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دبیر اجرایی یک رویداد خبر داد:

اصفهان میزبان رویداد اتم

Best Foods To Increase Breast Milk Supply
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توسط متخصصان بومی در پارک »شهر رویاها« انجام گرفت؛

تعمیر و بازآماد فنی بازی بازوی چرخان
6

این روزها بارها دیدیم که از فرط آلودگی هوا، بسیاری  
از ادارات و دانشگاه ها و مدارس تعطیل شدند. همه ما 
از خودمان می پرسیم ده سال قبل که اوضاع این طور 
نبوده، ده سال آینده چطور خواهد شد وقتی که تعداد 
خودروها به مراتب بیشتر می شود؟ آیا اصاًل ادامه 
زندگی ممکن خواهد بود؟ چرا وضعیت تا این حد 
نامطلوب است؟ پاسخ مخالفان به این پرسش ساده 
است: تا وقتی که این گروه از حاکمان بر مسند اداره 
کشورند چشم اندازی برای بهبود وجود ندارد. لذا 
تمام هم و غم ما باید معطوف به تغییر حاکمان باشد. 

لحظه ای با خود تصور کنیم که معجزه ای شد و فردا 
صبح مسئوالن سوئیس مسئولیت اداره ایران را بر 
عهده گرفتند. مردم با آنها شرط می کنند که هر کاری 
می توانند بکنند جز افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و 
به طور کلی حامل های انرژی. آن ها می گویند باید 
حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. فرض کنید که 
تا فردا عصر در چشم برهم زدنی حمل و نقل عمومی 
زیاد شد. اینک پس فردا شده و شما می خواهید به سر 
کار بروید. با خود می گویید با خودروی شخصی بروم 
یا با وسایل حمل و نقل عمومی؟ بخشی از مغز شما 

)وجدان اخالقی( شما می گوید حمل و نقل عمومی 
بهتر است اما بخش دیگر سیستم فکری )نفس 
خودخواه( شما می گوید بگذار راحت در پارکینگ 
خانه سوار خودرو شوم و پادکست موردنظر خودم را 
گوش کنم. می توان حدس زد که بخش دوم مغز شما 
بر بخش اول )وجدان( غلبه خواهد کرد. از بد قضیه 
همین وسوسه سراغ دیگر شهروندان نیز خواهد رفت 
و بیشتر )به جز اقلیتی( افراد از وسیله نقلیه شخصی 
استفاده می کنند. به همه این دالیل باید از پتانسیل 

مردم بیشتر استفاده کرد.

فرهاد صدر وزیری
سرمقالـــه
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باید از پتانسیل مردم بیشتر استفاده کرد
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نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی:

 ایستادگی سپاه مقابل تروریست ها
باعث کینه آن ها شده است

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری:

بانوان فناور تسهیالت 5 میلیارد ریالی 
دریافت می کنند

وزیرمیراث فرهنگی درسفربه سیستان و بلوچستان:

 بلوچ ها ایرانیانی اصیل و
ریشه دارهستند

3
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دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان:

تحریم های اروپا تاثیری درفعالیت های 
ستاد امر به معروف ندارد

چهره روز

نماینده خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

 تاراج آب و آلوده کردن هوا
 ثمره صنایع در اصفهان
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
ثمرهایی که تا امروز از صنایع به اصفهان رسیده، از یک طرف 

تاراج آب و از سوی دیگر آلوده کردن هوا بوده است. 

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف عطار و سقط فروش شهرستان اصفهان

)شماره 1401/651 تاریخ 1401/10/28(

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

با عنایت به ماده 6 اصالحی آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابــات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( بدینوسیله به آگاهی اعضای اتحادیه صنف عطار و سقط 
فروش شهرستان اصفهان می رساند داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت 
 15 روز از روز یکشنبه مورخ 1401/11/9 تا روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف 

)www.iranianasnaf.ir( در قسمت سامانه های الکترونیک انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند.
مدارک الزم جهت ثبت نام:

 شناســنامه، کارت ملی، پروانه کســب، مدرک تحصیلــی با اعتبارنامــه عضویت در هیئــت مدیره، 
یک قطعه عکس رنگی4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه های صنفی:

*داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد )تبصره 6 ماده 22 قانون(
*عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 

22 قانون(
*الحاقی 1392 اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخالل در 
انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره 

اتحادیه داوطلب شوند )تبصره 4 ماده 22 قانون(
*داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی 
خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای سابقه عضویت 
باشد مکلف است نسبت به بارگذاری اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی 

فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است )تبصره 2 ماده 6 اصالحی آیین نامه اجرایی(

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی 

ایران 
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 

4- عدم ممنوعیت تصــرف در اموال مانند: حجر، 
ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشــتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره 

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است 
که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و 
واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی 

فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

 آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان
 دوچرخه و موتورسیکلت شهرستان اصفهان )شماره 1401/649 تاریخ 1401/10/28(

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

با عنایت به ماده 6 اصالحی آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( 
بدینوسیله به آگاهی اعضای اتحادیه صنف فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت شهرستان اصفهان می رساند داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
www.iranianasnaf.( اتحادیه می توانند به مدت 15 روز از روز یکشنبه مورخ 1401/11/9 تا روز یکشنبه مورخ 1401/11/22 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف

ir( در قسمت سامانه های الکترونیک انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند.
مدارک الزم جهت ثبت نام:

شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی با اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگی4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی:
*داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی 

منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد )تبصره 6 ماده 22 قانون(
*عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون(

*الحاقی 1392 اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت نمی توانند 
برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند )تبصره 4 ماده 22 قانون(

*داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک 
تحصیلی بوده اما دارای سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به بارگذاری اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم 

ثبت نام است )تبصره 2 ماده 6 اصالحی آیین نامه اجرایی(

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

درآمدهای پایدار بودجه )مالیات و گمرک( با 45 درصد افزایش از 459 هزار میلیارد تومان به 664 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. عمده دالیل این افزایش را می توان در این موارد یافت:

درآمدها در الیحه بودجه 1401



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

ــتان های  ــازمان آرامس ــل س مدیرعام
شــهرداری اصفهــان گفــت: بعــد 
از نظرخواهــی از صاحب نظــران و 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــم اعض تصمی
بوســتان  واژه  اصفهــان،  شــهر 
ــد،  ــوک( ش ــی )بل ــن واژه قبل جایگزی
ــتان  ــس واژه بوس ــن پ ــن از ای بنابرای
ــود.  ــتفاده می ش ــوک اس ــای بل ــه ج ب
ــر  ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــان ب ــی حاجی عل
واژه بلــوک بــه بوســتان اظهــار کــرد: 
آنچــه از قدیــم در ایــن آرامســتان 
متــداول بــوده اســت، اســتفاده 
تقســیم بندی  در  بلــوک  واژه  از 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــات اس قطع
»بــاغ رضــوان« اســم پرمحتــوا 
و اندیشــمندانه ای اســت کــه بــا 
ــلمانان  ــا مس ــی م ــای معرفت زمینه ه
همخوانــی دارد و بــه معنــای بــاغ 
ــن واژه  ــت: همی ــت، گف ــت اس بهش
ــس از  ــی پ ــه زندگ ــی ب ــت معنای دالل
ــل  ــه مقاب ــه نقط ــز دارد ک ــرگ نی م
ــل  ــت. مدیرعام ــی اس ــتی و پوچ نیس
ــهرداری  ــتان های ش ــازمان آرامس س
ــوک  ــرد: واژه بل ــح ک ــان تصری اصفه
ــی  ــک واژه فرنگ ــه ی ــته از اینک گذش
ــر  ــت ب ــوم دالل ــان عم اســت، در اذه
ســازه ســیمانی کــرده کــه خــود مولد 
ــت  ــی اس ــازی ذهن ــی تصویرس نوع
ــوم  ــردن مفه ــه ســکوالریزه ک ــه ب ک
مــرگ کمــک می کنــد. همچنیــن 
رعایــت حــروف اختصــار نوشــته 
ــه،  ــزار )ق: قطع ــنگ م ــده روی س ش
ب: بلــوک، ر: ردیــف، ش: شــماره( 
محدودیتــی بــود کــه مــا بــا آن مواجه 

بودیــم.

 تغییر عنوان »بلوک« 
 به »بوستان« در

باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، روند 
نرخ گذاری تاکسی ها در سال جاری را تشریح کرد. محمد پرورش اظهار کرد: اگر 
می خواهیم اقدامات خوبی در شهر انجام شود، باید تمام دستگاه های متولی به میدان 
بیایند که برای نوسازی تاکسی های فرسوده نیز این موضوع صدق می کند. وی با 
بیان اینکه ۷۲۰۰ خودروی فرسوده به عنوان تاکسی در سطح شهر اصفهان فعالیت 
می کنند که عدد قابل توجهی است، ادامه داد: پیشنهادات مختلفی از سوی سازمان 
تاکسیرانی برای نوسازی ناوگان مطرح شد که از جمله آنها می توان به ارائه وام از 
سوی صنایع پول ساز به رانندگان اشاره کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم در راستای کاهش 
خطرات مباحث زیست محیطی و زیبا شدن شهر گام برداریم، استانداری، فرمانداری، 
شهرداری و شورای اسامی شهر باید پای کار بیایند تا همچون افزایش و نوسازی 

ناوگان اتوبوسرانی در سال جاری، بتوانیم ناوگان تاکسیرانی را نیز نوسازی کنیم.
وی با اشاره به نرخ گذاری کرایه تاکسی گفت: نرخ گذاری تاکسی های گردشی، 
سرویس مدارس، آژانس ها و خطوط بر عهده سازمان تاکسیرانی است که پس از 
تحلیل های مربوطه و اقدامات کارشناسی، تقدیم هیئت مدیره این سازمان می شود 
و با تصویب آن الزم االجرا خواهد شد. پرورش با بیان اینکه اقدامی که در سال جاری 
عاوه بر تحلیل ها و اقدامات کارشناسی شاهد بودیم، دریافت نرخ پیشنهادی از 
رانندگان بود، تاکید کرد: این اقدام به این دلیل انجام شد تا کسی که به صورت 
مستقیم با شهروندان سروکار دارد، بهتر می تواند نگاه کارشناسی داشته باشد؛ البته 
این بدان معنا نیست که برای نرخ گذاری به صورت یک طرفه، راننده مبنا بوده است، 
بلکه پس از چکش کاری و در نظر گرفتن تمهیدات و تغییرات الزم، نرخ در جلسه 
علنی شورای اسامی شهر به تصویب رسید و سپس برای تأیید در مرحله پایان به 
فرمانداری ارسال شد. وی اضافه کرد: ابتدای امسال تفاهم نامه ای بین سازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان و بانک رسالت منعقد شد که طبق آن یک کارت 
»ایساکو کارت« در اختیار رانندگان قرار گیرد و تا سقف ۳۰ میلیون تومان با تنفس 
سه ماهه و بازپرداخت شش ماهه، تسویه می شود که به دلیل زمان بازپرداخت کم، 

مورد استقبال رانندگان قرار نگرفت.

روند نرخ گذاری 
تاکسی های اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی تشریح کرد:

خبر روز

نهی  و  به معروف  امر  دبیر ستاد 
از منکر استان اصفهان گفت: ستاد 
امربه معروف ونهی از منکر یک بنگاه 
اقتصادی نیست و دبیر آن هم یک فعال 
اقتصادی نیست که بخواهد تحریم ها 
در جلوگیری از فعالیت های ستاد نقش 

و تاثیری داشته باشد.
حجت االسام والمسلمین محسن 
مظاهری در پی اقدام خصمانه اتحادیه 
اروپا مبنی بر تحریم ستاد امربه معروف 
ونهی از منکر اظهار داشت: دشمنان 
نظام اسامی در فضای رسانه ای سعی 
دارد که بعضی نهادهای مقدس نظام 
اسامی را مورد هجمه قراردهد و با 
این هجمه ها به نظام ضربه بزنند اما باید 
بدانند که ما با این تحریم ها مصمم تر از 
پیش در رسیدن به اهداف عالیه نظام 

گام برخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه حراست وحفاظت 
از ارزش های دینی و اعتقادی مردم 
و حراست از اصل نظام باعث تحریم 
شده است، ادامه داد: دشمن برای مقابله 
با نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 

تمام توان خود را در یک جنگ ترکیبی 
به کار گرفته است که این نشان از 
قدرت و اقتدار نظام اسامی ایران 

است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان افزود: دشمن امروز 
سپاه مقتدر و ستاد امربه معروف ونهی از 
منکر توانمند را در فهرست تحریم های 
خود قرار داده و دلیل آن هم این است 
که این دو مجموعه در مسیر انقاب و 
اهداف عالیه نظام اسامی در حرکت 

هستند.
وی با اشاره به اینکه ستاد امربه معروف 
ونهی از منکر با قدرت و توان در 
مسیر انقاب در حال حرکت است، 
خاطرنشان کرد: دشمن در تاش است 
تا با تضعیف ستاد امربه معروف ونهی از 
منکر در مسیر اعتقادی مردم از اهداف 
الهی نظام اسامی تغییر ایجاد کند و 
راه و روش انقابی را سست جلوه دهد.

حجت االسام مظاهری با اشاره به 
مهمترین دلیل تحریم ستاد امربه 
معروف ونهی از منکر، گفت: حراست و 

حفاظت از ارزش های دینی و اعتقادی 
مردم و حراست از اصل نظام مهمترین 
دلیل دشمنان برای تحریم ستاد امربه 
معروف ونهی از منکر و دبیر این ستاد، 
بوده است که دشمنان از این فعالیت ها 

و برنامه ها ناراضی و عصبانی هستند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان تصریح کرد: راه اندازی 
گشت ارشاد مسووالن در قالب قرارگاه 

گام، رصد و اصاح برنامه های آموزشی 
و کتب مدارس کشور، پیشنهاد تشکیل 
وزارت خانواده و جوانی جمعیت از 
جمله فعالیت های ستاد امربه معروف 
ونهی از منکر در زمانی کوتاه گذشته 
بوده که موجب عصبانیت بدخواهان 
و دشمنان داخلی و خارجی نظام شده 
است و وظیفه ما انجام و به نتیجه 
رساندن برنامه های این ستاد است. وی 

با محکوم کردن اقدام خصمانه اتحادیه 
اروپا در تحریم دبیر ومجموعه ستاد 
امربه معروف ونهی از منکر، به دشمنان 
نظام اسامی این پیام را می دهیم که با 
تمام توان در مسیر رسیدن به اهداف 
عالیه نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران حرکت خواهیم کرد که حرکت 
در این مسیر امتداد راه شهدای عزیز 

انقابی اسامی است.

تحریم های اروپا تاثیری درفعالیت های ستاد امر به معروف ندارد
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان:
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مدیرعامل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری اصفهان گفت: چنانچه 
شـهروندان تمایل بـه هـرس درختان داخـل منـزل خـود دارنـد، می توانند با 
سـامانه ۱۳۷ تماس بگیرنـد تا همکاران ما در این سـازمان در زمان مشـخص 

بـرای انجام ایـن اقدام حضـور یابند.
مجیـد عرفان منـش با اشـاره به هـرس درختـان کـه از ابتـدای دی مـاه آغاز 
شـده اسـت و همچنان نیز ادامـه دارد، اظهـار کـرد: از اوایل دی مـاه همزمان 
با فصـل خـزان درختـان، هرس آن هـا نیز آغاز شـده اسـت؛ در سـطح شـهر 
گونه های مختلـف درختان وجـود داد که در حـال حاضر هرس پـارد درخت 

توت جهت بـه تأخیـر انداختـن میوه دهـی آن در حال انجام اسـت کـه نوعی 
هـرس زیبایـی بـه حسـاب می آیـد، همچنیـن باعث بـه تأخیـر افتادن رشـد 

زایشـی درخت می شـود.
وی افـزود: درختـان تـوت در زمـان باردهـی خـود عـاوه بـر اینکـه باعـث 
ریـزش میـوه و کثیـف شـدن خیابان هـا می شـود، لغزندگـی معابـر را نیـز 
بـه وجـود مـی آورد، بـه عـاوه بـا توجـه بـه کشـت ایـن درختـان در کنـار 
خیابان هـا، میوه هـای آن نیـز دارای آلودگـی اسـت و ارزش خوراکـی نـدارد، 
 لـذا توصیـه می شـود شـهروندان از درختان توت سـطح شـهر کمتر اسـتفاده

کنند.
مدیرعامـل سـازمان پارک ها و فضـای سـبز شـهرداری اصفهان با اشـاره به 
هرس پارد درختـان توت تصریـح کرد: پـس از هرس درختان تـوت، هرس 
ایمنـی درختـان نـارون آغـاز می شـود، چراکـه خشکسـالی چنـد سـال اخیر 
خسـارت های بسـیاری از جملـه خسـارت های فیزیولوژیـک را بـرای فضای 
سـبز به وجود آورده اسـت کـه باعـث تضعیـف درختـان و پوسـیدگی داخلی 
آن ها شـده اسـت، همچنین زمینه حملـه آفـات و بیماری ها به درختـان را نیز 

به وجـود آورده اسـت.

شهرداری درختان 
منازل را هرس 
می کند

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان گفت: هوای آلوده 
سرشار از سمومی است که وقتی از طریق تنفس وارد 
بدن می شود باید بدن ظرفیت سم زدایی داشته باشد. 
سموم معمواًل از طریق کبد و کلیه ها دفع می شوند و 
برای اینکه بدن بتواند ظرفیت سم زدایی را افزایش 
دهد باید مایعات بیشتری دریافت کند. مهرداد زینلیان 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شدت آلودگی هوای 
اصفهان در روزهای اخیر، اظهار کرد: در روزهایی که 
هوا آلوده است، به ویژه روزهایی که شاخص کیفیت هوا 
از ۱۵۰ باالتر می رود، کسانی که بیماری های زمینه ای 

قلبی عروقی، تنفسی یا دیابت دارند بیشتر آسیب 
خواهند دید. همچنین افراد سالخورده، کودکان زیر ۵ 
سال و زنان باردار در معرض آسیب زیادی قرار دارند، 
بنابراین مواجهه طوالنی مدت با این هوا خطرآفرین 
است. وی گفت: در شرایط آلودگی هوای شدید توصیه 
می شود افراد تاحد امکان از منزل خارج نشوند و یا اگر بنا 
به ضرورت خارج شدند، از ماسک های فیلتردار استفاده 
کنند. وی با اشاره به اینکه وقتی در شرایط آلودگی هوا 
اعام می شود هوا برای عموم ناسالم است، یعنی همه 
افراد آسیب خواهند دید، افزود: طبیعتاً سامت افرادی 

که هیچ بیماری هم ندارند در مواجهه با چنین هوایی که 
مقادیر قابل توجهی گوگرد و فلزات سنگین دارد، به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم تهدید خواهد شد. معاون فنی 
مرکز بهداشت اصفهان با تاکید بر توجه به تغذیه سالم در 
شرایط آلودگی هوا، گفت: در چنین شرایطی، هوای آلوده 
سرشار از سمومی است که وقتی این سموم از طریق 
تنفس وارد بدن می شود باید بدن ظرفیت سم زدایی 
داشته باشد. سموم معمواًل از طریق کبد و کلیه ها دفع 
می شوند و برای اینکه بدن بتواند ظرفیت سم زدایی را 

افزایش دهد باید مایعات بیشتری دریافت کند.

