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حجت االسالم و المسلمین محمد شیخ االسالمی در کارگاه مجازی »بهارمعنویت«؛

اجتهاد، گمشده حوزه سبک زندگی است

Top 7 Impacts 
of Social Media: 
Advantages and 
Disadvantages
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان درباره دوره جدید مدیریت شهری:

کارهای خوب گذشته را ادامه می دهیم
8

 اگر یک مجموعه دسـتورالعمل سـاده برای داشـتن  
یک زندگی شـاد و کامل داشته باشـید، عالی نیست؟ 
متأسـفانه همـه چیز بـه این آسـانی نیسـت. بـا این 
وجود، تکنیک هـا و نکاتی وجـود دارد کـه می توانید 
در زندگی روزمره خود اسـتفاده کنید و به شـما کمک 
می کند در طـول زندگـی بـه خوشـبختی و رضایت 
منـدی دسـت پیـدا کنیـد. بیاییـد نگاهی به لیسـت 

زیـر بیندازید.
زندگـی را آسـان بگیریـد: بسـیاری از مـا زندگـی را 
پیچیـده می کنیـم و زیـادی سـخت می گیریـم. در 

بیشـتر موارد، زندگی به سـادگی قـدم زدن در پارک، 
پاسـخ سـاده بله یـا خیـر یـا یـک شـب آرام در کنار 
خانواده اسـت. سـعی نکنیـد زندگی را بـا تصمیمات 
غیرضـروری بـرای خـود سـخت و پیچیـده کنیـد، 

زندگـی را سـاده بگیرید.
قانـع و راضی باشـید: چنـد بار شـنیده اید که کسـی 
می گویـد: اگر فقـط چند دالر بیشـتر داشـتم یـا اگر 
فقـط یـک روز تعطیـل دیگـر داشـتم می توانسـتم 
...؟ بسـیاری از مـردم نمی داننـد کـه چگونـه از 
داشته هایشـان راضـی باشـند. ایـن افـراد آن قـدر 

غـرق در نداشـته های شـان هسـتند کـه دیگـر بـه 
داشته هایشـان فکـر نمی کننـد.

دودل نباشـید: هیچ کس نمی گوید که زندگی آسـان 
اسـت و گاهی اوقات شـما باید انتخاب های سـختی 
را انجام دهید. هرگـز تصمیمی که امـروز می توانید، 

بگیرید را به تعویـق نیندازید.
 شـاداب و با نشـاط باشـید: لبخند زدن فقـط به چند 
عضلـه نیـاز دارد! یـک لبخنـد سـاده یـا یـک کلمه 

محبت آمیـز می توانـد بسـیار تاثیرگـذار باشـد.
ادامه در صفحه 8 ...

پریسا جمدی
سرمقالـــه
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چندکلید برای زندگی شادتر و سالم تر

خیلی ساده، خیلی بهتر باشید
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سفیربلغارستان در دیدار با شهردار کاشان:

 تجلی معماری بی نظیرایرانی
درکاشان عینی است

داستان ازدواج تئوری که آقای نماینده مطرح کرد و جنجالی شد؛

 ازدواج
بیــن المللــی!

در گفت و گو با »جاوید قربان اوغلی« مطرح شد:

 فصل تازه سیاسی خاورمیانه
تابستانی داغ!

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

 اصفهان رتبه چهارم کشور را
در جذب سرمایه گذاری های صنعتی دارد
6

٣

چهره روز

فرمانده انتظامی استان اصفهان: 

باند فروش قرص های الغری آلوده 
به شیشه در اصفهان منهدم شد
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فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام ۲ باند قاچاق مواد مخدر 
و کشف یک ُتن و ۶۰۰ کیلو انواع مواد افیونی و انهدام باند فروش 
قرص های الغری آلوده به شیشه در عملیات مأموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی خبر داد.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى مزایده نوبت اول
 با عنایت به مصوبه شــماره 69 مورخ 1401/3/4 شوراى 
محترم اسالمى شهر بدینوســیله به اطالع مى رساند 
شهردارى زیار در نظر دارد نســبت به فروش ضایعات 
فوالدى، آلومینیوم خشک و پالستیک با شرایط مندرج 
در آگهى مزایده شــماره 1401/1165 مورخ 1401/3/24 

واگذار نماید. 
*لذا از متقاضیانى که قصد شــرکت در مزایده را دارند 
دعوت بعمل مى آید جهت شرکت در مزایده حداکثر تا 
مورخ 1401/4/4 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت 

به اخذ فرم آگهى و اطالعات مزایده اقدام نمایند.

سیدرسول داودى- شهردار زیار

چاپ دوم 

شناسه: 1336686

 آگهى مناقصه عمومى 
مرحله دوم – نوبت اول

شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 31 تاریخ 1401/1/22 شوراى اسالمى شهر نسبت به انجام عملیات جدولگذارى و پیاده روسازى 
خیابان هاى سطح شهر نیاسر با اعتبارى بالغ بر 10/000/000/000  ریال از محل اعتبارات شهردارى زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد 

شرایط اقدام نماید، فلذا متقاضیان مى توانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
1- مهلت دریافت اسناد و مدارك: 10 روز پس از درج نوبت اول آگهى

2- مهلت تحویل اسناد: 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى
3- شرایط مناقصه:

4- سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکى و یا وجه نقد واریزى به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات بنام 
شهردارى نیاسر

5- در صورتى که برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونى و انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید.

6- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهردارى مى باشد.

8- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه مندرج گردیده است.

احسان کوزه گر آرانى- شهردار

شناسه آگهى:1340149

 آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در نظر دارد ىك باب مغازه از موقوفه مسجد 
امام جعفر صادق (ع) دو باب مغازه از موقوفه مسجد دو راه، یک قطعه زمین متعلق به 

موقوفه عمادیه از طریق مزایده و با رعایت شرایط و مقررات اوقافى به اجاره واگذار نماید.
* متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر صرفا در ساعات ادارى به قسمت اجارات 
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خوانسار مراجعه و یا با شماه تلفن 57792236 داخلى 

14 تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسارشناسه: 1339966

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا مــى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناســایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir
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مدیـر کل امـور اجرایـی ترافیـک معاونـت 
حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهـان گفـت: 
بـازار بـزرگ اصفهـان ۲۴ ورودی دارد کـه تـا ۱۰ 
روز آینـده مسـیر ۲۲ ورودی آن بـا قـرار دادن درب، 
مسـدود می شـود و مأمـوران راهنمایـی و رانندگی، 
شـهرداری و نیروی انتظامـی در مسـیر ورودی بازار 

هندوهـا و قلندرهـا مسـتقر می شـوند.
به گزارش خبرگـزاری مـوج اصفهان، حمیـد آقایی 
با اعالم این خبـر گفت: طـول بازار بـزرگ اصفهان 
8 کیلومتر و دارای ۲۴ ورودی اسـت که از شـمال به 
خیابـان عبدالـرزاق، از شـرق بـه خیابـان هاتـف، از 
سـمت به خیابان حکیم و از جنوب بـه خیابان حافظ 

و میدان امـام )ره( منتهی می شـود.
وی افـزود: بازار هندوهـا و قلندرهـا دو ورودی اصلی 
به بـازار بـزرگ اصفهان هسـتند کـه عمـده بارها و 
باراندازهـا از ایـن محورها انجـام می شـود، از این رو 
مأمـوران راهنمایـی و رانندگی، شـهرداری و نیروی 
انتظامـی در ایـن ورودی هـا مسـتقر شـده اند تـا در 
هنـگام وقوع حادثـه، امـکان دسترسـی خودروهای 

امـدادی از جملـه آتش نشـانی فراهم باشـد.
بـه گفتـه آقایـی، بـرای ۲۲ ورودی دیگـر بـازار نیز 
درب هایـی بـا امـکان بـاز و بسـته شـدن پیش بینی 
شـده که محلی برای عبـور و مرور موتورسـیکلت ها 

و خودروهـای آتش نشـانی و اورژانـس اسـت.

وی پـارک کـردن و تـردد موتورسـیکلت را از 
معضالت بـزرگ این بازار دانسـت و تأکیـد کرد: این 
مسـئله باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی و کاهش 
ایمنی بـرای عابـران پیاده شـده و تـردد خودروهای 
آتش نشـانی را هـم با مشـکل مواجـه کرده اسـت.

مدیـر کل امور اجرایـی ترافیک معاونـت حمل ونقل 
و ترافیـک شـهرداری اصفهان خبـر داد: مقرر شـده 
اسـت در پارکینگ هـای اطـراف بـازار دو محـور در 
نظـر گرفته شـود تـا کسـبه و کارمنـدان به راحتی از 
پارکینـگ اسـتفاده و ادامه مسـیر را پیـاده طی کنند 
تـا راه برای تـردد خودروهـای آتش نشـانی در مواقع 

اطفـای حریق نیـز هموار شـود.

در راستای تأمین ایمنی و تسهیل تردد خودروهای امدادرسان؛

22 ورودی بازار بزرگ اصفهان مسدود می شود



در شـــهر
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رئیس انجمن والیبال باشگاه سپاهان گفت: 
باشگاه در سال ۱۴۰۱ با رویکرد جدیدی در عرصه 
والیبال پا به میدان گذاشته که پیام خوبی برای 

ورزش و والیبال اصفهان دارد.
مهرداد سلطانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آغاز 
تمرینات و تست گیری از بازیکنان اصفهانی برای 
حضور در لیگ دسته یک والیبال کشور، اظهار کرد: 
در صورتی که شرایط پیش بینی شده ادامه بیابد و 
برای چند سال پی در پی جریان داشته باشد، شاهد 
حضور والیبالیست های خوبی از استان اصفهان در 

رده های ملی و لیگ های کشوری خواهیم بود.
وی افزود: هدف بزرگ ما ایجاد دگردیسی و تغییر 
بزرگ در والیبال سپاهان برای استفاده از پتانسیل 
جوانان بومی استان اصفهان است که طبیعتاً برای 
آماده سازی تیم های پایه، نوجوانان و جوانان از 
کادر مجربی استفاده خواهد شد تا با آموزش قوی 
و بازی های تدارکاتی خوب آن ها را برای حضور در 

لیگ برتر آماده کنیم.
سلطانی یادآور شد: سعی ما بر صعود در سال 
نخست است، اما ممکن است فرآیند صعود به 

لیگ برتر تا دو سال طول بکشد.
رئیس انجمن والیبال باشگاه سپاهان با گالیه 
از کمبود مسابقات، خاطرنشان کرد: فعالیت 
ورزشکاران والیبالیست اصفهانی کم است و 
مسابقات کشوری و لیگ با تمرینات کمی انجام 
می شد که باعث محک نخوردن صحیح بازیکنان 
بود. به همین جهت در کنار تمرینات لیگ دسته 
یک و پایه، مسابقات تدارکاتی دیگری نیز در نظر 
گرفته ایم تا در بازی های رسمی شرکت کرده و 

