان گف ــتاندار اصفه ــاون اس مع
ــه  ــهدا روحی ــواده ش ــا خان ــدار ب دی
جهــاد و ایثــار در راه خدمــت بــه 

مــردم تقویــت می کنــد.
دیــدار  در  نقــش  رضــا  امیــر 
واالمقــام  شــهید  خانــواده  بــا 
ــدار  ــزود: اقت ــایی اف ــم شمس ابراهی
ــون  ــوری اســامی حاصــل خ جمه
ایثارگــری و جانفشــانی  شــهدا و 

اســت. خانواده هایشــان 
وی خاطرنشــان کــرد: مســئوالن 
وظیفــه دارنــد از خانــواده معظــم 
ــواره  ــرده و هم ــی ک ــهدا سرکش ش
در جریــان مشــکات آنهــا قــرار 

ــد. گیرن
امــور  و  هماهنگــی  معــاون 
اقتصــادی اســتاندار اصفهــان ادامــه 
ــای  ــم آرمان ه ــم بتوانی داد: امیدواری
ــاب اســامی  ــهدا و انق ــی ش متعال

را تحقــق بخشــیم.
شــهید واالمقــام ابراهیــم شمســایی 
ســال ۶۱ در خرمشــهر بــه شــهادت 

رســید.
بــا  اصفهــان  اســتاندار  معــاون 
شهرســتان  مســئوالن  همراهــی 
خوروبیابانــک بــا آرمان هــای ۳۱ 
شــهید روســتای چاهملــک تجدیــد 

ــرد. ــاق ک میث
 ۱۱۹ خوروبیابانــک  شهرســتان 
شــهید واالمقــام تقدیــم انقــاب 

اســامی کــرده اســت.
معــاون هماهنگــی و امــور اقتصادی 
در  همچنیــن  اصفهــان  اســتاندار 
جمــع فعــاالن اقتصــادی خــورو 
بیابانــک گفــت: بــرای تســهیل 
ــورت  ــه ص ــد ب ــع تولی ــع موان و رف
برنامــه محــور و بــا جدیــت وارد 
عمــل شــده ایم و در ایــن مســیر 

ــت. ــم داش ــی نخواهی توقف
امیــر رضــا نقــش در جمــع فعــاالن 
اقتصــادی خوروبیابانــک افــزود: باید 
از فرصت هــا بــه نحــو مطلــوب 
ــا وحــدت  ــم و ب ــرداری کنی ــره ب به
رویــه و خردجمعــی در راســتای ارتقا 
وضعیــت اقتصــادی ایــن شهرســتان 

ــم. ــدام کنی اق
موانــع  رفــع  بــرای  گفــت:  وی 
ــاه بیــش از ۸۵ ســاعت  ــد، هرم تولی
ــاالن  ــا فع ــره ب ــه چه ــره ب دیدارچه
اقتصــادی در معاونــت اقتصــادی 
برگــزار  اصفهــان  اســتانداری 

. د می شــو
معــاون اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره 
ــع  ــهیل و رف ــروه تس ــای کارگ احی
موانــع تولیــد گفــت: اصلی تریــن 
وظیفــه مــا در این دولــت بازگرداندن 
امیــد و اعتمــاد بــه مــردم و فعــاالن 
اســت. وی همچنیــن  اقتصــادی 
ــدار چهــره  ــردم دی ــدادی از م ــا تع ب
ــک در  ــت و از نزدی ــره داش ــه چه ب

ــت. ــرار گرف ــکات ق ــان مش جری

 فرماندار خوروبیابانک در آیین بهره 
برداری از ۱۴ طرح عمرانی و خدماتی:

اقتدار ایران اسالمی 
مرهون خون پاک شهداست

خبر روز
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طرح تفکیک وزارت صمت و زنده کردن وزارت بازرگانی به یکی 
از موضوعات پربحث محافل اقتصادی تبدیل شده و مخالفان و 
موافقان مختلفی دارد. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی فعال در 
حوزه های تجارت و صنعت اظهار نظرهای گوناگونی در رد یا موافقت 
با جداسازی دو بخش صنعت و معدن کشور بیان کردند. برخی از 
مخالفان این طرح بر این باورند که تفکیک وزارت صمت موجب 
بزرگ شدن دولت و تقسیمات کشوری خواهد شد. از طرفی موافقان 
این طرح معتقدند با احیای دوباره وزارت بازرگانی بار سنگینی از 
دوش وزارت صمت برداشته خواهد شد و حوزه تجارت خارجی کشور 
به صورت تخصصی مدیریت خواهد شد. این موضوع در گفت و 
گویی با محمود توالیی فعال اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی کاشان 

بررسی شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.
توالیی در این گفتگو با بیان اینکه من موافق طرح تفکیک وزارت 
صمت هستم، اظهار داشت: تجارت خارجی ما در ساختار وزارت 
صمت موفق به رشد و توسعه نشد. بخش خصوصی نیاز به یک 
متولی واحد دارد. امروزه ما دوباره در کشور درگیر شرایط محدودکننده 
متعددی شدیم. بنابراین بخش خصوصی باید بتواند خود را در اقتصاد 
مقاومتی به نحوی تجهیز کند که تکانه های مختلف تاثیری بر روی 
فعالیت آنها نداشته باشد. از طرفی نیاز داخل کشور نیز باید به نحو 
مطلوبی مدیریت شود. در مدت عمر ده ساله تفکیک وزارت صمت 

مشخص شد که بخش نظام توزیع کشور مدیریت واحد نداشت.
به  بدنه وزارت صمت جدا و  از  توزیع  از نظام  افزود: بخشی  وی 

وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد. از آنجا که در آن وزارتخانه نیز 
نگاه تخصصی نسبت به تنظیم بازار وجود نداشت اتفاق خاصی در 
این حوزه رقم نخورد. بنابراین به نظر می رسد احیای وزارت بازرگانی 
موجب حل بخشی از مشکات ما در کشور خواهد شد. از طرفی 
احیای این وزارتخانه بار جدیدی بر دوش دولت اضافه نخواهد کرد. 
چراکه نیروهای انسانی، ساختمان و... در حال حاضر وجود دارند و 
تنها ممکن است که در سطح استان ها چند مدیرکل جدید مشغول 

به فعالیت شوند.
• تفکیک وزارت صمت به نفع مردم است

رییس اتاق بازرگانی کاشان در ادامه گفت: وزیر صمت در ساز و 
کار کنونی وظیفه سنگینی را به دوش می کشد. رتق و فتق امورات 
مربوط به حوزه های صنعت، معدن و تجارت کشور به راحتی ممکن 
نیست. از طرفی مدیریت بنگاه های بزرگ دولتی نیز خواسته و 
اگر طرح  به عقیده من  است.  وزارت صمت  بر عهده  ناخواسته 
تفکیک وزارت صمت تصویب شود به نفع مردم، دولت و نظام 

جمهوری اسامی ایران خواهد بود.
• تجربه تلخ ادغام وزارتخانه صمت

ادامـه بـه تشـریح دالیـل شکسـت طـرح ادغـام  توالیـی در 
وزارتخانـه صمت پرداخـت و گفت: ما از روز اولـی که طرح ادغام 
وزارت صنایـع و معـادن و وزارت بازرگانـی مطرح شـد بر این باور 
بودیـم کـه ایـن اقـدام بـا شکسـت مواجـه خواهد شـد. مـا باید 
قبـل از بارگیـری بدانیم کـه ظرفیت هر لوکوموتیو بـه چه میزان 
اسـت. شـخص وزیـر گاها ناچار اسـت بـرای حل یـک چالش و 
مشـکل دو الی سـه روز زمان صرف کند. تنـوع موضوعات تحت 
مدیریـت وزارت صمـت موجب خواهد شـد که زمـان کافی برای 
حل مشـکات نداشـته باشـد. معاونان این وزارتخانه نیز در مقام 

تصمیـم گیری قـرار ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع مشاهده می شود به جهت 
حل یک مشکل مشخص، تضاد منافع نیز پیش می آید. به عنوان 
مثال به تولیدکننده فشار وارد می شود تا نیاز داخل کاالی x را 
برطرف کند. از طرفی به واردکننده نیز تحمیل می کنند که در 

راستای دفاع از تولید داخل کاالی x را وارد نکند. با شرایطی که 
با آن مواجه هستند و چالش هایی  تولیدکنندگان کشور  امروزه 
که در تهیه مواد اولیه دارند امکان برطرف کردن کاال برای آنها 
ممکن نمی شود و در نتیجه با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود. 
از این رو به روز بودن با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برای 
همه فعاالن تجاری و صنعتی کشور امری بسیار ضروری است.

رییس اتاق بازرگانی کاشان در ادامه با بیان اینکه در برخی از 
کشورهای دنیا وزارت بازرگانی در وزارت اقتصاد ادغام شده است، 
گفت: پیش از تشکیل وزارت صنایع و معادن ما در برهه های 
مختلف زمان شاهد فعالیت وزارتخانه های صنایع سنگین، وزارت 
صنایع، وزارت معادن و فلزات را داشتیم. تجربه ثابت کرده که 
وزرای مشغول در این وزارتخانه ها همواره در مجلس پاسخگوی 
نمایندگان بودند. حال مسئولیت تمام این حوزه ها به اضافه وزارت 
بازرگانی که خود شامل زیرمجموعه های متعدد است بر دوش 
یک وزیر قرار گرفته و از همین رو مبرهن است که در رسیدگی 

به تمام این بخش ها موفقیتی حاصل نخواهد شد.
• تجارت خارجی؛ لوکوموتیو صنعت کشور

بازرگانی  وزارت  دوباره  احیای  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  توالیی 
موجب تمرکز در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها خواهد شد، 
عنوان کرد: در دولت سیزدهم، وزیر صمت اختیارات بیشتری به 
سازمان توسعه تجارت داد و فرد پویاتری را بر ریاست این سازمان 
منصوب کرد. با تعاماتی که در دوره ریاست جدید این سازمان با 
بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ایجاد شد ما شاهد حل شدن 
بخشی از مشکات سابقه دار در این کشور بودیم. این موضوع 
نشان می دهد که نوع مدیریت در کشور می تواند فارغ از مشکات و 
چالش هایی که تحریم ها و... به وجود آورده است موجب حل برخی 

چالش ها شود.
وی همچنین گفت: با شرایط اقتصادی و سیاسی که در داخل کشور 
وجود دارد و بحران ها و تکانه هایی از بیرون به ما تحمیل می شود 
تجارت  بخش  می شود.  پررنگ تر  بسیار  خارجی  تجارت  نقش 

می تواند به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور نقش آفرینی کند.

گفت و گو

در گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی کاشان مطرح شد؛

چرا طرح ادغام وزارت صمت شکست خورد؟

همه  گفت:  مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
بصورتی  ملی صادر شود،  کارت  و  شوند  باید جمع  بانکی  کارت های 
که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت 
بانکی استفاده شود. ابوالفضل ابوترابی در خصوص ضرورت جلوگیری از 
پولشویی در کشور، گفت: متاسفانه با پدیده نامبارکی به نام حساب های 

اجاره ای مواجه هستیم که یکی از بزرگترین عوامل پولشویی است.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: همچنین قول نامه های عادی نیز از دیگر عوامل این مهم هستند؛ 

مجلس یازدهم تاش کرد این قولنامه ها از َحیز انتفاع بیفتد و اسنادی 
جایگزین شوند که در دفتر ثبت صادر می شوند.

وی با اشاره به اینکه چک های حامل نیز از دیگر عوامل پولشویی بود 
که خوشبختانه از چرخه خارج شد، ادامه داد: باید یادآور شد امروزه هر 
ایرانی به صورت میانگین 7 کارت بانکی دارد که این تعدد موجب شده 
برخی افراد حساب های خود را به خافکارها یا مهاجرین غیرمجاز اجاره 

دهند و از آنها پول دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیون 

کارت بانکی دست مردم است که هزینه آن برای کشور زیاد بوده و این 
امر موجب پولشویی می شود، افزود: راهکار رفع این مهم یکی کردن 
این کارتها به همراه کارت ملی است. در واقع همه کارت های بانکی باید 
جمع شوند و کارت ملی صادر شود که در پایانه ها یا غیره قابل شناسایی 

باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود بصورتی 
که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت 

بانکی استفاده شود.

رئیس کمیته ثبت احوال کمیسیون امور 
داخلی مجلس:

کارت ملی می تواند 
جایگزین کارت های 

بانکی شود

بـا پیگیـری مدیریـت مخابـرات کاشـان و بـه همـت 
ارتباطـات سـیار مخابـرات منطقـه اصفهـان،  معاونـت 
زیرسـاخت های سـایت همـراه اول در روسـتای جوینـان 

کاشـان بروزرسـانی شـد.
در راسـتای برقـراری عدالـت ارتباطی و ارتقـاء ارتباطات 
روسـتایی، با بروزرسانی تجهیزات سـایت BTS روستای 
جوینـان، این سـایت نیز به تکنولـوژی 3G مجهز گردید 
و موجبـات افزایش کیفیت سـرویس های همـراه اول در 

ایـن منطقـه و کاهـش نقاط کور فراهم شـد.
نسـل سـوم شـبکه تلفن همـراه یـا ۳ جی )به انگلیسـی 
3G( روشـی بـرای انتقـال اطاعـات در تلفن های همراه 
و سیسـتم های بدون سـیم )wireless( می باشـد. نسـل 
سـوم شـبکه موبایـل بـا رویکـرد مولتـی مدیا می باشـد. 
۳ جـی برخـاف جـی اس ام کـه نسـلی بـرای انتقـال 
صـدا و اطاعـات بـود، نسـل سـوم سـرعت بـاال بـرای 
انتقـال چندرسـانه ای را فراهم می سـازد. در نسـل سـوم 

همـه چیـز در قالب اطاعـات رقومی )دیجیتـال( منتقل 
می شـود. بـا سـرعت نسـبتاً باالیـی کـه در تلفن هـای 
قبیـل  از  امکاناتـی  پیش بینـی شده اسـت،  نسـل سـوم 
تلفن هـای تصویـری بی سـیم، بـا کیفیت مناسـب مقدور 

بود. خواهـد 
اولیـن کشـوری کـه از شـبکه 3G بـه صـورت گسـترده 
و تجـاری اسـتفاده کـرد، کشـور ژاپـن بـود. در اولین روز 
مـاه اکتبـر سـال ۲۰۰۱، بزرگ تریـن شـرکت مخابراتـی 
ژاپـن، ان تی تـی دوکومـو، خدمـات مخابراتی خـود را به 
نسـل سـوم مجهز کرد. از سال ۲۰۰۵، شـبکه های نسل 
سـوم ضریـب نفوذ خـود را افزایش داده انـد، یکی از علل 
را می تـوان در پر شـدن گنجایش نسـل دوم شـبکه های 
مخابراتـی دانسـت. شـبکه های نسـل دوم بـرای انتقـال 
اطاعـات صوتـی با سـرعت پایین طراحی شده اسـت. از 
همیـن رو براسـاس نیازهای مشـترکین بـه ارتباطات پر 

سـرعت تر، ایـن نسـل وارد عمل شـد.