معاون فنی مرکز بهداشت 
اصفهان مطرح کرد:

دفع سموم بدن 
در هوای آلوده 
با مصرف مایعات 
زیاد
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شهرستان

Isfahan News

شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
شهرسـتان سـمیرم گفت: در راستای 
اجـرای مـاده ۱۰ قانون جهـش تولید 
اراضـی  مالکیـت  اسـناد  مسـکن 
دولتی مـازاد دسـتگاه های اجرایی در 
شـهر سـمیرم بـه مسـاحت ۱۶ هزار 
مترمربـع بـه نـام دولـت جمهـوری 
نمایندگـی  بـه  و  ایـران  اسـامی 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن اخـذ 

. شد
وزارت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
راه و شهرسـازی )اصفهـان(؛ حسـین 
و  راه  اداره  رئیـس  منصـورزاده 
شهرسـازی شهرستان سـمیرم اظهار 
داشـت: بـا توجـه بـه ثبت نـام بیش 
از پنـج هـزار نفـر در طـرح نهضـت 
ملی مسـکن این شهرسـتان، بررسی 
وضعیـت ثبـت نامـی از لحاظ سـابقه 
جامـع  سـامانه  )از  دولتـی  واگـذاری 
اماک و مسـتغات( اسـتعام سابقه 
مالکیـت از اداره ثبت اسـناد و اماک 
و اسـتعام تسـهیات بانک مسـکن 

آمد. بعمـل 
وی افـزود: برخـی از متقاضیـان یـا 
بـه دلیـل اینکـه در گذشـته در طرح 
مسـکن مهـر ثبـت نـام نمودنـد و بنا 
بـه دالیلـی ثبـت نامشـان منجـر به 
واگـذاری مسـکن نشـده بـود و یا به 
دلیل تشـابه اسـمی و عدم تشـخیص 
سـامانه فـرم ج آنـان قرمز شـده بود 
کـه پـس از بررسـی های الزم فـرم 
ج بالـغ بـر دو هـزار و ۵۰۰ متقاضـی 

شـد. اصاح 
شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
شهرسـتان سمیرم با اشـاره به تأمین 
زمیـن بـرای سـاخت ۵۷۰ واحد طرح 
نهضـت ملی مسـکن این شهرسـتان 
اذعـان داشـت: طـرح تفکیکی جهت 
واگـذاری اراضـی به متقاضیـان واجد 
شـرایط تهیه و تصویب شـده اسـت.

تأمیـن  وضعیـت  خصـوص  در  وی 
اراضـی مـورد نیاز طـرح نهضت ملی 
طریـق  از  شهرسـتان  ایـن  مسـکن 
دولتـی  دسـتگاه های  مـازاد  اراضـی 
شهرسـتان سـمیرم عنـوان کـرد: در 
قانـون   ۱۰ مـاده  اجـرای  راسـتای 
جهـش تولید مسـکن اسـناد مالکیت 
دسـتگاه های  مـازاد  دولتـی  اراضـی 
اجرایی در شـهر سـمیرم به مسـاحت 
دولـت  نـام  بـه  مترمربـع  هـزار   ۱۶
بـه  و  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
و  زمیـن  ملـی  سـازمان  نمایندگـی 

مسـکن اخـذ شـد.
شـهر  در  داشـت:  بیـان  منصـورزاده 
فتـح آبـاد مراحـل تأمیـن زمیـن بـه 
مسـاحت ۴.۶ هکتار )تغییر نمایندگی 
از منابـع طبیعـی بـه سـازمان ملـی 
بیـده  در شـهر  و  و مسـکن(  زمیـن 
نیـز مراحـل تأمین زمین به مسـاحت 

پنـج هکتـار در حـال انجـام اسـت.
راسـتای  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
راه  مابیـن وزارت  نامـه فـی  تفاهـم 
در  جهادکشـاورزی  و  شهرسـازی  و 
خصـوص تحویـل و تحـول و تغییـر 
اراضـی  مالکیـت  اسـناد  نمایندگـی 
ملـی داخـل و خـارج از حریـم، تغییر 
نمایندگـی و تحویـل اراضـی ملـی از 
منابـع طبیعـی به سـازمان ملی زمین 
و مسـکن جمعـًا بـه مسـاحت ۷۰۰ 

هکتـار انجـام پذیرفـت.
شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
بمنظـور  گفـت:  سـمیرم  شهرسـتان 
از  قانـون حدنـگار، صیانـت  اجـرای 
حقـوق بیـت المـال و حفـظ مالکیت 
دولـت بـر روی اراضـی ملی، امسـال 
۱۲۸ فقـره سـند تـک بـرگ مربـوط 
بـه اراضی دولتی شهرسـتان سـمیرم 
بـه نام دولـت و با نمایندگی سـازمان 

ملـی زمیـن و مسـکن اخـذ شـد.
وی در خصـوص وضعیـت طرح های 
شهرسـتان  ایـن  شـهری  توسـعه 
سـمیرم،  شـهرهای  داشـت:  اذعـان 
حنـا، کمـه و ونـک دارای طرح جامع 
مصـوب بـوده، نقشـه پایه برای شـه 
بیـده تهیـه و تصویـب شـده و طـرح 
تهیـه  در دسـت  ایـن شـهر  هـادی 
می باشـد همچنیـن نقشـه پایه شـهر 
فتـح آبـاد نیـز در حـال تهیـه اسـت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
سمیرم خبر داد؛

تغییر اراضی دولتی سمیرم 
 برای ساخت نهضت

ملی مسکن

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

کـه  بـود  آمـده  گذشـته  هفته هـای  خبرهـای  در 
شـهرداران دو شـهر کاشـان و آران و بیـدگل بـه 
شـهر  دو  هـر  اسـامی  شـورای  اعضـای  اتفـاق 
نشسـت مشـترکی پیرامون موضوعـات قابل تفاهم 
و تعامـل بـا یکدیگر داشـته اند که ابتـکار آن ابتدا از 
طریـق دکتـر محسـن صانعی بـه عنوان شـهردار و 
حسـین ناظمـی رئیس شـورای شـهر آران و بیدگل 
بـرای اولیـن بـار بـه خـرج داده شـد و بـه تبـع بـا 
اسـتقبال گـرم مسـئولین مدیریت شـهری کاشـان 
در رفـت و آمـد دو طرفـه نشسـت دومـی نیـز بـه 

رسـید. انجام 
بـرای اهمیـت داشـتن ایـن موضوع الزم اسـت که 
بـه ایـن ابتکار و توسـعه جامع نگر کـه در واقع یک 
هنـر مدیریتـی محسـوب می شـود پیشـتر پرداخته 

شود.
 ابتـدا بایـد گفته شـود با رشـد فنـآوری اطاعات و 
توسـعه شـبکه های ارتباطی، شـهرها و شـهروندان 
بازیگـران  بـه  از جریانهـا  آن درفضایـی متشـکل 

اصلـی حـوزه ارتبـاط واقتصـاد تبدیـل شـده اند.
کـه همگرایی حوزه های مختلف در شـهرها نشـان 
دهنـده حرکت سـریع مناطـق جغرافیایی به سـمت 
شـهری شـدن و توسـعه هرچه بیشـتر و تبدیل این 
مناطـق بـه شـهرهای جهانـی و در نهایـت جهـان 

می شود. شـهرها 
معمـواًل در ایـن فضـا، شـهرها بـا ارتقـاء جایـگاه 

اقتصـادی، سیاسـی، فـن آوری، فرهنگـی و زیـر 
سـاختی خـود از تـوان، نفـوذ و اعتبـار کافـی برای 
برخـوردار  نیـز  دیپلماتیـک  فعالیت هـای  اجـرای 
می شـوند و در راسـتای فعالیت هـای خـود شـکل 

نمایـان می سـازند. را  دیپلماسـی  از  نوینـی 
فـرا  نقـش  ایفـای  بـا  شـهرها  امـروزه  کـه  چـرا 
منطقـه ای و حتـی فـرا ملـی خـود در زمینه هـای 
امنیـت، توسـعه, اقتصـاد، فرهنگ، شـبکه سـازی، 
هنـر، ورزش و حضـور در سـازمانهای بیـن المللـی 
بـه بازیگرانـی فعـال در عرصـه روابـط بیـن الملل 

شـده اند. تبدیـل 
در ایـن میـان یکی از شـاخه های اصلـی ارتباط فرا 
منطقـه ای و بین المللـی مدیریت بخـش عمده ای از 
زیسـت اجتماعی انسـان مدرن اسـت کـه از طریق 

دیپلماسـی شـهری انجام می شود.
اهمیت دیپلماسـی شـهری تـا میزان زیادی ناشـی 
از اهمیـت موضـوع شـهر و جایگاه بی نظیـر کنونی 
و  اسـت  بشـری  تمدن هـای  تاریـخ  در طـول  آن 
مسـاعدی  زمینـه  شـهرها  بیـن  ارتباطـی  شـبکه 
بـرای پرداختـن به شـماری از موضوعـات را فراهم 
می کنـد کـه ممکـن اسـت دیگـر چارچوب هـای 
دیپلماسـی موجود، تـوان و ظرفیـت پرداختن بهینه 

بـه آنها را نداشـته باشـند.
جایـگاه  ارتقـای  بـرای  شـهرها  فضـا،  ایـن  در 
زیـر  و  فرهنگـی  فـن آوری،  سیاسـی،  اقتصـادی، 

سـاختی خـود با توجه به تـوان، نفـوذ و اعتبار کافی 
نیـز  دیپلماتیـک  فعالیت هـای  اجـرای  بـه سـمت 
می رونـد تـا در راسـتای فعالیت هـای خـود شـکل 

نوینـی از دیپلماسـی را نمایـان سـازند.
لـذا می تـوان گفـت دیپلماسـی شـهری بخشـی از 
سـیمای شـهرهای مـدرن را تشـکیل می دهـد، و 
به عنوان یکــی از پدیـده هــای واقعـی جزو اولین 
مسـائلی اسـت که انسـان متمدن همواره باید با آن 

در ارتبـاط باشـد و آنـرا دنبـال نماید.
زیــست  ابعــاد  دارای  ایـن موضـوع  کـه  چـرای 
محیطــی، اجتماعی، فرهنگـی، اقتصادی و کالبدی 

بـرای توسـعه هـر شـهری می باشـد.
دادن  نشـان  هنـر  شـهری،  دیپلماسـی  واقـع  در 
مـوازات  بـه  شـهری  پتانسـیل های  و  توانایی هـا 
دیپلماسـی دولتـی و بـه کار بـردن آن در مسـیر 
توسـعه فرهنـگ شـهری، اقتصـادی و اجتماعـی 

اسـت.
از آنجائیکـه دیپلماسـی شـهری در جهت مـوازی با 
موضوعاتی اسـت که ارتباط مسـتقیم با شـهروندان 
را داشـته و بـا تأکیـد بـر تعامـل با شـهرهای دیگر 
و  مردم نهـاد  غیردولتـی  سـازمان های  همچنیـن 
تعامـات فرهنگی و گسـترش ارزش هـا و هنجارها 
و سـنن و آداب مردمـان دیگر مناطق داشـته باشـد 
ایـن موضـوع می توانـد نقـش مکمـل و مؤثـری بر 
کارکـرد دیپلماسـی عمومـی مبتنـی بـر توسـعه و 

بهسـازی روابـط بیـن ملت ها، مـردم و شـهروندان، 
ارتبـاط بـا افـراد کلیـدی، در حـوزه فرامنطقـه ای 
در سـطح  حتـی  اسـتراتژیک،  روابـط  برقـراری  و 
سیاسـت خارجـی و حـوزه فـرا ملـی را ایفـا کنـد؛ 
بنابرایـن در ایـن حرکـت مـوازی هـر چـه شـهرها 
بتواننـد  نامحسـوس  رقابتـی  حتـی  و  تعامـل  در 
منزلـت و جایـگاه خـود را از سـطح منطقـه ای بـه 
فـرا منطقـه ای یـا بین المللـی ارتقاء دهند بـه نوعی 
بسـتر رشـد و توسـعه دیپلماسـی مردمی بـه مرحله 
عملیاتـی می رسـد تـا بـه ایـن ترتیب زمینـه جذب 
و  اقتصـادی  رونـق  سـرمایه گذاران،  گردشـگران، 
انتقـال اطاعـات و هویت هـای فرهنگـی فراهـم 

. د شو
بـه طـور کلـی دیپلماسـی شـهری و بـه تبـع آن 
سیاسـت خارجی شـهرها دارای ابعـاد و کارکردهای 
مختلفـی اسـت، کـه تسـهیل ارتباطـات، مذاکـره، 
جمـع آوری اطاعـات، جلوگیـری از کشـمکش و 
اختافـات و نمادیـن سـاختن وجـود یـک جامعـه 
متمـدن فرامنطقـه ای و بیـن المللـی را می تـوان از 

آن اسـتنباط کـرد.
دیپلماسـی  از  بتواننـد  متولیـان شـهری  اگـر  کـه 
شـهری در توسـعه زیر سـاخت ها و اقتصاد شـهری 
خـود بهـره کافـی را ببرنـد، می تواننـد پیشـبردی 
سـریع بـه خواسـته های شـهروندان خـود داشـته 
باشـند تـا اسـباب بهبود شـرایط مطلوب شـهرهای 

در حـال توسـعه را فراهـم آورد.
اصـل طایـی تاثیرگـذاری دیپلماسـی شـهری و 
رفـت و آمدهـا و گفـت و گوهـا مدیریـت شـهری 
کـه از ان. »دیپلماسـی مردمی« هم یـاد می کنند از 
طریـق انجمن های شـهری یـا نماینـدگان مردمی 
)شـورای شهر( و شهرداری )شـهردارها( و معتمدین 
محلـی مردمـی حاصل می گـردد که بنطر می رسـد 
دکتـر محسـن صانعی و ریاسـت و اعضای شـورای 
شـهر آران و بیـدگل بـه ایـن مهـم رسـیده اند و 
در اسـتفاده از هنـر خـود در دیپلماسـی مردمـی - 
شـهری مصمـم و بـرای توسـعه پایدار شـهری گام 

در آن مسـیر گذارده انـد.
کـه انتظـار مـی رود نشسـت مشـترک شـهردار و 
شـورای شـهر آران و بیـدگل با دیگـر مدیریت های 
شـهری سـایر مناطق که نـکات و عاقمندی های 
مشـترک برای تعامل و تفاهـم در زمینه های ارتباط 
شـهری وجـود دارد بـه عنـوان یـک هنـر مدیریتی 
بیشـتر بـه آن پرداختـه شـود همانطـور که حسـین 
ناظمی رئیس شـورای شـهر دوره ششـم این شـورا 
در نشسـت دوم مشـترک با مدیریت شهری کاشان 
و در وقـت نطـق پیـش از دسـتور خـود اذعـان بـه 
ایـن نکتـه نمـود کـه دوره فعلـی مدیریت شـهری 
آران و بیـدگل و کاشـان، با هـدف پدید آمدن عصر 
طایـی مدیریت شـهری با ارتباطـات و تعامات از 

ایـن دسـت به پیـش خواهـد رفت.

گزارش

مدیریت شهری کاشان و آران و بیدگل نشست مشترکی پیرامون موضوعات قابل تفاهم و تعامل با یکدیگر داشته اند:

هنر دیپلماسی مردمی توسط مدیریت شهری

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسامی گفت: 
سپاه پاسداران به بهترین شکل در برابر تروریست و داعش ایستاد و به همین 
دلیل دشمنان همواره از سپاه ضربه خوردند و این مورد باعث ایجاد کینه 
آن ها می شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران وکرون در 
مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره 
به اقدام اخیر اروپا علیه سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهار داشت: دشمنان 
در اغتشاشات برنامه ریزی کرده بودند تا نظام را سرنگون کنند یا ما را به میز 
مذاکره بکشانند و تمام امتیازاتی که نتوانسته بودند در برجام به دست بیاورند 

را اخذ کنند. وی با بیان اینکه ۴۷ سرویس اطاعاتی با محوریت آمریکا، 
انگلستان و صهیونیست ها در اغتشاشات اخیر دخیل بودند که از این تعداد، ۹ 
سرویس اطاعاتی مأمور عملیات میدانی شدند و ماه ها جلسه داشتند، افزود: 
بر خاف تمام این برنامه ریزی ها زمانی که تیرشان به سنگ خورد به این 
نتیجه رسیدند که مسیر را اشتباه رفتند و به همین علت به سمت مسائل 
اقتصادی گام برداشتند و اسم رمزی که توسط اروپا و آمریکا انتخاب شد 
»تحریم سپاه« بود. ابوترابی با یادآوری اینکه چند سال قبل هم آمریکایی ها 
با همین اقدام فشار اقتصادی را بر مردم چند برابر کردند، خاطرنشان کرد: 

دشمنان قصد دارند با اسم رمز »تحریم سپاه« مشکات و فشار اقتصادی 
را بر مردم بیشتر کنند و این بحث مدلی دیگر از جنگ شناختی علیه کشور 
است. نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسامی با 
تأکید بر اینکه اگر ارتش یک کشور تحریم شود به منزله تحریم آن کشور 
است، گفت: سپاه پاسداران همان ارتشی است که به بهترین شکل در برابر 
تروریست و داعش ایستاد و به همین دلیل دشمنان همواره از سپاه ضربه 
خوردند و این مورد باعث ایجاد کینه آن ها می شود به همین دلیل قصد دارند 

مردم و سپاه را روبروی هم قرار هم دهند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون 
در مجلس شورای اسالمی:

ایستادگی سپاه مقابل 
تروریست ها باعث کینه 
آن ها شده است

رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: 
اتصـال محـور نـوش آبـاد بـه کنارگـذرآران و بیـدگل بـا متـراژ 

یکهـزار و ۸۰۰ متـر در فـاز مطالعاتـی قـرار دارد.
امیرحسـین عصـارزاده رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان 
آران و بیـدگل در خصـوص وضعیـت احـداث راههـا و پروژه های 
راهسـازی فعال این شهرسـتان اظهار داشـت: یکی از پروژه های 
اولویـت دار اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان، پـروژه 
کنارگـذر آران و بیـدگل بـه طـول ۴۲ کیلومتـر اسـت کـه از پـل 
دارالسـام در شـهر کاشـان شـروع و بـه محـور قدیـم قـم بـه 

کاشـان قبـل از شـهر مشـکات متصل می شـود.
وی بـا اشـاره بـه آسـفالت حـدود ۲۸ کیلومتـر از مسـیر اذعـان 
دارد  قـرار  عبـوری  ترافیـک  زیربـار  آن  کیلومتـر   ۱۸ داشـت: 

همچنیـن زیرسـازی ۱۶ کیلومتـر از ایـن مسـیر دارای پیشـرفت 
فیزیکـی حدود ۵۰ درصدی اسـت، همچنین اتصـال محور فوالد 
بـه کنارگـذر بـه طـول ۵۰۰ متـر بصـورت رمـپ در حـال انجام 
اسـت که اجرای سـاب بیس و لـوپ های آن نیز بایسـتی احداث 

. د شو
رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان آران و بیـدگل بـا بیـان 
اینکـه پـروژه کنارگـذر آران و بیـدگل نقـش مهمـی در کاهـش 
ترافیـک شهرسـتان های کاشـان و آران و بیـدگل دارد گفـت: 
کنارگذرهـا و جاده هـای کمربنـدی از جملـه ملزومات راهسـازی 
و شهرسـازی در کانشـهرها هسـتند که بار ترافیکی یک شـهر 
را بـر دوش می کشـند و از سـویی دیگـر آلودگـی هـوا و آلودگـی 
صوتـی را نیـز از مرکـز شـهر بـه حاشـیه ها انتقال می دهنـد و در 

عیـن حـال می تواننـد اقتصاد یک شـهر را نیـز هدف قـرار داده و 
مقدمـات رشـد آن را بـه دنبال داشـته باشـد.