اعتماد به نفس و خودباوری الزم را کسب کنند.
سلطانی درباره اولین تمرین سپاهانی ها، 
توضیح داد: تاکنون ۵۰ نفر بازیکن در تمرینات 
استعدادیابی و انتخابی لیگ دسته یک شرکت 
کردند و از میان آن ها ۱۸ نفر نهایی انتخاب 
خواهند شد تا با کادر بومی به استقبال مسابقات 

برویم.
وی درباره معیار اصلی غربالگری بازیکنان، 
یادآور شد: یکی از اهداف جدی باشگاه، بومی 
بودن بازیکنان است تا در ادامه با جهت دهی و 
تمرینات خوب، تیمی منسجم را راهی لیگ دسته 
یک کنیم. همچنین شرایط تکنیکی و تاکتیکی 
بازیکنان و فیزیک بدنی آن ها در هر پست از 

معیارهای مربیان است.
سلطانی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای خوب 
در سطح پایه، برگزاری جشنواره های ورزشی 
در سراسر استان است که باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. این 
رویداد هر ماه در شهرستان های استان اصفهان 
در رده های مینی نونهاالن برگزار خواهد شد تا 
پس از کشف استعدادها، در تیم های پایه سپاهان 

حاضر شوند.
رئیس انجمن والیبال باشگاه سپاهان، اضافه 
کرد: این روند پله به پله در رده های سنی مختلف 
ادامه می یابد. والیبال رشته ای پرمخاطب است و 
عالقه مندان زیادی در کانون های مختلف در 
این رشته فعالیت می کنند که نشان از پتانسیل 
باالی آن در استان اصفهان است و با حمایت 
پیشکسوتان، هیئت استان و شرکت فوالد مبارکه 

چراغ والیبال را روشن نگه خواهیم داشت.
وی با اشاره به سمت خود در تیم، توضیح داد: در 
حال حاضر به عنوان سرمربی موقت تیم فعالیت 
می کنم و تا چند روز آینده کادر اصلی تیم مشخص 
خواهد شد. تمام سعی بر این است که کادر و 

بازیکنان بومی باشند.

می خواهیم چراغ والیبال 
اصفهان روشن بماند

رئیس انجمن والیبال باشگاه سپاهان:

ســردار محمدرضــا میرحیــدری، فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان اظهار 
ــتکبار  ــادی اس ــر ای ــان در براب ــتان اصفه ــی اس ــوران انتظام داشــت: مأم
ــه  ــان جامع ــردن جوان ــوده ک ــال آل ــه دنب ــی ب ــواد افیون ــع م ــا توزی ــه ب ک
ــد. ــاع می کنن ــوان ایســتاده و از حقــوق مــردم دف ــا تمــام ت ــا هســتند ب م

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــتا مأم ــن راس ــزود: در همی وی اف
ــاالی خــود ۲  ــی و هوشــمندی ب ــا اشــرافیت اطالعات اســتان اصفهــان ب
ــایی و  ــتان شناس ــرقی اس ــای ش ــواد مخــدر را در محوره ــاق م ــد قاچ بان

ــد. ــدم کردن منه
ــت: از  ــرد و گف ــالم ک ــر اع ــا را ۹ نف ــن بانده ــای ای ــدری اعض میرحی
ــژو ۴۰۵ و  ــواری پ ــودروی س ــتگاه خ ــده ۴ دس ــتگیر ش ــان دس قاچاقچی
ســمند توقیــف و بالــغ بــر یــک ُتــن و ۶۰۰ کیلــو مــواد مخــدر شــامل یک 
ُتــن و ۱۴۶ کیلــو تریــاک، ۴۴۶ کیلــو حشــیش، ۵ کیلــو هروئیــن و ۳ کیلو 

شیشــه کشــف شــد.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از اجــرای ۲۱۳ مرحله طرح پاکســازی 
ــان کــرد: در ایــن طرح هــا ۶۰۰  ــر داد و بی ــوده در مــاه جــاری خب نقــاط آل
نفــر خرده فــروش دســتگیر و ۴۷۰ نفــر معتــاد متجاهــر نیــز جمــع آوری و 

ــدند. ــا ش ــل کمپ ه تحوی
ــه  ــوده ب ــری آل ــای الغ ــروش قرص ه ــد ف ــدام بان • انه

ــه شیش
ــد  ــا خری ــه ب ــر اینک ــی ب ــی مبن ــکایت خانم ــی ش ــه داد: در پ وی ادام
ــیب های  ــار آس ــازی دچ ــای مج ــردی در فض ــری از ف ــای الغ قرص ه
روحــی و جســمی فــراوان و اختــالل در خــواب شــده بالفاصله تعــدادی از 
ایــن کپســول ها بــه آزمایشــگاه تخصصــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر 
ارجــاع داده شــد کــه در نتیجه مشــخص شــد ایــن قرص هــا حــاوی ماده 

مخدرصنعتــی شیشــه هســتند.
میرحیــدری افــزود: ایــن موضــوع بالفاصلــه در دســتور کار مأمــوران اداره 
ــرار  ــان ق ــتان اصفه ــواد مخــدر اس ــا م ــارزه ب ــس مب ــژه پلی ــات وی عملی
گرفــت و بــا همــکاری پلیــس فتــا بانــد ۳ نفرهــای کــه از طریــق تبلیــغ 
در فضــای مجــازی قرص هــای الغــری آلــوده بــه مــاده مخــدر صنعتــی 
شیشــه را بــه فــروش می رســاندند، شناســایی و در یــک عملیــات ضربتی 

دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از کشــف مقادیــری قرص و کپســول 
ــر داد و  ــان خب ــگاه متهم ــه از مخفی ــی شیش ــدر صنعت ــاده مخ ــاوی م ح
ــا،  ــن داروه ــروش ای ــا ف ــب ب ــودجو و فرصت طل ــراد س ــن اف ــت: ای گف
مشــتریان خــود را آلــوده می کردنــد تــا بــه آن هــا وابســته شــده و بتواننــد 

ــد. ــداری کنن ــا خری ــا را از آن ه ــن قرص ه ــب ای مرت
وی بــا هشــدار در خصــوص ایــن گونــه سوءاســتفاده ها خاطرنشــان کرد: 
بــه شــهروندان توصیــه می کنیــم داروهــای مخصــوص الغــری را فقــط 
ــر و  ــای معتب ــم از داروخانه ه ــد و آن ه ــز می کنن ــه تجوی ــکانی ک از پزش
دارای مجــوز خریــداری کــرده و از ایــن گونــه داروهــا کــه در شــبکه های 
ــهروندان  ــن از ش ــد، همچنی ــودداری کنن ــوند خ ــغ می ش ــی تبلی اجتماع
می خواهیــم کــه مشــاهدات خــود از فــروش بــدون مجــوز دارو در فضای 
مجــازی و حقیقــی را از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس 

اطــالع دهنــد تــا متخلفــان برخورهــای قانونــی صــورت گیــرد.

ــدام  ــان از انه ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
ــن  ــواد مخــدر و کشــف یــک ُت ــد قاچــاق م ۲ بان
ــد  ــی و انهــدام بان ــواد افیون ــواع م ــو ان و ۶۰۰ کیل
فــروش قرص هــای الغــری آلــوده به شیشــه در 
عملیــات مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر 

ایــن فرماندهــی خبــر داد.

باند فروش قرص های 
 الغری آلوده به شیشه
در اصفهان منهدم شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان: 

خبر روز

 مریم یادگاری: معاون فضای مجازی 
هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم با بیان اینکه اجتهاد در 
روایات سبک زندگی بسیار مهم است، 
گفت: پافشاری در اصول به معنای 
اصرار بر آداب نیست و ما ضعف در 
این عرصه داریم در واقع در روایات و 
احادیث مربوط به حوزه سبک زندگی 
باید اجتهاد، تحلیل و تطبیق با فضا و 

الزامات روزِ جامعه انجام شود.
حجت االسالم و المسلمین محمد 
شیخ االسالمی در کارگاه مجازی 
»بهارمعنویت« که توسط اداره فضای 
مجازی هنری و رسانه دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان برگزار شد با اشاره به 
تعاریف متعدد و متفاوت درباره مفهوم 
سبک زندگی اظهار کرد: اگرچه این 
تعاریف وجوه مشترکی دارند، اما هر 
تعریف عنصر محوری در خود دارد 
و تفاوت در محورها باعث تفاوت در 
تعاریف می شود، به طور مثال یکی از 
تعاریف سبک زندگی، بیش از آنکه 
آن را یک حقیقت بداند، آن را نوعی 
بازنمایی زندگی معرفی می کند، درواقع 
از منظر این تعریف، سبک زندگی به 
نوعی از زندگی که افراد عالقه دارند 
برای خود داشته باشند بازمی گردد؛ 
به عبارت دیگر در این تعریف سبک 
زندگی، بازنمایی خویشتنی است که 

احتمااًل وجود خارجی ندارد.
وی افزود: تعریف دیگر از سبک زندگی 
به خروجِی انواع سرمایه های فرد اشاره 
دارد؛ در گذشته سرمایه، تنها سرمایه 
اقتصادی بود و این سرمایه بود که 
جامعه را طبقه بندی می کرد، پس از 
جنگ جهانی دوم به این توجه شد که 
تمرکز بر سرمایه اقتصادی کافی نیست 
و سرمایه های یک انسان عبارتند از 
سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و عادت واره ها و سبک 
زندگی خروجی این چهار سرمایه است 
یعنی مجموعه ای از آنچه اقتضائات 
سرمایه های چهارگانه ایجاب می کند.