؟ رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان کاشـان گفت: 
اعتیـاد و طـاق، مهم تریـن آسـیب های اجتماعـی 
در ایـن شهرسـتان هسـتند کـه خیانـت، بیـکاری، 
نبـود مسـئولیت پذیری، دخالت اطرافیان، خشـونت 
اصلی تریـن  زناشـویی  زندگـی  مهـارت  فقـدان  و 

علـت آنها قلمـداد می شـود.
ام البنیـن متقی نـژاد اظهـار کـرد: فعالیت »سـامانه 
تصمیـم« در حـوزه مدیریـت طـاق بـا نظـارت 
کـه  اسـت  شـده  راه انـدازی  بهزیسـتی  سـازمان 
متقاضیـان طـاق قبـل از صـدور حکـم دادگاه بـا 

ورود بـه ایـن سـامانه، بـه موسسـه های مشـاوره 
معرفـی شـده تا با گفت وگـو و تفاهم اختـاف آنها 

بـه سـازش و زندگـی مجـدد منجـر شـود.
وی افـزود: طـاق در گذشـته بـه حـوزه اورژانـس 
راه انـدازی  بـا  امـا  داشـت،  اختصـاص  اجتماعـی 
سـامانه تصمیـم، این موضـوع به حوزه پیشـگیری 
واگذار شـده و جنبه روانشـناختی پیدا کرده اسـت و 
افـراد بـرای بررسـی اختاف هـای مالی مثـل نفقه 
و مهریـه در ادامـه رونـد طـاق از طریـق حـوزه 

قضایـی اقـدام می کننـد.

به گزارش ایسـنا، رئیس اداره بهزیسـتی شهرستان 
کاشـان تأکیـد کـرد: هـدف از راه انـدازی سـامانه 
تصمیـم، سـازش بین افراد اسـت تـا در یک فاصله 
زمانـی، از مشـاوره برخـوردار شـوند که یـک اتفاق 
خـوب بـرای زوجین اسـت و حتـی اگر به سـازش 
منتهی نشـود، آن هـا را از لحاظ روحی بـرای روبرو 
شـدن بـا طـاق توانمنـد کـرده و فرزنـدان آنها را 
نیـز بـا بـرای مواجهـه اصولـی با ایـن اتفاق آشـنا 

می کنـد.
متقی نـژاد تصریح کرد: سـال گذشـته، ۱۵۶7 مورد 

پرونـده در شهرسـتان کاشـان در سـامانه تصمیـم 
ثبـت شـد کـه ۱۴۰ مورد بـه سـازش زوجین منجر 
شـد و متاسـفانه ۱۱۸۶ پرونده به دادگاه منتقل شد.

وی افـزود: پنج ماه اول امسـال نیز از مجموع ۶۵7 
مـورد پرونـده ثبت شـده در سـامانه تصمیـم، فقط 
۲۴۴ مـورد بـه سـازش ختـم شـد و ۳۱۳ پرونده به 
علـت سـازش ناپذیری دو طـرف، منجـر بـه انتقال 

پرونده به دادگاه شـده اسـت.
رئیس اداره بهزیسـتی کاشـان، تأکید کـرد: خانواده 
و اطرافیـان در اسـتمرار زندگی بـدون چالش نقش 

مؤثـری دارنـد و در مورد برخـی پرونده های طاق 
ایـن عوامـل هـم نیازمنـد شـرکت در کاس هـای 

مشـاوره هستند.
متقــی نــژاد افــزود: کارگاه هــای پیشــگیری و 
ــدار دادن  ــدف هش ــا ه ــی ب ــاوره های آموزش مش
دانش آمــوزان نســبت بــه اعتیــاد بایــد در مدرســه 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، هــر چنــد طــی ســالیان 
اخیــر آموزش هــای پیــش از ازدواج در مــدارس را 
از طریــق مشــارکت بهزیســتی و آموزش وپــرورش 

انجــام شــده اســت.

به همت معاونت ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

به روزرسانی زیرساخت های همراه اول در روستای جوینان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان مطرح کرد؛

اعتیاد و طالق؛ مهم ترین آسیب های اجتماعی

از  حمایت  گفت:  اصفهان  استان  انقاب  و  عمومی  دادستان 
واحدهای تولیدی شهرستان را در دستور کار قرار دهید و در حل 
مشکات واحدهای تولیدی شهرستان نهایت تاش خود داشته 

باشند.
سیدمحمد موسویان دادستان عمومی و انقاب استان اصفهان 
در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقاب شهرستان 
ناصری  آیت اهلل  و رحلت  ماه صفر  ایام  تسلیت  دهاقان ضمن 
اظهار داشت: دادستان ها عاوه بر این که قاضی هستند، باید مدیر 
خوبی هم باشند و با تمامی دستگاه های حاکمیتی در شهرستان 
تعامل داشته باشند. وی با تأکید بر حضور مستمر دادستان در بین 
مردم و حوزه استحفاظی و رسیدگی به مسائل و مشکات گفت: 
دادستان ها بیشتر از حضور در محل کار باید وقت خود را به جامعه 

اختصاص دهند.
موسویان با بیان این که اقدامات به موقع دادستان می تواند موجب 
پیشگیری از وقوع جرم شود گفت: مواردی وجود دارد که دادستان 

باید قبل از شکواییه به آن ورود و مسأله را حل کند.
کرد:  تصریح  اصفهان  استان  انقاب  و  عمومی  دادستان 

کار  در دستور  عامه  راستای حقوق  در  باید  مطالبه گری جدی 
دادستان قرار گیرد و همچنین در این راستا باید از ظرفیت های 
موجود مردمی بهره گیری شود. وی با تأکید بر برخورد قاطعانه 
با جرائم خشن گفت: در شهرستان دهاقان جرائم خشن اتفاق 
نیفتاده است و باید همه تاش کنند که این رویه در آینده نیز 

استمرار داشته باشد و آرامش در شهرستان حاکم باشد.
موسویان با بیان این که اقدامات پیش گیرانه دادستان باید سبب 
به دادسرا شود گفت: دستگاه های  پرونده ها  کم شدن ورودی 
مربوطه، دادستان را در راستای پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند.

دادستان عمومی و انقاب استان اصفهان همچنین خطاب به 
دادستان دهاقان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان 
را در دستور کار قرار دهید و در حل مشکات واحدهای تولیدی 

دهاقان نهایت تاش خود داشته باشند.
در این آئین از زحمات مرتضی رعیتی دادستان سابق عمومی و 
انقاب شهرستان دهاقان تجلیل و طی حکمی از سوی رئیس 
و  دادستان جدید عمومی  به سمت  قوه قضاییه جواد مصلحی 

انقاب شهرستان دهاقان منصوب شد.

در  شـرکت  بـه  عاقه منـد  افـراد  گفـت:  تیـران  شـهردار 
از  کوتـاه  قصـه  یـک  پیش بینـی  بـا  قصه گویـی  جشـنواره 
زندگـی خود، مسـائل شـهر یـا تمـام کتاب هایی کـه تاکنون 
مطالعـه کرده انـد، در فضایـی مناسـب اقـدام بـه قصه گویـی 

می کننـد.
حسـن حجتـی اظهار کـرد: کانون پرورش فکـری کودکان و 
نوجوانـان بـا همکاری شـهرداری تیران جشـنواره قصه گویی 
برگـزار  را  بـاالی ۱۲ سـال  گروه هـای سـنی  کلیـه  ویـژه 

می کنـد.
وی افـزود: عـاوه بـر کـودکان و نوجوانـان، افراد کهنسـال 
نیـز می تواننـد در ایـن جشـنواره شـرکت کننـد و از خاطرات 

قدیمـی خـود بگویند.
شـهردار تیـران بـا بیـان اینکـه نـوع بیـان و خاقیـت در 
قصه گویـی از مؤلفه هـای ارزیابـی در ایـن جشـنواره اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: افـراد عاقه منـد به شـرکت در جشـنواره 
قصه گویـی بـا پیش بینـی یـک قصـه کوتـاه از زندگـی خود، 
تاکنـون مطالعـه  تمـام کتاب هایـی کـه  یـا  مسـائل شـهر 

کرده انـد، در فضایـی مناسـب اقدام بـه قصه گویـی می کنند.
حجتـی بـا بیـان اینکه ایـن جشـنواره چهاردهم شـهریورماه 
برگـزار می شـود، تصریـح کـرد: بـه نفـرات برتـر هدایایـی 
اهـدا و آثـار برتر بـه مرحله اسـتانی و ملی بیسـت وچهارمین 
جشـنواره قصه گویی ارسـال و در برنامه های محلی اسـتفاده 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: مدیریـت شـهری تیران در دوره ششـم با 
نـگاه جامـع به آینده شـهر، نیازهـای نوجوانان و کـودکان را 
در نظـر گرفتـه و بـرای ایـن قشـر برنامه ریزی کرده اسـت. 
تأمیـن نیازهـای زیرسـاختی و فرهنگـی در حـوزه کـودک و 

نوجـوان از اقدامـات مؤثـر در این عرصه اسـت.
شـهردار تیـران بـا بیـان اینکـه ظرفیـت خوبـی در کانـون 
بـا  کـه  دارد  وجـود  نوجـوان  و  کـودکان  فکـری  پـرورش 
شـهر  نیازهـای  تأمیـن  بـه  قـادر  میان بخشـی  هم افزایـی 
خواهـد بـود، گفـت: در تبلیغات شـهری به موضـوع کودکان 
و نوجوانـان توجـه و فرهنگ سـازی بـرای توجه بـه نیازها و 

شـرایط ایـن دوران انجـام می شـود.

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان عنوان کرد:

حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار دادستان شهرستان ها باشد
شهردار تیران:

برگزاری جشنواره قصه گویی به همت شهرداری
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Having the Qatar World Cup 
in a neighboring country and 
its closeness to Iran can be a 
good opportunity, especially 
for the southern regions of the 
country.
There are more special condi-
tions in Bushehr province than 
in other provinces since it is 
located in the closest proximi-

ty to Qatar, with Dayyer port in 
Bushehr being 160 kilometers 
away from Qatar’s Al Ruwais 
port, the province’s governor 
has said.
Due to the proximity of the two 
countries, ports, Qatar can pro-
vide part of its needs through 
Dayyer port during the World 
Cup and the months leading 

up to and after it, Mehr quoted 
Ahmad Mohammadizadeh as 
saying on Sunday.
During the World Cup, specta-
tors and travelers can also trav-
el by sea and through Bushehr 
to Qatar, the official added.
For a long time, Bushehr has 
had commercial relations with 
Persian Gulf countries, and 

now these relations should be 
revived and expanded even fur-
ther, he noted.
A number of plans and meas-
ures have been made in 
Bushehr to take advantage 
of the World Cup in Qatar, in-
cluding strengthening the port 
infrastructure, he stated.
Back in May, the Iranian Cul-
tural Heritage, Tourism, and 
Handicrafts Minister Ezzatollah 
Zarghami and Qatar’s Minister 
of Culture and Sports Abdul-
rahman bin Hamad bin Jassim 
bin Hamad Al-Thani met in Teh-
ran, exchanging views on how 
to facilitate tourism during the 
World Cup.
The two countries discussed 
ways to further deepen tourism, 
cultural heritage, and handicraft 
ties by taking advantage of the 
World Cup opportunity in Qatar.
Zarghami suggested setting 
up a committee to plan and 
coordinate ideas and to make 
the most of the World Cup’s 
capacity.

Zarghami also said that there 
are nearly 300 Iranian handi-
crafts fields and many of the 
items are culturally quite close 
to Qatar, and classes can be 
held to bring the Iranian artists’ 
experience to Qatari artists.
Back in April, the Iranian media 
reported that the government 
mulled over a visa simplifi-
cation procedure at the sug-
gestion of its Foreign Ministry 
to draw spectators from the 
neighboring Qatar, which plays 
host to the FIFA World Cup 
Qatar 2022 in November and 
December.
The Iranian government plans 
to grant a free visa to citizens 
whose national football teams 
qualify for the 2022 World Cup 
in Qatar for a one-time or a 
two-time period with a validity 
period of two months and a 30-
day stay.
The minister said many people 
are interested in visiting Iran for 
its historical attractions and ec-
otourism to name a few.

Qatar World Cup offers opportunity for tourism boost in southern Iran

MP: Iran has other 
options if JCPOA is 
not revived
A member of the National Security and 
Foreign Policy Committee of the Iranian 
Parliament has said that Iran is seeking 
to conclude the Vienna talks intended 
to revive the Joint Comprehensive Plan 
of Actions (JCPOA), commonly called 
the 2015 nuclear deal.
“But,” Mahmoud Abbaszadeh Meshki-
ni said, “if the Western side does not 
agree (with Iran’s response in order to 
reach an agreement), we have other 
options on the table, and Iran’s hands 
are not empty in this regard.”
In an interview with IRNA published 
Sunday, the MP stated that any interna-
tional agreement without the necessary 
guarantees is “worthless” Considering 
the past experience, he said, the West-
erners have proven that they don’t fulfill 
their commitments.
When the Trump administration quit 
the JCPOA in May 2018, the European 
signatories to the deal also refused to 
honor their commitments.
“That’s why the Islamic Republic is 
looking for obtaining guarantees for 
reaching an agreement; of course, 
(Parliament) representatives are also 
sensitive to the need to obtain guar-
antees, and in principle, an agreement 
should not be signed without obtaining 
guarantees,” the legislator stated. 
The parliamentarian went on to note 
that any agreement that restricts and 
deprives Iran of its rights will not be 
accepted by the Iranian people. 
He added, “The Islamic Republic is in 
a position of authority, so the foreign 
ministry can act with more power re-
garding diplomacy.” 
‘Political cohesion, overcoming sanc-
tions forced U.S. to retreat’
Elsewhere in the interview, the legis-
lator stated that the political cohesion 
at home coupled with successfully 
leaving behind severe sanctions finally 
forced the United States to back down 
from its excessive demands. 
Regarding the President Ebrahim Rai-
si administration’s approach in the 
negotiation process and confronting 
the excessive demands by the West, 
Meshkini said, “Iran’s winning cards in 
this round of negotiations helped the 
negotiating team to work with more au-
thority to preserve Iran’s national inter-
ests. Political cohesion in the country, 
intelligent leadership and overcoming 
the sanctions conditions created a sit-
uation in the international arena and 
the negotiation stage, which forced 
America to withdraw from its excessive 
demands.”
By enduring hardships to preserve 
national honor and relying on internal 
capacities, Iran managed to lessen the 
effects of sanctions through self-suffi-
ciency, the MP remarked. 
Abbaszadeh Meshkini assessed a win-
win agreement as important for secur-
ing Iran’s national interests, adding that 
Tehran negotiates with this logic. 
“Of course, Westerners need these 
talks more than Iran. We are trying 
with all our strength to conclude the 
negotiations according to our desired 
objectives, but if the Western side does 
not agree, we have other options on the 
table, and Iran’s hands are not empty in 
this regard,” the MP noted.
‘Agreement should be crafted in a way 
that Iran’s hand would be on the trigger’
Iran has been saying that closing 
Safeguards questions by International 
Atomic Energy Agency is important to 
revive the JCPOA. 
Iran has been insisting that questions 
raised by the IAEA about Iran’s past nu-
clear program are politically motivated. 
Iran’s nuclear chief, Mohammed Esla-
mi, has said Iran had provided answers 
to such unsubstantiated questions in 
the past that produced the nuclear deal 
in 2015.  Iran sees Israel as the chief 
culprit for raising such questions by the 
IAEA.   “This could be an epilogue and 
can repair the damaged wall of trust be-
tween Iran and the West,” Abbaszadeh 
Meshkini remarked.
‘Relations with West is not the only way 
for prosperity’
Elsewhere in the interview, the leg-
islator said that in the current global 
order, everything is interdependent, but 
through tact and intelligence, problems 
can be solved.