وی در خصـوص آخریـن وضعیـت احداث راههـای مواصاتی به 
شهرسـتان آران و بیـدگل بیـان داشـت: اجرای آسـفالت به طول 
۵.۴ کیلومتـر بـرای پـروژه بانـد دوم محور قاسـم آباد به حسـین 
آباد انجام شـده همچنین در راسـتای احداث باند دوم قسـمتی از 
محـور فخـره به کاشـان نیز بسـتر سـازی انجـام و تکمیـل ابنیه 
فنـی در حـال اجرا می باشـد عـاوه بر ایـن، دو کیلومتر آسـفالت 
بـا اعتبـار ۲۰ میلیـارد ریـال اجـرا و جهـت تکمیل وایمن سـازی 

محـور نیز قـراردادی با خیر راهسـاز منعقد شـده اسـت.
عصـارزاده بـا اشـاره بـه شـروع عملیـات اجرایـی پـل نـوش آباد 
بـه کاشـان گفـت: از دیگـر پروژه های حـوزه راه این شهرسـتان 

اتصـال محـور نوش آبـاد به کنارگذر بـا متراژ یکهـزار و ۸۰۰ متر 
اسـت که در فـاز مطالعاتی قـرار دارد.

وی افـزود: بانـد دوم سفیدشـهر به کاشـان به طـول ۱۰ کیلومتر 
افتتـاح شـده و با توجه به اینکـه نیاز به ایمن سـازی دارد به اداره 

راهـداری و حمـل و نقل جاده ای تحویل شـده اسـت.
در  بیـدگل  و  آران  شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
خصـوص احـداث جاده گرمسـار عنوان کـرد: این مسـیر به طول 
۱۰۵ کیلومتـر اسـت کـه بـرای سـاخت آن نیـاز بـه ۷۰۰ میلیارد 

ریـال اعتبار اسـت.
وی بیـان داشـت: ۴۴ کیلومتـر از ایـن مسـیر در حـوزه اسـتان 
اصفهـان کـه بسترسـازی حـدود ۲۰ کیلومتر و احـداث ابنیه فنی 

حـدوداً ۶۰ درصـد در ۱۰ کیلومتـر انجـام شـده اسـت.

آخرین جلسـه کمیته مناسـب سـازی 
شهرسـتان گلپایـگان در سـال ۱۴۰۱ 
مصوبـات  اجـرای  بررسـی  جهـت 
ایـن کمیتـه در سـال جـاری  قبلـی 
به ریاسـت سـرلک معـاون سیاسـی، 
حضـور  بـا  و  فرمانـداری  اجتماعـی 
بهزیسـتی  اداره  سرپرسـت  قائمـی 
کارشـناس  طبرزدی پـور  گلپایـگان، 
دیگـر  و  اداره  ایـن  سـازی  مناسـب 
ایـن  فرمانـداری  در  کمیتـه  اعضـاء 

شـد. برگـزار  شهرسـتان 
فرمانـدار  اجتماعـی  معـاون سیاسـی 
شهرسـتان گلپایگان در ابتدای جلسه 
درخصوص شـان و منزلت سـالمندان 
و خدماتـی کـه دسـتگاه های مرتبـط 
بـرای ارتقـاء کیفیـت سـالمندان باید 

داشـته باشـند صحبـت کرد.
قبلـی  مصوبـات  جلسـه  ایـن  در 
جملـه  از  دسـتگاه ها  توسـط  کمیتـه 
مناسب سـازی ورودی سـاختمان های 
مذهبـی  اماکـن  و  دولتـی  عمومـی، 
محـل  مناسب سـازی  زیارتـی،  و 
پیشـخوان ها،  و  بانک هـا  عابـر 
مناسب سـازی و دسترسـی آسـان بـه 

پارک هـا، نظـارت جدی تـر از طـرف 
و  شـهرداری ها  و  مهندسـی  نظـام 
دفاتـر فنـی ارگان هـا بر روی سـاخت 
جدی تـر  توجـه  جدیـد،  سـازهای  و 
و  معلولیـن  بـرای  پـارک  بـه محـل 
جانبـازان مـورد بحـث و بررسـی قرار 
گرفـت و اعضـاء نظـرات خـود رابیان 
و درپایـان تصمیمـات مقتضـی جهت 
اجـرای مصوبـات اجـرا نشـده گرفته 

. شد
کارشـناس  طبرزدی پـور  همچنیـن 
بـا  بهزیسـتی  اداره  مناسب سـازی 
مناسب سـازی  اهمیـت  بـر  تأکیـد 
بـرای همه اقشـار جامعـه گفت: طبق 
بازدیدهـا و تکمیـل فرم هـای ارزیابی 
شهرسـتان  اجرایـی  دسـتگاه   ۶۲ از 
درصـد   ۸۰ دسـتگاه  هشـت  تنهـا 
اسـتانداردها  طبـق  را  مناسب سـازی 
جدی تـر  عـزم  کـه  کرده انـد  اجـرا 
مسـئولین دسـتگاه ها اجرایی خصوصًا 
دسـتگاه هایی کـه بیشـترین ارتباط را 
بـا معلولیـن و جانبـازان و همچنیـن 
سـالمندان دارنـد را در ایـن خصوص 

. می طلبـد

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان گلپایگان عنوان کرد:

اهمیت مناسب سازی برای همه اقشار جامعه

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل مطرح کرد؛

اتصال محور نوش آباد به کنارگذر در فاز مطالعاتی

امـام جمعـه نطنز گفت: بایـد تاش کنیـم تا فرهنگ 
انتخـاب نام نیکو بـرای فرزندان در سـطح جامعه رواج 

یابد.
همـه نهادهـای فرهنگـی جامعـه باید تـاش کنند تا 
فرهنـگ انتخـاب نـام نیکو و انتخـاب نام ائمـه اطهار 

)ع( بـرای فرزنـدان در سـطح جامعـه رواج یابد.
وی افـزود: بـرای یک شـخص مسـلمان بسـیار نیکو 
اسـت کـه نـام فرزنـدش از ائمـه اطهـار باشـد، نـه 
نام هـای عجیـب و خـارج از ُعـرف کـه زیبنده انسـان 

. نیست
امـام جمعـه نطنـز گفـت: بـرای ارج نهـادن بـه ایـن 
موضـوع در مراسـم نمـاز جمعـه گذشـته از ۲۰ نفـر 

بانـوی حاضـر در نمـاز جمعـه کـه نـام زهرا داشـتند، 
شـد. تجلیل 

یعقوبـی تصریح کـرد: همچنین مقرر شـد در روزهای 
جمعـه ای کـه مصادف بـا سـالروز والدت ائمـه اطهار 
باشـد از نمازگزارانـی کـه بـه نـام ایـن ائمـه باشـند، 

تجلیل شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: تمـام دسـتگاه های فرهنگی در 
ایـن زمینـه تاش مضاعفـی را انجام دهند تا اسـتفاده 
از اسـامی ائمـه اطهـار )ع( در سـطح جامعـه رواج یابد. 
والدیـن باید توجه داشـته باشـند که انتخـاب نام نیکو 
بـرای فرزنـدان یکـی از وظایـف مهـم آنان اسـت که 

امیدواریـم بـه این مهم اهتمام داشـته باشـند.

امام جمعه نطنز خواستار شد؛

ترویج فرهنگ انتخاب نام نیکو برای فرزندان

از ابتدای امسـال تاکنون هـزار و ۵۰۳ از اصناف 
شهرسـتان اردسـتان بازرسـی و ۱۴۰ تخلـف 
صنفـی ثبـت و بـه اداره تعزیـرات حکومتـی 
ارسـال شـده اسـت. هـزار و ۵۰۳ بازرسـی از 
 ۱۴۰ ثبـت  و  اردسـتان  شهرسـتان  اصنـاف 
تخلـف صنفـی بـه گـزارش خبرگـزاری صدا و 
سـیما، مرکزاصفهـان؛ رییس جهاد کشـاورزی 
پـزی  خشـکه  نانوایـی  واحـد   ۳۱ اردسـتان 
نیمـه یارانـه ای در شهرسـتان فعالیـت دارنـد و 
بیشـترین تخلـف در مـورد آرد و نـان مربـوط 
بـه گرانفروشـی نانوایی های خشـکه پز اسـت. 
محمـد امینـی افـزود: متخلفـان سـهمیه نـان 
شهرسـتان را بـه خـارج شهرسـتان صـادر و با 
قیمـت ۴ برابـری بـه فـروش می رسـانند. وی 
گفـت: قیمت هرکیلوگرم نان خشـک سـاده ده 
هـزار و ۵۰۰ و نـان کنجدی یازده هـزار و ۵۰۰ 
تومان اسـت کـه در تهران تا کیلویـی ۵۰ هزار 

تومـان عرضـه می شـود.

رئیس جهاد کشاورزی اردستان 
خبر داد:

 هزار و ۵۰۳ بازرسی
از اصناف شهرستان

بـرای اجـرای ۴ طـرح آبخیزداری در شهرسـتان اردسـتان 
نیازمنـد ۱۱ میلیـارد تومان اعتبار هسـتیم.

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اردسـتان گفت: 
ایـن طرح هـا شـامل طـرح آبخیـزداری روسـتای های در 
باغ و گل اشـکنان بخش زواره، طرح آبخیزداری روسـتای 
خـرم آباد بخـش مهاباد و انجـام مطالعه ۳۰۰ هـزار هکتار 

از عرصه هـای طبیعی اردسـتان اسـت.
مجیـد خداپرسـتان افـزود: برای اجـرای طـرح آبخیزداری 

روسـتای دربـاغ در بخـش زواره پنج میلیارد تومـان اعتبار 
نیـاز اسـت کـه در سـفر اخیـر وزیـر جهـاد کشـاورزی به 
شهرسـتان بـا اختصـاص آن شـد و منتظـر تخصیص آن 

. هستیم
وی بـا بیـان اینکـه طـرح آبخیـزداری در روسـتاهای خرم 
آبـاد در بخـش مهابـاد و گل اشـکنان در بخـش زواره نیز 
نیازمنـد یـک میلیارد تومان اعتبار اسـت گفـت: در صورت 
تأمیـن اعتبـار اجـرای آن هـا از ابتـدای سـال ۱۴۰۲ آغـاز 

می شـود.
رئیـس اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری اردسـتان افزود: از 
مجمـوع حـدود یـک میلیـون و ۲۰۰ هـزار هکتار وسـعت 
شهرسـتان تـا کنـون مطالعـه ۳۰۰ هـزار هکتـارآن انجام 
شـده و انجـام ۳۰۰ هـزار هکتـار دیگر از ایـن عرصه های 
طبیعـی شهرسـتان در قالـب هشـت حـوزه نیازمنـد پنـج 

میلیـارد تومان اعتبار اسـت.
تاکنون ۴۰ طرح آبخیز داری شـامل، طرح بخش سـیاب، 
بنـد خاکـی، بنـد سـنگی ماتـی و بانکـت در شهرسـتان 
اردسـتان اجـرا شـده کـه نقـش موثـری در جلوگیـری از 
خسـارت سـیل بـه شـهرها و روسـتاهای منطقه داشـته و 
آب هـای ذخیره شـده در پشـت ایـن بندهـا در افزایش آب 

قنات هـا و رویـش گیاهـان تاثیرگذار اسـت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان:

اجرای ۴ طرح آبخیزداری نیازمند ۱۱ میلیارد تومان بودجه است



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

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

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

I s fa h a n  N e w s
Thursday, January 26, 2023 - No: 1258 

How to make money from 3D 
visualization business? How 
should a price quote be sub-
mitted? Who and what is it 
more suitable for? Detailed in-
formation is here...
3D visualization work in the 
sector is generally focused on 
three different topics. These; 
interior visualization, architec-
tural visualization and product 
/ product scene visualization.
In the sector, there are two 
groups that do these jobs: 1- 
Those who provide freelance 
services, 2- those who serve as 
a professional firm.
In addition, there is a group that 
provides render farm services; 
they are excluded from these 
two groups. In general, we can 
say that companies that have 
high-capacity computers such 
as cinema and video works and 
complete high-speed rendering 
works.
In general, the most preferred 
program in the interior archi-
tecture and architecture sector 
is 3Ds Max, SketchUp, Archi-
CAD, SolidWorks and Maya are 
also preferred. Recently, BIM 
(Building Information Mode-
ling) programs such as Revit, 
which has attracted great atten-
tion especially in the architec-
ture sector and whose trend is 
rapidly increasing, also attract 
great attention. Because in re-
cent studies, the use of BIM 
programs has become manda-
tory in many countries.
After briefly talking about 
these, let’s talk about what to 
do and what to pay attention to 
in order to make money from 
the three-dimensional visuali-
zation service:
Those who do this work are 
called 3d çizim. 3D Artists 
can be architects, interior ar-
chitects, industrial designers, 

graphic designers, or they can 
be people who are not just a 3D 
Artist as a profession.
In fact, it should be underlined 
that 3D Artist is a profession in 
itself.
Things to do to make money 
from freelance rendering:
1-  This industry is the service 
industry. If you don’t have ref-
erences in the service industry, 
no one will want to hire you. 
Employers want to see your 
previous work. For this, you 
do not need to have previously 
worked for a fee. You can pre-
pare a portfolio of beautiful ref-
erence works for yourself.
2- Determine your way of 
working. What kind of busi-
ness principle will you have? 
You need to define this well. 
What quality rendering do you 
promise? How much mon-
ey does each rendering work 
cost? Do you get all the money 
at the beginning, do you get a 
certain percentage, or do you 
get the money after the job is 
finished? Will you charge for 
rendering or project? Or over 
the render size? It will be of 
great benefit for you to deter-
mine your working principles 
in many subjects such as We 
will share our important advice 
in this regard below.
3- Be reachable. If you are get-
ting into this business, every-
one should know that you are 
in this business. This will bring 
you a lot of business from your 
environment. In addition, hav-
ing a website, preparing and 
publishing various articles on 
this subject will make it easier 
for you to be found in search 
engines. You can work to get 
to the fore in various most 
searched words related to your 
topic.
4- Inform companies. You can 

contact many companies and 
inform them that you are doing 
this job. In this information, 
you should definitely share 
your portfolio with the compa-
nies. Otherwise, it won’t matter 
if you contact us.
5- We recommend that you 
have rendering work in many 
areas. If you are not focusing 
on a specific subject and you 
want your business to appeal 
to a wide audience, include 
rendering work in different ar-
eas in your portfolio as much 
as possible. Architecture, inte-
rior works (restaurant, office, 
house, villa, store…), land-
scape works etc…
6- Create archives that will 
make your job easier. These 
archives will help you com-
plete your work in a short time. 
aphakia; For example, you can 
download your 2-day job up to 
6 hours. Here, both the model 
and the material coating ar-
chive take the lead.
7- File both your projects and 
archives. Detailed filings allow 
you to easily find the work and 
archive you are looking for. 
Again, you will see the benefits 
of this work in the fast delivery 
phase.
8- Save your best render set-
tings for your work and avoid 
having to adjust render settings 
over and over. (If you don’t 
need a special render setting 
for your work)
9- Photoshop is indispensable 
for the completion of a work. 
This stage is called Post-Pro-
duction. The impressive and 
mystery of the work is located 
here. For this, we also recom-
mend creating a photoshop 
archive.
10- When sending your fin-
ished work renders to the other 
side, make sure to place a wa-

termark / advertisement in the 
middle of your images. This 
will prevent your work from 
being stolen.
How to Earn Money from 3D 
Visualization Business?
3D Visualization and Render-
ing works price policies:
While determining the price, 
modeling, rendering and 
post-production works should 
be calculated separately. How-
ever, the postproduction work 
fee is not reflected to the cus-
tomer as a separate fee for the 
most part. Because this study 
is not mentioned much in the 
sector. Therefore, the employer 
may interpret it differently.
There are several working prin-
ciples when it comes to pricing:
First; pricing according to 
square meters of modeled 
area,
Latter; Pricing according to the 
project detail (where special 
materials, product modeling, 
etc. are taken into account and 
a time-proportional pricing is 
made)
Third; working hour fee (not 
preferred),
Fourth; package works, ie 
modeling + 5 rendering fees. 
As an additional cost, after 5 
rendering works, a per render 
fee is charged.
Again, there are different remu-
neration systems in the sector 
that everyone creates in their 
own way. But the above items 
are the most preferred.
How to Earn Money from 3D 
Visualization Business?
Generally, the fees vary be-
tween 20 – 180 TL per square 
meter. This remuneration is 
also related to the quality of the 
work to be done.
If you are going to charge per 
render, this fee varies between 
400 – 1000 TL per render.

You can create your own pric-
ing according to your price 
model. However, we would 
like to point out that a simple 
modeling + rendering work in 
the sector is not done for less 
than 1000 TL. We recommend 
avoiding industry-killing pric-
ing.
Important recommendations:
Make sure you make a contract. 
Prepare your own contract, 
taking into account the difficul-
ties that may arise. Don’t forget 
to set the terms yourself.
Before starting work, you 
should definitely get a certain 
amount from the other party. 
There are big problems in the 
sector, especially for freelanc-
ers. When you start without 
getting a certain rate, the can-
cellation of that job is always 
on the agenda. You stay with 
what you do.
Generally, companies request 
such services against invoice. 
Be sure to provide a self-em-
ployment receipt. Do not do tax 
free business.
The employer will always want 
to negotiate. Therefore, when 
determining your price policy, 
make an offer accordingly. But 
there is a fine detail that needs 
attention here; neither miss the 
customer, nor tire yourself…
Don’t get into a job you can’t 
do.
Commit to reimbursement for 
work you can’t complete.
Be sure to include taxes and all 
other expenses in the price you 
will receive.
And the most important thing; 
Do your timing well! Timing is 
the most problematic part of 
this job. If you’re taking a 2-day 
job, put some stretch on it and 
say 3 days.
Avoid unnecessary instillation 
of confidence.

How to earn money from 3D visualization business?

Rial-Ruble share 
exceeds 60% in 
Iran-Russia trade
The share of the ruble and the 
rial in mutual settlements be-
tween Iran and Russia exceeds 
60 percent, Vyacheslav Volodin, 
the speaker of Russia’s State 
Duma, stated.
As reported by Russia Today, 
making the remarks in a gov-
ernment meeting on Monday, 
Volodin said, “It is important to 
use settlements in national cur-
rencies more actively. Much has 
already been done in this regard 
– now the share of the ruble and 
the rial in mutual settlements ex-
ceeds 60 percent. The work on 
the joint application of national 
payment systems is being com-
pleted. This will minimize the 
impact of sanctions, but also, of 
course, address issues related 
to mutually beneficial coopera-
tion,”
According to Volodin, both 
countries should now focus on 
boosting the efficiency of mutual 
cooperation in the financial and 
banking sectors, in particular, 
by increasing the use of nation-
al currencies in their trade ex-
changes, using the Russian ‘Mir’ 
and Iranian ‘Shetab’ payment 
systems.
The Russian official further an-
nounced that trade between Iran 
and Russia surged by 15 percent 
in 2022, reaching $4.6 billion.
Volodin noted that the two coun-
tries are actively taking steps to 
build up mutual trade, saying: 
“extremely important in the con-
ditions of sanctions pressure on 
our countries.”
He also praised the memoran-
dum on free trade between Iran 
and the Russia-led Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU), which was 
finalized last week, saying that 
the agreement will help expand 
Iran-Russia trade even further.
Trade with Iran is significant for 
Russia on its own but is also 
seen as a “logistical bridge” 
between Russia and West Asia, 
South Asia, and Southeast Asia, 
due to Iran’s geographical place-
ment.
Cooperation between the two 
countries gained momentum 
last year, amid Western sanc-
tions on both Moscow and 
Tehran. Throughout 2022, both 
sides reached a number of 
agreements expanding mutual 
cooperation, from barter supply 
deals for Iranian turbines, spare 
parts, and aircraft equipment, to 
contracts for the joint construc-
tion of gas pipelines.

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

Export from Isfahan 
province increases 
16%
The value of export from Isfa-
han province rose 16 percent 
in the first nine months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2022), 
as compared to the same peri-
od of time in the past year, the 
director-general of the prov-
ince’s customs department an-
nounced.
Rasoul Kouhestani-Pajouh said 
that 1.749 million tons of com-
modities worth $1.144 billion 
have been exported from the 
province in the nine-month pe-
riod, with ten percent growth in 
weight year on year.
The official said that 753 types 
of goods were exported to 89 
countries from the province 
in the first nine months of this 
year.
He named iron and cast-iron 
products, steel products, petro-
chemical products, dairy prod-
ucts, machine and handwoven 
carpets as the main exported 
items, and Iraq, Pakistan, Tur-
key, Afghanistan, and Armenia 
as the major export destina-
tions.