 • مجموعه انتخاب ها سازنده 
سبک زندگی هستند

 معاون فضای مجازی هنر و رسانه 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
با اشاره به تعریف سبک زندگی اظهار 
کرد: سبک زندگی یک فرد، در اصل 
مجموعه انتخاب های او است؛ در واقع 
فارغ از ماهیت انتخاب ها، سبک زندگی، 
منظومه منظم انتخاب های فرد است، 
البته منظور از انتخاب همه انتخاب های 
یک شخص نیست بلکه انتخاب هایی 
با سه ویژگی در این تعریف مدنظر 

هستند.
شیخ  المسلمین  و  حجت االسالم 
االسالمی ویژگی های انتخاب موثردر 
سبک زندگی را برشمرد و ادامه داد: 
انتخاب باید ویژگی فراگیری )زمانی، 
مکانی( داشته باشد به عبارت دیگر 
تک رفتارها تعیین کننده سبک زندگی 

نیستند، ویژگی دوم »اهمیت« است، 
به هر انتخابی، انتخاب مؤثر در سبک 
باید  بلکه  نمی شود،   گفته  زندگی 
سرنوشت سازی و اهمیت در انتخاب 
مشاهده شود )انتخاب های معمول 
روزمره به این معنا مهم نیستند( سومین 
ویژگی این است که انتخاب بازتاب 
دهنده باورهای یک انسان باشد؛ درواقع 
اگر انسانی رفتار فراگیر و سرنوشت ساز 
داشته باشد، که طبق باورهای او 
نیستند، این رفتار و انتخاب عنصر 
تعیین کننده سبک زندگی محسوب 

نمی شود.
وی با بیان اینکه انتخاب های نظری 
و  مؤثر  انتخاب های  تئوریک  و 
تعیین کننده سبک زندگی نیستند، 
بیان کرد: انتخاب ها و گزاره هایی در 
حوزه سبک زندگی اهمیت دارند که 
با واقعیت زندگی مردم مرتبط بوده و 
مسئله کف جامعه باشند و متاسفانه 
بسیاری از افراد فعال در این حوزه به 
این ویژگی بسیار مهم بی توجه هستند 
و حرف های کلی، شعاری، روایات 
تکراری را به عنوان سبک زندگی 

بیان می کنند.
این کارشناس علوم دینی تاکید کرد: 
اگر تمام تعاریف سبک زندگی را کنار 
هم بگذاریم خواهیم دید که عنصر 
مشترک همه این تعاریف انتخاب 
است و مسئله محوری دین هم انتخاب 
و اختیار انسان است، ویژگی انسان در 
دین انتخابگری اوست همانطور که 
امروز در تعریف انسان مدرن تاکید بر 

انتخاب و عاملیت مشهود است.
• در مستند بودن روایات سبک 

زندگی مشکل جدی داریم
 وی با اشاره به سه آسیب فعالیت در 
حوزه سبک زندگی تصریح کرد: فعالین 
در حوزه سبک زندگی اسالمی از متون 
اسالمی به عنوان منبع استفاده می کنند 
اما با سه آسیب جدی مواجه می شوند؛ 
اولین آسیب اینکه بسیاری از این افراد 
اساسًا به سند روایات دقت نمی کنند 
که این آسیب بسیار خطرناکی است؛ 
آنچه فقه به آن توجه می کند واجبات 
و محرمات است و در حوزه مستحبات، 
مباهات و مکروهات قائل به تسامح 
است در حالیکه حوزه سبک زندگی 
دقیقًا در همین مقوالت است، یعنی 
درست جایی که تاریخ فقه به آن 
حساس نبوده، بیشترین مواد، منابع و 

مصالح سبک زندگی را تأمین می کند.
شیخ  المسلمین  و  حجت االسالم 
االسالمی با بیان اینکه پژوهش های 
سندی جدی و دقیقی در این زمینه 
انجام نشده، توضیح داد: کتاب حلیه 
المتقین به نوعی کتاب سبک زندگی 
است، اما برخی روایات آن وهن دین 
است و دیگر اینکه بعضاً در یک صفحه 
سه روایت معارض با یکدیگر وجود دارد، 
در سایر کتب نیز محقق جمعی از این 
روایات بدون سند معتبر را تحت عنوان 

کتاب سبک زندگی و تربیت جمع آوری 
کرده است و این خطری جدی است که 

متأسفانه به آن توجه نمی شود.
وی با تأکید بر اینکه در سخن گفتن 
از سبک زندگی باید به مستند بودن 
روایات توجه جدی کرد، گفت: در غیر 
اینصورت چون گزاره های سبک زندگی 
مستقیماً با زندگی روزمره مردم مرتبط 
است دینداری مردم دچار مشکل و 
آسیب خواهد شد و یکی از دالیل 
آشفتگی سبک زندگی امروز مردم 
همین ضعف ما در توجه به سند روایات 
است که متأسفانه عمده کتب روایی در 
این حوزه نیز به این آسیب دچار هستند.

  • جای خالی جامع نگری در 
فعالیت های سبک زندگی

 معاون فضای مجازی هنر و رسانه 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
به دومین آسیب فعالیت در زمینه سبک 
زندگی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه 
عمومًا نگاه افراد فعال در این زمینه 
جامع نیست و نگاه ناقص و بخشی 
آنها باعث فهم ناقص دین می شود که 
معضل بزرگی است چرا که فهم ناقص 
از نفهمیدن بدتر است و این بخشی نگاه 
کردن آسیب بسیار جدی و بسیار رایج 
در این حوزه است، همچنین آسیب 
سوم کار در این عرصه، بی توجهی به 
اقتضائات روز جامعه در بیان آیات و 
روایات است؛ چاپ کتب روایی درباره 
سبک زندگی بدون توضیح، تحلیل و 
به روزآوری اگر آسیب زننده نباشد قطعًا 

کمکی هم نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه اجتهاد در روایات 
است،  مهم  بسیار  زندگی  سبک 
گفت: پافشاری در اصول به معنای 
اصرار بر آداب نیست و ما ضعف در 
این عرصه داریم در واقع در روایات و 
احادیث مربوط به حوزه سبک زندگی 
باید اجتهاد، تحلیل و تطبیق با فضا و 

الزامات روزِ جامعه انجام شود.
به  اسالمی  زندگی  سبک   •
معنای شبیه کردن رفتار همه 

مردم نیست
 حجت االسالم و المسلمین شیخ 
االسالمی افزود: آسیب بسیار مهم 

دیگر در کار فعالین سبک زندگی 
اسالمی این است که تصور می کنند 
معنای  به  اسالمی  زندگی  سبک 
شباهت رفتار همه مردم است و این 
نگاه مشکل بزرگی است در حالیکه 
استقرار سبک زندگی اسالمی به معنای 
یکپارچه و یک نوع شدن افراد نیست 
کما اینکه از تفاوت افراد به عنوان نشانه 
قدرت خدا در قرآن یاد شده و از بین 
بردن این تفاوت ها به هیچ عنوان 

ارزش نیست.
وی افزود: به عبارت دیگر مبانی رفتار 
و حالل و حرام الهی واحد است و همه 
باید به آن ملزم باشند، اما دین به شدت 
به سالیق، ذوق وعالیق مردم احترام 
می گذارد و وجود این طیف عجیب و 
گسترده از مستحبات در دین به علت 
توجه به عالیق و سلیقه افراد است تا 
هرکس بنا به ذوق و سلیقه خود به آن ها 
بپردازد. امیرالمؤمنین )ع( در این زمینه 
می فرمایند، »مردم مادامی که متفاوت 
هستند خوشبختند؛ اگر تفاوت را از آنها 
بگیرید هالک می شوند.« به این معنا 

که جامعه از بین می رود.
معاون فضای مجازی دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم ادامه داد: در 
روایت است که وقتی مبلغ اضافه ای 
به دست امام حسن )ع( می رسید، عطر 
می خریدند در حالیکه امام حسین )ع( 
مبالغ اضافه خود را صدقه می دادند؛ 
یعنی دو معصوم )ع( که هر دو معصوم 
و الگو هستند، دو نوع رفتار متفاوت در 
یک زمینه داشتند اما متاسفانه گاهی در 
توصیه به مردم به دنبال یکپارچه سازی 
رفتاری و هستیم و حکم می کنیم همه 
باید اینطور رفتار کنند، مبانی یکی است 
اما رفتارها باید متفاوت باشند و این 

موضوع بسیار مهمی است.
وی گفت: حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
می فرمایند »مردم چون معادن طال و 
نقره هستند« هرکدام ویژگی هایی دارند 
و ویژگی دین ما توجه به این سالیق و 
تفاوت ها است که از بین بردن آن هم 
خیانت به سبک زندگی اصیل مورد 

توجه اسالم است.
شیخ  المسلمین  و  حجت االسالم 

االسالمی گفت: محوریت انتخاب در 
تعریف سبک زندگی به این معنا است 
که سبک زندگی زمانی اسالمی می شود 
که انتخاب های ما دینی و اسالمی شود، 
در واقع باید نظام اولویت دهی و نظام 
انتخابگری تصحیح شود؛ امروز در 
انجام یک انتخاب واحد تعارضات 
بسیار بین نظام های مختلف مؤثر در 
تصمیم گیری همچون اخالق، خانواده، 
عرف، دین و... وجود دارد و همه مردم 
حتی متدینین با انواع این تعارضات 
مربوط به سبک زندگی مواجه هستند در 
این دایره تعارضات، نظام انتخابگری فرد 
است که سبک زندگی دینی را از غیر آن 
مشخص می کند و این نظام انتخابگری 
و مالک های آن است که باید استخراج 
شود. برای مثال وقتی گفته می شود که 
در سبک زندگی اسالمی حفظ خانواده 
یک اولویت است این مالک و مبنایی 
است که رفتارها بر اساس آن تنظیم 
می شود یا اگرمبنای انتخابگری ما این 
شد که الزام به قانون در سبک زندگی 
دینی اصل و اولویت است، رفتار خود را 

بر اساس آن تنظیم می کنیم.
• اجتهاد در روایات گمشده حوزه 

سبک زندگی
 وی تصریح کرد: متاسفانه برخی 
افراد فعال در حوزه سبک زندگی 
اسالمی اجتهاد نداشته و مجموعه ای 
از روایات تکراری را جمع آوری و چاپ 
می کنند در حالیکه اغلب این مطالب 
نه سبک زندگی که مجموعه روایت 
و مجموعه احادیث گردآوری شده 
است و اینجاست که لزوم پرداخت به 
مسئله سبک زندگی به صورت مستقل 
و لزوم تربیت طلبه سبک زندگی 
مشخص می شود، باید توجه داشته 
باشیم که سبک زندگی فقه یا اخالق 
نیست بلکه هویت مستقل دارد؛ سبک 
زندگی اسالمی استفاده کردن یا نکردن 
چادر نیست بلکه تنظیم مالک و نظام 
انتخابگری است که البته آن نظام دینی، 
پوشش چادر را تأیید می کند اما تا زمانی 
که نظام اولویت دهی را اصالح نکنیم، 
حتی استفاده از چادر هم سبک زندگی 

را اسالمی نخواهد کرد.