Commodities worth 
over $485m traded 
at IME in a week

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 2.056 
million tons of commodities worth 
more than $485 million were trad-
ed at Iran Mercantile Exchange 
(IME). As reported by the IME’s 
Public Relations and International 
Affairs Department, the exchange 
traded on its metals and minerals 
trading floor 1.669 million tons 
of commodities valued at almost 
$279 million.
Commodities sold on this floor 
included 1,035,636 tons of ce-
ment, 270,000 tons of iron ore, 
268,573 tons of steel, 76,000 tons 
of sponge iron, 8,875 tons of zinc, 
5,850 tons of aluminum, 4,570 
tons of copper, 200 tons of mo-
lybdenum concentrate, 39 tons of 
precious metals concentrate, 27 kg 
of gold bars and 481 Haima SUV 
automobiles.
Furthermore, the IME saw on both 
domestic and export pits of its oil 
and petrochemical trading floor 
384,905 tons of commodities 
worth nearly $204 million.
The IME’s customers purchased 
on this floor 92,276 tons of pol-
ymeric products, 93,000 tons of 
vacuum bottom, 38,000 tons of 
lube cut, 34,058 tons of chemicals, 
11,700 tons of sulfur, 3,948 tons of 
base oil, 340 tons of insulation and 
110,295 tons of bitumen.
Last but not least was the IME’s 
side market with 1,752 tons of 
commodities traded on it.
As previously reported, 10.311 
million tons of commodities worth 
$2.2 billion were traded at Iran 
Mercantile Exchange during the 
past Iranian calendar month Mor-
dad (ended on August 22).
The exchange traded on both do-
mestic and export rings of its oil 
and petrochemical trading floor 
1.827 million tons of commodities 
valued at more than $864 million.
The IME’s customers purchased 
on this floor 547,600 tons of vac-
uum bottom, 532,275 tons of bi-
tumen, 321,756 tons of polymeric 
products, 149,500 tons of lube 
cut, 134,590 tons of chemicals, 
110,125 tons of sulfur, 22,017 
tons of oil, 2,000 tons of slops wax 
and 1,300 tons of insulation.
Furthermore, the exchange saw 
trade of 8.443 million tons of com-
modities worth more than $1.4 
billion on its metals and minerals 
trading floor.
Items traded on this floor includ-
ed 4,231,000 tons of cement, 
1,253,000 tons of steel, 2,374,000 
tons of iron ore, 371,500 tons of 
sponge iron, 46,555 tons of alumi-
num, 114,875 tons of zinc, 25,701 
tons of copper, 730 tons of molyb-
denum concentrate, 500 tons of 
coke, 60 tons of precious metals 
concentrate, 91 kg of gold bars 
and 600 dignity and fidelity SUV 
automobiles. The IME also traded 
within the month 40,997 tons of 
commodities on its side market.
The value of trades at Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent in 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), which was 
the highest level of growth in the 
history of the exchange since its 
establishment.
Statistical data show that in the 
past year, in addition to new re-
cords in the volume and value of 
trades of different products, 10 
major records in total value and 
physical market trades were regis-
tered. In a way that besides the to-
tal value of trades, the volume and 
value of physical market trades, 
the volume, and value of indus-
trial products and petrochemicals 
trades, the value of oil products 
trades and the volume and value of 
side market trades all hit records.

The managing director of National 
Iranian Copper Industries Company 
(NICIC) has announced the discovery 
of one billion tons of new copper re-
serves in Iran, IRIB reported.
NICIC carried out 28,000 meters of 

deep drilling to identify new copper 
reserves in East Azarbaijan’s Sungun 
copper mine which resulted in the 
discovery of one billion tons of new 
reserves, Ali Rostami said on Sun-
day.

According to Rostami, with the dis-
covery of the mentioned reserves, 
the total in-place reserves of the 
mentioned mine have increased from 
four billion to over five billion tons.
He put the value of the discovered re-
serves at over $50 billion, saying that 
the company is taking the necessary 
measures to begin executing devel-
opment operations in the said mine.
Rostami stated that with the identi-
fication of these new reserves, the 
resources of the Sungun mine have 
grown by more than 25 percent, 
adding: “A one-billion-ton increase 
in resources is unique in its kind 
and is considered a huge discovery, 
although estimates show that the 
mine’s reserves maybe even more 
than what we have already discov-
ered.”
Back in April 2021, NICIC’s for-
mer Managing Director Ardeshir 
Sa’d-Mohammadi announced the 

discovery of yet another one billion 
of new copper reserves across the 
country.
The official put the country’s total 
copper reserves at 40 billion tons, 
saying that Iran currently has the 
world’s seventh-largest copper re-
serves.
Having 81 different types of miner-
als, Iran is one of the top 10 miner-
al-rich countries across the globe. In 
this regard, the Iranian government 
has been seriously pursuing several 
programs for promoting the mining 
sector as a major contributor to the 
country’s economic growth.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are estimated at about 60 bil-
lion tons, which is expected to reach 
more than 100 billion tons with the 
implementation of the Industry, Min-
ing, and Trade Ministry’s exploration 
programs over 500,000 square kilo-
meters of new mineral zones.

Given the amicable and friendly relations 
existing between Iranian and Japanese 
automakers, Japanese Ambassador to the 
Islamic Republic of Iran Kazutoshi Aikawa 
said that if sanctions are removed, new op-
portunities will be created for cooperation 
between Iran and Japan in car industry.
Speaking in his visit to the Auto Industry 
Development Exhibition in Tehran, he said 
that he familiarized with the salient pro-
gress and advances made in Iranian mar-
ket, especially in its auto industry.
He then pointed to the manufacturing of 
electric vehicles and new pickups which 
were displayed at the exhibition and appre-
ciated salient measures taken by Iranian 
automakers in this field.

Elsewhere in his remarks, the Japanese 
envoy described Iran’s market ‘profitable 
and lucrative’ and said that there are a lot 
of opportunities for all automakers of the 
world in the Iranian car market which is 
very promising. Turning to the sanctions 
imposed against Iran, Aikawa said that if 
sanctions imposed against Iran are re-
moved, new opportunities will be paved for 
the Iranian automakers. He then expressed 
hope that sanctions imposed against Iran 
would be removed as soon as possible.
In the end, the Japanese envoy to Iran 
pointed to the diversity of cars produce 
at SAIPA Automotive Group and said that 
the Group has high potential to produce 
high-quality cars in different classes.

1b tons of new copper reserves discovered in Iran

The managing director of Construc-
tion and Development of Transpor-
tation Infrastructures Company 
(CDTIC) said on Sunday that 39 road 
construction projects are going to be 

inaugurated across the country by 
the end of the sixth Iranian calendar 
month of Shahrivar (September 22), 
IRIB reported.
According to Kheirollah Khademi, 

the mentioned projects will be put 
into operation in various provinc-
es including Mazandaran, Kerman, 
Khorasan Razavi, Khuzestan, Ard-
abil, Zanjan, Fars, Hamedan, Sis-
tan-Baluchistan, Ilam, Gilan, Tehran, 
and South Khorasan.
The official noted that the inaugura-
tion of the mentioned projects is go-
ing to reduce road accidents by 70 
percent because turning roads into 
four-lane highways will eliminate 
many transport-related risk factors.
“Regarding the development of the 
country’s transportation infrastruc-
ture, both in the railway and in the 
freeway and highway sectors, some 
good measures have been taken in 
the past year; some projects were 
put into operation so far and some 
will be ready for operation by the 
end of Shahrivar,” Khademi said.
He stated that over the past year, 

129 kilometers (km) of freeways 
have been constructed across the 
country which will hopefully be put 
into operation by yearend (March 
20, 2023).
Pointing out that in the highway sec-
tor, about 551 km of highways and 
184 km of main roads have been 
constructed, the CDTIC head said 
that more than 237 kilometers of 
the mentioned highways and main 
roads will go operational in 16 prov-
inces by late September.
According to the official, over 49.52 
trillion rials (about $172.9 million) 
has been invested to construct the 
said 237 km of roads.
Iranian Transport and Urban Devel-
opment Ministry managed to add 
440 km of freeways and 1,200 km 
of highways to the country’s road 
network in the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20).

39 road construction projects to go operational by late Sep.

New opportunities to be created for coop. 
between Iran, Japan in car industry
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Saeed Iravani, Iran’s new Ambassador and 
Permanent Representative to the UN head-
quarters in New York, met with Foreign Min-
ister Hossein Amir Abdollahian on Saturday 
before starting his job. Iravani gave Amir Ab-
dollahian a report about his plans at the most 
important international organization. For 
his part, Iran’s top diplomat outlined Iran’s 
views about cooperation with other countries 

and active presence in international bodies. 
He also gave Iravani the necessary instruc-
tions. Iravani has previously served as the 
Supreme National Security Council’s deputy 
secretary for foreign policy and international 
affairs, deputy chief of the Strategic Council 
on Foreign Relations, head of the Iranian dip-
lomatic mission (embassy) in Iraq and also a 
diplomat at the Foreign Ministry.

New Iran 
envoy to UN 
meets Amir 
Abdollahian

Tour marks nation-
al day of resist-
ance
On the occasion of the national 
day of the resistance to British 
colonialism, a tour dedicated to 
the history of resistance in the 
southwestern Bushehr province 
was held on Saturday, a local 
tourism official has said.
The tour, which was the first of 
its kind, focused on the Bushehr’s 
role in the fight against colonial-
ism and its people’s resistance to 
British colonialism, Vahid Jamali 
said on Sunday.
During the tour, the guides also 
gave an overview of Rais Ali Del-
vari, a national hero who organ-
ized popular resistance against 
the British troops which invaded 
Iran in 1915, the official added.
One of Bushehr’s tourism capabil-
ities is resistance tourism, and ef-
forts are being made to make the 
most of the opportunity, he noted.
To develop this branch of tourism 
in the region, the province’s tour-
ism authorities plan to identify 
its positive aspects, strengthen 
them, and also provide a suitable 
solution to resolve any shortcom-
ings in this regard, he mentioned.
Rais Ali Delvari, whose martyr-
dom anniversary is celebrated 
as the national day of resistance 
on Shahrivar 12 (which fell on 
September 3 this year), was born 
in 1882 in Delvar, a small village 
in Bushehr. He was martyred in 
1915 at the age of 33 in a fierce 
clash with British aggressors in 
Bushehr.
Though Persia (Iran) declared the 
state of neutrality in World War I, 
it became divided into northern 
and southern spheres of influ-
ence under the Anglo-Russian 
Treaty of 1907 as the country was 
deemed a great source of interest 
due to its significant oil reserve 
and strategic geography.
The treaty, however, was wide-
ly viewed by Iranians as having 
made the nation into nothing 
more than a British and Russian 
protectorate, so countless local 
uprisings occurred against the 
British and Russian forces from 
the north to the south.
In northern Iran, the Jangal 
Movement of Gilan was the main 
indigenous resistance against the 
foreign occupiers, and in south-
ern parts, Tangistani amongst 
other tribes constituted the main 
resisting power against the British 
Empire.
On the eve of World War I, Ger-
many established the Intelligence 
Bureau for the East for the Central 
Powers, intending to promote 
and sustain anti-colonial move-
ments and nationalist agitations 
in British India, Persia, and Egypt. 
Wilhelm Wassmuss led the bu-
reau’s operations in Persia, seek-
ing the goal to free Persia from 
the Allied Powers’ influence and 
creating a wedge between Russia 
and the British forces.
That was the time when Delvari 
with the help of Wassmuss was 
formulating a general Anti-Brit-
ish uprising in Iran. The Iranian 
hero was, ultimately, killed by 
Anglo-Indian forces following 
months of bloody clashes.
With over 6,000 years of history 
and significant monuments from 
the Elamite, Achaemenid, Parthi-
an, and Sassanid eras, Bushehr 
is one of Iran’s most important 
historical centers.
Besides its cultural heritage, 
beautiful beaches and lush palm 
groves make it an attractive desti-
nation for world travelers.
The historical and architectural 
monuments of Bushehr include 
Islamic buildings like mosques 
and praying centers, mansions, 
old towers, castles, as well as 
gardens.

An Iranian Trade delegation headed 
by the country’s Deputy Industry, 
Mining, and Trade Minister Moham-
mad-Mehdi Baradaran has visited 
Mongolia to pursue expansion of 
economic ties with the country.
The delegation was received by the 
country’s Foreign Minister Battsetseg 
Batmunkh on Saturday, IRIB report-
ed.
In this meeting, Batmunkh stated that 
the arrival of the Iranian delegation to 
Mongolia can be considered the big-
gest diplomatic step for the expansion 
of mutual economic relations over the 
past 40 years. “We hope that trade re-
lations between the Islamic Republic 
of Iran and Mongolia will increase,” 
she added. During the meeting, the 
Iranian delegation conveyed the 
message of Foreign Minister Hossein 
Amirabdollahian inviting his Mongo-
lian counterpart to visit Tehran.
In the three-day visit to the East Asian 
country, the delegates held talks with 

other officials as well, exploring ways 
to develop relations between the two 
countries and pave ground for Iran’s 
private sector’s cooperation in Mon-
golian urban projects.
They also signed three memoran-
dums of understanding with the Ul-
aanbaatar Chamber of Commerce, 
which was another goal of the trip.
Also, in a meeting held with the may-
or of Alpato and the head of the lo-
cal government of Ulan Bator, it was 
decided that the private sector of 
the Islamic Republic of Iran should 
cooperate with this region in urban 
economic projects and provide engi-
neering services.
The Iranian delegation also discussed 
importing meat from Mongolia and 
reached positive agreements in this 
regard. The trip to Mongolia has been 
carried out in line with policies of 
President Ebrahim Raisi’s administra-
tion to boost relations with different 
countries.