Coal concentrate 
output up 20% in 
9 months on year

Production of coal concen-
trate in Iran rose 20 percent 
in the first nine months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-Decemebr 
21, 2022), as compared to 
the same period of time in 
the past year, according to 
the data released by Industry, 
Mining and Trade Ministry.
The ministry’s data put the 
country’s nine-month coal 
concentrate output at 1.3 
million tons.
Due to the special conditions 
of coal mines in Iran, these 
mines are subject to tax 
exemption and any miners 
who need mining machinery 
can use the facilities and tax 
exemption in this sector to 
import their necessary ma-
chinery.
The country’s average annual 
coal concentrate production 
is about 1.5 million tons, 
while the country’s current 
demand has exceeded two 
million tons.
Currently, Iran’s coal sector 
provides employment for 
17,000 people, however, the 
capacity of the country’s coal 
mines is much more than 
this figure, and the develop-
ment of the mining sector 
and modernization projects 
can play an effective role in 
increasing employment in 
this sector.
Unofficial data indicate that 
there are 185 small and large 
coal mines in the country, of 
which more than 59 percent 
are currently active, while 10 
mines are being equipped 
and prepared, and the rest 
are idle.

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

U.S. extends 
waiver to Iran-UK 
joint gas field in 
North Sea

The U.S. Treasury has ex-
tended a license for Serica 
Energy to operate the Rhum 
gas field in the North Sea 
which is 50 percent owned by 
National Iranian Oil Company 
(NIOC), Serica announced in 
a statement.
The two-year waiver by the 
U.S. Office of Foreign As-
sets Control (OFAC) allows 
companies such as oilfield 
service providers to work on 
the field despite the National 
Iranian Oil Company being 
targeted by U.S. sanctions.
A one-year waiver was first 
granted in October 2018 af-
ter U.S. President Donald 
Trump imposed sanctions 
on the Islamic Republic after 
pulling out of an international 
nuclear deal. The waiver was 
extended in October 2019 for 
another two-year period.
Rhum was the third largest 
gas-producing field in the 
British North Sea in the sec-
ond quarter of 2019, Serica 
CEO Mitch Flegg said.
Serica owns 50 percent of the 
Rhum field, which it acquired 
from British Petroleum last 
year. Iran’s share of the rev-
enue from the field goes into 
an escrow account.

Khuzestan province, in the southwest of Iran, can 
be a hub of flowers and ornamental plants produc-
tion in the country, the deputy governor-general of 
the province for the economic affairs stated.
Aqa-Reza Fotouhi pointed out that Khuzestan prov-
ince has a high potential due to the climate and 
restated that it can be a hub of the cultivation of 
flowers and ornamental plants in the country.
“And also, in terms of exports, due to being neigh-
bor to the Persian Gulf littoral states as well as Iraq 
(which are some major export destinations of Iran’s 
flowers and ornamental plants), Khuzestan can play 
an effective role in boosting the export in this due, 
and it can create good employment as well”, the of-
ficial further noted.
As reported, Iraq, the Persian Gulf littoral states, 
Afghanistan, Uzbekistan, Russia, Malaysia, Vietnam 
and Azerbaijan are among the major importers of 
flowers and ornamental plants from Iran.

Statistics show that in the last 20 years, the demand 
for buying ornamental flowers has been increasing 
worldwide.
It has taken a growing trend inside Iran as well, so 
that the cultivation of flowers and ornamental plants 
has expanded appreciably and the number of pro-
duction units has now reached 15,000.
In the past, Mahalat city, in central Markazi prov-
ince, was considered the hub of the flower produc-
tion in Iran, but now other important cities have 
been added to Mahalat.
Tehran province is one of the largest cities with 
3,200 production units in the cultivation of cut 
flowers and seasonal flowering plants, Mazandaran 
province with the cultivation of apartment plants 
and plants for green spaces, Mahalat city in the cul-
tivation of flowering plants and cut flowers, and the 
provinces of Isfahan, Kerman, Khorasan and East 
Azarbaijan are ranked next.

Iran has the 17th place in the world in the pro-
duction of flowers and ornamental plants, but it is 
ranked 107th in terms of export.
Every year, three billion flowers and ornamental 
plants are produced in the country, of which only 
300 million are exported. 50 percent of the pro-
duced flowers are sold domestically and the rest is 
thrown away.
As stated by the chairman of Flower Retailers’ As-
sociation of Tehran, flowers and ornamental plants 
consumption per capita in Iran is 20, while the fig-
ure is 150 to 250 in the world.
“We must have mass production to reduce the price 
of flowers”, Gholam-Hossein Soltan-Mohammadi 
has stated.
According to him, to produce flowers and orna-
mental plants for export, it should be considered as 
an industry and the demands of target companies 
should be evaluated.

‘Khuzestan can be a hub of flowers, ornamental plants production in Iran’
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Head of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) has 
said his organization is going to un-
veil a support package for the com-
panies active in the stock market next 
week, Mehr News Agency reported.
“We have prepared a support pack-
age for listed and over-the-counter 
companies that will be unveiled next 

week,” Mohammad Rezvani said on 
Monday in a ceremony held for hon-
oring Iran’s top 100 companies.
According to Rezvani, the mentioned 
package includes the facilitation of 
customs duty refunds and other ben-
efits, mainly for the country’s exem-
plary companies active in the stock 
market.

IRICA to unveil 
support package 
for stock market 
companies next 
week

TEDPIX drops 7,800 
points on Tuesday

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
7,892 points to 1.646 million 
on Tuesday.
As reported, over 9.151 billion 
securities worth 59.82 trillion 
rials (about $149.55 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index 
dropped 7,539 points, and the 
second market’s index lost 
10,494 points
TSE is one of the four Irani-
an stock exchanges, and the 
most important one. The other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).

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

‘Developing trans-
portation infra-
structure, a must for 
boosting Iran-Na-
mibia trade’

The deputy head of the Iran 
Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) says developing 
transportation infrastructure is 
a prerequisite for the expansion 
of trade ties between Iran and 
Namibia.
Speaking in a meeting with 
Head of Namibia Chamber 
of Commerce and Industry 
Charity Mwale Mwiya in Teh-
ran on Tuesday, Alireza Yavari 
expressed dissatisfaction 
with the current level of trade 
between the two countries, 
saying: “The lack of transpor-
tation infrastructure between 
the two countries is the most 
important reason for the de-
crease in the level of trade 
relations between Iran and 
Namibia.”
As reported by the ICCIMA 
portal, Yavari pointed to phar-
maceuticals, food industry, and 
agriculture as potential areas 
for cooperation between the 
two countries and said: “Since 
these areas are not affected by 
the U.S. sanctions, the cham-
bers of commerce of Iran and 
Namibia can establish good 
business relations in these ar-
eas.”
Mwiya for her part expressed 
interest in using the experienc-
es of Iranian companies in pro-
cessing agricultural products 
and stated: “Namibia is one of 
the world’s top meat exporters 
and one of the successful coun-
tries in the field of fisheries and 
fish farming.”
“Iran and Namibia can also 
have good cooperation in the 
field of processing precious 
stones, including diamonds,” 
she stressed.

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

CBI steps in to sta-
bilize forex market

The governor of the Central 
Bank of Iran (CBI) said the 
bank has started taking the 
necessary measures to stabi-
lize the foreign currency ex-
change market in collaboration 
with exchange shops, IRIB re-
ported.
“As of today, the central bank 
and exchange offices will take 
joint measures to manage 
foreign currency resources 
in order to restore economic 
stability in the country,” Mo-
hammad-Reza Farzin Twitted 
on Tuesday.

Best Foods To 
Increase Breast 

Milk Supply
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.stylecraze.com/articles/effective-home-remedies-to-increase-breast-milk/

As stress may reduce your output, try 
simple home remedies and foods to 
boost production!
You can increase breast milk supply 
naturally, so put your worries of not 
making enough for your child to rest.
Breast milk is vital, especially for the 
first few months of an infant’s life, as it 
contains all the essential nutrients and 
some protection for the baby. Ideally, 
to promote healthy growth and devel-
opment, immune system function, and 
bonding, babies should only ingest 
breast milk for the first several months 
of their lives. However, if you think that 
your baby is still hungry after feeds or 
concerned with your supply, you can 
consume certain foods and follow cer-
tain guidelines to keep up and increase 
your milk supply.
Causes Of Low Breast Milk Supply
If you are wondering why you don’t 
have enough breast milk supply to 
satisfy your little one, here are some 
possible reasons:
• You don’t drink enough water.
• You have started breastfeeding late 
and not on the day of delivery.
• You are not breastfeeding often 
enough.
• You are taking certain medications.
• You have had previous breast sur-
gery.

• Other factors include premature birth, 
high blood pressure (induced by preg-
nancy), maternal obesity, and diabetes.
But, why is breastfeeding so impor-
tant? These facts will tell you why.
Facts About Breastfeeding – Why Is It 
Important?
• Human milk has the ability to boost a 
baby’s immunity big time.
• Breastfeeding reduces your infant’s 
risk of contracting diseases later in life.
• It is also beneficial to the mother and 
reduces her risk of developing breast 
cancer, heart disease, and osteoporo-
sis.
• Breastfeeding speeds up the postpar-
tum recovery of the mother.
• New mothers can more easily re-
turn to their pre-pregnancy weight by 
breastfeeding more often.
• About 75% of new moms produce 
more milk in their right breast as com-
pared to their left.
• Breastfeeding lowers the risk of sud-
den infant death syndrome (SIDS).
• It can also reduce your infant’s risk 
of developing cavities or getting braces 
later in life.
• Breast milk contains certain sub-
stances that promote sleep in babies 
and calmness in mothers.
The amount of milk your breasts can 
produce has nothing to do with their 

shape or size.
Breastfeeding is of great significance 
in the early years for your baby. If 
you feel that your breast milk supply 
is not up to par, all you need to do is 
start consuming more of the following 
foods.
Best Foods To Increase Breast Milk 
Supply
1. Fenugreek Seeds
You Will Need
• 1 teaspoon of fenugreek seeds
• 1 cup of water
• Honey
What You Have To Do
1. Boil a teaspoon of fenugreek seeds 
with a cup of water in a saucepan.
2. Simmer for 5 minutes and strain.
3. When the tea is warm enough to 
drink, add a little honey.
4. Consume fenugreek tea about 3 
times daily to increase your breast milk 
supply.
Why This Works
Fenugreek seeds are one of the best 
ingredients that can increase breast 
milk supply. They are good sources of 
phytoestrogen and also exhibit galac-
tagogue properties in nursing mothers 
(1). 
2. Drumsticks
You Will Need
1/2 cup of freshly extracted drumstick 

juice
What You Have To Do
Consume half a cup of freshly extract-
ed drumstick juice once daily.
Why This Works
Drumsticks are a rich source of many 
nutrients that help in stimulating the 
mammary glands to produce more 
milk. Consuming drumstick juice also 
improves blood circulation, which, in 
turn, increases your breast milk supply 
(3).
3. Fennel Seeds

You Will Need
• 1 teaspoon of fennel seeds
• 1 cup of hot water
• Honey
What You Have To Do
1. Add a teaspoon of fennel seeds to a 
cup of hot water.
2. Steep for 5 to 10 minutes and strain.
3. Allow the tea to cool a little before 
adding some honey.
4. Consume fennel tea 2 to 3 times 
daily.
5. Alternatively, you can also chew on 
some fennel seeds.
Why This Works
Fennel is another herb that is used as 
a galactagogue for nursing mothers. 
The seeds are phytoestrogens, i.e., 
they mimic estrogen, a hormone that 

is known to increase the production of 
breast milk (4).
4. Milk Thistle
You Will Need
Milk thistle supplements
What You Have To Do
Take 2 to 3 milk thistle capsules daily.
Why This Works
Milk thistle is a flowering plant that 
was used in the ancient times to in-
crease the production of breast milk. 
As a phytoestrogen, it displays estro-
genic activity, which helps in increas-
ing the breast milk supply (5).
5. Garlic
You Will Need
Peeled garlic cloves
What You Have To Do
1. Mince the garlic cloves and add the 
paste to your dishes.
2. You can also chew on a few garlic 
cloves throughout the day
Why This Works
Garlic has lactogenic properties that 
help increase breast milk supply in 
mothers. 
6. Herbal Tea
You Will Need
Herbal teas like anise tea or caraway 
tea
What You Have To Do
Drink 2 to 3 cups of anise or caraway 
tea daily.

Production of steel products in Iran 
stood at 14.527 million tons in the 
first nine months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-De-
cember 21, 2022), according to the 
data released by Industry, Mining 
and Trade Ministry.
The ministry’s data indicate that the 
nine-month steel products output 
has fallen 23 percent as compared 
to the production in the same peri-
od of time in the past year.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and 
obstacles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and the coro-
navirus outbreak that has severely 
affected the performance of the 
world’s top producers.
The country is expected to climb to 
seventh place among the world’s 
top steel producers by the Iranian 
calendar year 1404 (March 2025).
The latest report released by the 
World Steel Association (WSA) 
shows that Iran’s crude steel out-
put has increased 8.5 percent in 

the first 11 months of 2022, while 
the world steel output has fallen 3.7 
percent in the said period.
Production of crude steel in Iran 
reached 27.9 million tons during 
the mentioned 11 months, as com-
pared to 25.7 million tons in the 
first 11 months of 2021.
The WSA put the crude steel output 
by the world’s top 64 producers at 
about 1.691 billion tons in the men-
tioned time span.
During the first 11 months of the 
current year, all of the world’s top 
10 steel producers except for Iran 
and India experienced a decline in 
their steel output, according to the 
WSA report.
Iran’s monthly crude steel output 
stood at 2.9 million tons in Novem-
ber, registering a 3.9 percent rise 
compared to the figure for the same 
month in 2021.

The Islamic Republic of Iran main-
tained its place as the world’s 10th 
biggest steel producer in the period 
under review.

Over 14.5m tons of steel 
products produced in 9 months

During the past Iranian calendar week (end-
ed on Friday), Iran Mercantile Exchange 
(IME) witnessed trade of 2,077,181 tons 
of commodities and 10,155 vehicles with 
a total trading value of more than $813 
million on its physical market.
As reported by the IME’s Public Relations 
and International Affairs Department, the 
exchange traded on its metals and miner-
als trading floor 1,715,839 tons of com-
modities valued at more than $597 million.
On this floor the IME sold 860,447 tons of 
cement, 440,000 tons of iron ore, 356,207 
tons of steel, 42,000 tons of sponge iron, 
9,125 tons of aluminum, 8,500 tons of 
copper, 1,625 tons of zinc, 200 tons of 
molybdenum concentrate, 13 kg of gold 
bars and 10,155 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on both 
domestic and export rings of its oil and 
petrochemical trading floor 357,301 tons 
of commodities worth almost $211 mil-
lion.
Commodities traded on this floor included 
134,857 tons of bitumen, 75,000 tons of 
vacuum bottom, 90,536 tons of polymeric 

products, 17,000 tons of lube cut, 31,930 
tons of chemicals, 12,050 tons of sulfur, 
4,665 tons of base oil, 500 tons of petro-
leum products and 200 tons of insulation.
The IME also traded within the same week 
4,041 tons of commodities on its side 
market.
As previously reported, 8,776,034 tons of 
commodities worth over $3 billion were 
traded at Iran Mercantile Exchange during 
the past Iranian calendar month Dey (end-
ed on January 20).
The exchange saw on both domestic and 
export pits of its oil and petrochemical 
trading floor, trade of 1,589,743 tons of 
commodities valued at more than $911 
million.
The IME’s customers purchased on this 
floor 377,000 tons of vacuum bottom, 
508,989 tons of bitumen, 383,683 tons 
of polymeric products, 144,560 tons 
of chemicals, 129,100 tons of lube cut, 
20,535 tons of sulfur, 21,552 tons of oil, 
6,524 tons of petroleum products, 560 
tons of insulation and 740 tons of feed-
stocks.

Moreover, the exchange saw trade of 
7,017,408 tons of commodities and 
28,455 vehicles worth more than $2 billion 
on its metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
4,071,313 tons of cement, 1,173,000 
tons of iron ore, 1,483,512 tons of steel, 
262,075 tons of zinc, 69,325 tons of 
aluminum, 42,000 tons of sponge iron, 
30,178 tons of copper, 2,000 tons of coke, 
800 tons of molybdenum concentrate, 550 
tons of lead, 42 tons of precious metals 
concentrate and 45 kg of gold bars.
Last was the IME’s side market on which 
the exchange traded 168,882 tons of com-
modities
The value of trades at Iran Mercantile Ex-
change 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, 2022), which 
was the highest level of growth in the his-
tory of the exchange since its establish-
ment.
Statistical data show that in the past year, 
in addition to new records in the volume 
and value of trades of different products, 
10 major records in total value and phys-
ical market trades were registered. In a 
way that besides the total value of trades, 
the volume and value of physical market 
trades, the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, the 
value of oil products trades and the vol-
ume and value of side market trades all hit 
records.
IME is one of the four major stock mar-
kets of Iran, the other three markets are 
Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s over-
the-counter (OTC) market known also as 
Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

Commodities worth over $813m traded at IME in a week
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قـرارداد سـه جانبه تأمیـن، انتقال و 
توزیـع فرآورده هـای نفتـی حـوزه 
شـرکت های زنجیـره ای توزیـع 
)برندینـگ( بیـن شـرکت ملـی 
پخـش فرآورده های نفتی، شـرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان و شـرکت 
راهبـر ترابـر انـرژی امضا شـد. این 
قـرارداد بـا حضـور جلیل سـاالری، 
مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیش 
نفتـی،  فرآورده هـای  پخـش  و 
علی اکبـر نژادعلـی، مدیرعامـل 
شـرکت ملـی پخـش فرآورده های 
نفتی، محسـن قدیـری مدیرعامل 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان و 
ابراهیـم کاویانی پـور، مدیرعامـل 
شـرکت راهبـر ترابـر انـرژی امضا 

شـد.
هـدف از امضـای ایـن تفاهم نامـه 
تقویـت زیرسـاخت های زنجیـره 
تأمیـن و توزیع فـرآورده در کشـور، 
مدیریت مصرف سـوخت و کاهش 
تصدی گـری دولت در حـوزه نقل و 

انتقال فـرآورده اسـت.
جلیل سـاالری، مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخـش فرآورده های 
نفتـی در این جلسـه از زیر پوشـش 
شـرکت های  گرفتـن  قـرار 
صاحـب مجـاری عرضـه ازسـوی 
تولیدکننـدگان فـرآورده خبـر داد 
گفـت: شـرکت های صاحـب  و 
مجـاری عرضـه در قالـب نـو طرح 
برندینـگ، کار تولیـد را به مـوازات 
انجـام می دهنـد کـه گام بزرگی در 
حـوزه برندینـگ بـه شـمار می آید.

وی افـزود: گام نخسـت ایـن طرح 
در پاالیشـگاه تبریـز به صـورت 
محـدود آغـاز و مقـرر شـد در یکی 
از کالنشـهرها نیـز اجرایی شـود تا 
بتوانیـم به تدریـج، ظرفیـت انتقـال 

را ایجـاد و خـود منطقه، فـرآورده را 
عرضـه کنـد.