اجتهاد، گمشده حوزه سبک زندگی است
حجت االسالم و المسلمین محمد شیخ االسالمی در کارگاه مجازی »بهارمعنویت«؛
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شـرکت آب و فاضـالب اصفهـان با انتشـار اطالعیـه ای، وجـود هرگونـه عامل 
انتقال بیماری از طریق شـبکه آب آشـامیدنی این اسـتان را تکذیب و اعالم کرد: 

آب آشـامیدنی این منطقه کاماًل سـالم و بهداشـتی اسـت.
به گزارش ایرنـا، در این اطالعیه آمده اسـت: به دنبال انتشـار شـایعاتی در فضای 
مجازی مبنی بر شـیوع وبا از طریق مصرف آب آشـامیدنی شـبکه و رد این شایعه 
توسط دانشـگاه علوم پزشکی اصفهان، شـرکت آبفای اسـتان نیز هرگونه انتقال 
بیمـاری از طریق شـبکه آب اصفهـان را تکذیب می کنـد، ضمن اینکـه بصورت 
روزانه همه آزمون های میکروبی و شـیمیایی برای اطمینان از سالمت آب توسط 

آزمایشـگاه های شـرکت آبفا انجام می شـود.
در این اطالعیه اضافه شـده است: آب لوله کشـی ۵۸ شـهر و ۳۸۰ روستای تحت 
پوشـش سـامانه آبرسـانی اصفهان بزرگ از طریـق تصفیه خانـه آب »بابا شـیخ 
علی« تأمیـن و پـس از گذرانـدن همـه فرایندهـای تصفیـه، اُُزن زنـی و ُکلرزنی 
می شـود و میزان ُکلر باقـی مانده در شـبکه نیز بر اسـاس اسـتانداردهای مربوطه 

»۱۰۵۳« بـوده و در محـدوده ۰.۵ تـا ۰.۸ میلی گـرم بر لیتر اسـت.
ادامـه اطالعیـه مزبور حاکیسـت: بـا توجـه به در مـدار قـرار گرفتـن تعـدادی از 
چاه های ُمتفرقـه با هدف جبـران کمبود آب آشـامیدنی و بهداشـت در فصل گرم 

سـال، آب اسـتحصال شـده همه این چاه ها به صورت دائم َگندزدایـی و ُکلرزنی و 
کنترل بهداشـتی الزم نیز توسط مرکز بهداشـت استان و شـرکت آب و فاضالب 

به صـورت دائـم انجام می شـود.
در اطالعیـه شـرکت آبفـای اصفهـان تاکیـد شـده اسـت: بـر همیـن اسـاس 
همشهریان و روسـتاییان سـاکن در یکصد شـهر و ۹۴۸ روسـتای تحت پوشش 
خدمات ایـن شـرکت از سـالمت آب آشـامیدنی شـبکه آبرسـانی به طـور کامل 
مطمئن بـوده و یقین داشـته باشـند که امـکان انتقـال بیمـاری وبـا از طریق آب 

تصفیـه و َگندزدایـی شـده وجود نـدارد. 

آب اصفهان کاماًل 
سالم و بهداشتی 

است

شرکت آب و فاضالب اصفهان:

خبر ویژه 

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

دنیا  تمام  به  اگرچه  گفت:  سفیربلغارستان 
کاشان  معماری  و  زیبایی  اما  نکرده ام،  سفر 
منحصربه فرد است وتوصیه می کنم هرکس 
را  قشنگی  و  خاص  معماری  می خواهد  که 

ببینند به کاشان سفر کند.
»نیکولینا استفانووا کونوا« در دیدار با شهردار 
کاشان، اظهار کرد: معماری کاشان آنقدر زیبا 
و بی نظیر است که وقتی در خیابان های شهر 
حرکت می کنید نمی توانید تصور کنید پشت 
این دیوارها چه خانه های قشنگی وجود دارد و 
کسانی که می خواهند معماری بی نظیر، خاص 
و زیبای ایرانی را ببینند باید از شهر تاریخی 
در  همکاری  افزود:  وی  کنند.  دیدن  کاشان 
حوزه های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری 
از جمله  کازانلیک  و شهر  کاشان  بین شهر 
با  دیدار  در  رایزنی  و  بررسی  موضوع های 
هدف ها  این  تحقق  و  بود  کاشان  شهردار 
شهرداری های  بین  مستقیم  ارتباط  نیازمند 
دو شهر است تا بتوانند از ظرفیت های بالقوه 

همکاری یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، سفیر بلغارستان افزود: سفر 
بنده به شهر زیبا و قشنگ کاشان تجربه ای 
امیدوارم  است،  مسرت بخش  و  لذت بخش 
فرصت های بیشتری برای بازدید از تمام آثار 

و ظرفیت های مختلف شهر را پیدا کنم.
استفانووا کونوا گفت: اگر چه به تمام دنیا سفر 
نکرده ام، اما زیبایی و معماری کاشان منحصر 
به فرد است و توصیه می کنم هر کس که 
می خواهد معماری خاص و قشنگی را ببینند 
به کاشان سفر کند. همچنین شهردار کاشان 
گفت: وجود ظرفیت های ویژه و متعدد کاشان 
یکی  بین المللی  سرمایه گذاری  جذب  برای 
منظور سرمایه گذاری  به  بهترین گزینه ها  از 
این  تا  می کنیم  تالش  که  است  سودآور 
ظرفیت ها به جهان معرفی شود.حسن بخشنده 
آمینه افزود: پیشینه تمدنی و فرهنگی کاشان، 
استقبال  و  گردشگری  بسترهای  و  پتانسیل 
چشمگیر گردشگران از آثار تاریخی کاشان در 
همه روزهای سال، یک موقعیت ممتاز است.

وی با اشاره به توانمندی های صنعتی و تولیدی 
کاشان، افزود: وجود کارخانه ها و صنایع به ویژه 
در حوزه فرش، کاشی سازی و خودروسازی از 
برای  کاشان  مناسب  موقعیت های  دیگر 
کاشان  است. شهردار  سرمایه گذاری سودآور 
حوزه  در  کشاورزی  کرد: ظرفیت های  تأکید 
خورشید  نور  تابش  از  بهره مندی  و  کاشان 
ناب  فرصت  یک  سال  روزهای  بیشتر  در 
و  است  پاک  انرژی  تولید  زمینه  در  ویژه  به 
با  همکاری  به  عالقه مند  کاشان  شهرداری 
سرمایه گذاران بین المللی در این حوزه است. 
مناسب  بستر  را  هوشمند  شهر  تحقق  وی، 
برای حضور سرمایه گذاران خواند و گفت: با 
توجه به عزم مدیریت شهری برای راه اندازی 
سازمان فاوا، این فرصت مناسبی برای جلب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. بخشنده 
امنیه افزود: استفاده از تمام ظرفیت ها در حوزه 
انتقال تجربه و سرمایه گذاری برای پروژه های 
مختلف در حوزه ترافیک، چالش های زیست 
آّب  منابع  مدیریت  و  هوا  آلودگی  محیطی، 
از دیگر فرصت های سرمایه گذاری و مبادله 
تجربه و فناوری است. سفیر بلغارستان، ضمن 
دیدار با شهردار کاشان و رئیس اداره میراث 
فرهنگی این شهر از آثار تاریخی و تپه های 

باستانی سیلک دیدن کرد.

سفیربلغارستان در دیدار با شهردار کاشان:

تجلی معماری بی نظیرایرانی 
درکاشان عینی است

گزارش

ISFAHAN
N E W S

خانواده  از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  طرح  مشترک  کمیسیون  رئیس 
درباره توصیه اش درباره »ازدواج بین المللی« توضیحاتی ارائه داد و توپ 
را در زمین رسانه ها انداخت و گفت: به نوبه خودم از بانوانی که ممکن 
است از تقطیع صحبتهای من در رسانه ها آزرده شده باشند، از طرف 
رسانه ها عذرخواهی می کنم. امیرحسین بانکی پور در تذکری در واکنش 
به اعتراض نمایندگان به صحبتهایش درباره »ازدواج بین المللی« گفت: 
جز انسانهای بزرگوار کسی حرمت زن را رعایت نمی کند و جز انسانهای 

پست کسی به زنان اهانت نمی کند.

داد.  ما  به  تذکری  در خالل صحبتهایش  بزرگواری  برادر  افزود:  وی 
خصوص  به  سخنان  معاند  رسانه های  دانیم  می  مجلسی ها  ما  همه 
سخنان نمایندگان را تقطیع می کنند و به تخریب مجلس می پردازند. 
از نمایندگان مجلس که خودشان زمانی قربانی تقطیع شده اند، انتظار 
دارم هر وقت در پیامکی اظهارنظری را می خوانند ابتدا صحبتهای کامل 

طرف مقابل را شنیده و بعد قضاوت کنند.
نماینده اصفهان با اشاره به صحبتهایش گفت: صبحتهای من در یک 
محیط علمی و آکادمیک بود آن جا ضمن تحلیل آماری، تاکید کردم که 

بحث رسانه ای نیست و مربوط به حوزه نظری و صاحب نظران است، 
گفتم آمارهای غلطی در جامعه مطرح شده که باید اصالح شود؛ از جمله 
اینکه این آمارها می گوید تعداد زنان ما بیشتر از مردان ما است، این 
آمار غلط است. اتفاقاً مطابق سرشماری سال ۹۵ تعداد دختران و پسران 
مجرد آماده ازدواج هم تراز است یعنی توازن یک به یک داریم. با شرایط 
تقاضا  و  نسبت عرضه  و  می کنند  پیدا  آرامش  جوانان  ازدواج  تسهیل 
متناسب است و موانعی از این باب وجود ندارد. مجلس هم در تصویب 

قانون جوانی جمعیت تسهیالت ازدواج را تا ۵ برابر افزایش داده است.

توضیحات رئیس کمیسیون مشترک طرح 
جوانی جمعیت و حمایت درباره توصیه اش 

پیرامون »ازدواج بین المللی«:

رسانه های معاند 
سخنان نمایندگان را 

تقطیع می کنند!

اینفوگرافیک

رئیس اداره بهزیستی شهرستان برخوار در دیدار 
با رئیس دادگستری این شهرستان، به تشریح 
اقدامات بهزیستی و ارائه گزارش عملکرد در 
برخی  طرح  با  و  پرداخت  مختلف  حوزه های 
چالش ها و مسائل، خواستار حمایت حقوقی و 
از جامعه هدف  دادگستری شهرستان  قانونی 

بهزیستی گردید.
حسن  اصفهان،  موج  خبرگزاری  گزارش  به 
فقر  اعتیاد،  فقر،  اینکه  به  اشاره  با  موسوی 
فرهنگی و فقدان مهارت های ارتباطی در دوره 
حاضر مسبب افزایش نرخ آسیب های اجتماعی 
نرخ  بودن  باال  به  است؛  شده  شهرستان  در 
طالق در شهرستان اشاره نمود و افزود: افزایش 
نرخ طالق در شهرستان حاکی از بروز اختالل 
برخی  در  دگرگونی ها  و  اخالقی  اصول  در 

هنجارها و ارزش های اجتماعی دارد.
وی در ادامه افزود: ناکارآمدی و نارضایتی های 
در  طالق  مؤلفه های  مهم ترین  از  زناشویی 
شهرستان است که با توجه به فضای سنتی 
مهارت  و  آموزش  لزوم  شهرستان  مذهبی  و 
آموزی ارتباطی و زناشویی به زوجین بیش از 
پیش ضروری به نظر می رسد؛ چرا که جز با 
آموزش نمی توان با برخی از تابوهای فرهنگی 

و اجتماعی و تبعات سوء آن مقابله کرد.
اشاره  با  برخوار  شهرستان  دادگستری  رئیس 
به اینکه اعتیاد به دلیل ویژگی های ذاتی خود، 
عموماً با سایر آسیب های اجتماعی عجین شده 
است؛ از آن به عنوان عامل هدررفت نیروهای 
ثمربخش انسانی و اجتماعی یاد کرد و گفت: 
ارتباط معناداری میان اعتیاد با کودک آزاری، 
به  اقدام  نرخ  آمار  رفتن  باال  و  همسرآزاری 
وجود  اجتماعی  آسیب های  سایر  و  خودکشی 
دارد و بایست تمام تالش خود را در راستای 
کنترل و کاهش این پدیده منحوس و شوم به 