Iran, Mongolia set to expand economic ties

Iran’s Trade Promotion Organization (TPO) 
held a workshop on the expansion of eco-
nomic cooperation between the Islamic 
Republic of Iran and Africa, on Saturday, 
during which the attendees explored ways 
of expanding economic cooperation be-
tween Iran and East African countries es-
pecially Uganda, Tanzania, and Kenya. The 
event was attended by senior officials from 
Iran and the mentioned African countries, 
including Director-General of TPO’s Africa 
Office Mohammad-Sadeq Qanadzadeh, 
Uganda’s Ambassador to Iran Muhammad 
Tezikuba Kisambira, Kenya’s Ambassador 
to Tehran Joshua Gatimu, and Iran’s Am-
bassador to Nairobi Jafar Barmaki.
Speaking at the workshop, Qanadzadeh 
stated that promoting cultural awareness, 
informing, and creating infrastructure are 

among the main missions of the Trade 
Promotion Organization of Iran to estab-
lish more economic and trade interactions 
between Iran and the target countries in 
Africa. “In order to better inform the busi-
nessmen of our country about the trade 
situation in target countries, we have al-
ready held several conferences,” Qanadza-
deh said. Further in the meeting, Uganda’s 
Ambassador to Tehran Kisambira under-
lined his country’s free trade status, say-
ing that Uganda has important advantages 
for investors. The ambassador pointed out 
that his country has wide access to inter-
national markets and commercial compa-
nies can benefit from this advantage to 
expand their imports and exports.
“Companies that are eager to invest in the 
field of agriculture can also use suitable 

and cheap farmland to produce and export 
all kinds of fruits and foodstuff,” he said.
The official suggested establishing a bar-
ter trade mechanism between Iran and 
Uganda to facilitate trade transactions 
and to remove potential banking barriers. 
“To solve the currency problems, the two 
countries can benefit from a barter trade 
mechanism in their trade exchanges,” Kis-
ambira said.
He also emphasized Iran’s advantages in 
the field of pharmaceuticals and medical 
services, saying: “Iran is considered one 
of the region’s top drug-producing coun-
tries in terms of quality, and in Uganda, 
only Indian companies can compete with 
Iranian products, so Iranian companies 
can easily take over the pharmaceutical 
market.”

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), gained seven 
points on Sunday.
The index closed at 1.426 million points, as over 4.007 billion secu-
rities worth 24.457 trillion rials (about $87.346 million) were traded 
at the TSE. The first market’s index fell 681 points, but the second 
market’s index rose 2,080 points.
TEDPIX fell 2,996 points (0.21 percent) to 1.439 million in the past 
Iranian calendar week (ended on Friday).
As reported, 29.571 billion securities worth 226.63 trillion rials (about 
$810 million) were traded through 725.671 deals at the TSE in the 

past week.
The number and value of traded securities dropped 9.11 percent and 
1.26 percent, respectively, and the number of deals fell 1.01 percent in 
the past week from the preceding week.
TSE is one of the four Iranian stock exchanges, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) market, known as Iran Fara Bourse (IFB).
Senior stock market analyst, Ashkan Zoudfekr, believes government 
must support the stock market against other parallel competitors like 
money and property markets.

TEDPIX gains 7 points on Sunday

TPO holds workshop to explore ways of expanding 
trade with Africa

Want to know what is the coldest coun-
try in the world? Countries that are lo-
cated at or close to either of the two 
poles experience much cooler weather 
than countries that are farther away. 
Where the temperature starts from a 
minimum of -1℃ and sometimes drops 
to -69℃. In this article, we have dis-
cussed the top 10 Coldest Countries 
in the world 2022, According to Mean 
Annual Temperature.
10. Switzerland – 42.9°F
Switzerland is a mountainous and land-
locked country located in Western and 
Central Europe. Which is known for its 
beautiful mountain ranges. The climate 
of Switzerland is generally temperate. 
In winter the temperature drops to 
28°F. In terms of mean annual temper-
ature, Switzerland ranks tenth among 
the top 10 coldest countries in the 
world 2022.
09. Tajikistan – 38.7°F
Tajikistan is a landlocked country in 
Central Asia. It lies between Kyrgyzstan 
and Uzbekistan to the north and west, 
China to the east and Afghanistan to 
the south. Mountains cover 93 percent 
of Tajikistan’s surface area. The climate 
of Tajikistan is characterized by a con-
tinental climate with dry features. It is 
ninth in the list of the top 10 coldest 
countries in the world. Due to the dry 
characteristics, the summers are un-
usually hot, but the winters are more 
severe due to the continental aspect of 
the climate.
08. Sweden – 36.7°F 
Sweden is a Nordic country in Northern 
Europe and the eighth coldest country 
in the world. The country is known 
for its long, harsh and sunny winters. 
Winters often make temperatures 

sub-freezing, dropping to -22°F.
07. Finland – 36.5°F
Finland is the 7th coldest Nordic coun-
try in the world. It is characterized by 
a subarctic climate. The country has 
short and mild summers, but long and 
severe winters with subfreezing tem-
peratures. Temperatures average as 
low as -4°F in winter, due in particular 
to cold air coming in from Russia. Dur-
ing extreme snow storms or blizzards, 
and cold strong winds confine people 

to their homes.
06. Iceland – 36.1°F
Iceland is the sixth country to make it 
to the list of the top 10 coldest coun-
tries in the world in 2022. 
Additionally, Iceland is characterized by 
a polar tundra climate and, as a result, 
is cold throughout the year. 
05. Kyrgyzstan – 35.9°F
Kyrgyzstan is a landlocked Central 
Asian country to the west of the Peo-
ple’s Republic of China. It is ranked 

5th in the list of top 10 coldest coun-
tries in the world 2022. Kyrgyzstan is 
characterized by a continental climate 
with mild hot summers and very cold 
winters.
04. Norway – 35.2°F
Norway is a Nordic country and is 
fourth among the top 10 coldest coun-
tries in the world 2022. Much of the 
country is characterized by a sub-arc-
tic climate with a mountainous region 
having a polar tundra climate. 

03. Mongolia – 33.1°F
Mongolia is a small landlocked coun-
try in Central Asia and East Asia, 
located between China and Russia. 
The country is characterized by a dry 
continental climate with short sum-
mers and long and very cold win-
ters. In Mongolia, winters not only 

bring snow and winds, but also the 
temperature drops below -30 degree 
centigrade. Especially in the months of 
January and February, winter turns its 
coldest face towards everyone.
02. Russia – 21.9°F
Russia is a large country spread over 
the continents of Asia and Europe. It is 
the second coldest country in the world 
2022. It is a landlocked Asian state, one 
of the coldest in the world. The tem-
perature remains around 03°C even in 
the scorching summers and reaches as 
low as -40°C in the harsh snowy win-
ters. Except for 2 months, there is no 
sunlight for the rest of the year. Rus-
sia is characterized by a continental 
climate, with mild mild summers and 
long and very cold, snowy and frosty 
winters. January is when it gets coldest 
in Russia with an average temperature 
of 18 degrees Fahrenheit for the month.
01. Canada – 20.5°F
Canada tops the list of the top 10 cold-
est countries in the world. Located 
next to the United States of America, 
Canada is also considered the coldest 
state on the planet. Most of the coun-
try is characterized by a sub-regional 
climate. The northern part of the coun-
try has a polar tundra climate and the 
southern part has a continental climate. 
Canada’s climate profile makes it a very 
cold country, with January being the 
country’s coldest month.

Top 10 Coldest Countries In The World
By: PARISA JAMADI

Source: https://infos10.com/coldest-countries-in-the-world/



اقتصاد استان

Isfahan News

آییـن افتتـاح پـروژه احـداث خـط 
خردایـش و دانه بنـدی و همچنیـن 
شـرکت  اولیـه  سنگ شـکن 
توسـط  مبارکـه  فوالدسـنگ 
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه و 
با حضـور نماینده مردم شهرسـتان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
تعدادی از مسئولین منطقه و جمعی 
از معاونیـن و مدیران فـوالد مبارکه 
برگـزار و پروژه هـای بهره بـرداری 
از معـدن سـنگ آهـن خاک سـرخ 
کـودی هرمـزگان و سـنگ آهـن 
سـیلیس داوران کرمـان نیـز بـه 

صـورت آنالیـن افتتـاح گردیـد.
پـروژه احـداث خـط خردایـش و 
دانه بنـدی بـا ظرفیـت ۳۵۰ تـن در 
سـاعت، سـرمایه گذاری اولیه ۲۳۰ 
میلیـارد ریالـی و بـا هـدف افزایش 
آهـک  سـنگ  تولیـد  ظرفیـت 
دانه بندی شـده بـه بهره بـرداری 
رسـید کـه سنگ شـکن هیدروکن 
و سـرندهای ارتعاشـی به عنـوان 

تکنولـوژی استفاده شـده در احداث 
ایـن پـروژه منجر بـه تولید سـنگ 
آهـک دانه بندی شـده در ابعـاد 
متنـوع به عنـوان محصـول نهایـی 
گردیده اسـت. ۹۰ درصد تجهیزات 
ایـن پـروژه توسـط متخصصـان 
داخلی بومی سـازی شـده و اشتغال 
۸۵ نفر بـه صـورت مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم فراهـم گردیـده اسـت.
پـروژه احـداث خـط سنگ شـکن 
اولیـه، بـا سـرمایه گذاری ۹۰۰ 
میلیارد ریال و ظرفیتـی بالغ بر ۷۰۰ 
تن بـر سـاعت از دیگـر پروژه هایی 
بـود کـه در شـرکت معدنـی و 
صنعتـی فوالدسـنگ مبارکـه بـه 
بهره بـرداری رسـید؛ افتتـاح ایـن 
پروژه کـه با هـدف افزایش ظرفیت 
تولیـد و تأمیـن پایدار سـنگ آهک 
دانه بندی شـده و ظرفیـت تولیـد 
۵ میلیـون تـن سـنگ  سـالیانه 
آهک صورت گرفتـه، با اسـتفاده از 
تکنولـوژی سنگ شـکن ژیراتوری، 

تولیـد سـنگ آهـک بـا دانه بنـدی 
صفـر تـا ۲۰۰ میلی متـر را محقـق 
می کنـد. ۷۰ درصـد از تجهیـزات 
بـه کار گرفتـه شـده در پـروژه 
خـط سنگ شـکن اولیـه، توسـط 
متخصصـان داخلـی بومی سـازی 
شـده و ایـن پـروژه اشـتغال ۹۵ نفر 

را فراهـم کـرده اسـت.
الزم به ذکـر اسـت مدیرعامـل 
شـرکت فـوالد مبارکـه بـه صورت 
آنالیـن پروژه هـای بهره بـرداری 
از معـدن سـنگ آهـن خاک سـرخ 
کـودی هرمـزگان و معـدن سـنگ 
آهـن سـیلیس داوران کرمـان را 

افتتـاح کـرد.
بهره بـرداری از معـدن هماتیـت و 
خـاک سـرخ کـودی هرمـزگان بـا 
سـرمایه گذاری ۱۴۸ میلیارد و ۵۸۰ 
میلیون تومـان در مسـاحتی بالغ بر 
۶ کیلومتـر مربـع و با هـدف تأمین 
سـنگ آهن مورد نیـاز گـروه فوالد 
مبارکـه صـورت گرفت کـه میزان 

ذخیره سـنگ آهن آن طبـق پروانه 
بهره بـرداری موجـود، بالغ بـر ۵۳۱ 
هـزار تـن و ذخیـره سـالیانه خـاک 
سـرخ آن طبق پروانـه بهره برداری 
موجـود بالـغ بـر ۴۵ هـزار تـن 

می باشـد.
برای این پروژه معدنی به میزان هزار 
و ۶۵۰ متر حفاری صورت گرفته، 
ذخیره هماتیت اثبات شده معدن 
سنگ آهن خاک سرخ کودی به 
میزان ۷ میلیون تن و ظرفیت سالیانه 
استخراج طرح توسعه آتی آن به 
میزان ۵۰۰ هزار تن است؛ پروژه 
بهره برداری از معدن سنگ آهن 
خاک سرخ کودی برای ۲۸ نفر 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

اشتغال ایجاد کرده است.
سـنگ  معـدن  از  بهره بـرداری 
آهـن سـیلیس داوران کرمـان نیـز 
بـا هـدف تأمیـن سـنگ آهـن و 
سـیلیس مـورد نیـاز گـروه فـوالد 
مبارکـه و بـا سـرمایه گذاری اولیـه 

۸۰۵ میلیـارد ریالـی در مسـاحتی 
بالـغ بـر ۱۳ کیلومتـر مربـع صورت 
گرفتـه کـه اشـتغال آفرینی ۳۵ نفر 
به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
را به همراه دارد؛ ظرفیت اسـتخراج 
طرح توسـعه آنی ایـن پـروژه ۳۰۰ 

هـزار تـن در سـال اسـت.
طبق پروانه بهره برداری موجود، 
این معدن، ۲۵۰ هزار تن ذخیره 
آهن، ۶۰۰ هزار تن ذخیره سیلیس و 
سالیانه ۲۵ هزار تن ظرفیت استخراج 
به همراه ذخیره هماتیت اثبات شده 
۴ میلیون تنی دارد و دارای ۷۷۶ متر 

حفاری اکتشافی است.
صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 
اصفهـان  مبارکـه  فوالدسـنگ 
مأموریـت تأمیـن مـواد اولیـه مورد 
نیـاز صنعت فـوالد شـامل سـنگ 
آهـک، آهـن و دولومیـت بـرای 
صنایـع فـوالد کشـور بـا تمرکـز 
بـر نیازهـای گـروه فـوالد مبارکـه 

اصفهـان را دارد.
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معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهرداری اصفهـان گسـترش 
اصفهـان  شـهرداری  میـان  همـکاری 
و جهـاد دانشـگاهی را بسـتری ارزشـمند 
بـرای اعتـالی خدمـت رسـانی به شـهر و 