مدیرعامل شـرکت ملـی پاالیش و 
پخـش فرآورده هـای نفتـی اضافه 
کـرد: توزیـع روزانـه ۱۲۰ میلیـون 
لیتـر سـوخت در حـوزه نیروگاهی، 
۱۰۵ میلیـون لیتر بنزیـن در بخش 
حمـل و نقـل، ۸۵ میلیـون لیتـر 
نفـت گاز، ۱۵ میلیون لیتـر در حوزه 
صنایـع و حمـل و نقـل عمومـی و 
تأمیـن سـوخت دیگـر بخش هـا 
نظیر صنایـع سـیمان عـدد بزرگی 
اسـت که به لطف خداونـد و تالش 
همـکاران مـن در مجموعـه تولیـد 
و دحمـل و نقـل محقـق شـد و 
توانسـتیم شمال شـرق کشـور را 
به صـورت کامـل پوشـش دهیـم.

بـه   ۱۴۰۵ سـال  در 
ضریـب  باالتریـن 
پیچیدگـی در منطقه خواهیم 

رسید
مدیرعامـل  قدیـری،  محسـن 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 
نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه 
اینکـه ایـن هلدینـگ در نظـر دارد 
در سـال ۱۴۰۵ بـا باالترین ضریب 
پیچیدگـی در منطقـه یعنـی ۱۲٫۶ 
محصوالت تمام صادراتـی را تولید 
کند، اظهـار داشـت: برای رسـیدن 
به ایـن هـدف همـه زیرسـاخت ها 
را تعریـف و رونـد اجرایی شـدن آن 

را آغـاز کرده ایـم.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۴۰۰ 
پروژه بـرای هلدینـگ پتروپاالیش 
اصفهـان تعریـف و آغـاز بـه کار 
کرده ایـم، گفـت: تعـداد پروژه های 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهان به 
انـدازه تمـام پروژه هـای فعـال در 

صنعـت نفت کشـور اسـت.
مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیش 
اصفهان بـا اشـاره به اینکـه نیروی 
انسـانی بـرای تحقـق اسـتراتژی 
 ۱۴۰۵ تـا سـال  تعریـف شـده 
مهم تریـن مؤلفـه موفقیـت اسـت، 
افـزود: از ایـن رو همه توان خـود را 
بـه کار گرفته ایم تـا در همـه ابعاد از 
جملـه حقـوق و دسـتمزد، وضعیت 
قـرارداد، خدمـات رفاهـی، خدمات 
بهداشـت و درمـان و … باالتریـن 
میـزان رضایـت کارکنـان از کف تا 
سـقف سیسـتم را به دسـت آوریم.

وی اضافـه کـرد: در این راسـتا باید 
بـه تبدیـل وضعیـت قـرارداد یـک 
هـزار و ۸۲۰ نیـروی انسـانی تا ۲۰ 
سـال سـابقه کار، تغییـر پوشـش 
بیمـه ای و توسـعه مراکـز طـرف 
قـرارداد درمانی تـا ۲۰ هـزار مرکز، 
توزیع بـن خریـد بین همه پرسـنل 
به صـورت عادالنه، توانمندسـازی 
فرزنـدان کارکنـان و اسـتعدادیابی 

بیـن آنهـا بـا همـکاری دانشـگاه 
صنعتـی و ارائه خدمـات رفاهی بین 
همـه کارکنان به صورت یکسـان و 

… اشـاره کـرد.
قدیری بـا بیان اینکه اینکه اشـتغال 
زایـی از دیگر برنامه های در دسـتور 
کار هلدینـگ پتروپاالیش اصفهان 
اسـت، تصریـح کـرد: مـا در برنامه 
کاری خـود اشـتغال زایی بـرای ۱۰ 
هزار نفـر را در دسـتور کار داریم و با 
همـکاری ۶ شـرکت زیـر مجموعه 
تـازه تأسـیس ایـن امـر را محقـق 

خواهیم سـاخت.
وی فلسـفه وجـودی راه انـدازی ۶ 
شـرکت زیرمجموعـه را در واقـع 
ایجـاد بازوهـای مناسـب بـرای 
اجـرای پروژه هـای در دسـتور 
کار شـرکت دانسـت و افـزود: ایـن 
بازوها مـا را در رسـیدن به شـرکت 
پتروپاالیشـی پـاک بـا کمتریـن 

آلودگـی کمـک خواهنـد کـرد.
مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیش 

اصفهـان بـا اشـاره بـه راه انـدازی 
شـرکت راهبـر ترابـر انـرژی نیـز 
تصریـح کـرد: توزیـع سـوخت در 
سـطح کشـور در هر فصلی از سـال 
امـری الزامی اسـت، برای ایـن امر 
مـا ایـن مجموعـه را بـرای از بیـن 
بـردن همـه دغدغه هـا در زمینـه 
توزیع سـوخت و انـواع فرآورده های 

نفتـی راه انـدازی کرده ایـم.
وی ادامـه داد: بـرای ایـن امـر 
حمـل  زمینـی  نـاوگان  خریـد 
سـوخت، نـاوگان ریلی و کشـتی را 
برنامه ریـزی کرده ایـم و تـا سـال 
۱۴۰۴ به همـه اهداف خـود در این 

شـرکت خواهیـم رسـید.
قدیری اضافه کـرد: شـرکت راهبر 
ترابـر انرژی ایـن ظرفیـت را دارد تا 
در زمینه پخـش فرآورده های نفتی 
بازویی مناسـب برای شـرکت های 
مرکزی کشور باشـد ودر واقع برای 
هلدینگ پتروپاالیـش اصفهان نیز 
سـودآوری باالیی را خواهد داشـت.
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نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: ثمرهایی کـه تا امـروز از صنایع بـه اصفهان رسـیده، از 
یک طـرف تـاراج آب و از سـوی دیگـر آلـوده کردن هـوا بوده 
اسـت. محمدتقـی نقدعلـی، در گفت وگـو با ایسـنا با اشـاره به 
آلودگی هوا و موضـوع مازوت سـوزی، اظهار کـرد: از روزهای 
ابتدایـی کـه بحـث مازوت سـوزی در اصفهـان مطرح شـد، به 
ایـن موضـوع ورود کرده و بـرای بررسـی میدانـی، بازدیدی از 
نیروگاه شـهید منتظـری داشـتیم. گزارشـی از بحـث ناترازی 
گاز در صحـن علنـی ارائـه نیـز و پیشـنهاداتی بـرای رفـع این 

ناتـرازی مطـرح شـد کـه اساسـًا مسـئله سـوختن مـازوت را 
برطـرف می کـرد.

وی افـزود: طرحـی در دسـتور کار پاالیشـگاه قـرار دارد کـه 
بـا تبدیـل مـازوت تولیـدی بـه فـرآورده و لغـو تولیـد مـازوت، 
مازوت سـوزی را منتفـی می کنـد. همچنیـن در طـرح توسـعه 
نیروگاهـی، فناوری هایـی را در دسـتورکار داریـم کـه بـا یـک 
سـوم مصـرف گاز فعلی، برقـی معـادل برق امـروز تولید شـود.

این نماینده مجلس گفت: مسـئله ای که اخیراً توسـط مسـئولین 
اسـتان مطـرح شـده، تصویـب موضـوع لغـو مازوت سـوزی در 

اصفهـان اسـت، امـا متأسـفانه نگاهـی کـه مسـئوالن محیـط 
زیسـت به شـهر اصفهـان و شهرسـتان های متأثـر از آالینده ها 
دارنـد، نگاهـی از سـر سـاده انگاری اسـت و این سـهل انگاری 
و سـاده انگاری مسـئولین محیط زسـت نسـبت بـه معضـالت 

زیسـت محیطـی، غیرقابـل تحمل اسـت.
وی تصریح کـرد: آنچـه امروز مـردم اصفهـان را رنـج می دهد، 
این اسـت کـه مقامات ارشـد محیط زیسـت، بـا موضـوع هوای 
اصفهـان و مازوت سـوزی سـاده انگارانه برخـورد می کننـد و 
مـا در مجلـس شـورای اسـالمی هـم در قالـب سـؤال و هم در 

جریـان پیگیریی هـای نظارتی، مسـئله محیط زیسـت اصفهان 
را پیگیـری می کنیـم، کـه از یک سـو آب اصفهـان را بـه تاراج 
بردنـد و از سـوی دیگـر هـوای اصفهـان را ایـن چنین سـاده و 
بی پاسـخ بـا خطرناک تریـن آالینده ها آلـوده می کننـد. نقدعلی 
تأکید کـرد: ثمـره ای که تا امـروز از صنایـع به اصفهان رسـیده، 
از یک طـرف تـاراج آب و از سـوی دیگر آلـوده کردن هـوا بوده 
اسـت. ما به عنـوان نماینـدگان مردم، ایـن مسـئله را در مجلس 
به جد دنبـال می کنیـم و در کوتاه مدت اجـازه نخواهیـم داد که 

مسـئله مازوت سـوزی ادامـه پیـدا کند.

معاون طبیعی و تنوع زیسـتی سـازمان حفاظت محیط زیست کشـور گفت: بخش 
زیـادی از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیسـتی طی ۷۰ سـال اخیـر از بین رفته انـد و ادامه 

این رونـد در آینـده قابل جبـران نخواهد بود.
حسـن اکبری در نشسـت معاونان طبیعی و تنوع زیستی محیط زیسـت کشور که 
در اصفهـان برگزار شـد، با بیـان اینکه سـازمان حفاظت محیط زیسـت در سـطح 
کالن سـازمان مظلومی اسـت، اظهار داشـت: مظلوم ترین بخش در این سـازمان 
نیز حیات وحش و طبیعت اسـت؛ ایـن به این معنا نیسـت که در سـایر بخش های 
محیط زیسـت وضعیت خوبی داریم امـا برای مثال آلودگی هوا رسـوا کننده اسـت 

زیرا دیـده می شـود اما نابـودی حیات وحـش دیده نمی شـود.
وی ادامـه داد: نزدیـک بـه ۵۰ سـال پیـش در همین شـرق اصفهان گونـه گورخر 
ایرانـی وجود داشـت یـا در منطقه حفاظت شـده عبـاس آبـاد یوزپلنگ آسـیایی را 

داشـتیم اما امروز ایـن گونه ها نیسـتند، از ِجبیـر و بسـیاری از گونه هـای پرندگان 
خبری نیسـت و اگر چه ذخایـری باقی مانـده اما بخش زیـادی از بین رفتنـد و این 

حاصل توسـعه ای بـوده که طـی ۶۰- ۷۰ سـال اخیر اتفـاق افتاده اسـت.
معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیستی سـازمان حفاظت محیط زیست کشور 
تصریح کرد: اگر روند نابودی منابع طبیعی کشـور با همین روند ادامه داشـته باشـد 

و از بین برود در آینده قابل جبران نیسـت. 
اکبری افزود: مسـئله آلودگی هوا بـا علم قابل حل اسـت اما اگر یوزپلنگ آسـیایی 
منقرض شد نسـل این گونه زیسـتی قابل جبران نخواهد بود؛ در موضوع تاالب ها 
اگر امـروز اعتبـارات زیادی هـم تخصیص دهند آیـا گاوخونـی را می تـوان با پول 

احیا و تنوع زیسـتی آن هـا را حفظ کرد؟
وی با بیـان اینکه رسـالت مـا این اسـت که جلـوی نابودی بیشـتر منابـع طبیعی 

کشـور را بگیریم، تصریـح کرد: نمی خواهیـم بازدارنـده رفتار کنیم کـه چوب الی 
چرخ توسعه کشـور باشـد اما می خواهیم توسـعه به گونه ای باشـد که سرمایه های 

زیسـتی از بین نـرود و هر جا الزم اسـت اقـدام احیایی انجـام دهیم. 
معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیستی سـازمان حفاظت محیط زیست کشور 
خطاب به معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری اصفهان و مدیـرکل میراث 
فرهنگی و گردشـگری و صنایع دسـتی این اسـتان کـه از حاضران جلسـه بودند، 
در خصـوص موضـوع اکوتوریسـم و اکوپارک هـا در اصفهـان، ابـراز داشـت: اگـر 
سـرمایه گذار مناسـبی وجود داشـته باشـد در حوزه توریسـم آمادگی داریم که کار 
بنیادین اساسـی صـورت گیـرد و افرادی سـرمایه گـذاری کنند که عاشـق محیط 

زیسـت باشند.
اکبری افـزود: کار خوبی کـه در تانزانیـا و کنیا در خصـوص اکوپارک ها وجـود دارد 

و همین سـهمی که دنیا در اکوتوریسـم دارد، مـا نداریـم در حالی که عمـده درآمد 
حاصل کشـورهایی چون تانزانیا و کنیا از اکوتوریسـم اسـت.

وی با اشـاره به اینکه نیمی از جمعیت آهوان کشور در اسـتان اصفهان است، اظهار 
داشت: این اسـتان بیشـترین جمعیت بز و قوچ و میش و آهو را دارد و آمادگی داریم 
اگر سـرمایه گذاری خوب کـه مطابق با اصـول و برابر بـا برنامه جامع پیـش بیاید، 
ایجـاد اکوپـارک در اصفهـان می تواند نـه تنها در سـطح کشـور کـه در خاورمیانه 
حرف بـرای گفتن خواهد داشـت، اگر سـرمایه گـذاری خـوب وجـود دارد، هدایت 
کنید تـا کار خوبـی را در اکوتوریسـم بـا محوریـت مشـاهده حیات وحش داشـته 

شیم. با
به گزارش مهر، نشسـت ۲ روزه معاونان طبیعی و تنوع زیسـتی ادارات کل حفاظت 

محیط زیسـت سراسـر کشـور به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.

نماینده خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

تاراج آب و آلوده کردن 
هوا؛ ثمره صنایع در 
اصفهان

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

نابودی حیات وحش و منابع طبیعی کشور قابل جبران نیست

قرارداد ۳  جانبه تأمین، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی حوزه برندینگ امضا شد:

حرکت به سمت مدیریت مصرف سوخت و کاهش تصدی گری دولت

سـعید سـاکت پیرامـون عملیـات تعمیـر و بازآمـاد )اورهـال( فنـی بازی 
بـازوی چرخـان شـهربازی شـهر رویاهـا اظهارداشـت: مجموعـه شـهر 
رویاها بـا دارا بـودن ۱۱ بازی روباز، ۴ سـینما و بیـش از ۶۵ بـازی رایانه ای 
پـس از راه انـدازی در سـال ۱393 بـه عنـوان یکـی از مراکـز بازی هـای 
مـدرن شـناخته شـده کـه طـی سـالهای گذشـته خدمـات ویـژه ای را در 
حوزه تفریحی و سـرگرمی بـه گردشـگران و عالقه مندان به تفریـح ارائه 

کرده اسـت.
وی افزود: اکنون پس از گذشـت بیش از ۸ سـال از زمـان افتتاح این کالن 
مجموعه تفریحی نسـبت به دمونتـاژ و بروزرسـانی برخـی بازی های این 
مجموعه اقدام شـده کـه به دنبـال اتخـاذ این تصمیـم، عملیـات تعمیر و 
بازآماد )اورهـال( فنی بـازی بـازوی چرخان شـهر رویاها برای نخسـتین 
بار، بـه عنـوان یکـی از پرطرفدارترین بازی هـای این مجموعـه تفریحی 

آغـاز و انجـام پذیرفت.
مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی، فرهنگی و ورزشـی 
سـپاهان شـهرداری اصفهان با اشـاره به راه انـدازی این مجموعـه بازی، 
بیان کرد: در ابتدای برگزاری جلسـات تخصصی این عملیـات فنی برخی 
اعتقادها بـر آن بود که عملیات بازآمـاد )اورهال( فنی بـازی بازوی چرخان 
جز بـا مشـارکت و همراهی نیروهـای فنی خارجـی امکان پذیر نیسـت اما 
با تداوم برگزاری جلسـات تخصصی و کارشناسـی و بررسـی ابعاد مختلف 
عملیاتی سـازی ایـن پـروژه، ضمـن تعییـن برنامـه زمانبندی، شناسـایی 
نیروهای ماهر بـا اتکا بـر دانش بومـی و داخلی، عملیـات تعمیـر و بازآماد 

)اورهـال( آغـاز و به انجام رسـید.
وی با اشـاره به انجـام ۱۰3 روز اقدام فنـی، برقی و مهندسـی درخصوص 
ایـن بـازی، در تشـریح جزئیات ایـن پروژه خاطرنشـان کـرد: در راسـتای 
انجام عملیـات تعمیـر و بازآماد )اورهـال( فنی بـازوی چرخـان نزدیک به 
۲۵۰۰ نفر سـاعت اقدام فنی، برقی و مهندسـی، اصالح ظاهـری، اورهال 
و تزریـق 3۰ صندلی و نصب مجـدد آن، خریداری و نصـب 3۸۰۰ چراغ بر 

بدنه بـازی بـازوی چرخان انجـام پذیرفت.
سـاکت پیرامون مراحل انجـام این عملیـات به ترتیـب اولویـت گفت: در 
ابتـدا مـوارد نیازمند به تعمیرات توسـط تکنسـین ها و مهندسـان شـرکت 
توسـعه سـیاحتی سـپاهان شناسـایی، سـپس دمونتاژ آن انجام شـد، پس 
از آن چرخ دنـده گـردان )اسـلورینگ( و هیدروموتـور )گیربکـس بـازوی 
چرخان( در تعمیرگاه تعمیر و در نهایت ظاهرسـازی سـازه بـازوی چرخان 
همچون نصـب چراغ هـای آن، رنگ آمیـزی کامل سـازه و بروزرسـانی و 
اصالح صندلی هـا با رعایـت الزامات مورد نیـاز آن صورت پذیرفته اسـت.

وی با بیـان آنکه اکنـون در مرحلـه انجام الزامات سـازمان ملی اسـتاندارد 
و دریافـت مجـوز ایمنی اسـتاندارد این بـازی از سـوی اداره کل اسـتاندارد 
اسـتان اصفهان هسـتیم پیرامـون برنامه های توسـعه ای آتی شـهربازی 
شـهر رویاها، اظهارداشـت: شـهربازی شـهر رویاها به وسـعت ۱۷ هکتار 
به عنوان یکـی از بزرگترین شـهربازی های کشـور قابلیـت آن را دارد تا با 
حضور سـرمایه گذاران در بخش های مختلف همچون تفریح و سـرگرمی 
و فعاالن حـوزه غذا، بـه یکـی از پرمخاطب تریـن و جذاب تریـن مراکز به 

لحـاظ تنوع تفریـح در کالنشـهر اصفهان و در قلب کشـور تبدیل شـود.

سیاحتی،  مجتمع های  توسعه  مدیرعامل شرکت 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: 
به دنبال آغاز بررسی اصالح و بروزرسانی بازی های 
شهربازی شهر رویاها، عملیات تعمیر و بازآماد )اورهال( 
فنی بازی بازوی چرخان برای نخستین بار توسط 
متخصصان بومی و داخلی شرکت توسعه سیاحتی 

سپاهان انجام شد.

 توسط متخصصان بومی در پارک
»شهر رویاها« انجام گرفت؛

 تعمیر و بازآماد فنی بازی
بازوی چرخان 

گزارش معاون امور هماهنگی عمرانی اسـتانداری 
اصفهان گفـت: رونـد اجرایی طـرح انتقال 
آب کوهرنـگ 3 دوباره آغاز شـده اسـت و 
تکمیل این پـروژه از سـر گرفته می شـود.