کار برد. مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند 
ایجاد تعامالت قانونی مستحکم با دستگاه قضا 
و ورود تاثیرگذار تمامی سازمان ها و دستگاه ها 
در ارتباط با این مقوله می باشد و با توجه به 
بر جامعه  اقتصادی حاکم  و  اجتماعی  شرایط 
نمی توان این مهم را صرفاً از سازمان بهزیستی 
را  دستگاه ها  سایر  حمایت  و  داشت  انتظار 

می طلبد.
امکان  از  قانون  نص صریح  بر  تاکید  با  وی 
به کارگیری مجازات های جایگزین حبس در 
اشاره  دادگاه  قاضی  توسط  شده  صادر  احکام 
کرد و اظهار داشت: از این امکان و پتانسیل به 
عنوان عاملی برای استفاده از نیروی کار افراد 
متخصص که به طور غیر عمد مرتکب جرم 
بهزیستی می تواند  برد.  بهره  شده اند می توان 
با نیاز سنجی در دستگاه تابعه و اعالم آن به 
دادگستری در حوزه نیروی انسانی و خدمات 
و  نماید  نیرو  جذب  به  اقدام  عمومی  دهی 
که  فردی  استعداد  و  توانمندی  با  متناسب 
می تواند  است  شده  عمد  غیر  جرائم  مرتکب 
به صورت رایگان و با استناد به حکم قاضی 
دادگاه، در راستای حل مشکالت جامعه هدف 
بهزیستی بهره برداری خدماتی نماید. به عنوان 
مثال پزشکی که مرتکب قصور گشته است 
حبس  دوران  کردن  طی  جای  به  می تواند 
بهزیستی  جامعه هدف  به  رایگان  به صورت 
خدمات رسانی نماید و مجازات جایگزین حبس 

در خصوص وی اعمال گردد.
در پایان این دیدار رییس دادگستری شهرستان 
نشست  این  از  خرسندی  ابراز  ضمن  برخوار 
ارائه  از  قضا  دستگاه  داشت:  اظهار  صمیمانه 
خدمات و حمایت های قضایی به جامعه هدف 
بهزیستی دریغ نخواهد کرد و این مهم با حفظ 
تعامل موجود بین دو دستگاه تحقق خواهد یافت.

دانشگاه  نظریه پردازی  شورای  دبیرخانه 
»آسیب  علمی-ترویجی  کرسی  کاشان 
گردشگری  مقصد  رقابت پذیری  شناسی 
منطقه  موردی:  مطالعه  کاشان؛  منطقه 

مرنجاب« را برگزار می کند.
در این نشست اساتید و خبرگان گردشگری 

و مسئوالن اداره میراث فرهنگی، صنایع 
بحث  به  کاشان  گردشگری  و  دستی 
آسیب شناسی  خصوص  در  تبادل نظر  و 
رقابت پذیری مقاصد گردشگری می پردازند.

شناسی  »آسیب  علمی-ترویجی  کرسی 
منطقه  گردشگری  مقصد  پذیری  رقابت 

کاشان؛ مطالعه موردی: منطقه مرنجاب« 
شد.  برگزار  خردادماه  سی ام  دوشنبه  روز 
قدرتیان،  عبدالجابر  سید  نشست  این  در 
مدیرگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان 
موضوع  بررسی  به  کننده  ارائه  به عنوان 

می پردازد.

از  فالورجان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
ارزش  به  شده  احتکار  آرد  تن   4 کشف 
۵70 میلیون ریال در عملیات ماموران این 

فرماندهی خبر داد.
اصفهان،  موج  خبرگزاری  گزارش  به 
داشت:  بیان  هادیان  مرتضی  سرهنگ 
احتکار  بر  مبنی  اخباری  کسب  پی  در 
مسکونی  منزل  یک  انبار  در  خبازی  آرد 
ماموران پس از شناسایی محل احتکار و 

نظر  مورد  محل  قضایی  هماهنگی  طی 
احتکار  آرد  کیسه  و ۹۵  کرده  بازرسی  را 
شده کشف کردند، این در حالی است که 
به  با دستور قضایی  آردهای کشف شده 

مرجع توزیع آرد دولتی منتقل شد.
با  فالورجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اشاره به اینکه ارزش آردهای کشف شده 
ریال  میلیون   ۵70 کارشناسان  سوی  از 
این خصوص  در  کرد:  بیان  شده،  تعیین 

یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
قضائی  مرجع  به  قانونی  اقدامات  برای 

تحویل داده شد.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان 
هرگونه  مشاهده  در صورت  که  خواست 
افراد  توسط  قاچاق  و  غیرمجاز  فعالیت 
فوریت های  مرکز  به  را  مراتب  سودجو، 
به  نسبت  تا  دهند  اطالع   110 پلیسی 
شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

فرماندار نطنز گفت: در سفر رئیس سازمان انرژی اتمی به 
شهرستان نطنز به طور دقیق مطالبات و مشکالت مختلف 
بیان شد که مصوبات خوبی را برای شهرستان به همراه 

داشت.
محمد عباس ظریفی در گفت وگو با ایسنا درباره مصوبات 
به  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و  دولت  نماینده  سفر 
تنوع  و  حجم  به  توجه  با  کرد:  اظهار  نطنز،  شهرستان 
که  بود  طبیعی  نطنز،  شهرستان  مشکالت  زیاد  بسیار 
نتوانیم مطرح و در فهرست مصوبات  را  تمام مشکالت 
پیشنهادی بگنجانیم، اما با پیگیری زیاد و حمایت مدیریت 
مصوبات  اصلی  مشکالت  برای  توانستیم  استان،  ارشد 
مهمی را اخذ کنیم. مصوبات پیشنهادی، چند مرحله در 
تهران تعدیل و برخی هم حذف شد که البته با توجه به 

وضعیت مالی دولت طبیعی هم بود.
وی افزود: بر این اساس و با اولویت بندی مطالبات که سعی 
شده بود نگاه عادالنه ای به تمام مسائل و مشکالت داشته 

باشیم مصوبات خوبی در این سفر برای شهرستان نطنز 
داشتیم. اجرای بهسازی بافت با ارزِش روستایی، بازآفرینی 
بافت ناکارآمد روستایی، ایمن سازی روستاهای در خطر، 
طرح های  تکمیل  سیالب،  هدایت  کانال  و  پل  تکمیل 
مخابراتی، گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات، تجهیز 
و نوسازی اراضی خشکه زار و اجرای عملیات آب و خاک، 
تأمین زیرساخت های  باغات،  اصالح و حذف جایگزینی 
شهرستان،  شهدای  گلزار  ساماندهی  خورشیدی،  مزارع 
هسته ای،  سایت  به  نطنز  جاده  شدن  دوبانده  پیگیری 
امام زاده  گردشگری  زیرساخت های  تکمیل  و  بهسازی 
شهرهای  برای  غسالخانه  ساخت  و  )ع(  عباس  آقاعلی 
به  دولت  نماینده  سفر  مصوبات  جمله  از  بادرود  و  نطنز 
این شهرستان بود. فرماندار نطنز تصریح کرد: همچنین 
بهسازی و تکمیل کشتارگاه دام شهرستان، احداث مخزن 
آب شرب شهری و تعدادی از روستاهای شهرستان، تأمین 
ماشین آالت راهداری، تأمین روشنایی ورودی ها، تکمیل و 

تعریض محورهای مواصالتی شهری، تعریض محورهای 
روستایی، رفع معضالت بیمارستان ها، تکمیل کادر درمان، 
اختصاص اعتبار برای بهسازی و آسفالت راه های اصلی و 
روستایی و رفع نقاط حادثه خیز، کیفیت و کمیت آب شرب، 
اجرای طرح های هادی روستایی، مرمت و بهسازی قنوات، 
احداث  کشاورزی،  آب  لوله گذاری  نوین،  آبیاری  توسعه 
استخر ذخیره آب، تجهیز مراکز فنی و حرفه ای، تکمیل 
مدارس نیمه تمام، تجهیز پایگاه های هالل احمر، تکمیل 
و تجهیز پایگاه های آتش نشانی، تکمیل سالن های ورزشی، 
تاریخی  آثار  بیابان زایی و حفظ مراتع و مرمت  با  مبارزه 

شهرستان از دیگر مصوبات این سفر بود.
مصوبات  این  درصد  تقریباً 70  کرد:  خاطرنشان  ظریفی 
قطعی است و مابقی در فهرست درخواست هایی است که 
به نماینده رئیس جمهور داده شد تا در فهرست مصوبات 
قرار گیرد و یا با نگاه مثبتی پیگیری شود. در ضمن عنوان 

کردن مصوبات به معنی آغاز پروژه از فردا صبح نیست.

 در دیدار رئیس اداره بهزیستی و رئیس دادگستری
شهرستان برخوار مطرح شد:

 اعتیاد، عامل هدررفت نیروهای ثمربخش
اجتماعی است

در کرسی علمی- ترویجی؛

رقابت پذیری مقاصد گردشگری مرنجاب آسیب شناسی می شود

فرماندار نطنز اعالم کرد:

مصوبات سفر نماینده دولت به نطنز

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خبر داد:

کشف 4 تن آرد احتکار شده از یک منزل در فالورجان

پی  در  گفت:  اردستان  تعزیرات حکومتی شهرستان  اداره  رئیس 
دریافت گزارش های مکرر تخلف، دو واحد صنفی نانوایی و مشاور 

امالک در اردستان پلمب شد.
رحمت اهلل اباذری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی دریافت 
گزارش های مکرر تخلف، دو واحد صنفی در شهر اردستان پلمب 

شد.
وی با بیان اینکه یکی از این واحدهای صنفی مشاوره امالک بود 
که اقدام به ثبت قراردادهای غیرواقعی می کرد، افزود: همچنین یک 
واحد نانوایی به دلیل تعطیلی های خودسرانه و با وجود دریافت چند 
مورد اخطار از گشت های مشترک با توجهی کامل، تخلفات خود 

را تکرار می کرد که توسط بازرسان تعزیرات حکومتی پلمب شد.
اردستان، تصریح کرد:  تعزیرات حکومتی شهرستان  اداره  رئیس 
در بازرسی ها همچنین دو واحد میوه فروشی در اردستان به دلیل 
گران فروشی و ارائه ندادن فاکتور خرید و همچنین ثبت گزارش 
مردمی پس از اخطاریه پلمب، تعهد محضری دادند که تخلفات 

خود را تکرار نکنند.
اباذری با بیان اینکه با تالش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان، 
تعداد ۵0 کیسه آرد دولتی از یک واحد نانوایی آزادپز در شهر اردستان 
کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: نانوای متخلف به پرداخت 1۹0 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و آردهای کشف شده با نظر 

جهاد کشاورزی بین نانوایی های سطح شهر توزیع می شود.
•صنف میوه فروش موظف به ارائه فاکتور به خریداران 

است
گفت: صنف  ایسنا  به  نیز  اردستان  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس 
میوه فروشان شهرستان اردستان موظف هستند که به خریداران 