شـهروندان دانسـت.
مسیر  »در  برنامه  در  ابراهیمی  سعید 
بالندگی« که همزمان با سالگرد تأسیس 
این نهاد انقالبی با هدف ارائه دستاوردها و 
توانمندی های جهاد دانشگاهی اصفهان 
در سه شاخه دستاورد، تجربه و ایده برگزار 
شد، گفت: همکاری میان جهاد دانشگاهی و 

شهرداری اصفهان سابقه زیادی دارد.
او بـا بیـان اینکه جهـاد دانشـگاهی بهترین 
جایـگاه بـرای جهـاد علمـی و گسـترش 
اقتصـاد دانـش بنیـان بـوده اسـت، افـزود: 

بـا تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری در 
خصـوص تولیـد و تجـاری سـازی علـم و 
گسـترش اقتصاد دانش بنیـان، نقش جهاد 
دانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد جهادگر 

علمـی برجسـته تر می شـود.
ابراهیمـی بـا تأکیـد بـر اینکـه رویکـرد 
مدیریـت شـهری اسـتفاده از ظرفیـت 
جهـاد دانشـگاهی با هـدف رفـع چالش ها، 
اسـتفاده از فرصت هـای شـهری و خدمـت 
بـه شـهروندان اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
بـرای  سـازی  فرصـت  و  بازارسـازی 
شـرکت های دانـش بنیـان بـرای ورود در 
مسائل شهری و رفع بخشـی از چالش های 
اقتصـادی شـرکت های دانـش بنیـان از 
دیگر اهـداف شـهرداری اصفهان به شـمار 

مـی رود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شـهرداری اصفهـان، بـا اشـاره به تأسـیس 
»اداره ارتباط با صنایع و شـرکت های دانش 
بنیان« و »اداره خالقیت و نوآوری« ازسوی 
شـهرداری اصفهان اظهار کرد: شـهرداری 
از طریـق همـکاری بـا شـهرک علمـی و 
تحقیقاتی اصفهان و دانشـگاه آزاد اسـالمی 
ظرفیتهـای جدیـدی را در راسـتای حمایت 
عملـی از شـرکت های دانـش بنیـان ایجاد 

کرده اسـت.
او افـزود: نمونـه ای از ایـن فرصت هـا در 
قالـب قراردادهـای خریـد محصـوالت 
دانـش بنیان بـا توجـه بـه نیـاز بخش های 
مختلـف شـهرداری و ایجاد سـرای نوآوری 
با همـکاری دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت.

ابراهیمـی خاطرنشـان کـرد: نظرسـنجی 

مسـافران نـوروزی و بررسـی میـزان تأثیر 
فرسودگی شـغلی بر رضایت شـغلی و تعهد 
سـازمانی کارکنان سـازمان آرامسـتان های 
شـهرداری اصفهان نیز از جملـه پروژه های 
مشـترک میان شـهرداری اصفهان و جهاد 

دانشـگاهی است.
 او افـزود: از دیگـر حمایت هـای مدیریـت 
شـهری ایـن دوره از شـرکت های دانـش 
بنیان می توان به تأمین فضاهای اشـتراکی 
برای اسـتارتاپ های حوزه فناوری مدیریت 

شـهری اشـاره کرد.
او تأکید کرد: مدیریت شهری در این دوره با 
شـعار »اصفهان من، شـهر زندگی« تالش 
می کند با تحقق شـهر هوشـمند به تسهیل 
اجـرای رونـد اقدامـات و شـفاف سـازی در 

حوزه مدیریت شـهری بپـردازد.

ــان از  ــهرداری اصفه ــه ۱۴ ش ــر منطق مدی
اجــرای چندیــن پــروژه فرهنگــی و عمرانی 

ــر داد. ــوان خب ــه و جل ــای حص در محله ه
جلســه هــم اندیشــی بــا معتمدیــن و 
مؤثریــن محــالت حصــه و جلــوان روز 
ــر  ــدود ۳۰ نف ــا حضــور ح ــهریورماه ب ۱۱ ش
از افــراد مــورد وثــوق محــالت، مدیــر 
ــائلی  ــزار و مس ــه ۱۴ برگ ــن منطق و معاونی
همچــون تأمیــن امنیــت، راه هــا و جاده های 
ــات،  ــد ضایع ــای خری ــی، انباره مواصالت
فعالیــت غیــر اصولــی شــرکت های 
تأسیســاتی نظیــر آب و بــرق و مســائل 
فرهنگــی از ســوی حاضــران مطــرح شــد.

• راه انــدازی یــک کالنتــری در 
منطقــه 14

مدیـر منطقـه ۱۴ شـهرداری اصفهـان در 
ایـن نشسـت، مشـکالت منطقـه ۱۴ را بـه 
سـه دسـته هویتـی، اجتماعـی و تفریحـی 
تقسـیم و عنـوان کـرد: هرچنـد احـداث 

کالنتری وظیفـه ذاتی شـهرداری به شـمار 
نمـی رود اما طبـق تأکیـد شـهردار اصفهان 
درخصوص تأمیـن امنیـت محله های حصه 
و جلـوان، بـه زودی یـک کالنتـری در این 

منطقـه ایجـاد می شـود.
• راه انــدازی بازیکــده حصــه 
بــا 8500 متــر فضــای ســبز 

هــی جگا تفر
محمــد مهــدی کریمــی افــزود: در راســتای 
رســیدگی بــه وضعیــت اجتماعــی و 
ــی  ــز پروژه های ــا نی ــن محله ه ــی ای تفریح
ــه  ــرار دارد ک ــل ق ــرا و تکمی ــتانه اج در آس
احــداث بازیکــده حصــه از جملــه آنهــا 
بــه شــمار مــی رود. او توضیــح داد: 
ــبز  ــای س ــر فض ــده ۸۵۰۰ مت ــن بازیک ای
تفرجگاهــی محصــور دارد و امکاناتــی در 
زمینه هــای آموزشــی، فرهنگــی و تفریحــی 
بــرای کــودکان در آن تعریــف شــده اســت. 
ــد از  ــدود ۸۰ درص ــی، ح ــه کریم ــه گفت ب

رونــد ســاخت ایــن بازیکــده تکمیــل شــده 
ــت. ــام اس ــه اتم و رو ب

• رفــع نازیبایــی از دیوارهــای 
محلــه حصــه

مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان، 
اجــرای پالســتر حــدود ۱۱ هــزار متــر 
مربــع از دیوارهــای محلــه حصــه را از دیگر 
ــت:  ــت و گف ــه دانس ــن زمین ــات در ای اقدام
ایــن پــروژه بــا هــدف ایجــاد فضایــی شــاد 
ــه  ــده ک ــرا ش ــه اج ــه حص ــرح در محل و مف
البتــه حفــظ و نگهــداری آن بــر عهــده خود 

ــت. ــردم اس م
ــه  ــوان ب ــاده جل ــل ج ــع معض • رف

ــه حص
او در بخـش دیگـری از توضیحاتـش از رفع 
معضـل جـاده جلـوان بـه حصـه )حدفاصل 
میـدان جـوان تـا اتوبـان فـرودگاه، عاشـق 
شـرقی( که بـه جـاده مـرگ معروف شـده، 
خبـر داد و اظهار کـرد: سـاماندهی این جاده 

بعـد از طـی مراحـل قانونـی بـا حـدود ۷۰۰ 
میلیـارد ریـال اعتبـار انجام شـد.

او افــزود: خوشــبختانه بــا پیگیری هــای 
ــق  ــه ح ــات ب ــان و مطالب ــهردار اصفه ش
مردمــی طــی رونــدی حــدوداً ۶ ماهــه ایــن 
محــل بــه محــدوده شــهرداری الحاق شــد 
ــیون  ــط کمیس ــالغ آن توس ــس از اب ــه پ ک
مــاده ۵ اســتانداری و شــورای برنامــه ریزی 
ــداث آن  ــازی و اح ــات آزادس ــتان، عملی اس

ــد شــد. ــاز خواه آغ
کریمــی در خصــوص انبارهــای خریــد 
ــه  ــادی از جمل ــه مشــکالت زی ــات ک ضایع
معاملــه گــری مــواد مخــدر را در ایــن 
ــت:  ــم گف ــت ه ــرده اس ــاد ک ــه ایج منطق
طــی جلســه ای کــه در هفتــه گذشــته 
بــا حضــور نمایندگانــی از دادســتانی، 
ــرر  ــتیم، مق ــتانداری داش ــتری و اس دادگس
ــن  ــا ای ــه ب ــی مقابل ــرایط قانون ــه ش ــد ک ش

مشــاغل فراهــم شــود.

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

گسترش همکاری شهرداری و جهاد دانشگاهی برای اعتالی شهر

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

اجـرای چندین پـروژه فرهنگی و عمرانـی در محله های حصـه و جلوان

4 پروژه توسعه ای فوالد به همت شرکت فوالدسنگ مبارکه بهره برداری شد:

صنعت فوالد چند گام به پیش

میثـم مداحـی در مراسـم افتتـاح طرح هـای هفتـه تعـاون اظهار داشـت: 
۲ شـاخص سـرمایه گذاری و اشـتغال در بیـن شـاخص های مطـرح در 
طرح هـای افتتـاح شـده ایـن هفتـه از اهمیـت بیشـتری برخوردار اسـت.

وی گفت: افتتاح ۳۴ طـرح تعاونی در هفته تعـاون در دسـتور کار این اداره 
کل قرار دارد کـه برخی از آنهـا از اهمیت ویـژه ای برخوردارند.

مداحی بـا اشـاره به افتتـاح شـرکت ُمبیـن فـوالد پدیـده بعنـوان یکی از 
طرح هـای قابل توجـه در بخـش صنعت خاطرنشـان کـرد: تولیـدات این 
شـرکت، پروفیل صنعتی اسـت که در اصفهان برای نخسـتین بار صورت 
می گیـرد و اکنـون این محصـول نیز بـه زنجیـره تولیدات صنعتی اسـتان 

اضافـه می شـود.
، همزمان بـا هفته تعـاون با حضور مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
اسـتان اصفهان، شـرکت تعاونی مبین فـوالد پدیده در شهرسـتان مبارکه 

بـه بهره برداری رسـید.
این شـرکت با سـرمایه اولیه ۱۴۰ میلیون ریال و سـرمایه گذاری کل ۵۰۰ 
میلیارد ریـال آورده، تأسـیس شـده که از ایـن میـزان، ۴۹۵ میلیـارد ریال 
آن را اعضای شـرکت تأمیـن کرده انـد و بقیه بصـورت تسـهیالت تأمین 

شـده است.
این شـرکت تعاونی هشـت عضو دارد و در زمان حاضر برای ۷ نفر اشـتغال 

ایجاد کرده اسـت.
 ۳۴ طرح تعاونـی در هفته دولت و تعاون با مشـارکت ۲ هـزار و ۸۶۸ عضو، 
سـرمایه گذاری بیش از ۱۱ هزار و ۲۱۴ میلیـارد ریال و اشـتغالزایی ۲ هزار 

و ۶۸ نفر در اسـتان اصفهان بهره برداری شـد.
۹۹ درصـد از سـرمایه ایـن طرح هـا توسـط اعضـا و تنهـا یک درصـد آن 
از طریـق دریافـت تسـهیالت تأمین شـده کـه جـزو شـاخصه های مهم 

آنهاسـت.
بیشـترین تعـداد طرح هـای تعاونـی در اسـتان اصفهـان بـه ترتیـب در 
رشـته های خدمات و صنعت هر کدام هشـت طرح، مسـکن هفـت طرح، 
کشـاورزی و تأمین نیاز هر کدام سـه طـرح، چندمنظوره و اعتبـار هر کدام 

۲ طـرح و صنایع دسـتی یک طـرح، فعالیـت دارند.
بیشـترین تعداد طرح ها مربـوط به شهرسـتان اصفهان با ۹ طرح، کاشـان 
و مبارکه هر کدام با سـه طرح، خوانسـار، فریدن، لنجان و شـاهین شـهر و 
میمه هر کدام با ۲ طـرح، آران و بیـدگل، تیران و کرون، چـادگان، خمینی 
شـهر، ُخور و بیابانـک، دهاقان، شـهرضا، فالورجـان، گلپایـگان، نایین و 

نطنز هر کـدام یـک طرح بوده اسـت.
همزمـان بـا هفتـه تعـاون )هفتـم تـا ۱۳ شـهریور( و در راسـتای ترویـج 
فرهنگ تعاون، مراسـم افتتـاح نمادیـن ۴۵۷ طرح تعاونی با مشـارکت ۲۱ 
هزار و ۴۳۳ عضو و سـرمایه گذاری بیش از ۴۱۷۲.۴ میلیارد تومان و ایجاد 

اشـتغال بـرای ۱۱ هزار و ۶۸۶ نفر در سـطح کشـور افتتاح شـد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: این استان در بین ۴۵۷ طرح افتتاح شده تعاونی 
در کشور در زمینه ۲ شاخص سرمایه گذاری و اشتغال، 

ُرتبه نُخست را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در 
مراسم افتتاح طرح های هفته تعاون خبر داد:

اصفهان ُرتبه اول کشور در سرمایه گذاری 
و اشتغال طرح های تعاونی

گزارش رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 
گفت: پـروژه قطار سریع السـیر اصفهان-

قم-تهران پس از گذشـت ۲۶ سال از آغاز 
عملیـات آن هنـوز به سـرانجام نرسـیده 
اسـت کـه ایـن اتـالف زمـان، هزینـه 

بسـیاری دارد.
محمـد نورصالحـی، افـزود: با اینکـه این 
پـروژه دارای ردیـف بودجـه ملـی اسـت 
و مسـیر اصفهـان - تهـران نیـز آمـار 
باالی تصادفـات جـاده ای دارد، امـا قطار 
سریع السـیر اصفهان-تهـران بعـد از ۲۶ 
سـال هنوز به بهره برداری نرسـیده است.

وی اضافـه کـرد: برغم اینکـه بخشـی از 
مسـیر مزبور آمـاده ریـل گذاری شـده اما 
از پارسـال تاکنـون، بانـک مرکـزی برای 
بررسـی توجیـه اقتصـادی پـروژه، آن را 

معطل نـگاه داشـته اسـت.
رییـس شـورای شـهر اصفهـان با اشـاره 
بـه ملـی بـودن پـروژه خاطرنشـان کرد: 
بـا ایـن وجـود، برخـی اراده هـا بـر اراده 
مسـووالن بـرای اجرا نشـدن ایـن پروژه 
غلبـه دارد. وی توضیـح بیشـتری در باره 

ایـن »اراده هـا« نـداد.
نورصالحـی تصریـح کـرد: شـرکتی کـه 
ُمتولـی انتقـال دانـش فنـی ایـن پـروژه 
اسـت نظیـر آن را در کشـور اندونـزی در 
مدت چهار سـال اجـرا کـرده و در طرحی 
دیگر ۲۰ هـزار کیلومتـر مسـیر را در چین 
بـه بهره بـرداری رسـانده، امـا در اینجـا 
هنـوز بعـد از ۲۶ سـال اجرا نشـده اسـت.