عملیات اجرایی طرح انتقـال آب کوهرنگ 
3 شـامل سـد و تونـل در سـال ۱3۷۷ بـا 
هـدف تأمیـن آب بـه میـزان حـدود ۲۵۰ 
میلیـون مترمکعـب در سـال بـرای تأمین 
بخشـی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران 
آغـاز و قـرارداد سـاخت سـد تونـل سـوم 
کوهرنگ نیز در سـال ۱3۸9 بسـته شـد و 
قرار بـود سـال 93 به بهـره برداری برسـد 

کـه تاکنـون محقق نشـده اسـت.
مهـران زینلیـان بـا بیـان اینکه تـا چندی 
قبل پـروژه تعطیـل بود، افـزود: بر اسـاس 
تصمیمـات وزارت نیـرو، مشـاور کـه 
مسـوولیت اصلی پـروژه را بـر عهـده دارد 
و پیش تـر برکنـار شـده بـود دوباره بـه کار 

دعـوت شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـه اخیـر 
بـا حضـور ذینفعـان طـرح تصریـح کـرد: 
تاکید ما به روزرسـانی قـرارداد این مشـاور 
بود تا پـروژه در بخش سـاخت سـد از سـر 

گرفتـه شـود.
معاون امور هماهنگی عمرانی اسـتانداری 
اصفهـان با اشـاره بـه آمـاده بـودن تونل و 
تالش بـرای تعبیـه پمپ ها اظهارداشـت: 
البته بـه دلیل سـرمای هـوا اکنـون کاری 
در پـروژه انجام نمی شـود امـا در فروردین 
و اردیبهشـت سـال ۱۴۰۲ اجـرا را آغـاز 

خواهیـم کرد.
زینلیان ادامه داد: در مـدت اخیر ۵۰ میلیارد 
تومـان نیـز از سـوی اسـتان بـرای برخی 
آزادسـازی مرتبط بـا طـرح در قالب قرض 

در اختیـار وزارت نیرو قـرار گرفت.

زاینـده رود به طـول بیـش از ۴۰۰ کیلومتر 
بزرگترین رودخانـه منطقه مرکـزی ایران 
اسـت کـه از کوه هـای زاگـرس مرکـزی 
بویژه زرد کـوه بختیاری سرچشـمه گرفته 
و در کویـر مرکـزی ایران به سـمت شـرق 
پیـش مـی رود و بـه تـاالب گاوخونـی در 

شـرق اصفهـان می ریـزد.
دوره ای  خشـکی های  بـه  نگاهـی 
رودخانـه زاینـده رود، کاهـش تخصیـص 
زمیـن،  فرونشسـت  کشـاورزی،  آب 
ریزگردهـا، مشـکالت عدیـده زیسـت 
محیطـی بخصـوص بـرای تـاالب بیـن 
المللـی گاوخونـی و آمـار و ارقـام مربـوط 
به بارندگی هـا در حوضـه آبریز زاینـده رود 
به عنـوان یکـی از اصلی تریـن منابـع 
آب مرکـزی ایـران از یـک سـو و کاهـش 
بارش هـا و کـم شـدن میـزان ذخیره سـد 
زاینـده رود از سـوی دیگـر لـزوم اجـرای 
هرچـه سـریع تر پروژه هـای آبـی در ایـن 

خطـه را گوشـزد می کنـد.
کم آبی مناطـق مرکـزی ایران و خشـکی 
زاینـده رود به عنوان شـاهرگ حیاتـی این 
مناطـق، یکـی از اصلی تریـن مشـکالت 

امـروز منطقه میانی کشـور اسـت.

روند تکمیل طرح انتقال آب 
 کوهرنگ ۳

از سر گرفته می شود

 معاون امور هماهنگی عمرانی
استانداری اصفهان:

 خبر
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دبیر اجرایـی رویـداد اتـم در اصفهـان از اعالم فراخـوان الگوهـای موفق 
مردمـی در حل مسـائل برای برگـزاری فصـل دوم ایـن رویداد در اسـتان 

اصفهان خبـرداد.
رسـول حاج هاشـمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشـاره بـه اینکه محور 
رویداد اتـم شناسـایی الگوهـا و تجربه های موفق در حل مسـائل کشـور، 
اظهار داشـت: فصل یـک ایـن برنامـه از طریق شـبکه سراسـری در حال 
پخش اسـت و فصل دوم این رویـداد که بصورت اسـتانی برگزار می شـود 
در اسـتان اصفهـان با همکاری سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره(، اداره کل 

ورزش و جوانان و سـازمان فرهنگی ورزشـی شـهرداری اصفهـان در حال 
برنامه ریـزی و اجرایی شـدن اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن رویـداد افـرادی بـا تجربه هـای موفـق در 
حوزه هـای مختلفـی چـون محیط زیسـت، مسـائل فرهنگـی و اجتماعی، 
کارآفرینـی و امـور خیریـه و …شـرکت می کنند، افـزود: کسـانی که فکر 
مـی می کنـد ظرفیتـی بـرای شـرکت در ایـن رویـداد مسـابقه محـور را 
دارنـد، می توانند عبـارت )من یک اتم هسـتم( را بـه سـامانه ۱۰۰۰۲339 

پیامـک کننـد.

دبیـر اجرایی رویداد اتـم در اصفهان با اشـاره بـه اینکه این رویـداد تا پایان 
بهمن ماه در این شـهر برگزار می شـود، خاطرنشـان کـرد: در روز برگزاری 
ایـن رویـداد اجراهـا روی صحنـه مـی رود و سـه فـرد برتـر بـرای مرحله 

کشـوری برگزیده خواهند شـد. 
حاج هاشـمی با بیـان اینکه رویـداد اتم )حل مسـئله( بـه دنبال شناسـایی 
الگوهـا و تجربه هـای موفـق و نوآورانـه مردمـی بـرای حـل مسـائل 
 اسـت، ابـراز داشـت: شـرکت در ایـن رویـداد بـرای عمـوم و همه سـنین

آزاد است.

دبیر اجرایی یک رویداد خبر داد:

اصفهان میزبان 
رویداد اتم

معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری اصفهان گفت: 
عملیـات اجرایـی احـداث بزرگ تریـن مجموعـه نیـروگاه 

خورشـیدی کشـور بـه میـزان یکهـزار مـگاوات بـا حضور 
معـاون رییـس جمهـور و معـاون وزیـر نیـرو در اصفهـان، 

پایـان هفته جـاری آغـاز می شـود.
امیررضا نقـش در جلسـه ای بـه این منظـور در اسـتانداری 
افزود: در کشـور هـدف گـذاری چهار هـزار مگاواتـی برای 
تولیـد انـرژی پـاک و تجدیدپذیر انجام شـده اسـت و با این 
اقدام یکهـزار مـگاوات از این هدف گـذاری ملی در اسـتان 

اصفهـان محقـق خواهد شـد.
وی اظهـار داشـت: تـالش می شـود تـا در گام نخسـت تـا 
سـال آینـده 3۰ درصد از ایـن یکهـزار مگاوات انـرژی پاک 
به شـبکه سراسـری انرژی بـرق وارد و در فاصله سـه سـاله 

تمامی ایـن میـزان وارد مدار شـود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن اسـتان در پیـک مصـرف حـدود 
یکهزار تا یکهـزار و ۵۰۰ مگاوات به ویژه در فصل تابسـتان 

مصـرف انـرژی بـرق داریم.
وی یـادآور شـد: بـه مـدار آمـدن ایـن میـزان انـرژی 
تجدیدپذیـر می توانـد کسـری موجـود را جبـران و بـه 

جلوگیـری از آلودگـی هـوا کمـک کنـد.
نقش اضافه کـرد: باتوجه بـه اینکه نیروگاه شـهید منتظری 
حـدود یـک نیـروگاه یکهـزار و ۶۰۰ مگاواتـی اسـت کـه 
به طـور معمـول یکهـزار و ۲۰۰ مـگاوات آن بـر مدار اسـت 
تولید ایـن میزان انـرژی پـاک می توانـد در رفع نیاز اسـتان 

مؤثر باشـد.
معاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان بیان 
کـرد: هـم اینـک تنهـا ۵۰ مـگاوات انـرژی خورشـیدی در 
اسـتان تولید می شـود و با احـداث و بهره بـرداری از یکهزار 
مگاوات انرژی خورشـیدی جهـش ۲۰ برابری ایـن حوزه را 
با حضور سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی و حمایت های 

دولتی شـاهد خواهیـم بود.

با حضور معاون رئیس جمهور آغاز می شود:

عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در اصفهان



جهـــــــان
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 پریسا جمدی  هوش هیجانی )EQ( اهمیت زیادی در 
روابط عاشقانه دارد و جالب است بدانید که نقش پررنگی 
در تقویت شراکت، افزایش صمیمیت، حفظ ارتباط و ایجاد 

عشقی پایدار ایفا می کند.
 تأثیر هوش هیجانی بر روابط عاطفی

می دانید راز روابط صمیمی پایدار چیست؟ هوش هیجانی 
یا هوش عاطفی. هوش هیجانی ما را از هرگونه تغییر کوچک 
و بزرگ که در خودمان یا دیگران رخ می دهد آگاه می سازد، 
به همین دلیل نقش اساسی و مهمی در روابط عاطفی دارد 
همه ما توانایی دستیابی به عشقی که در آرزویش هستیم 
را داریم- یک رابطه همراه با صمیمیت عمیق، مهربانی 
متقابل، تعهد واقعی، مراقبت روحی؛ که تمام این موارد به 
دلیل نیاز به همدلی و توانایی ذاتی ما برای به اشتراک گذاشتن 
تجربیات عاطفی می باشند. اما برای دستیابی به چنین حس 
خارق العاده ای، به تمام مهارت های یک هوش عاطفی باال 
نیازمندیم: آگاهی احساسی خیلی عمیق برای جلوگیری 
از اشتباه در شیفتگی یا شهوت برای عشق پایدار؛ در واقع 
پذیرفتن احساساتی که در صورت نادیده گرفته شدن می توانند 

به رابطه آسیب وارد کنند.
 ایجاد روابط عاشقانه بوسیله هوش هیجانی

ما مجبور نیستیم وارد یک رابطه عاشقانه اشتباه شویم، 
و یا ازدواج ناموفق را تجربه کرده یا به روابط احساسی کوتاه 
مدت تن دهیم. ما مجبور نیستیم اجازه دهیم تضاد بین نیازها 
و خواسته هایمان با شریک عاطفی مان ایجاد شود؛ و همچنین 
مجبور نیستیم اجازه دهیم کسالت و مشاجره وارد روابط 

عاشقانه مان شوند.
 با اشتیاق و فعاالنه به دنبال تغییر در روابط تان 

باشید
باید ترس از تغییر را از خود دور کنید، آنوقت متوجه خواهید شد 
که تفاوت داشتن همیشه به معنای بدتر بودن نیست! خیلی 

اوقات با تغییر خیلی از شرایط بهتر می شوند. اگر روابط به 
سمت رشد و بهتر شدن حرکت نکنند، مطمعن باشید به سمت 
دیگری حرکت می کنند، به سمتی که ممکن است اصاًل 
دوست نداشته باشید. اگر شجاع و خوش بین باشید، قطعًا 
توانایی ایجاد تغییر را خواهید داشت. مثاًل از خودتان سؤال 
کنید، که آیا فردی که دوستش دارید نیازی به ایجاد یک تغییر 
در شما دارد؟ حتی می توانید در این راستا با یکدیگر برنامه ریزی 
کنید. آیا هنوز هم مثل گذشته خوشحالید؟ یا برای ایجاد انگیزه 
برای خوشحال بودن به تغییراتی نیاز دارید؟ بدون داشتن 
هوش عاطفی قطعاً نمی توانید به راحتی چنین فکرهایی را در 
سرتان مرور کنید، اما نباید این موضوع را نادیده بگیرید، به یاد 

داشته باشید که خیلی زود دیر می شود!
 چالش های پیش رو را به عنوان یک فرصت 

در نظر بگیرید، نه یک مشکل!
خب، خصوصیت خوش بینی و شجاعت شما می تواند این 
توانایی را در شما ایجاد کند که به چالش های رابطه و زندگی 
به عنوان یک فرصت نگاه کنید. خودتان را محک بزنید! ببینید 
چقدر می توانید خالق باشید. زمانی که به خاطر احساسات 
یکدیگر، دیگری را سرزنش نکنید قطعًا احساسات منفی 
بین شما جایی نخواهند داشت و قطعًا متوجه خواهید بود 
که اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. زمانی که از 
هوش هیجانی باالیی برخوردار باشید بهتر می توانید به حل 

مشکالت و چالش ها بپردازید.
 به همه احساساتی که نسبت به یکدیگر دارید 

احترام بگذارید
گاهی از آگاهی در مورد برخی خصوصیات فرد مورد عالقه مان 
چندان خوشحال نمی شویم، ولی وقتی پای احساسات به 
میان می آید باید همه آنها را بپذیریم. اشتباه نکنید، عاشق 
بودن به این معنی نیست که هرگز عصبانی یا ناامید نشویم 
یا به یکدیگر حسادت نکنیم. سرزنش عامل اصلی فروپاشی 

بسیاری از روابط است و خیلی از زوج ها به دلیل شرم، از داشتن 
روابط صمیمی و عمیق بی بهره هستند. سرزنش و شرم هردو 

از مشتقات خشم، ترس و اضطراب هستند.
 چگونه عاشقانه شریک زندگی مان را دوست 

داشته باشیم؟
تازه عاشق شده اید یا تازه با هوش هیجانی آشنا شده اید؟ این 
نکات را بخوانید: اجازه دهید همسرتان احساسات شما را بفهمد 
و درک کند. باید سعی کنید احساساتتان را بروز دهید و خود 
واقعی تان باشید. به تجربیات احساسی همسرتان گوش کنید. 
به احساسات همسرتان توجه کنید. ببینید همسرتان به چه نوع 
حمایت و احساساتی نیاز دارد؛ همان کاری که دوست دارد را 
انجام دهید. هرکس برای خود احساسات و رفتارها و طرز فکر 
به خصوص و منحصر به فردی دارد، ممکن است فردی از یک 
نوع رفتار بسیار خوشش آید اما همان رفتار برای فرد دیگری 
بسیار ناراحت کننده و عذاب آور باشد! در جمع به او توجه کنید، 
معادل هدایایی که به شما می دهد به او هدیه بدهید و ...؛ 

اینگونه سعی کنید احساس همدلی را در او ایجاد کنید.
شک دارید؟ سؤال کنید! قطعًا همه ما از تمام نیازها و 
خوسته های یکدیگر آگاه نیستیم، اگر در مورد چیزی شک 

دارید حتماً از همسرتان بپرسید.
توجه کنید که تنها مشکل در اشتباه کردن، نپذیرفتن اشتباه 
است. در هر رابطه ای خطاها و اشتباهاتی هست، اما در صورت 

پذیرفتن و جبران، خود راهی برای رشد است.
از تغییرات به عنوان یک فرصتی برای بهبود رابطه تان استفاده 
کنید: هر تغییری استرس زا است؛ اما فرصتی برای تجدید و 

احیای رابطه نیز می باشد.

www.helpguide.org/articles/mental-health/
emotional-intelligence-love-relationships.
htm

هوش هیجانی )عاطفی( در عشق و روابط؛

)EQ( آنچه همه جا هست؛

اقـدام  شـما  تحلیـل   
پارلمان اروپا علیه سـپاه 
بـه  و  چیسـت  پاسـداران 
نظرتـان تهـران بایـد چـه 
راهبـردی برای رفـع تنش با 

اروپا را در پیش بگیرد؟
ایـن اقـدام قابـل پیـش بینـی بـود، 
چرا که ایـران و کشـورهای اروپایی 
در شـرایط تصاعـد بحـران بـه سـر 
می برنـد، بـه ویـژه آنکـه ظرفیت ها 
و امکانـات تنـش زدایی عمـاًل کنار 
گذاشـته شـده اسـت. بـا ایـن حال، 
کاری که االن توسـط پارلمـان اروپا 
که متشـکل از منتخـب نماینده های 
کشـورهای اروپایـی اسـت، صورت 

گرفتـه، نمادین اسـت.
در واقـع بایـد منتظـر ماند تـا ببینیم 
شـورای اتحادیـه اروپا که متشـکل 
از سـران سیاسـی اتحادیـه یعنـی 
نماینده هـای دولت هـای اروپایـی 
هسـتند؛ چـه تصمیمـی خواهنـد 
گرفـت. البته احتمـال ضعیفـی دارد 
کـه در دسـتور کار قـرار بگیـرد، چرا 
که این جلسـات بـه صـورت فصلی 
برگـزار می شـود و بعیـد اسـت کـه 
در دسـتور کار قـرار بگیـرد شـورای 
نـد قانـون گـذاری  اروپـا نمی توا
کنـد لـذا، اگـر ایـن موضـوع در این 

شـورای مصوب شـود، سیاست های 
کلـی را شـکل می دهـد و بعـد ایـن 
دولت هـای عضـو اتحادیـه اروپـا 
هسـتند که در اصـل آن را باید دنبال 

. کننـد
بنابرایـن، اگـر ایـن کار تحـت هـر 
بهانـه ای صـورت بگیرد و کشـوری 
یـا شـرکت هواپیمایـی اعـالم کنـد 
بـا سـپاه ارتبـاط دارد؛ آن را تحریـم 
می کننـد. اتفاقـی کـه اآلن افتـاده 
ایـن اسـت کـه کشـورهای اروپایی 
در قالـب بیانیه ای به سیاسـت فشـار 
حداکثـری آمریـکا پیوسـتند ولـی 
ایـن تبدیـل بـه تصمیـم سیاسـی 

نشـده اسـت.
متاسـفانه، مـا اآلن در زمسـتان 
سـخت دیپلماسـی ایـران و اروپـا 
بـه سـر می بریـم و همـه کانال های 
و  مسـدود شـده  یانـه  زدا تنـش 
دنبـال  چالشـی  سیاسـت های 

. د می شـو
همزمان هـم مـا می بینیم کـه آقای 
بورل اعالم کـرد پرونده دیپلماسـی 
بـا ایـران بـاز اسـت بـه ایـن معنـا 
کـه اروپایی هـا سیاسـت چمـاق بـه 
هویجـی کـه سیاسـت آمریکایی ها 
بود را در دسـت گرفتند. ناآرامی های 
ایـران، ضعـف دیپلماسـی دولـت و 

مشـکالت اقتصـادی و همچنیـن 
سیاسـت اشـتباه کشـور مـا در بازی 
خـوردن از روس هـا در اوکرایـن 
دالیـل اصلـی ایـن اقـدام هسـتند.

من معتقـدم که اگـر حساسـیت اروپا 
و افـکار عمومـی آنـان بـه اوکرایـن 
نبـود، هیـچ وقـت ایـن اجمـاع علیه 
ایران شـکل نمی گرفت و مسئوالنی 
کـه سـاده لوحانـه بـازی روس هـا را 

خوردنـد باید پاسـخگو باشـند.
متاسـفانه مسـئوالن به هشـدارها و 
پیـش بینی هایـی کـه از قبـل شـده 
بـود، توجهـی نشـان ندادنـد، حـال 
آنچـه رخ داده، نتیجـه یـک سـری 
سیاسـت های اشـتباه و عدم استفاده 
از فرصت هـای دیپلماتیـک اسـت.

از سـوی دیگر هیچ راهـکار خارجی 
بـرای مقابلـه بـا ایـن سـاز و کار 
وجـود نـدارد و راه حـل آن در داخل 
ایـران اسـت و اگر کشـور به سـمت 
یـک اجمـاع حرکـت کنـد، مسـائل 
اقتصـادی را حل کـرده و دولت یک 
برنامـه ثبات اقتصـادی را اجـرا کند، 
اروپایی هـا مجبـور می شـوند کـه به 
سـمت ایـران برگردنـد. نکتـه تلـخ 
ماجـرا هـم ایـن اسـت کـه کسـانی 
کـه بـا نفـرت پراکنـی سیاسـت 
خارجـی را بـه ایـن سـمت بردنـد، 

هنـوز در جایگاه سـخنوری هسـتند 
امـا، کسـانی کـه دلسـوزانه هشـدار 
می دادنـد منافـع کشـور قربانـی 
نشـود، مغضـوب افراطی ها هسـتند.