میوه فاکتور ارائه دهند.
اینکه صنف میوه فروشان در شهرستان  با بیان  اسحاق شفیعی 
اردستان تعداد مشخصی ندارند که از اتحادیه مربوطه خواسته شده 
نسبت به ساماندهی زیرمجموعه خود اقدام کند، گفت: از مردم 
می خواهیم با بازرسان اصناف که اقدام به برخورد می کنند، همکاری 
کنند. گاهی مواقع مشاهده می شود واسطه گری مردم کار بازرسان 

جهاد کشاورزی را با کندی مواجه می کند.
وی درج نکردن قیمت در میوه فروشی های شهرستان را تخلف 
شایع دیگری عنوان کرد که به وفور در بازدیدهای بازرسان جهاد 

کشاورزی مشاهده می شود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اردستان با اشاره به افزایش 
بازرسی های صنفی در سطح شهرستان، ادامه داد: آنچه مسلم است 
در چنین شرایطی تعداد بازرسی ها باید افزایش یابد، بازار با دقت 
بیشتری رصد شود و با متخلفان برخورد قاطعی صورت گیرد که در 

این راه حمایت همه مسئوالن شهرستان را نیاز داریم.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان خبر داد:

پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در اردستان
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The value of Iran’s export to 
Turkey rose 60 percent in the 
first four months of 2022, as 
compared to the same period 
of time in 2021, according to 
the data released by Turkish 
Statistical Institute.
The released data show that 
Iran has exported commodi-
ties worth $1.231 billion to its 
neighbor in the four-month 

period.
Iran-Turkey four-month trade 
also increased 38 percent to 
stand at $2.175 billion, while 
the figure was $1.574 billion in 
the same time span of 2021.
Meanwhile, Turkey’s export to 
Iran rose 18 percent to stand 
at $944 million in the first four 
months of this year, while the 
figure was $799 million in the 

same period of time in the past 
year.
The value of trade between the 
two neighbors has increased 
53 percent to $5.594 billion in 
2021.
During a webinar, held in 
March, on trade relations be-
tween Iran and Turkey, which 
was held through cooperation 
between Tehran Chamber of 

Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA) and 
Istanbul Chamber of Com-
merce (ICOC), and attended by 
officials from both chambers 
and a group of entrepreneurs, 
ways to develop economic rela-
tions between the two countries 
and some problems in this due 
were examined.
In this virtual conference, which 
was attended by more than 250 
entrepreneurs from Iran and 
Turkey, the opportunities for 
cooperation between the two 
countries were examined and 
the two sides emphasized the 
development of cooperation.
Addressing the conference, 
Nihat Alayoglu, the secre-
tary-general of Istanbul Cham-
ber of Commerce, referring 
to the political, economic and 
cultural similarities between 
Iran and Turkey, said: “The two 
countries have long-standing 
relations dating back more than 
400 years, and more than 500 
kilometers of common border, 
as well as several trade agree-
ments with each other, in par-
ticular, the preferential trade 
agreement, which was con-
cluded in 2015, is very impor-
tant for both countries.”
He added that the value of trade 
between Iran and Turkey has 
increased from $1.2 billion in 
2001 to about $5.6 billion in 
2021. Of this amount, $2.7 bil-
lion is allocated to Turkish ex-
ports to Iran and $2.8 billion is 

related to Iran’s exports to Tur-
key. Machinery and equipment 
are among the top exports of 
Turkey to Iran, and mainly ma-
terials such as copper and plas-
tic are imported from Iran.
Noting that Turkey accounts for 
seven percent of Iran’s $39-bil-
lion imports, he added: “Our 
goal is to increase Turkish ex-
ports to Iran to $10 billion, and 
it is obvious that the two coun-
tries’ chambers of commerce 
have a role to play in increasing 
trade cooperation.”
Bahman Eshqi, the secre-
tary-general of Tehran Cham-
ber of Commerce, for his part 
put emphasis on the signifi-
cance of expanding economic 
ties between Iran and Turkey, 
and said, “Turkey is one of the 
gateways of Iran’s economy to 
Europe, and Iran is one of the 
gateways connecting Turkey 
to the Silk Road and the lands 
of the Commonwealth of Inde-
pendent States (CIS) members. 
Iran can also be the main gate-
way for Turkey to join India and 
the subcontinent.”
Emphasizing that economic 
cooperation between the two 
countries is a necessity, Eshqi 
continued: “Compromise be-
tween the two nations has been 
strong for the last three cen-
turies, and although at times 
there have been competitions 
between the two countries, 
Iran-Turkey cooperation is still 
developing.”

Value of exports to Turkey rises 60%

IRCS ready to share 
experiences on cli-
mate change, relief 
and rescue
The Iranian Red Crescent Society 
(IRCS) is ready to share its experienc-
es in the field of climate change, relief 
and rescue, the IRCS head, Pir Hos-
sein Kolivand, said on the sidelines of 
the 23rd session of the International 
Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies General Assembly 
in Geneva.
Kolivand met separately with the sec-
retary-general of the International Fed-
eration of Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC), Jagan Chapagain, 
and the Asia-Pacific regional director 
for the IFRC, Alexander Matheou.
In the meeting with Chapagain, he said 
that the IRCS has valuable experienc-
es in the field of climate change and is 
ready to act as a consultant on climate 
change, given the many different ac-
tions it has taken inside Iran.
The Iranian Red Crescent Society 
is ready for active participation and 
taking over the responsibility of the 
Innovation Committee as well as the 
knowledge management of the Inter-
national Federation, he added.
Chapagain also welcomed these pro-
posals and stated that they will be se-
riously considered and followed up by 
the Secretariat of the Federation.
Kolivand further suggested that 
Matheou hold a meeting with the 
presence of Iranian knowledge-based 
companies and the federation in the 
field of production and presentation 
plans related to Iran’s latest achieve-
ments in the field of relief rescue 
equipment to use these achievements 
internationally.
Matheou also welcomed the idea to 
convene a meeting to learn about 
Iran’s latest achievements in the pro-
duction of emergency relief equip-
ment.
An Iranian delegation headed by Ko-
livand attended the 23rd session of the 
International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies General 
Assembly in Geneva, Switzerland from 
June 19 to 21.
In 2005, the IRCS received the Hen-
ry Davison Award for outstanding 
humanitarian services, and the IRCS 
initiative of volunteers was selected 
as the best project (out of 50 projects 
from 45 national societies), by the 
General Assembly of the Internation-
al Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies.
In addition to offering services to the 
victims of natural disasters in the 
country, it has taken numerous mis-
sions in international disasters and in-
cidents helping the people of Afghan-
istan, Palestine, Iraq, Southeast Asia, 
Lebanon, Somalia, and Yemen.
IFRC praises IRCS
In May, IFRC head Francesco Rocca 
said the Iranian Red Crescent Society 
(IRCS) has done its best in providing 
support to refugees despite U.S. sanc-
tions and international pressures.
Rocca made the remarks in a meeting 
in Tehran with Iranian First Vice Pres-
ident Mohammad Mokhber and the 
director-general of the International 
Committee of the Red Cross (ICRC) 
Robert Mardini.
“We are well aware that the Govern-
ment of the Islamic Republic, despite 
sanctions and political pressures, has 
never stopped supporting the Red 
Crescent Society and is one of the 
few governments that has always had 
the full support of the Society,” Rocca 
stated. Expanding cooperation with 
the IRCS is one of the policies and 
priorities of the International Federa-
tion of Red Cross and Red Crescent 
Societies, and today we proudly an-
nounce that Iran, as the educational 
hub of this international organization, 
is transferring its experiences to other 
countries and aid workers worldwide, 
he highlighted. Mardini appreciating 
the actions of the Islamic Republic 
in helping the displaced and war vic-
tims in the region despite international 
sanctions and pressures stressed that 
“We will not allow sanctions to hinder 
the provision of services and coopera-
tion between the IRCS and the ICRC, 
and we will announce complaint wher-
ever necessary.”

Meeting of intl. 
business develop-
ment opportunities 
held

A meeting to introduce inter-
national business development 
opportunities by entering the 
European market was held on 
Sunday.
With the support of the interna-
tional science and technology 
interaction center of the Vice 
Presidency for Science and 
Technology and in cooperation 
with the Permanent Exhibition 
of Iranian Technologies and the 
official agent of Iran in Portu-
gal, the meeting was held with 
the aim of supporting knowl-
edge-based companies and 
helping to develop the market 
for Iranian products in Europe-
an countries.
The meeting was held with the 
approach of the technological 
fields of creative industries, 
marine industries, fisheries, 
agriculture, and ICI, ISNA re-
ported.
Topics such as “introducing 
European market capacities for 
knowledge-based and creative 
companies without the need for 
a physical presence in Europe”, 
“how to develop a business by 
establishing a foreign branch 
with a representative office”, 
and “obtaining capital and le-
gal registration of companies”, 
and “trademark registration, 
patents, and specialized stand-
ards” were discussed at the 
meeting.
Iranian knowledge-based 
products hit markets in 70 
countries
Iranian knowledge-based com-
panies marketed their products 
in 70 countries, and in some 
global markets have overtaken 
European and American com-
panies, Siavash Maleki, deputy 
head of the Innovation and 
Prosperity Fund, has said.
The number of knowl-
edge-based companies has 
exceeded 6,800, he stated, em-
phasizing that half of them are 
active in the field of electronics 
and electricity.
Last year, knowledge-based 
companies gained about $800 
million in revenue from export, 
and in the current year (started 
March 21), it seems to reach 
over $1 billion, he noted.
These knowledge-based com-
panies have now found their 
export markets in 70 countries 
around the world. In some 
markets, they have been able 
to overtake European and 
American companies, he em-
phasized.
Today, the country’s knowl-
edge-based ecosystem ac-
counts for more than 3 percent 
of GDP, he also said.
Exporting technological 
products of Iranian knowl-
edge-based companies is one 
of the important and key pro-
grams of the vice presidency 
for science and technology, 
and in this regard, the Iranian 
houses of innovation have been 
set up in several countries to 
develop the global market for 
knowledge-based products.
These centers have already 
been set up in countries such 
as Russia, Turkey, China, Syria, 
Kenya, Armenia, and Iraq.

About 25 percent of the gas needed inside the 
country will be supplied from the underground gas 
storage (UGS) facilities by the next five years, the 
managing director of Iran Gas Engineering and De-
velopment Company (IGEDC) stated.
As announced by Reza Noshadi, 14 gas storage fa-
cility development projects are currently underway 
across the country.

According to the official, in addition to the geo-
graphical distribution of the mentioned projects all 
around the country, they also have unique features 
in terms of the required technology and complexity 
of operations.
Storage in a salt dome and water reservoir are two 
of the mentioned projects which are being con-
ducted for the first time in the country, while Ghezel 
Tappeh Reservoir is also one of the country’s most 
exceptional hydrocarbon fields in terms of temper-
ature and pressure, Noshadi said.
“The development of such fields significantly im-
proves the skills of Iranian engineers and leads to 
the integration of knowledge and technology in the 
country, so we need to attract experts and experi-
enced engineers to manage and implement these 
strategic projects,” he added.
Noshadi further stressed the importance of timely 
implementation of storage development projects 

and called for the allocation of human resources 
needed to fulfill commitments on time.
Following the development of the South Pars gas 
field and the increase in the country’s gas produc-
tion capacity, the construction and development 
of the country’s natural gas storage facilities have 
become a top priority.
In this regard, Oil Ministry has been following a 
comprehensive plan to increase the country’s natu-
ral gas storage capacity to 6.5 billion cubic meters 
(bmc) by the Iranian calendar year 1402 (starting 
in March 2023). The country’s current gas storage 
capacity stands at 3.25 bcm.
Iran currently has two major natural gas storage 
facilities in Sarajeh and Shourijeh, in which every 
year the National Iranian Gas Company (NIGC) 
stores the gas received from gas refineries all over 
the country to be used in the colder months of the 
year.