وی در بـاره وضعیـت کارخانـه ریسـباف 
اصفهـان نیـز تصریح کـرد: ایـن کارخانه 
تاریخـی حـدود ۱۰ سـال پیـش به اسـم 
مـوزه، تملـک و یـک سـوم آن تخریـب 
شـد امـا هنـوز بیـن بانـک ملـی و وزارت 
راه در بـاره آن اختـالف وجـود دارد و ما از 
مسووالن اسـتانی و کشـوری درخواست 
داریـم تا بـرای حـل آن، بـه ایـن موضوع 

ورود پیـدا کننـد.
شـهردار اصفهان نیـز گفـت: ۸۰ موضوع 
مختلـف بـا اداره اوقـاف ایـن کالنشـهر، 

بصـورت هفتگـی در حـال رفع اسـت.
علـی قاسـم زاده بـا تاکیـد بـر همـکاری 
شـهرداری بـا سـایر نهادهـا ادامـه داد: 
برخـی از ایـن پرونده هـا حتـی نیـم قرن 
بطول انجامیده بود کـه نمونه آن وضعیت 
زمین هـای منطقـه علی آبـاد کلنـگان 
اسـت که با همـکاری دولت به سـرانجام 

رسـید.
رییـس کمیسـیون عمـران، معمـاری و 
اسـالمی شـهر  شهرسـازی شـورای 
اصفهان نیـز در این نشسـت بـر ضرورت 
حذف عوامل نازیبای شـهری در اصفهان 
تاکید و تصریح کـرد: پاک سـازی عناصر 
فیزیکـی و آلودگی بصـری، حـذف دیوار 
نوشـته ها و بهبود سـیمای شـهری باید با 

جدیـت دنبال شـود.
رسول میرباقری با تاکید بر اجرای طرح 
پیرایش شهری برای افزایش حس رضایت 
شهروندان و کسبه اظهار داشت: تبلیغات 
محیطی گسترده در اصفهان سبب شده 
تا مجموعه نواحی و خیابان هایی که جزو 
هویت شهر به شمار می روند، با نابسامانی 

روبه رو شوند.

جدی شدن بحث درباره 
پروژه قطار سریع السیر 

اصفهان-قم-تهران

پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای 
شهر اصفهان برگزار شد؛

 خبر

ISFAHAN
N E W S

با عاملیت بانک کشاورزی تا پایان دهم شهریور ماه بیش 
از ۵۲ هزار و ۴۰۰ تن گندم به ارزش ۶ هزار و ۵۴ میلیارد 
ریال به صورت تضمینی از کشاورزان استان اصفهان 

خریداری شد.
از آغاز فصل خرید گندم ۳۹ مرکز خرید در استان با 
مشارکت سازمان غله و شرکت های تعاونی روستایی 
از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم 
بانک کشاورزی ۵۲ هزار و ۴۷۴ تن گندم در قالب ۱۴۵۳۹ 

محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.
رضا جمشیدیان مدیر شعب بانک کشاورزی استان 
اصفهان در گفتگو با روابط عمومی این بانک گفت: تا 
کنون مبلغ ۳ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال معادل ۶۶ درصد 
وجه گندم خریداری شده، به حساب گندمکاران واریز 

شده و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.
ارزش وزنی گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهانی 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته صد درصد رشد 

داشته که نشان دهنده استقبال کشاورزان از خرید تضمینی 
گندم است.

ابتدای سال جاری هیات دولت قیمت خرید تضمینی گندم 
برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ریال تعیین کرد. این 
رقم سال گذشته معادل ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلو بود.

کارشناسان پیش بینی کرده اند رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
خرید تضمینی هم می تواند در افزایش تولید گندم و خود 

کفایی مؤثر باشد و هم می تواند تحریم ها را خنثی کند.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان:

تا دهم شهریور ۶ هزار و 
۵۴ میلیارد ریال گندم از 
کشاورزان استان اصفهان 

خریداری شد
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ــن   ــان محمدحس ــار اصفه اخب
آقاجانــی اصفهانــی پژوهشــگر 
معماری در نخســتین نشســت شــهر 
ــی  ــاری خوان ــوان معم ــا عن ــع ب جام
ایرانــی بــه مناســبت هزارمیــن 
ســالگرد ورود ناصــر خســرو قبادیانی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان،  ب ــه اصفه ب
ناصــر خســرو در هشــتم صفــر ســال 
ــان  ــه اصفه ــری ب ــری قم ۴۴۴ هج
ــا در  ســفر کرده اســت، بیان داشــت: ب
نظــر گرفتــن ایــن تاریــخ بــه عبارتی 
اکنــون هــزار ســال از ورود او بــه ایــن 
شــهر می گــذرد بــا ایــن وجــود هنــوز 
ــدن ســفرنامه ناصرخســرو  هــم خوان
بســیار جــذاب و لــذت بخــش اســت.

وی افــزود: دکتــر عبدالحســین 
ــد از  ــه بع ــد ک ــوب  معتقدن ــن ک زری
ــن  ــی خواندنی تری ــای تاریخ کتاب ه
ــه  ــتند ک ــفرنامه ها هس ــا س کتاب ه
اطالعــات خوبــی از جامعــه، فرهنگ، 
آب و هــوا از دوران هــای مختلــف بــه 
مــا می دهنــد و یکــی از قدیمی تریــن 
ــر  ــفرنامه ناص ــفرنامه ها، س ــن س ای
خســرو اســت و حــدود ســیصد ســال 
بعــد از ایشــان ابــن بطوطــه اقــدام به 
ــد. نوشــتن ســفرنامه دیگــری می کن

آقاجانــی بــا بیــان اینکــه ناصرخســرو 
آنچــه را می بینــد و می شــنود را 
بــه رشــته تحریــر درآورده اســت، 
ــرای  ــرو ب ــرد:  ناصرخس ــح ک تصری
نــگارش ســفرنامه خــود به ۱۰ کشــور 
ــه از  ــت ک ــرده اس ــفر ک ــروزی س ام
ایــن کشــورها می تــوان عــراق، 
ترکمنســتان، ایــران و آخریــن مــکان 

ســفر یعنــی افعانســتان اشــاره کــرد.
ــفر ناصرخســرو  ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
قبادیانــی بــه اصفهــان، بیان داشــت: 
ناصرخســرو  دوره ای اصفهــان 
را می بینــد کــه دوره شــکوفایی 
حکومــت ســلجوقیان و خــروج از 
ــن  ــه همی پرچــم عباســیان اســت ک
ــی در  ــوالت مختلف ــب تح ــر موج ام

ــت. ــده اس ــهر ش ــن ش ای
وی ادامــه داد: ناصرخســرو شــیفته 
شــهر اصفهــان و معمــاری آن 
ــود  ــفرنامه خ ــی در س ــود و حت می ش
اینگونــه در رابطــه بــا اصفهان ســخن 
می گویــد » و مــن در همــه ســرزمین 
ــر،  ــهری جامع ت ــان، ش ــی گوی پارس
نیکوتــر و آبــادان تــر از اصفهــان 

ندیــدم«
ــاره  ــا اش ــاری ب ــن پژوهشــگر معم ای
ــرو  ــاله ناصرخس ــت س ــفر هف ــه س ب
بــرای نــگارش ســفرنامه، گفــت: 
ســفرنامه های مختلفــی از ایشــان 
بــه جــای مانــده اســت، ناصر خســرو 
ــفرنامه  ــه س ــت ک ــی اس ــن کس اولی
حــج را نوشــته اســت و در مدت ســفر 
ــراب  ــرزمین اع ــال در س ــود ۵ س خ

ــت. ــرده اس ــفر ک س
ــس از  ــرو پ ــر خس ــه داد: ناص وی ادام
ــدن در ســرزمین اعــراب،  ۵ ســال مان
از بصــره بــه ســمت اصفهــان حرکت 
ــه طــرف طبــس،  ــد از ب ــد و بع می کن
ــور از  ــد از عب ــت بع ــن و در نهای قائی
ــد و در نهایت  ــتان ش ایران وارد افغانس
ــتان از  ــالگی در افغانس ــن  ۸۷ س در س
دنیــا رفــت و در همانجــا نیز بــه خاک 

ســپرده شــد.
ــی  ــم زمان ــه ه ــاره ب ــا اش ــی ب آقاجان
ورود ناصرخســرو بــا حکومــت 
ســلجوقیان در اصفهــان، گفــت: 
از ایــن دوره می تــوان بــه عنــوان 
ــام  ــی ن ــمند فرهنگ ــانس ارزش رنس
ــه  ــور ب ــن دوران اداره کش ــرد، در ای ب
ایرانیــان ســپرده می شــود ایــران 
دوبــاره بــه همــان فرهنگ غنــی خود 
باز می گــردد، بــه گونــه ای کــه در این 
دوران بزرگانــی رشــد می کننــد کــه تا 
ــهرت  ــان ش ــام و آوازه آن ــروز ن ــه ام ب

ــد. ــی دارن جهان
وی افــزود: در ایــن دوران شــاهد 
یــک جهــش بــزرگ در معمــاری 
و شهرســازی  در تمــام ایــران بــه 
ــتیم در  ــان هس ــهر اصفه ــژه در ش وی
ــدی  ــتخوان بن ــک اس ــن دوران ی ای
در شــهرها ایجــاد می شــود کــه 
ــوان  ــه عن ــازار ب ــدان و ب ــجد، می مس
عناصــر مهــم شهرســازی محســوب 

. ند می شــو
ــان  ــا بی ــاری ب ــگر معم ــن پژوهش ای
اینکــه اصفهــان در قدیــم شــش 
محله بــزرگ بــه نام هــای باغــکاران، 
لنبــان، دردشــت، جویبــاره، چنبــالن، 
ــت،  ــده اس ــدی ش ــیم بن ــران تقس ک
ــزرگ و  ــه ب ــه کوچ ــر محل ــزود: ه اف
ــر  ــای کوچکت ــه کوچه ه ــت ب در نهای
تقســیم شــده اســت و در نهایــت هــر 
کــدام دربنــد و دروازه ای داشــته اســت 
کــه از کوچه هــای معــروف آن زمــان 
می تــوان بــه کوچــه کوطــراز و 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــاغ موس ــه ب کوچ

وی بــا بیــان اینکــه هــر محله شــامل 
ــه  ــجد و گرماب ــه مس ــدان، بازارچ می
بــوده اســت، تصریح کــرد: هــر محله 
ــام  نیــز بــه نــام صنــف یــا مذهبــی ن
ــه  ــد محل ــت مانن ــده اس ــذاری ش گ
ــه در  ــی ک ــه حنف ــا محل ــافعی ها ی ش

ــت. ــاره اس جوب
آقاجانــی با اشــاره بــه اینکــه اصفهان 
در دوره ســلجوقیان از چهــار بــاغ بــی 
ــوده اســت، افزود:  ــره مند ب نظیری به
باغ عــدم یــا همان حرمســرا ملکشــاه 
ــاد،  ــه گلبهــار، طرزآب ســلجوقی، محل
نیمــاورد، فلفلچــی از مهمتریــن 

ــت. ــان اس ــای آن زم محله ه

وی بــا اشــاره بــه نوشــته های 
ناصرخســرو در رابطــه بــا دروازه های 
ــرون شــهر اصفهــان، خاطرنشــان  ب
ــتن  ــهرها از پیوس ــع ش ــرد: در واق ک
ــر تشــکیل  ــه یکدیگ ــتا ب ــد روس چن
می شــدند کــه دورتــادور آن را 
باروکشــی می کردنــد کــه در آن 
زمــان شــهر اصفهــان هشــت دروازه 
داشــت و یکــی از ایــن دروازه هــا نیــز 
ــرده  ــام ب ــان ن ــام دروازه لنج ــه ن ب

ــت. ــده اس ش
وی در رابطــه بــا معمــاری در دوره 
ســلجوقیان، گفــت: مهم تریــن 
ــوان  ــد و ای ویژگــی آن بازگشــت گنب

ــن  ــت، ای ــهری  اس ــاری ش ــه معم ب
ســبک از معمــاری قبــل از ورود 
اســالم بــه ایــران رواج داشــته اســت 
امــا در دوره ســلجوقیان پــس از ۵۹۹ 
ســال ایــن ســبک از معمــاری بــرای 
ــد. ــه ش ــاخته و پرداخت ــان س اصفه

ــاری  ــی معم ــا ویژگ ــه ب وی در رابط
دوران ســلجوقیان، گفــت: بازگشــت 
شــکوه معمــاری ایــران ســاخت 
ــی،  ــای ایران ــات فض ــد و متعلق گنب
ــوان،  ــالن ای ــا پ ــوان ی ــاخت ای س
مصالــح اولیــه آجــر، اســتفاده از 
ــر کاری،  ــری و آج ــچ ب ــات گ تزئین
ــی  ــا خــط کوف کتیبه هــای آجــری ب

ــاری  ــای معم ــن ویژگی ه از مهمتری
ایــن دوران اســت.

ــان  ــا بی ــاری ب ــگر معم ــن پژوهش ای
اینکــه در ایــن دوره معماری هــای 
خوبــی داشــته ایم کــه تعــداد 
ــت  ــده اس ــی مان ــان باق ــی از آن کم
ــن  ــرد: یکــی از بهتری خاطرنشــان ک
ــوع معمــاری مســجد عتیــق،  ایــن ن
ایوان هــای معــروف و گنبدهــای 
تــاج الملــک، نظــام الملــک و 
ــاره  ــد من ــف مانن ــای مختل مناره ه
علــی، ســاربان، چهــل دختــر و 
دو منــار دارالضیافــه و قصرهــای 

ســلجوقی و... اســت.
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»سـرگئی لوزنیتسـا« کارگردانـی اوکراینی در جشـنواره ونیز گفـت: وضعیت 
اوکراین نشـان می دهـد کـه »تاریـخ زمانی تکـرار می شـود کـه از آن درس 

نگیریـم«.
»سـرگئی لوزنیتسـا« کارگردان اوکراینی پیش از نمایش مسـتند جدیدش به 
نـام »محاکمه کی یـف« در جشـنواره ونیز در نقـد برخی اتفاقـات تاریخی که 

در دوره اتحـاد جماهیر شـوروی رخ داده صحبت کرد.
»لوزنیتــزا« کــه بــه دلیــل حمایــت از فیلمســازان روســی از آکادمــی فیلــم 
اوکرایــن اخــراج شــده در کنفرانــس مطبوعاتــی فیلمــش گفــت کــه »بایــد 

بــرای اشــتباهات گذشــته پشــیمان بــود و تاریــخ زمانــی تکــرار می شــود که 
مــا از تاریــخ درس نگیریــم، زمانــی کــه آن را مطالعــه نکرده ایــم و نخواهیــم 
بدانیــم چــه اتفاقــی بــرای مــا افتــاده اســت. خیلــی ســخت اســت و مــردم 
ــه  ــد، وقتــی تهاجــم روســیه ب ــرای آن صــرف کنن ــادی را ب ــرژی زی ــد ان بای
اوکرایــن اتفــاق افتــاد، بالفاصلــه همــه متوجــه شــدیم کــه شــبیه ۸۰ ســال 
پیــش اســت و فهمیدیــم کــه تــازه شــروع کردیــم بــه تکــرار همــان چیزها. 