 در شـرایطی کـه موضوع 
از  تنـدی  گیری هـای 
سـوی کشـورهای همسـایه 
علیه ایـران می شـود و تنش 
میـان ایـران و اروپـا شـدت 
گرفتـه، ممکن اسـت فضا به 
سـمت برخوردهـای نظامـی 
پیـش بـرود؟ اتحادیـه اروپا 
بـرای دور زدن تحریم هـای 

ایران چگونه عمل می کند؟
خیـر، مـن معتقد هسـتم که شـرایط 
بـا  ایـران  مناسـبات  در  نظامـی 
کشـورهای اروپایی آن چنـان حاکم 
نیسـت و بیشـتر جنـگ دیپلماتیـک 
اسـت. بـه هـر حـال ممکـن اسـت 
یـک سـری از تحریم هایی کـه قبل 
از موافقت نامـه ژنـو در سـال ۱۳۹۳ 
علیـه ایـران اعمـال بـود، را دوبـاره 
شـکل بدهنـد امـا ایـن که شـرایط 
بخواهد به سـمت جنگ پیـش برود، 
مـن معتقـدم کـه شـرایط جنگـی 

. نیسـت
 وزارتخارجـه چـرا تنش 
زدایـی را کنـار گذاشـته 

است؟
امـا، چالش هـای دیپلماتیـک و 
عـدم اسـتفاده از رفـع تنش هـا 
وجـود دارد و متاسـفانه، کسـانی 
ند بایـد  کـه فرصت هـا را کشـته ا
پاسـخگو باشـند. وزارت خارجـه 
تنـش زدایـی را کنـار گذاشـته و به 
محـل سـخنرانی و موضـع گیـری 
واقـع،  در  اسـت.  تبدیـل شـده 
سیاسـت خارجـی را بـه یک سـری 
کشـورها مانند کـره، چیـن و عراق 
محـدود کردنـد کـه آنـان هـم از 
شـرایط نامتعـادل ایران دارند سـوء 
لبتـه موضـع  اسـتفاده می کننـد. ا
گیـری ایـن کشـورها علیـه ایـران 
 هـم غافلگـری مسـئوالن در برابـر

واقعیت هاست.
هـر  در  می کنیـم،  سـعی  مـا 
شـرایطی مسـائل را تحلیـل کـرده 
و راهبـرد ارائـه بدهیـم ولـی آنچـه 
توجـه نمی شـود افـرادی هسـتند 
که ایـن شـرایط را بـرای سیاسـیت 
خارجـی رقـم زدنـد و بایـد از آنـان 
پرسـید کـه سیاسـت خارجـی را تـا 
ببرنـد.  پیـش  می خواهنـد  کجـا 
سیاسـت خارجی نیازمنـد اصالحات 
راهبـردی اسـت و مقدمـه آن نیز در 

داخـل کشـور اسـت.
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 دریا وفایی  عـزت هلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی در سـفر به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گفت: مردم بلوچ به معنای 
انسـانی نمونه و کامل اسـت، اهل سـنِت ایـن اسـتان بهترین مسـلمانان دنیا 
هسـتند. قوم بلوچ ایران مردمانی ریشـه دار و اصیل هسـتند و نشـانی از ایران 
واقعـی را دارنـد. وی ادامـه داد: در طـول تاریخ هم گرایـی بلوچ ها بـا ایران بی 
نظیر اسـت و هیچـگاه هیچ خاطـره واگرایـی، تجزیه و حتی احسـاس طمعی 
درمیان آن ها دیده نشـده اسـت، چراکه مردمـان این منطقـه از ایرانیان اصیل 
هسـتند. وزیرمیراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی تصریـح کـرد: 

آشـنایی با ایـن قـوم خـودش یکـی از جاذبه هـای دیدنی اسـتان سیسـتان و 
بلوچستان اسـت. تمامی ظرفیت های گردشگری این اسـتان در کنار احساس 
امنیت و آسایشـی کـه در منطقـه وجـود دارد بـا مهیا شـدن زیرسـاخت های 
گردشـگری درنهایت منجر به رشـد و توسـعه ظرفیت های اقتصادی کشـور 
خواهد شـد. ضرغامی با بیان اینکه این اسـتان در حوزه های ماموریتی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی ظرفیت های بسـیار خوبی دارد، 
گفت: سیستان و بلوچستان خصوصًا در حوزه گردشـگری دارای ظرفیت های 
منحصر به فردی اسـت که متاسـفانه بخشـی از آن هـا به دالیـل مختلفی به 

فعلیت نرسـیده اند.
وی تاکیـد کرد: اسـکله صیادی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در کشـور بی 
نظیر اسـت، این اسـکله در زمینه فعالیت های صیـادی نمره اول را داراسـت و 

مهارت هـا و دانش صیـادی در ایـن منطقه زبانزد اسـت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی با اشـاره به مشـکالت این 
اسـتان، اظهار داشـت: برای رفع مشـکالت زیر سـاختی موجود با مسـئوالن 
اسـتان رایزنی خواهیم کـرد، بهترین ظرفیت ها بـرای گردشـگری در چابهار 

فراهم اسـت و حیف اسـت مـورد غفلت واقع شـود.

بلوچ ها ایرانیانی 
 اصیل و
ریشه دارهستند

وزیرمیراث فرهنگی درسفربه 
سیستان و بلوچستان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

انتقاد عضو کمیسیون بهداشت ازعدم اجرای 
مصوبات افزایش مالیات بر دخانیات!

 آنچه مثل سیگار دود شد
و رفت هوا

 ضرورت شفاف سازی روش تأمین کسری بودجه
در شـرایط فعلی، ریسـک های مختلفی بازار سـرمایه را احاطه کرده 
اسـت که نبایـد از آنهـا غافـل شـویم. یکـی از مهمترین این ریسـک ها 
موضـوع منابـع و مخـارج بودجه سـال آینده کشـور اسـت، زیرا بـه نظر 
می رسـد بـا توجـه بـه میـزان تحقـق درآمدهـای مالیاتـی و حامل های 
انـرژی در سـال جـاری، رقمـی را کـه دولـت بـرای ردیف هـای تحقق 
درآمدهـای مالیاتـی و حامل هـای انـرژی در الیحـه بودجه سـال آینده 
برآورد کـرده اسـت، بـا واقعیـت فاصلـه دارد و ایـن موضوع چشـم انداز 
کسـری بودجـه بـرای سـال آینـده را قوی تـر می کنـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه در حـال حاضـر، یکـی از ریسـک های مهـم ایـن روزهـای 
بـازار سـرمایه، کسـری بودجـه دولـت اسـت، زیـرا ایـن احتمـال وجود 
دارد که دولـت بخواهـد از محـل بازار سـهام بخشـی از کسـری بودجه 
خود را تأمیـن کند. امـا همانطور کـه در مقاالت گذشـته نیزبیـان کردم، 
بـورس تهران بـر خـالف سـایر بورس های دنیـا - بـه دلیـل کوچکی و 
عمق کـم-، محل مناسـبی بـرای تأمین کسـری بودجه دولت نیسـت و 
اگر دولـت بخواهـد تجربـه سـال های گذشـته را دوبـاره تکرار کنـد، به 
اعتماداندکـی کـه مردم بـه بـورس پیـدا کرده اند، به شـدت ضربـه وارد 
می کنـد. لذا با فـرض رد تأمین کسـری بودجـه از محل بـورس، احتماآل 
دولت یـا بخشـی از بودجـه خـود را از طریق عرضـه و فـروش دارایی ها 
و سـهام شـرکت های خـود جبـران خواهـد کـرد و یـا از محـل خلـق 
پـول و رشـد نقدینگـی جدید تأمیـن می کنـد. طبیعـی اسـت در صورت 
انتخـاب راه حـل دوم، خلـق پـول و رشـد پایـه پولـی، موجـب افزایش 
نقدینگـی و رشـد تـورم در ماه های پایانی سـال و سـال بعد خواهد شـد، 
که ایـن موضـوع نیز بـه نفـع مـردم و کلیـت اقتصـاد نیسـت. لـذا بهتر 
اسـت دولـت روش و برنامـه ای را که بـرای تأمین کسـری بودجه سـال 
جـاری در نظـر دارد اجرایی کنـد، را بـه طور روشـن و واضح اعـالم کند 
تا سـرمایه گذاران بـا ریسـک کمتـری در بـورس سـرمایه گذاری کنند.

 تالش بورس برای جبران عقب ماندگی
بـورس تهـران در حـال حاضـر از تـورم و بازدهـی سـایر 
بازارهای مـوازی مانند مسـکن، طـال، آرزو... عقـب مانده اسـت. عالوه 
بر آن، سـایر متغیرهای اسـمی اقتصـاد از جمله میـزان نقدینگـی و نرخ 
ارز نیز بـه نفع بـازار سـهام اسـت. در وضعیـت فعلی بـه نظر می رسـد با 
توجـه بـه محدودیت هـای صادراتـی ناشـی از تحریم هـا، نـرخ دالر در 
بازار آزاد و بـه دنبال آن نـرخ ارز نیمایـی افزایش پیدا کند. طبیعی اسـت 
افزایـش نـرخ ارز نیمایی بـر سـوددهی شـرکت های صادراتـی از جمله 
کامودیتی محورتاثیـر مثبـت دارد. همچنیـن علـی رغـم برخـی نگرانی 
از وقـوع احتمالـی رکـود جهانـی، طبـق پیـش بینـی مؤسسـات معتبـر 
بین المللـی، میـزان تقاضـا و قیمـت جهانـی کامودیتی ها ازجملـه نفت، 
مس، زغالسـنگ و ... در سـال جاری میالدی، روندی رو به بهبود و رشد 
خواهد داشـت. به این ترتیب علـی رغم ریسـک هایی که پیرامـون بازار 
سـهام وجود دارد و ریسـک هایی که شـاید امروز قابل پیش بینی نباشـد، 
می تـوان انتظار داشـت که رشـد بـورس - البته بـا رفتارهـای اصالحی 

که ذات بـازار اسـت – ادامه داشـته باشـد.

 شاخص ها به خطوط مقاومتی نزدیک می شوند
وضعیـت و روند شـاخص در روزهای آینده بسـیار مهـم و تأثیر گذار 
اسـت، زیـرا از یـک سـو اندیکاتـور )آر اس آی( در محـدوده پر ریسـک 
اشـباع خرید قـرار دارد کـه در صـورت وقـوع واگرایـی ایـن اندیکاتور با 
روند شـاخص، می تـوان انتظار بازگشـت و شـروع روند نزولی شـاخص 
کل را داشـت. از طرف بسیاری از شـاخص های صنایع بورسی در سطوح 
محـدوده مقاومتی قـرار دارند که بـرای شـروع حرکت صعـودی، نیاز به 
حجم بـاالی تقاضا و شکسـت خطـوط مقاومتـی به همـراه تأییـد روند 
دارنـد. همچنیـن در حـال حاضر شـاخص هـم وزن نیـز فاصلـه چندانی 
با سـقف مقاومـت تاریخی خـود نـدارد وعبور یـا عـدم عبـور ازآن برای 
پیـش بینی بـورس - حداقـل در کوتاه مـدت - مهـم و تاثیرگذار اسـت. 
لذا در شـرایط فعلی بهتر اسـت سـرمایه کذاران با تحلیل، بررسـی دقیق 
حرکات بازار و روند جریان هـای ورود و خروج نقدینگی، نسـیت به خرید 

و فروش سـهام اقـدام نمایند. 
کارشناس بورس و بازار سرمایه

 رضا اخالق پور  شاخص کل بورس تهران در آخرین 
روز معامالت هفته گذشته، با 2 هزار و 97 واحد رشد، به 
سطح یک میلیون و 689 هزارو 144 واحد رسید. البته 
این رشد بیشتر به خاطر مثبت شدن نمادهای گروه 
پاالیشی بود و کلیت بازار، رشد قابل توجهی نداشتند. 
همچنین ارزش معامالت خرد -اشخاص حقیقی - در 
این روز بالغ بر 8 هزار و 589 میلیارد تومان بود که نشان 

دهنده ورود مناسب نقدینگی به بازار سهام است.

گزارش

 شاخص ها به خطوط مقاومتی نزدیک می شوند
موج سواری نکنید

رشد فقط مدیون پاالیشی ها!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: کاهش مالیات 
دخانیات یعنی اشتغال زایی و سرمایه گذاری 
بر روی بستر سرطان و مرگ؛ امروز شاهد 
انواع اعتیاد به اشکال مختلف در بین جوانان 
هستیم که با هیچ رقم دالری و ریالی قابل 

جبران نیست.
فاطمه محمدبیگی در مورد لزوم افزایش 
مالیات بر دخانیات در بودجه سال ۱۴۰۲، 
گفت: تمام یافته ها نشان می دهند که 
فاکتورهایی همچون آلودگی هوا، مصرف 
مواد مخدر و دخانیات از دالیل کاهش طول 
عمر بشر محسوب می شود، فارغ از تمام 
آالینده های هوا فاکتوری همچون مصرف 
دخانیات به راحتی قابل کنترل است اگر 

متولیان و مسئوالن پای کار بیایند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
یازدهم افزود: مصرف دخانیات بیماری های 
متعددی همچون افزایش ابتال به سرطان، 
بیماری های قلبی و عروقی و… را به همراه 
دارد و جامعه متضرر اصلی آن است، عالوه 
بر خسارات مالی گسترده ای که بر دوش 
سالمت جامعه می گذارد که بعضاً بسیاری از 
آنها قابل جبران نیست، آسیب های اجتماعی 
دیگری همچون اعتیاد، طالق و ...  را به 

همراه دارد.

 ساالنه 6 هزار نفر قربانی دود 
سیگار می شوند

وی در ادامه یادآور شد: در ایران ساالنه فقط 
۶ هزار نفر به دلیل قرار گرفتن در معرض 
دود دخانیات جان خود را از دست می دهند، 
این تنها بخشی از آمار مرگ و میر مصرف 
دخانیات در کشور است، یکی از عوامل 
کاهش مصرف سیگار در کشور افزایش 
قیمت و عدم دسترسی به مواد دخانی است.

 ایران جزو کشورهای ضعیف 
در بستن مالیات بر سیگار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: محدود 
کردن محل مصرف دخانیات و افزایش 
مالیات خرید و حتی واردات سیگار می تواند 
نقش پررنگی در کاهش مصرف سیگار را 
داشته باشد، ایران جزو کشورهای ضعیف 
منطقه در بستن مالیات به دخانیات محسوب 
می شود به گونه ای که امروز شاهد کاهش 
سن مصرف سیگار در بین نوجوانان هستیم.

مسئوالن  گویی  تناقض   
خطر  به  را  جامعه  سالمت 

انداخته
رییس کمیته سالمت الکترونیک کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در 
تالش هستیم تا افزایش مالیات بر دخانیات 
را در بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار 
دهیم، متاسفانه علی رغم تورم حاکم بر 
جامعه و رشد چندین برابری کاالهای 
اساسی قیمت کاالهایی همچون سیگار 
تغییری نداشته است، آیا با کاهش مالیات بر 
سیگار در کاهش میزان مصرف آن تغییری 
ایجاد شده است یا به عکس؟ سیستم اجرایی 
کشور زمانی که از کاهش مالیات دخانیات 
حمایت می کند آیا اشتغالزایی مورد توجه 
است یا افزایش فروش سیگار؟ تناقض 
گویی مسئوالن و متولیان با عدم افزایش 
مالیات سیگار با حفظ سالمت جامعه 

همخوانی ندارد!

 اعتیاد جوانان با هیچ رقم ریالی 
و دالری جبران پذیر نیست

عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم 
ادامه داد: کاهش مالیات دخانیات یعنی 
اشتغال زایی و سرمایه گذاری بر روی بستر 
سرطان و مرگ؛ امروز شاهد انواع اعتیاد به 
اشکال مختلف در بین جوانان هستیم که با 
هیچ رقم دالری و ریالی قابل جبران نیست.

ختم  مرگ  به  که  تجارتی   
می شود

وی در ادامه یادآور شد: مقرر بود بودجه 
حاصل از افزایش مالیات بر دخانیات در 
بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه سالمت از خرید 
آمبوالنس تا تأمین تجهیزات پزشکی، 
رسیدگی به امور معلوالن، آموزش و ورزش 
هزینه شود که متاسفانه هیچ کدام مورد 
توجه قرار نگرفت. رشد بی رویه قیمت 
کاالهای اساسی در حوزه سالمت در مقابل 
عدم افزایش قیمت دخانیات یعنی تجارت 
مرگ در کشور که با هیچ رقمی قابل جبران 

نیست.

زمستان روابط سخت، سرد و برفی است
گفت و گو با رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روابط ایران و اروپا؛

ناآرامی هـای ایـران، ضعـف دیپلماسـی دولـت و مشـکالت 
اقتصادی و همچنین سیاسـت اشتباه کشـور ما در بازی خوردن 
از روس هـا در اوکرایـن دالیـل اصلی ایـن اقدام هسـتند. اگر 
حساسـیت اروپـا و افکار عمومـی آنان بـه اوکراین نبـود، هیچ 

وقت ایـن اجمـاع علیـه ایـران شـکل نمی گرفت.
چنـدی پیـش بـود کـه نماینـدگان پارلمـان اروپـا، بـه متمم 
پیشـنهادی برای شناسـایی سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی 
درفهرسـت گروه هـای تروریسـتی اتحادیـه اروپـا رأی مثبت 

دادنـد.
اقدامـی کـه بـا واکنـش فـوری ایـران همراه شـد و حسـین 
امیرعبداللهیـان، وزیـر امـور خارجـه در گفتگـوی تلفنـی بـا 
جوزپ بورل، گفت: »اقـدام پارلمان اروپا در اتهام تروریسـتی 
خوانـدن این نهـاد امنیت آفرین، به نوعی شـلیک بـه پای خود 
اروپاسـت.« سـتاد کل نیروهای مسـلح هم با صـدور بیانیه ای 
اقدام پارلمان اروپـا در قرار دادن نام سـپاه پاسـداران انقالب 
اسالمی در فهرسـت تروریست را محکوم و نسـبت به عواقب 
آن هشـدار داد. حشـمت اهلل فالحت پیشـه، تحلیلگر مسـائل 
بین الملـل، در گفت و گو بـا ایلنا این اقـدام را قابـل پیش بینی 
دانسـت و راهبرد حل تنـش ایـران و اروپـا را در داخل کشـور 

می دانـد.



معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس 
جمهوری در حاشـیه نمایشـگاه توانمندی های فناوری 
و نـوآوری بانـوان ایرانـی گفـت: فعـاالن حـوزه دانش 
بنیـان وطن پرسـت ترین فرزندان این کشـور هسـتند. 
روح اهلل دهقانی معـاون علمی، فنـاوری و اقتصاد دانش 
بنیان رییـس جمهـوری افـزود: این ها افرادی هسـتند 
که تـوان و اسـتعداد دارنـد و می تواننـد در هر کشـوری 
حضور داشـته باشـند ولـی ایسـتاده اند و به کشورشـان 

خدمـت می کننـد.
دهقانـی ادامـه داد: نمایشـگاه توانمندی هـای فناوری 
و نـوآوری بانـوان ایرانـی واقعاً نمایشـگاه جذابی اسـت 
مخصوصـاً از این جهـت که متمرکـز بر شـرکت هایی 
اسـت که بانـوان آن را تأسـیس کرده اندو ایـن موضوع 

بـرای ما شـیرینی خاصـی دارد.
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان بـا اشـاره بـه بانوانـی که 
تحصیل و کار می کنند، ادامه داد: آن هـا در حوزه نوآوری 
تاثیرگـذار هسـتند، محصوالتـی را تولیـد کرده اندکـه 
برخـی از ایـن محصـوالت همـگام بـا دانـش روز دنیا 
اسـت. افتخار و حـس خوبـی داریم کـه بتوانیم بـه این 

حـوزه کمـک کنیم.
معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس 
جمهـور ادامه داد: همـه محصوالت جالب هسـتند ولی 
بنده شـخصاً به حـوزه ماشـین آالت کشـاورزی عالقه 
دارم. کشـور ما در اقتصـاد دانش بنیان حوزه کشـاورزی 
کمتر توجـه کرده اسـت. کشـاورزی یکـی از مهمترین 
نیازهـا و همچنیـن جدیدتریـن سـرمایه های صنایـع 
کشـور اسـت، ولی متاسـفانه نفوذ فناوری در آن بسـیار 

کم بـوده اسـت.
دهقانی در پاسـخ بـه اینکه کـدام محصـول غرفه های 

دانش بنیان برای شـما جذاب بـود، گفت: ما کـه در این 
زیسـت بوم حضـور داریـم، از چیزی تعجـب نمی کنیم. 
چیزی که بـرای بنـده تعجـب آور و بیشـتر خوشـحال 
کننده اسـت، این هسـت که این افـراد و گروه هایی که 
خانم هسـتند و کارهای درون خانه را هم بـر عهده دارند 
و ممکن اسـت درگیر مسـائل دیگری نیز داشته باشند، 

اینقدر محکـم ایسـتاده اندو کار را انجـام می دهند.
وی ادامـه داد: مهم تریـن چیـزی که تعجـب بینندگان 
ایـن جمـع را برمـی انگیـزد همـت و غیـرت ایـن افراد 

اسـت.
دهقانی تاکید کـرد: معاونـت علمی ریاسـت جمهوری 
تسـهیالتی دارد کـه در اختیار شـرکت ها برای توسـعه 

قـرار می دهد. بـرای عزیـزان نـوآوری و فنـاوری که در 
این نمایشـگاه حضور دارنـد، از محل تسـهیالتی که با 
همکاری موسسـه قرض الحسـنه مالی و اعتباری مهر 
در نظر گرفتیم، ۶۷ وام قرض الحسـنه ۵ میلیارد ریالی با 

بازپرداخت دو سـاله در نظـر گرفته ایم.
وی خبـر داد: ایـن آمادگـی را داریـم کـه اگر ایـن مبلغ 

در مسـیر توسـعه و فناوری کشـور قـرار گیـرد، آن را به 
صـورت بالعوض بـه ایـن افـراد تقدیـم کنیم.