About 25% of country’s needed gas to be supplied from UGS by next 5 years

A special barter system will be es-
tablished in trade between Iran and 
Oman, the head of Iran-Oman Joint 
Chamber of Commerce stated.
Mohsen Zarabi made the remarks 
pointing to the 145-percent growth 
in trade between the two countries 
in the first two months of the current 
Iranian calendar year (March 21-May 
21), as compared to the same period 
of time in the past year.
Zarabi has also said that the trade 
between Iran and Oman is expected 
to reach $2 billion by the end of the 
current Iranian calendar year (March 
20, 2023).
He made the remarks in the annu-
al ordinary general assembly of the 
mentioned chamber held at the place 
of Iran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (ICCIMA) 
on Wednesday, saying, “Considering 
the upward trend of trade with this 
country [Oman], it is predicted that by 
the end of the year, we will record 1.2 
billion exports and $2 billion of trade”.
Last year, the trade between the two 
countries reached $1.336 billion, in-
dicating a growth of 57 percent com-
pared to the preceding year, Zarabi 
said.
He said that in the first two months of 

the current Iranian calendar year, ex-
ports to Oman reached $283 million 
with a growth of 28 percent, noting 
that the figure in the import sector 
increased by 187 percent to $128 
million dollars.
According to Zarabi, the trade be-
tween the two countries reached 
$331 million in the mentioned two 
months, registering a growth of 145 
percent.
The official further noted that agree-
ments have been reached to increase 
Iranian exports to the Arab country, 
saying: “One of the ways to increase 

trade is to introduce Iranian com-
modities to Omani traders and raise 
awareness; This is possible by send-
ing trade delegations and holding ex-
hibitions in this country.”
In late May, Head of Iran Trade Pro-
motion Organization (TPO) Alireza 
Peyman-Pak and Omani Minister of 
Commerce, Industry and Investment 
Promotion Qais bin Mohammed Al 
Yousef met and agreed on creating 
a roadmap for the expansion of trade 
relations and also discussed the es-
tablishment of an Iranian trade center 
in Muscat.

Speaking in this meeting, Pey-
man-Pak voiced the readiness of his 
organization and the Iranian Ministry 
of Industry, Mining, and Trade for 
providing the necessary infrastruc-
ture for expanding trade exchanges 
between the two countries.
Referring to the recent visit of an Ira-
nian delegation to Oman for attending 
a business forum hosted by the Mus-
cat Chamber of Commerce, and also 
holding Iran’s pavilion at Oman’s In-
ternational Construction Technology, 
Infrastructure and Building Materials 
Exhibition (Project Oman 2022), Pey-
man-Pak proposed that a joint com-
mittee would be formed at the deputy 
level to pursue the development of 
mutual economic and trade relations.
He also proposed signing a roadmap 
for trade cooperation between Iran 
and Oman, which was welcomed by 
the Omani minister.
Mentioning some of the challenges in 
the way of developing economic co-
operation between Tehran and Mus-
cat, Peyman-Pak said that talks were 
underway between the ministries and 
private institutions of the two coun-
tries to resolve the problems related 
to transportation and banking rela-
tions.

Special barter system to be set up in Iran-Oman trade
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Mohammad Ganjkhanlou of Iran 
claimed a bronze medal in the men’s 
omnium in the 2022 Asian Cycling 
Championships on Monday.
He finished on a total of 120 points.
Japanese rider Shunsuke Imamura 
won the gold with 152 points and 

the silver medal went to Kazakh-
stan’s Artyom Zakharov with 123 
points.
The 2022 Asian Track Cycling 
Championships are being held at 
the Indira Gandhi Indoor Stadium, 
New Delhi and will run till June 22.

Iran’s Ganjkhan-
lou wins omnium 
bronze for Iran 
at Asian Cycling 
Championships

Monthly red meat 
production in-
creases 11% yr/yr
Statistical Center of Iran (SCI) 
announced that production of red 
meat in Iran stood at 50,761 tons 
in the second month of the cur-
rent Iranian calendar year (April 
21-May 21), showing 11 percent 
growth compared to the same 
month in the past year.
The SCI’s report said that beef 
and veal had the lion’s share in the 
country’s red meat output during 
the second month with 25,295 
tons, followed by lamb and mut-
ton with 21,331 tons, goat meat 
with 3,141 tons, and red meat 
from other livestock with 994 
tons. 
As reported, the amount of red 
meat supply in the official slaugh-
terhouses of the country in the 
second month of this year has 
also risen eight percent compared 
to the first month.
Iran is among the leading con-
sumers of red meat in the West 
Asia region with lamb being the 
most sought after.
However, the consumption per 
person is around a third of what 
is normally seen in countries like 
the U.S. and Australia, mainly 
due to the prohibition of pork in 
Islamic law.
The major part of Iran’s red meat 
imports comes from countries 
like Brazil, where Iranian supervi-
sors directly control culling meth-
ods to ensure they comply with 
religious rules.

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

BMI Finances Mi-
yaneh - Ardabil 
Railway
Ardabil Railway is the largest in-
frastructural project in the coun-
try that has been financed by 
Bank Melli Iran (BMI).
According to the Public Relations 
Department of BMI, the construc-
tion operation of this giant rail-
way project, as long as 175 km, 
started in 2018, and construction 
operation of this project finished 
in 2020. 
Ober 11,000 billion rials has so 
far been invested by Bank Melli 
Iran for the construction opera-
tion of this giant railway project. 
Miyaneh - Ardabil Railway pro-
ject offers quality transportation 
services to dear passengers at 
nine stations including Ardabil Va 
Sabz (Green) (Grade 1), passen-
ger stations of Ardabil, Firouza-
bad, Ganjgah, and Mehmandoost 
(Grade 2), and Astor, Mashkool 
and Ja’farloo stations (Grade 3). 
Not only Miyaneh - Ardabil 
Railway has connected Ardabil 
Province with rail network of the 
country and also international rail 
lines, but also this railway has 
increased economic relations be-
tween Ardabil province and other 
provinces of the country also the 
global markets. 
Creating facilitated and traffic-free 
rail transportation system, ex-
panding country’s rail network 
with safety and high speed for the 
development of Ardabil province 
in different sectors, creating a 
cheap and suitable transportation 
system for transporting passen-
gers and manufactured goods in 
the province especially transport-
ing raw materials from ports and 
customs inside the province are 
of the other salient advantages 
behind commissioning of Miya-
neh - Ardabil Railway project. 
Saving fuel consumption, reduc-
ing damages and depreciation of 
the country’s transportation fleet 
as well as helping protect the en-
vironment can be considered as 
other achievements operated in 
this project.

Top 7 Impacts of Social Media: Advantages and Disadvantages
By: PARISA JAMADISource: https://www.simplilearn.com/real-impact-social-media-article

Information and communication tech-
nology has changed rapidly over the 
past 20 years, with a key development 
being the emergence of social media.
The pace of change is accelerating. For 
example, the development of mobile 
technology has played an essential 
role in shaping the impact of social 
media.  They put the means to connect 
anywhere, at any time on any device in 
everyone’s hands.
Why People Share Information?
A fascinating study by the New York 
Times Consumer Insight Group re-
vealed the motivations that participants 
cited for sharing information on social 
media. These include a desire to reveal 
valuable and entertaining content to 
others; to define themselves; to grow 
and nourish relationships and to get 
the word out about brands and causes 
they like or support.
These factors have caused social net-
works to evolve from being a handy 
means for keeping in touch with 
friends and family to 
being used in ways 

that have a real impact on society.
Top 7 Impacts of Social Media
1. The Impact of Social Media on Pol-
itics
A new study from Pew Research claims 
that about one in five U.S. adults gets 
their political news primarily through 
social media. The study also finds that 
those who do get their political news 
primarily through social media tend to 
be less well-informed and more likely 
to be exposed to unproven claims that 
people who get their news from tradi-
tional sources.
In comparison to other media, the 
influence of social media in political 
campaigns has increased tremendous-
ly. Social networks play an increasingly 
important role in electoral politics — 
first in the ultimately unsuc-
cessful candidacy of 
Howard Dean in 
2003, then in 
the elec-

tion of the first African-American pres-
ident in 2008, and again in the cam-
paign of Donald Trump.
2. The Impact of Social Media on So-
ciety
Almost a quarter of the world’s popula-
tion is now on Instagram. In the U.S., 
nearly 80% of all internet users are on 
this platform. Because social networks 
feed off interactions among people, 
they become more powerful as they 
grow.
Without social media, social, ethical, 
environmental, and political ills would 
have minimal visibility..
While social media activism brings an 
increased awareness about societal 
issues, questions remain as to wheth-
er this awareness is translating into 

real change. Some argue that 
social sharing has en-

couraged people to 
use computers 

and mobile 
phones to 

e x p r e s s 
t h e i r 
c o n -
c e r n s 

on social issues 
without actu-

ally having 
to engage 
a c t i v e l y 

with cam-
paigns in real life. Their 
support is limited to pressing the ‘Like’ 
button or sharing content.