یعنــی مــا از جنــگ درس نگرفتیــم«.
محاکمـه کی یـف کـه بـا عنـوان کی یـف نورنبـرگ نیـز شـناخته می شـود 

در ژانویـه ۱۹۴۶ در اتحـاد جماهیـر شـوروی برگـزار شـد و یکـی از اولیـن 
محاکمه هـای پس از جنـگ جهانی دوم بود کـه نازی های آلمـان و همکاران 
آنها را محکـوم کرد و طـی آن ۱۵ متهم در مـورد جنایات متجـاوزان در قلمرو 

SSR اوکرایـن با حکـم قضایـی روبه رو شـدند.
مستند جدید ساخته »سـرگئی لوزنیتسـا« با اسـتفاده از فیلم های آرشیو دیده 
نشـده در بخش خارج از مسـابقه جشـنواره ونیز حضور دارد و شـامل لحظات 
کلیـدی دادرسـی، از جملـه اظهـارات متهمـان و شـهادت های شـاهدان و 

بازمانـدگان آشـویتس و بابیـن یـار را بازسـازی می کند.

تاریخ زمانی تکرار 
می شود که از آن 
درس نگیریم

اظهارات سازنده »محاکمه 
کی یف« در جشنواره ونیز؛

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

سازمان جهانی بهداشت درباره 
کووید ۱۹؛

کرونا در سراشیبی 
کاهش جهانی است

طبق اعالم آژانس بهداشت سازمان ملل متحد، 
در هفته گذشته ۴.۵ میلیون مورد جدید ابتال 
به کووید-۱۹ گزارش شد که این آمار نسبت 
به هفته قبل، ۱۶ درصد کاهش داشته است. 
همچنین آمار مربوط به مرگ ومیر نیز ۱3 درصد 
کاهش یافته و طی این مدت، تلفات ناشی از 
ویروس کرونا چیزی حدود ۱3۵۰۰ نفر بوده 
است. سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: 
مرگ ومیر در همه جای جهان کاهش یافته 
است، به جز آسیای جنوب شرقی و غرب اقیانوس 
آرام؛ که آمار فوتی ها در این نواحی به ترتیب ۱۵ 
درصد و 3 درصد افزایش یافته است. بنا به هشدار 
تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان 
جهانی بهداشت، احتمال دارد که با شروع فصل 
زمستان در نیمکره شمالی و ظهور احتمالی گونهٔ 
خطرناک تری از کووید-۱۹، شاهد افزایش تعداد 
بستری ها و مرگ ومیرها باشیم. او گفت که نرخ 
واکسیناسیون، حتی در کشورهای توسعه یافته و 
غنی، همچنان بسیار پایین است. تدروس اضافه 
کرد: 3۰ درصد کارکنان بهداشت و 2۰ درصد از 

افراد مسن هنوز واکسینه نشده اند. 
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از افرادی 
که هنوز واکسن دریافت نکرده اند، درخواست 
کرد هرچه زودتر برای واکسیناسیون اقدام کنند.

تا کنون واکسن های کووید-۱۹، حتی با ظهور 
گونه های مختلف، تنها سویه اصلی ویروس 
کرونا را هدف قرار داده اند؛ اما واکسن های 
تقویت کنندهٔ جدید، که با عنوان واکسِن »دو 
ظرفیتی« یا دوگانه شناخته می شوند، هم در برابر 
سویه اصلی ویروس کووید و هم مسری ترین 
 ،۵.ٔ ٔ.۴ ؤ  زیرسویهٔ آن، یعنی اومیکرونٔ 
مقاومت و ایمنی ایجاد می کنند. نخست بریتانیا، 
نسل جدید واکسن های دو ظرفیتی ساخت 
شرکت مدرنا را تأیید کرد و تصمیم گرفت که 
این واکسن های دوگانه را ابتدا به افراد باالی 
۵۰ سال، به عنوان دوز تقویت کننده، تزریق کند.

 سلجوقیان و بازگشت معماری ایرانی به اصفهان
اولین نشست شهر جامع، معماری خوانی ایرانی برگزار شد:



اخیـراً حجت االسـام حسـین میرزایـی نماینـده مـردم 
اصفهـان در مجلـس شـورای اسـامی دربـاره وضعیت 
بحرانی در فرونشست زمین اسـتان اصفهان تاکیده کرده 
بود که اگـر وضعیت فرونشسـت در این اسـتان ادامه پیدا 
کند، زمین، اصفهـان را خواهد بلعید و اگر بـه داد اصفهان 
نرسـیم، در زمانی نه چندان دور و شـاید آینـده ای نزدیک 
بایـد اصفهـان را در کتاب هـای تاریخ جسـت وجو کنیم.

میرزایی معتقـد بود کـه دلیـل این اتفـاق، عدم تناسـب 
جمعیـت بـا ظرفیـت اسـتان اصفهـان بـه واسـطه 
سیاست های غلط شهرسـازی است و پیشـنهادی مبنی 
بـر ایجـاد اسـتان اصفهـان سـاحلی مطـرح کـرده بود. 
میرزایی گفته بود که با ایجاد نمونه اسـتان ها در سـواحل 
و انتقـال جمعیت به این نقـاط می توان تـوازن جمعیت را 

برقـرار کـرد و مشـکات موجـود را حـل کرد.
ایـن دیدگاه هـا و زیـاده خواهـی مسـئوالن و تخریـب 
اصفهان بهانه ای شـد تا فرخ مسـتوفی کارشناس محیط 
زیسـت در گفت و گو با فـرارو گفـت: ایده آقـای نماینده 
مبنی بـر اینکـه نمونـه ای از اسـتان اصفهان در سـاحل 
خلیـج فـارس یـا دریـای عمـان ایجـاد بشـود، کامـًا 
ایده فانتزی اسـت. ولـی اینکـه اقداماتـی انجام شـود تا 
بخش های جنوبی هم رشـد و رونق پیدا کند، بسـیار ایده 
مناسـبی اسـت. واقعیت این اسـت که مشـکل کشور ما 
همین مسئله رشـد برخی بخش های ایران اسـت که در 
نقطه مقابـل آن، بعضی مناطـق محـروم مانده اند. یعنی 
عمًا اسـتان های مرکزی و شـمالی پیشـرفت کرده اند، 
اما بخش جنوبی ایران هنوز نتوانسـته رشـد کافی داشته 
باشـد. دلیلش هـم این اسـت کـه عمـده صنایع کشـور 
صرفـاً در بعضی نقـاط هسـتند و توجهی به اسـتان های 

جنوبی کشـور نشـده است.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: ایـن در حالی اسـت که همه 
کشـورهایی کـه در نزدیکـی دریـای آزاد قـرار دارنـد، به 

شهرهای سـاحلی خودشـان توجه زیادی کرده اند. ما هم 
عمًا همجـوار اقیانوس هند هسـتیم و بایـد از این امتیاز 
نهایت بهره را ببریم. اما شما شـهرهای جنوبی ایران را با 
شـهری مثل دبی که از لحاظ جغرافیایی موقعیت مشـابه 
دارد و یک شهر سـاحلی محسوب می شود مقایسه کنید؟ 
ما بایـد تـا االن می توانسـتیم با یک شـهری مثـل دبی 
رقابـت کنیم. امـا اینگونـه نشـد و دلیلش هم این اسـت 
که متاسـفانه طی چنـد دهـه گذشـته، هیـچ توجهی به 

شـهرهای جنوبی نشـده است.
او تاکیـد کـرد: ایـن در حالی اسـت کـه برخاف ایـران، 

عمدتاً پیشـرفت ها در کشـورهایی مثـل ایران که شـهر 
بندری دارند، در شـهرهای همجـوار دریاهـا رخ می دهد. 
اما در ایـران عمـًا برعکـس باقی کشـورها، پیشـرفت 
در اسـتان های مرکـزی و شـمالی ایجاد شـده اسـت. به 
عنوان مثال شـما شـرایط آمریکا یا چین را بررسی کنید. 
می بینیـد در هر دو کشـور، بیشـتر صنایـع و فعالیت های 
اقتصادی و بازرگانی در شـهرهای بندی متمرکز شده اند.

ایـن کارشـناس محیـط زیسـت عنـوان کـرد: بنابراین 
درسـت اسـت که ایده نماینـده اصفهـان کامـًا فانتزی 
اسـت، اما می شـود جور دیگـری هم بـه ماجرا نـگاه کرد 

و سـعی کنیم سـواحل جنوبی کشـور را توسـعه دهیم تا 
پیشـرفت الزم در این مناطق رخ بدهد. مثًا همین ذوب 
آهن اصفهـان بایـد در کنار دریا باشـد نه در اسـتانی مثل 
اصفهان. به نظر مـن اگر آقـای نماینده نگـران وضعیت 
آب در اسـتان اصفهان اسـت، باید تاش کننـد که ذوب 
آهن از این اسـتان خارج شـود. اینجوری مشـکات آب 
در این اسـتان حـل و زاینده رود هم شـرایط بهتـری پیدا 
می کنـد. اصًا چـه لزومـی دارد مجموعـه ای که تـا این 
میـزان مصـرف آب دارد در یکـی از اسـتان های کـم آب 
فعالیت داشـته باشـد؟ اگر ذوب آهن به شهرهای ساحلی 

جنوب کشور منتقل شـود، آب به صورت مسـتقیم از دریا 
گرفتـه می شـود و بعد از شـیرین شـدن بـه داخـل ذوب 

آهن مـی رود.
وی ادامه داد: از طـرف دیگر اصفهان هـم باید مثل باقی 
شـهرهای مشـابه که در نقـاط مختلـف دنیـا در مناطق 
خشـک و کم آب قرار دارند، دسـت از کشـاورزی سـنتی 
بـردارد. آن هـا باید بـه این سـمت برونـد که کشـاورزی 
گلخانـه ای را گسـترش دهند کـه آب بسـیار کمـی نیاز 
دارد. اینگونـه دیگـر مثـل االن بـرای آبیـاری، آب های 
زیـادی حیـف و میـل نمی شـود. واقعیـت آینه کـه یکی 
از مشـکات در اصفهـان ایـن اسـت کـه سـعی دارنـد 
فراتـر از ظرفیت این اسـتان رشـد کنند. به همیـن دلیل 
هم صنایع بـزرگ و فعـال در این اسـتان وجـود دارد هم 
کشاورزی سنتی بسـیار رایج اسـت. به همین دلیل است 
که بـا مشـکل کـم آبـی مواجـه می شـوند. یعنـی عمًا 
متاسـفانه مسـئوالن این اسـتان صرفاً به فکر پیشـرفت 
هسـتن و اصًا تفاوت میان هزینـه و فایده این خواسـته 

را متوجـه نمی شـوند.
مسـتوفی در خصـوص فرونشسـت ها سـال های اخیـر 
در اصفهـان تاکید کـرد: ببینید این مسـئله هم بـه دلیل 
عدم مدیریت مناسـب در این اسـتان رخ داده است. وقتی 
دولت آقـای احمـدی نژاد بـر سـر کار بود، بـا تصمیمات 
پوپولیستی به محیط زیسـت ایران آسـیب های بسیاری 
وارد کردنـد. اگر همـون موقع بـدون هیچ منطقـی اجازه 
حفـر چـاه آب نمی دادنـد، شـرایط اصفهـان بـه اینجـا 
نمی رسـید. وقتی بـدون هیچ ماحظـه ای قرار شـد چاه 
حفر شـود، تعـداد زیـادی چاه سـاخته شـد. خـب نتیجه 
مشـخص اسـت که همین می شـود که امروز شـاهدش 
هسـتیم. در صورتی که باید یـک نظارت دقیـق و جدی 
صـورت می گرفـت، اما بـرای پیشـرفت در کشـاورزی و 
خودکفا شـدن، عمًا اصفهـان را بـه ایـن روز انداختند.
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ملودی دهانی افراد سودجو ضمن تبلیغات دروغین در فضای مجازی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مبنی بر فروش لوازم ارزان قیمت سفر، سفرهای ارزان قیمت و اقساطی 
به کشور عراق و ... با سوءاستفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم با 
بهانه جمع آوری کمک های مالی برای نیازمندان اقدام به کاهبرداری 
می کنند. سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
درباره ترفند جدید کاهبرداران در ایام اربعین حسینی تحت عنوان 
فروش لوازم پیاده روی اربعین با قیمت بسیار ناچیز هشدار داد و با اشاره 
به فرا رسیدن ایام اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، اظهار کرد: 
شهروندان هرگونه خروج از کشور را از طریق مبادی قانونی و معتبر 
انجام داده و وجه مربوط به نذورات را به شماره حساب هیئت های 
مذهبی و مؤسسات خیریه معتبر و شناخته شده واریز کرده و جهت 

پیشگیری از سرقت و یا هرگونه سوءاستفاده از اطاعات کارت های 
بانکی از مراجعه به لینک های پرداخت درگاه بانکی منتشر شده در 
فضای مجازی خودداری کنند. رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: در 
روشی دیگر مجرمان با درج آگهی های دروغین در شبکه های اجتماعی 
از قبیل فروش اجناس و اقام مورد نیاز پیاده روی اربعین با کمترین 
قیمت و یا سفر ارزان قیمت و اقساطی به کشور عراق، کاربران را به 
درگاه های جعلی بانکی هدایت و درنهایت به اطاعات بانکی هموطنان 
دسترسی و اقدام به برداشت غیرمجاز می کنند، هموطنان می بایست 
دقت داشته باشند در صورتی که قصد خرید اینترنتی دارند فقط از طریق 
سایت های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام کنند و 

هرگز فریب آگهی های دروغین را نخورند.