نمایشـگاه توانمندی هـای فنـاوری و نـوآوری بانـوان 
ایرانـی در حوزه هـای مختلفـی همچـون بـرق و 
الکترونیک، تجهیزات پزشـکی، فنـاوری و تکنولوژی، 
مراکـز نـوآوری شـتاب دهی و مشـاغل خانگـی را بـه 

نمایـش گذاشـته اسـت.
روح اهلل دهقانـی معـاون علمـی فنـاوری و اقتصـاد 
دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری، بـه همـراه همسـر 
رئیس جمهـوری ضمـن بازدیـد از ایـن نمایشـگاه، به 
محصـوالت و غرفه هـای مختلـف سـرزد و سـخنان و 
دیدگاه هـای زنـان تاثیرگـذار کـه محصـوالت خـود را 
در این نمایشـگاه به نمایش گذاشـته بودند، را شنید و از 
نزدیک در جریان مشـکالت موجود ارائه شـده از سوی 

ایـن افـراد قـرار گرفت.
تعـداد بسـیاری از بانـوان راه یافتـه بـه ایـن نمایشـگاه 
در حیطـه اقتصـادی و کارآفرینـی فعالیـت دارنـد و 
دسـتاوردهای آنها در تمامی حوزه ها به نمایش گذاشته 
شـده اسـت و مراجعـه کننـدگان از جملـه میهمانـان 
خارجـی و سـایرین می تواننـد در سـه بخـش از ایـن 

محصـوالت بازدیـد کننـد.
الزم به ذکر اسـت که میهمانان ۴۰ کشـور دنیـا از جمله 
سـریالنکا، اسـترالیا، ژاپـن، چیـن، تایلنـد، پاکسـتان، 
کامـرون و صربسـتان و… کـه بـه عنـوان شـرکت 
کنندگان در نخسـتین کنگره بیـن المللی بانـوان تأثیر 
گـذار در ایران حضـور دارند نیـز از این نمایشـگاه بازدید 
کردنـد و در میان مدعوین خارجـی، نمایندگان مجلس، 
روسـای دانشـگاه ها و روسـای انجمن های ۲۸ کشـور 

نیـز حضـور دارند.
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مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری 
صندوق نوآوری و شکوفایی از فعالیت 
۱۹ صندوق جسورانه بورسی خبر داد 
و گفت: این صندوق ها به میزان ۵ 
هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان از استارت 

آپها حمایت کرده اند.
چهل و دومین رویداد دوشنبه های 
استارت آپی و پانزدهمین رویداد 
پیوند در حوزه کشاورزی هوشمند 
در محل صندوق نوآوری و شکوفایی 
با حضور استارت آپ ها و سرمایه 
گذاران بخش خصوصی در حال 

برگزاری است.
توسعه  مدیر  بغدادی،  مصطفی 
اکوسیستم نوآوری صندوق نوآوری 
و شکوفایی در افتتاحیه این رویداد 
با اشاره به جایگاه قانونی صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: بر اساس 
قانون دانش بنیان، صندوق نواوری و 
شکوفایی برای تجاری سازی نوآوری 
و اختراعات، شکوفا و کاربردی سازی 

دانش فنی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه این صندوق 
سه هزار میلیارد تومان بوده است، 
گفت: مأموریت این صندوق تأمین 
مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری 

است.
بغدادی با اشاره به مالحظات مهم 
بوم  زیست  در  صندوق  مداخله 
استارت آپی گفت: ایجاد صندوق 
نوآوری و شکوفایی باعث حفظ 
تعادل بازار، عدم تداخل ژن دولتی 
در نهاد بازیگران زیست بوم نوآوری، 
جلوگیری از بزرگ و بزرگتر شدن 
دولت، تقویت بخش خصوصی و 
در نهایت فراهم سازی منابع مالی 

زیست بوم استارت آپی می شود.
مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری 
صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۴ 
دسته خدمات را به شرکت های دانش 
بنیان و استارت آپ ها ارائه می کند، 
گفت: البته بعضی از استارت آپ ها و 
شرکت هایی که تأییدیه دانش بنیانی 
ندارند نیز به واسطه مهره های تأمین 

مالی حمایت می شوند.
وی با بیان اینکه یکی از این مهره ها 
بنیان  دانش  دهنده های  شتاب 
هستند، گفت: این شتاب دهنده ها 
می توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه سرمایه 
بذری، سه میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه ودیعه رهن، سه میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه در 
گردش، ۶۰۰ میلیون تومان حمایت 
بالعوض توانمندسازی از استارت 
آپ ها و شرکت های فناوری محور 
حمایت کنند. به گفته وی همچنین 
شتاب دهنده ها می توانند با "هم 
سرمایه گذاری" شریک طرح های 
فناورانه استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان شوند. بغدادی گفت: 
تاکنون ۲۷ شتاب دهنده حمایت شده 
از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی 
به میزان ۹۱ میلیارد تومان از ۹۳ طرح 

فناورانه حمایت کرده است.
وی گفت: تاکنون ۲۸ صندوق به 
میزان ۹۰۵ میلیارد تومان از استارت 
آپ ها حمایت کرده اند. وی با بیان 
اینکه ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری 
در کل کشور راه اندازی شده است، 
گفت: این صندوق ها به نسبت یک 

به چهار از طرح ها حمایت می کنند.
به گفته وی، همچنین صندوق های 
تخصصی نانو، بیو، کشاورزی در 
کشور راه اندازی شده تا از طرح های 

تخصصی حمایت کنند.
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فعالیت ۱۹ صندوق 
جسورانه بورسی برای 
حمایت از استارت اپها

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

خبرخبر

توسط جمعی از پژوهشگران دانشگاه شریف 
انجام شد:

تولید پدفیلترتصفیه هوا برای 
کاهش اثرات آلودگی در کشور

واحد تحقیق و توسعه »مپنا« همسایه دیوار به 
دیوار دانش بنیان ها شد؛

تحقق صنعت نسل چهار با 
نقش آفرینی شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری:

بانوان فناور تسهیالت 5 میلیارد ریالی دریافت می کنند

به منظـور کاربـردی شـدن دانـش بازرگانـی در فروش 
محصـوالت کشـاورزی، گروهـی از محققـان یکـی از 
شـرکت های خـالق سـامانه ای را بـرای ایـن منظـور 
راه اندازی کـرده و خدمـات بازاریابی و بازار رسـانی این 
محصوالت را به کشـاورزان و خریـداران ارائه می دهند.

عرفـان میرطالبـی، مدیر یکـی از شـرکت های خالق، 
محصـول تولیـدی در ایـن شـرکت را سـامانه مدیریت 
بازار تجاری سـازی محصوالت کشـاورزی عنـوان کرد 
و گفت: در قالب این سـامانه چند خدمت به کشـاورزان 
ارائه می شـود که شـامل خدمات بازاریابی، بازارسـازی 

و بازار رسـانی محصوالت کشـاورزی می شـود.

وی ادامـه داد: ارائـه ایـن خدمـات به این صورت اسـت 
که در ابتدا کشـاورزان محصـوالت خود را در سـامانه با 
روش هـای مختلفـی معرفـی می کننـد و بعـد از آن مـا 
سـعی می کنیـم فرآیندهـای بازاریابـی و بازارسـازی را 

اجرایـی کنیم.
میرطالبی خاطر نشـان کـرد: در مرحله آخر کـه قرارداد 
و معاملـه ختـم می شـود، مـا مراحـل بـازار رسـانی 

محصـوالت معرفـی شـده را انجـام خواهیـم داد.
مدیـر این شـرکت خـالق اضافـه کـرد: از سـوی دیگر 
خدماتی بـه خریـداران ارائـه می شـود، به ایـن صورت 
که آنها درخواسـت خود را با قیمت و شـرایط تعیین شده 

خـود، در این سـامانه به ثبت می رسـانند و ما بـرای آنها 
محصول یابـی می کنیـم و محصوالت مـورد نیـاز را به 

آنها می رسـانیم.
وی تاکیـد کـرد: بـا راه انـدازی ایـن سـامانه تـالش 
می کنیم خألیـی را که در بـازار محصوالت کشـاورزی 
به نام دانـش بازرگانـی محصوالت کشـاورزی اسـت، 

پـر کنیم.
میرطالبـی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن سـامانه هم اکنون 
راه اندازی شـده اسـت، یـادآور شـد: تاکنـون ۱۲۰ هزار 
کشـاورز و ۵۰۰ خریـدار در ایـن سـامانه ثبـت نـام 

کرده انـد.
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دانـشبنیـان

جمعـی از پژوهشـگران دانشـگاه شـریف موفـق بـه طراحی و 
سـاخت پدفیلتر تصفیـه هـوا شـدند.این محصول بـدون نیاز 
به دسـتگاه تصفیـه هـوا در محیط های داخلـی ماننـد ادارات 
و منـازل نیـز قابـل اسـتفاده بـوده و بیـش از ۹۰ درصـد بـه 
حـذف آالینده هـا و تصفیـه هـوا کمـک می کند.بـه گـزارش 
ایسـنا، پژوهشـگران یکـی ازشـرکت های عضوپـارک علـم 
وفناوری دانشـگاه صنعتی شـریف موفق به طراحی و سـاخت 
پدفیلتـر تصفیه هوا شـدند. این محصـول دانش بنیـان کاربرد 
گسـترده ای در صنایـع، مناطـق شـهری و حتـی محیط های 
داخلـی ماننـد ادارات و منـازل جهـت حـذف انـواع آالینـده 
گازی، ترکیبـات آلـی فـرار، بوهـای نامطبـوع، ویروس هـا و 
میکروارگانیسـم ها دارد. این فیلتر قابلیت جـذب آالینده های 
مختلـف و تجزیـه و حـذف آن از طریـق تولیـد رادیکال هـای 
آزاد هیدروکسـیل و سوپراکسـید دارد. همچنین ایـن مواد به 
صـورت ذاتـی خاصیت ضـد ویروسـی، باکتـری، قـارچ، کپک 
و مخمرهـا را دارد.مهنـدس سـعید آمارلویـی، مدیرعامل این 
شـرکت در خصوص کاربردهای محصول پدفیلتـر تصفیه هوا 
در محیط هـای داخلـی، گفـت: ایـن محصـول در محیط های 
اداری و خانگـی بـه سـه حالـت فیلترهـای دسـتگاه های 
تصفیـه هـوا، پدفیلترهـای تصفیـه هـوا )passive بـدون نیاز 
بـه دسـتگاه تصفیـه هـوا( و پدفیلترهـای گرانول تصفیـه هوا 
قابـل اسـتفاده اسـت. ایـن فیلترهـا قابلیـت تصفیه کنندگی 
هـوا، حـذف آالینده هـای گازی، ترکیبات آلـی فـرار و تجزیه 

توسـط رادیکال هـای آزاد هیدروکسـید و سوپراکسـید را 
دارنـد. همچنیـن بـه دلیـل داشـتن قابلیـت قدرتمنـد آنتی 
میکروبیال قابلیـت حذف ویروس هـا و میکروارگانیسـم هایی 
ماننـد باکتری هـا و قارچ هـا، کپک هـا و مخمرهـا را دارد.

ایـن دانش آموختـه دانشـگاه شـریف افـزود: درابتـدای کار به 
دلیل وجـود تحریم های موجود درکشـور، شـرکت مـا قادربه 
واردات مواد اولیـه محصول نبـود. از این رو تیم R&D شـرکت 
مـا پـس از صـرف ماه هـا تحقیـق بـا اسـتفاده از مـواد اولیـه 
تولیـدی در داخـل کشـور و اسـتفاده همزمـان از چنـد روش 
بـرای افزایـش خـواص، توانسـت محصولی بـا راندمان بسـیار 
بـاال از نظـر تصفیه کنندگـی هوا نسـبت بـه گازهـای آالینده 
ماننـد مونوکسـیدکربن، اکسـیدهای گوگـرد، اکسـیدهای 
نیتـروژن و ترکیبـات آلـی فـرار )VOCs(، شـامل ترکیبـات 
آروماتیـک و آلیفاتیـک( و همچنیـن بوهـای نامطبـوع مانند 
هیـدروژن سـولفید و آمونیـاک و ضدعفونـی کنندگی بسـیار 
قدرتمند نسـبت به انواع ویروس ها و میکروارگانیسـم ها مانند 
باکتری هـا، قارچ ها، کپک هـا و مخمرها بسـازد.مدیرعامل این 
شـرکت دانش بنیـان یـادآور شـد: قابل توجه اسـت کـه فقط 
دو محصـول مشـابه امریکایی، یـک محصـول اروپایـی و یک 
محصول آسـیایی بـه طـور همزمـان خـواص تصفیه کنندگی 
و ضدعفونی سـازی قدرتمنـد از خود نشـان می دهند و سـایر 
برندها معمـوالً یا خـواص تصفیه کنندگـی از خود بـه نمایش 
می گذارنـد و یـا خـواص ضدعفونی کنندگـی مناسـبی دارند.

ــی  ــاختمان مهندس ــداث س ــروژه اح ــی پ ــگ زن ــن کلن آیی
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــا در ش ــعه مپن ــق و توس و تحقی
اصفهــان برگــزار و بــر نقش آفرینــی ایــن شــهرک 
هوشمندســازی و دســتیابی بــه صنعــت نســل چهــارم 

)Industry 4.۰( تاکیــد شــد.
ــروژه احــداث ســاختمان مهندســی و  ــی پ آییــن کلنــگ زن
ــزات  تحقیــق و توســعه شــرکت مهندســی و ســاخت تجهی
ســپاهان مپنــا بــا حضــور رئیــس شــهرک علمــی و 
ــزار شــد. ــا برگ ــروه مپن ــل گ ــان مدیرعام ــی اصفه تحقیقات

هــدف از ایــن اقــدام، اســتفاده از ظرفیــت و توانمنــدی 
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور مســتقر در شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در طراحــی و اجــرای 
نیروگاه هــای  تأســیس  مهمــی چــون  پروژه هــای 
خورشــیدی، هوشمندســازی و دســتیابی بــه صنعــت نســل 

چهــارم )Industry 4.۰( اســت.
ــی  ــهرک علم ــس ش ــی، رئی ــم مصلح ــم قاس ــن مراس در ای
و تحقیقاتــی اصفهــان، بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقــش 
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور در صنعــت اظهــار 
ــی  ــت خوب ــان ظرفی ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــرد: قان ک
بــرای ســرمایه گذاری شــرکت های بــزرگ صنعتــی در 
ــت. در  ــرده اس ــم ک ــاور فراه ــان و فن ــای دانش بنی حوزه ه
ــرمایه گذاری  ــرای س ــز ب ــی نی ــت خوب ــتا ظرفی ــن راس ای
ارتبــاط قوی تــر مپنــا بــا شــرکت های  بیشــتر و 

دانش بنیــان و فنــاور مســتقر در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان وجــود دارد.

ــز گفــت:  ــا، نی ــروه مپن ــل گ ــادی، مدیرعام ــی آب ــاس عل عب
طــرح تســویه خانه شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، بــرج 
خنک کننــده نیــروگاه اســام آباد، خــط اول و دوم متــرو 
ــروگاه  ــه نی ــان ب ــوب اصفه ــروگاه جن ــل نی ــان و تبدی اصفه
ســیکل ترکیبــی از جملــه طرح هــای ســرمایه گذاری اســت 
ــط  ــوزه محی ــان و در ح ــتان اصفه ــا در اس ــروه مپن ــه گ ک

ــت. ــام داده اس ــت انج زیس
گفتنــی اســت ایــن رویــداد بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان 
ــا و  ــپاهان مپن ــرکت س ــا و ش ــروه مپن ــد گ ــران ارش و مدی
همچنیــن رئیــس شــهرک علمــی و تحقیاتــی اصفهــان بــه 
همــراه دیگــر اعضــای هیئــت رئیســه ایــن شــهرک برگــزار 
ــگاه و  ــت، دانش ــان صنع ــر می ــاط مؤث ــراری ارتب ــد. برق ش
ــهرک  ــم ش ــداف مه ــی از اه ــان یک ــرکت های دانش بنی ش

ــود. ــوب می ش ــان محس ــی اصفه ــی و تحقیقات علم
ایــن شــهرک بــا بیــش از 64۰ شــرکت دانش بنیــان و 
ــه و لبــه مــرز  فناورنقــش پررنگــی در رفــع نیازهــای فناوران
دانــش صنایــع کشــور ایفــا کــرده اســت. شــایان ذکر اســت 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان موفــق شــده بــا اثبات 
ــوالد  ــر ف ــور نظی ــزرگ کش ــع ب ــه صنای ــود ب ــدی خ توانمن
ــه ای  ــاب منطق ــه ه ــدن ب ــل ش ــتای تبدی ــه، در راس مبارک

بومی ســازی در کشــور گام بــردارد.

تلفن: 031-32274500          

دورنگار: 32274514ـ 031

روابط عمومی: 031-32274754   

سازمان آگهی های اصفهان:

32274518 - 32274517  -  32274512  32274506ـ  031

تلفن: 2274500 3 -031 

دورنگار: 32274502 -031 

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

فاکس: 031-32274511

لیتو گرافی و چاپ صمیم:44533725ـ  021

پیام کوتاه : 30007232

دفتر اصفهان: میدان احمدآباد ، ابتدای خیابان شهید مفتح )بهرام( ساختمان امام )ع(

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا محزونیه

سردبیر: مرضیه ربیعی

جانشین مدیرمسئول: محمدحسین محزونیه

دبیرتحریریه: محمدبندرعباسی

طراح: نوشین رواقی

هیئت تحریریه: 

دریا وفائی، یلدا توکلی، مریم عمادی، سامان سفالگر، پریساجمدی،  رضا 

اخالق پور، سعیده اسکندری ، دکتر زهره رجبی، علی رفیعی وردنجانی ، امین 

سریزدی، حوریه محزونیه، سعیدواعظ،  شادی بخشی، آزاده سلیمان نژاد

شناسنامه

اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان

با راه اندازی سامانه ای محقق شد؛

کاربردی شدن 
دانش بازرگانی 
در خریدوفروش 
محصوالت 
کشاورزی
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