کالهبرداری این بار با سو استفاده از سفر اربعین

نخسـتین قسـمت های سـریاِل 
سـاخته  حلقه هـا«  »اربـاب 
پرطمطـراق کمپانـی پرمداعـی 
»آمـازون«، با عنـواِن »حلقه های 
قـدرت«، بـا امتیـاز پاییـن حـدود 
شـش از ده در سـایت IMDb، آن 
هـم در شـرایطی که بیش از سـی 
هـزار کاربـر به این مجموعـه رأی 
داده انـد؛ از چنـد جهت قابـل توجه 

به نظـر می رسـد.
الـف( از ایـن مجموعـه به عنـوان 
پرهزینه تریـن مجموعـه تاریـخ 
تلویزیـون نـام بـرده می شـود. 
انتظارها به خصوص پس از انتشـار 
چند تریلـر از مجموعه، بسـیار باال 
بـود. امـا حـاال در شـرایطی قـرار 
داریـم کـه می توانیـم بنویسـیم: 
انتظارها را بـرآورده نکـرده. این در 
شـرایطی اسـت کـه رأی کاربرها 
در سـایت راتـن تومیتـوز هـم 
خاف تأییـد منتقـدان، از این هم 
ناامیدکننده تـر، و حـدود سی وسـه 

درصـد اسـت!
ب ( وقتـی هـم کـه به جزئیـات 
آمـار در IMDb مراجعـه می کنیم، 
بـار دیگر بـا دوپارگـی میـان آرای 
صفر و ده مواجه می شـویم. اتفاقی 
که با توجـه به فضای قطبی شـده 
فضـای مجـازی، دیگـر چنـدان 
غیرمنتظـره نیسـت. نکته امـا این 
جاسـت که تعـداد آرای کامل، این 
جا حتـا از آرای صفر بیش تر اسـت 
و نمی توان وجـود ایـن امتیازها را، 
تنهـا دلیل این شکسـت دانسـت.

ج ( این را بگذارید کنـار آمار باالی 
رقیـب ناگفته ایـن سـریال، یعنی 
پیش درآمـِد بـازی تـاج و تخـت، 
که آمار باالیـی نزدیک به نـه از ده 
را دارد و هم چـون سـریال آمازون، 
بـا انتظارهـا و پیش داوری هایی از 
سـوی عاقه منداِن یک مجموعه 
پیـش از این تولید شـده هم مواجه 
بوده اسـت. ضمن این که بسیاری 
بحث برانگیـز  گرایش هـای  از 
ساخت فیلم و سـریال در سال های 
اخیـر، در مجموعـه تولیـد شـده از 
سـوی شـبکه اچ بی او هم رعایت 
شـده، پـس بـاز هـم نمی تـوان 
درگرفتـن چنیـن بحث هایـی را 
تنهـا دلیِل امتیـاز پاییـن مجموعه 

حلقه هـای قـدرت دانسـت.
د( نکته جالب اما، حضور وبسـایت 
IMDb در میـان زیرمجموعه های 
تشـکیات آمـازون اسـت. همین 
حاال هـم بخش مهمـی از صفحه 
نخسـت این وبسـایت و بسـیاری 
از پیج هـای دیگـر آن، در اختیـار 
ایـن سـریال بـرای تبلیـغ اسـت. 
ایـن امتیـاز نـازل در شـرایطی 
به دسـت آمـده کـه سـازندگان 
سـریال  گران قیمت تریـن 
جهـان، صاحـب ایـن وبسـایت 
بوده انـد؛ و بـاز بـا چنیـن اتفاقـی 
روبـه رو شـده اند. حـاال می تـوان 
مجموعـه  ایـن  به سـامت 
دسـت مریزادی  رأی گیـری 
گفـت. از سـوی دیگـر امـا ایـن 
نکتـه هـم قابـل یـادآوری اسـت 
کـه یـک سـوم از آرای مجموعـه 
را، همان گونـه کـه نوشـتیم، آرای 
کامـل ده تشـکیل می دهنـد، و 
همین سـوگیری پیشـین را با اما و 
اگرهایی مواجه می کنـد. در چنین 
شـرایطی پی گیـری آرای این این 
وبسـایت ها بـرای ایـن سـریال، 
در روزهـای آینـده، جالـب توجـه 

خواهـد بـود.
منبع: کافه سینما
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»ارباب حلقه ها« 6 از 10  
گرفت!

نمره تعجب برانگیز یک سریال 
پرمدعا؛

یک کارشناس محیط زیست پاسخ ایده تأسیس اصفهان ساحلی را داد:

حذف کشاورزی سنتی و کلید زدن انتقال صنایع آب َبر

پریسـا جمدی  هنـگام انتخـاب فیلمـی برای تماشـا با همسـرتان 
یا انتخـاب یـک رسـتوران برای صـرف غـذا بـا دوسـت تان خودخواه 
هسـتید یـا ازخودگذشـتگی می کنید؟ وقتـی قرار باشـد دربـاره چیزی 
تصمیـم بگیریم که خودمـان و دیگـری در آن دخیل هسـتیم، احتمااًل 
قبـل از آن بـا یـک تصمیـم شـخصی دیگـر مواجهیـم. آیا بایـد روی 
گزینه مطلـوب خودمـان پافشـاری کنیم یـا خودخواهـی و ترجیحات 
شـخصی مان را به نفـع همراهمـان کنـار بگذاریـم؟ تحقیقـات نشـان 
می دهـد زمانـی که یـک نفـر مسـئولیت تصمیـم گیـری را بـر عهده 

بگیـرد، نتایـج رضایت بخش تـری بـه دسـت می آیـد.
 Consumer Psychology پژوهش جدیدی کـه در مجلـه
به چـاپ رسـیده اسـت، نشـان می دهـد: هنگامـی که هـر دو نفـر در 
زمان انتخـاب، رفتار مشـابهی بروز دهنـد، یعنی یا هـر دو خودخواهانه 
یـا هـر دو ازخودگذشـته رفتـار کننـد، انتخـاب نهایی شـان بـا آنچـه 
درابتدا مطلوبشـان بوده اسـت فاصله بیشـتری پیـدا خواهد کـرد. این 
مقایسـه در تقابـل بـا زوج هایـی صـورت گرفتـه اسـت کـه در هنگام 
تصمیم گیری، یکـی خودخواهانه تـر و دیگـری ازخودگذشـته تر رفتار 
کردنـد. گروهـی از پژوهشـگران از افـراد شـرکت کننده در پژوهـش 
خواسـتند به مجموعـه ای از ویدئوها نـگاه کنند و به هریک بر اسـاس 
میزان رضایـت نمـره ای بدهند. عاوه برایـن، آن ها پرسـش نامه هایی 
را تکمیـل کردنـد که میـزان خودخواهـی یـا ازخودگذشـتگی معمول 
آنهـا را انـدازه می گرفـت. دو هفتـه بعـد، شـرکت کنندگان بـه محـل 
آزمایـش برگشـتند. محققـان آنهـا را بـه گروه هـای دونفـره تقسـیم 

کردنـد و از آنها خواسـتند یـک ویدئو بـرای تماشـا انتخـاب کنند.
در مقایسـه بـا زوج هایـی کـه شـبیه هـم بودنـد )یعنـی هـر دو طبـق 
پرسـش نامه نمـرات باالیـی در خودخواهـی یـا ازخودگذشـتگی 
کسـب کـرده بودنـد(، زوج هایـی کـه یکـی خودخواه تـر و دیگـری 
ازخودگذشـته تر بودنـد ویدئوهایـی انتخـاب کردنـد کـه بـه ترجیـح 
واقعـی هریـک از آنها نزدیک تـر بـود. در پژوهـش دیگـری، یافته ای 
مشـابه باال به دسـت آمد: به شـرکت کنندگان در آن پژوهش، داستان 
خبـری سـاختگی ای داده شـد تـا بـا خوانـدن آن بـرای بـروز رفتاری 

خودخواهانه تـر یـا ایثارگرانه تـر برانگیختـه شـوند.
میشـل لوئه، اسـتادیار بازاریابی در دانشـگاه فنی جورجیا و سرپرسـت 
پژوهـش منتشرشـده در مجله روانشناسـی مصرف کنندگان اسـت. او 
می گوید: »وقتـی آدم های خودخـواه با هم، یـا آدم های ازخودگذشـته 
با هم باشـند، تصمیمات اشـتباه می گیرنـد. آن ها در نهایـت، ویدئویی 

را برمی گزیننـد کـه هیچ کدامشـان واقعـًا نمی خواسـته اند ببینند.«
• تحلیل تصمیم گیری های افراد دارای خلق وخوی مشابه

لوئـه می گویـد: »افـراد دارای خلق وخـوی مشـابه اغلـب شـروع بـه 
گفت وگـو می کننـد.« مثـًا هنگامـی کـه زوج خودخـواه گفت وگـو 
می کننـد، هـر دوی آنهـا ترجیـح واقعی شـان را ابـراز می کننـد، امـا 
هیچ یـک پیشـنهاد طـرف مقابـل را نمی پذیـرد. ازآنجاکـه هیچ کـدام 
مایـل بـه تسـلیم شـدن نیسـتند، چیـزی را انتخـاب می کننـد کـه 

هیچ کـدام نمی پسـندند امـا هـر دو می تواننـد تحمـل کننـد.
در مقابـل، زوج ازخودگذشـته پیشـنهادهایی را مطـرح می کننـد کـه 

به خطا گمـان کرده انـد مطابـق با ترجیـح دیگری اسـت. اشـکاِل این 
راهبـرد این اسـت کـه هریـک به اشـتباه فاصلـه زیـادی بیـن ترجیح 
خـودش و دیگـری فـرض می کنـد؛ بنابرایـن گزینـه ای پیشـنهاد 
می دهد کـه بیش از آنچه الزم اسـت با خواسـته قلبـی اش فاصله دارد.

• خودخواهِی نوبتی، راه حل کارساز
بـه عقیـده لوئـه، در هنـگام تصمیم گیـری، »خودخواهـی نوبتـی« 
می توانـد به نفـع طرفیـن باشـد. هریـک از طرفیـن می توانند بـا خیال 
راحـت تصمیم گیرنـده باشـند یـا تصمیم گیـری را بـه طـرف مقابـل 
واگـذار کننـد، چـون می دانند کـه دفعـه بعـد نوبت بـه آنها می رسـد.

لوئه می گویـد کاربـرد ایـن اسـتراتژی در رابطـه خـود او موفقیت آمیز 
بوده اسـت. او و همسـرش قبًا برای انتخاب جایی برای شـام خوردن 
بـه مشـکل برمی خوردنـد؛ هرکدام می خواسـت کـه دیگـری تصمیم 
بگیـرد. لوئـه می گویـد: »مـا فهمیدیـم در واقـع هـردوی مـا محـل 
مشـترکی را مدنظر داشـتیم، ولی هر دو می خواسـتیم ازخودگذشتگی 
کنیـم. حـاال، یکدیگـر را مجبـور می کنیـم کـه دربـاره چیـزی کـه 
می خواهیـم صـادق باشـیم. مـن می گویـم: امشـب تـو انتخـاب کن. 

می خواهـی چـکار کنـی؟ ایـن کار واقعـًا جـواب می دهـد.«
صدالبتـه، انتخـاب محلی دل چسـب برای صرف شـام موضـوع خیلی 
بااهمیتـی نیسـت. کلـی هـوز )Kelly Haws(، یکـی از اسـاتید 
بازاریابـی در دانشـگاه وندربیلـت )Vanderbilt(، می گوید که این 
پژوهـش تصمیم گیری هـای اساسـی را بررسـی نکرده اسـت. ممکن 
اسـت توصیه این تحقیـق در تصمیمات سـخت تر بـه کار نیایـد، مثًا 

خریـد خانه یـا نام گـذاری فرزنـد. در ایـن مواقع، افـراد زمـان و انرژی 
بیشـتری صـرف می کننـد تـا از کسـب نتایـج دلخواه شـان اطمینـان 

حاصـل کنند.
امـا در تصمیمـات روزمـره، ممکن اسـت نیاز باشـد که بـه راضی نگه 
داشـتن طرف مقابل بسـنده نکنیـم. تعجب آور اسـت که وقتـی دو نفر 
سـعی کنند هم زمان ماحظـه طـرف مقابل را بکننـد، در واقـع نتیجه 

معکـوس بـه دسـت می آورند.
لوئـه یـادآوری می کنـد کـه ممکن اسـت بـرای برخی سـخت باشـد 
یـاد بگیرنـد کمـی خودخواهانـه رفتـار کننـد، امـا تـاش بـرای غلبه 
بـر ایـن دشـواری ارزشـش را دارد، به ویـژه در رابطه هایـی کـه دائمـًا 
بایـد در آنها تصمیمـی گرفته شـود یـا در گروه هـای بزرگی کـه دچار 

ایسـتایی شـده اند.
• سخن آخر

لوئه می گویـد: »گاهـی گروه ها به کسـی نیـاز دارند که خواسته شـان 
را ابراز کند و رهبری را به دسـت بگیـرد.« او ادامه می دهد: »پیشـنهاد 
نمی کنم ایـن کاِر همیشـگی تان باشـد، اما اگـر می بینید فـردی برای 
گرفتـن تصمیم درجـا می زنـد، جلـو برویـد و پیشـنهاد بدهیـد: بهتره 
این طـوری انجامش بدیـم. خیلی عالی می شـه. افـراد اغلـب از اینکه 

کسـی رهبری را بر عهـده بگیـرد اسـتقبال می کنند.«

https://www.psychologytoday.com/us/blog/brain-
storm/201907/when-it-s-ok-be-little-selfish?collec-
tion=1131639

طی هفته دولت انجام گرفت؛

افتتاح طرح آبرسانی پایدار به روستای محمدیه شهرستان شهرضا
همزمان بـا آخریـن روز هفته دولـت طرح آبرسـانی به روسـتای محمدیه شهرسـتان شـهرضا افتتاح شـد. این 
برنامه با حضـور مدیر کل دفتـر امور روسـتایی اسـتانداری اصفهان و جمعی از مسـئوالن شـهرضا برگزار شـد.

گفتنی اسـت این پروژه بـا 1200 متر لولـه گـذاری در قطرهـای 63، 75 و 110 میلی متـر در مدت یـک ماه اجرا 
شـده اسـت و تا کنون 8 انشـعاب آب در این روستا نصب شـده اسـت و سـایر درخواسـت ها نیز برای واگذاری 
انشـعاب در حال بررسـی اسـت. جمعیـت تحت پوشـش این خط آبرسـانی 80 نفر اسـت کـه با هزینـه ای بالغ 

بـر 20 میلیارد ریال انجام شـده اسـت.

آیا برخی رفتارها در زندگی مشترک موقع دارد؟!
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