3. The Impact of Social Media on 
Commerce
Companies see the importance of us-
ing social media to connect with cus-
tomers and build revenue.
Businesses have realized they can 
use social media to generate insights, 
stimulate demand, and create targeted 
product offerings. 
Fully implementing social technologies 
in the workplace removes boundaries, 
eliminates silos, and can raise interac-
tion and help create more highly skilled 
and knowledgeable workers.
The flipside: A low number of social 
‘shares’ can lead to negative social 
proof and destroy business credibility
These results highlight the dou-
ble-edged nature of the impact of social 
media. When products attract a lot of 
shares, it can reinforce sales. But when 
the reverse is true, customers begin to 
distrust the product and the company. 
4. The Impact of Social Media on the 
World of Work
Social media has had a profound effect 
on recruitment and hiring. Professional 
social networks such as LinkedIn are 
important social media platforms for 
anyone looking to stand out in their 
profession. They allow people to create 
and market a personal brand.
Nineteen percent of hiring managers 
make their hiring decisions based on 
information found on social media. Ac-
cording to CareerBuilder’s 2018 social 
media recruitment survey, 70 percent 
of employers use social networking 
sites to research job candidates.
5. The Impact of Social Media on 
Training and Development
Job candidates who develop skills in the 
latest and most advanced social media 
techniques are far more employable.
A 2020 survey by OnePoll on behalf 
of Pearson and Connections Acad-
emy asked 2,000 U.S. parents and 
their high-school aged children about 
the “new normal” of high school. Six-
ty-eight percent of students and 65% 
of their parents believe that social me-
dia will be a useful tool and part of the 

new high school normal.
Blogs, wikis, LinkedIn and podcasts 
are now common tools for learning in 
many educational institutions. Social 
media has contributed to the increase 
in long-distance online learning.
Despite issues of lack of privacy and 
some instances of cheating among 
long-distance learners, this has not 
deterred social platforms from being 
used in education.
6. The Challenges of Social Media
Social media has been blamed for pro-
moting social ills such as:
Cyberbullying:
The Cyberbullying Institute’s 2019 sur-
vey of U.S. middle and high school stu-
dents found that over 36 percent report 
having been cyberbullied at some point 
in their life, with 30 percent having 
been victimized twice or more. It also 
found that almost 15 percent admitted 
to having cyberbullied someone at least 
once, and nearly 11 percent admitting 
to doing it two or more times. Teenag-
ers can misuse social media platforms 
to spread rumors, share videos aimed 
at destroying reputations, and to black-
mail others.
Lack of Privacy
Stalking, identity theft, personal at-
tacks, and misuse of information are 
some of the threats faced by social me-
dia users. Most of the time, the users 
themselves are to blame as they share 
content that should not be in the public 
eye. 
Unfortunately, by the time private con-
tent is deleted, it’s usually too late. and 
the content can cause problems in peo-
ple’s personal and professional lives.
7. The Impact of Social Media on Re-
lationships
One of the effects of social media is en-
couraging people to form and cherish 
“social media friendships” over actual 
friendships. The term ‘friend’ as used 
on social media is a weak shadow of 
traditional friendship. Real friends ac-
tually know each other, frequently in-
teract face to face, and have a personal 
bond.

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
1,286 points to 1.547 million on 
Monday.
As reported, over 5.837 billion se-
curities worth 38.113 trillion rials 
(about $136 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index rose 370 
points, and the second market’s in-
dex gained 4,361 points.
A market analyst believes that the 
Iranian stock market has the po-
tential to grow despite the distrust 
created in the market as a result of 
some bad decisions.
Emphasizing that there is potential 
for growth in the market, Hassan 
Kazemzadeh told ISNA on June 5: 
“Given this potential, the market will 
grow. Of course, there are ups and 
downs, but no matter how much 
distrust there is, the changes of ma-
jor economic factors will affect the 
market, but this effect takes place 

gradually and over time.”
According to the analyst, uncertainty 
about monitoring policies, especial-
ly interference in valuing the shares 
of companies, imposition of various 
duties, imposing corporate expens-
es such as taxes and export duties, 
etc., has caused shareholders to be 
pessimistic about the market.
“Although there is a 30 to 40 per-
cent growth potential in the market, 
even professionals are disappoint-
ed,” he regretted.
Regarding the situation of the cap-
ital market in the second half of the 
year, Kazemzadeh said: “According 
to the fundamental analysis, many 
stocks that are profitable, regard-
less of whether their profit margins 
or profitability are high or low, have 
the potential to reach their price 
ceiling of the Iranian calendar year 
1399 (ended on March 20, 2021). If 
this happens, the market index will 
also pass the ceiling of that year.”

TEDPIX gains 1,200 points on Monday

 The value of Iran’s export to the Eu-
ropean Union (EU)’s member states 
rose 37 percent in the first four months 
of 2022, as compared to the first four 
months of 2021, according to the data 
released by the European Union’s sta-
tistics office Eurostat.
The Eurostat’s data show that Iran has 
exported commodities worth €362 
million to the union in the four-month 
period of this year, while the figure was 
€263 million in the same times span of 
the previous year.
The EU’s export to Iran has also rose 
10 percent to €1.31 billion from €1.187 
billion.
Iran-EU four-month trade stood at 
€1.672 billion, with a 15-perent rise 
from €1.45 billion.
Among the EU member states, Germa-
ny was Iran’s top trade partner in the 
mentioned four months, accounting for 
38 percent of Iran’s total trade with the 
union.

According to the Eurostat, the value of 
trade between Iran and the European 
Union reached €4.863 billion in 2021, 
registering a nine-percent growth com-
pared to the previous year.
The trade between Iran and the Europe-
an Union during 2020 stood at €4.458 
billion.
Iran exported €922 million worth of 
commodities to the union during Jan-
uary-December 2021 to register a 
29-percent rise year on year.
Based on the mentioned data, the ex-
ports from Europe to the Islamic Re-
public in the said year also increased 
by five percent, standing at €3.941 
billion.
Iran had imported €3.745 billion worth 
of commodities from the European 
Union states in 2020, while exporting 
€713 million to the region.
Among European countries, Germa-
ny was Iran’s top trading partner in 
2021, accounting for about a third of 

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

Exports to EU up 37% in 4 months on year



اقتصاد استان

Isfahan News

مدیـر کل صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان اصفهان گفـت: این اسـتان 
با ۹ هـزار و ۱۰۱ واحـد صنعتی فعال 
و ۵۷۵ هـزار میلیـارد و ۳۰۳ میلیـون 
ریـال حجـم سـرمایه گـذاری، رتبه 
چهـارم کشـور را در این زمینـه دارد.

امیر حسـین کمیلـی در گفـت و گو 
بـا ایرنـا اظهـار داشـت: واحدهـای 
صنعتـی اسـتان اصفهـان تاکنـون 
نفـر   ۱۵۱ و  هـزار   ۲۸۱ بـرای 

کرده انـد. اشـتغال زایی 
وی بـا اشـاره بـه سـهم اسـتان 
اصفهـان از کل وضعیت موجـود در 
کشـور در مقایسـه با دیگر اسـتان ها 
ادامه داد: سـهم اصفهـان در صنعت 
کشـور ۱۲ درصد، سـرمایه گذاری ۲ 
درصد و اشـتغال صنعتـی ۱۱ درصد 

اسـت.
و  معـدن  صنعـت،  کل  مدیـر 
تجـارت اسـتان اصفهـان افـزود: تا 
کنـون هفـت هـزار و ۹۶۰ پروانـه 
 ۵۷۴ بـا  صنعتـی  بهره بـرداری 
هـزار میلیـارد و ۳۳۰ میلیـون ریـال 
سـرمایه گذاری صادر شـده اسـت و 
۲۶۸ هـزار و ۸۶۶ نفـر در این واحدها 

مشـغول بـه کار هسـتند.
وی اضافه کرد: تاکنون ۷۶ شـهرک 
و ناحیـه صنعتـی در اسـتان احـداث 
شـده اسـت و ۱۲ هـزار و ۴۱ هکتـار 
مسـاحت آن اسـت همچنیـن ۱۰ 
شـهرک و ناحیه صنعتـی خصوصی 

در اسـتان قـرار دارد.
کمیلـی خاطرنشـان کـرد: اسـتان 
اصفهـان از نظر تعـداد معـادن فعال 
رتبـه اول، تعـداد کل معـادن دارای 
مجوز پروانه بهره بـرداری رتبه دوم، 
میـزان ذخیـره قطعـی رتبه سـوم و 
میزان اسـتخراج اسـمی رتبه پنجم 

در کشـور را در اختیـار دارد.
وی بیان کـرد: هشـت هـزار و ۸۵۱ 
نفـر در حـوزه بهره بـرداری از معادن 
و کانسـارهای معدنـی اصفهـان 

مشـغول بـه کار هسـتند.
مدیـر کل صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان اصفهان گفت: تاکنـون ۲۴۴ 
فقـره پروانـه اکتشـاف، ۳۵ فقـره 
گواهـی کشـف و ۸۵۵ فقـره پروانه 
بهره برداری در بخش معدن اسـتان 

اصفهـان صادر شـد.
وی اضافـه کـرد: هزینـه عملیاتـی 

پروانه هـای  سـرمایه گذاری  و 
صادرشـده در بخـش اکتشـاف و 
گواهـی کشـف ۴۰۳ میلیـارد و ۸۰ 

میلیـون ریـال محاسـبه شـد.
کمیلی گفت: میـزان ذخایـر معدنی 
شناسـایی شـده در اسـتان اصفهان 
بیـش از ۳ میلیـارد و ۲۴ میلیـون تن 
اسـت و هـم اکنـون ظرفیـت الزم 

بـرای برداشـت سـاالنه حـدود ۵۰ 
میلیون تـن از معـادن اسـتان ایجاد 

شـده اسـت.
اصفهـان بـا بیـش از پنـج میلیـون 
نفـر جمعیـت بیـش از ۹ هـزار واحد 
تولیدی کوچـک و بزرگ با سـرمایه 
۲۲۱ هـزار میلیـارد ریـال و اشـتغال 
۲۶۳ هـزار نفـر و حـدود ۱۸۰ هـزار 

واحـد صنفـی، صنعتی ترین اسـتان 
کشـور به شـمار می آیـد.

ایـن اسـتان یکـی از قطب هـای 
معدنـی و صنایـع وابسـته بـه آن 
در کشـور بـه شـمار می آیـد و ۸۲۸ 
معـدن بـا اشـتغال ۹ هـزار نفـر و 
سـرمایه گذاری ثابـت ۶۸۹ میلیـارد 

تومـان دارد.
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رئیـس انجمـن شـرکت های دانش بنیـان اسـتان اصفهـان گفت: 
تدویـن و ابـاغ آییـن نامـه مصوبـه »پیوسـت فنـاوری و توسـعه 
توانمندی هـای داخلـی در قراردادهـای بین المللـی و طرح هـای 
ملی« به منظور مشخص شـدن سـاز و کار اجرای آن ضروری است.

فریـد نجات بخـش در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: مصوبه 
»پیوسـت فناوری و توسـعه توانمندی هـای داخلـی در قراردادهای 
بین المللـی و طرح هـای ملـی« در سـال ۹۵ به منظـور دانش بنیان 
شـدن بخش های مختلـف اقتصـادی در سـتاد فرماندهـی اقتصاد 
مقاومتی تصویب شـده اما هنـوز سـازوکار اجرایی آن به طـور دقیق 

مشـخص نیست.
وی با اشـاره بـه اینکـه بر اسـاس ایـن مصوبـه همه دسـتگاه های 
اجرایی موظف به داشتن پیوسـت فناوری در قراردادهای بین المللی 
و طرح های مهم ملـی و اسـتفاده از توان مشـاوران فنـاوری داخلی 
هسـتند، اظهار داشـت: فقدان سـازوکار دقیـق در ایـن زمینه باعث 
شـده اسـت که این مصوبه آنطـور کـه باید، اجـرا نشـود و نهادهای 

مختلف از آن عبـور کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین هرچه سـریع تر سـازوکارهای اجرایی 
این مصوبـه، اضافه کـرد: بـرای اجرایی شـدن هرچه بهتـر مصوبه 
مذکور پیشـنهاد می شـود که مسـؤولیت اجرایـی آن بـه پارک های 

علم و فناوری و شـهرک علمـی و تحقیقاتی واگذار شـود.
نجات بخـش ادامـه داد: در صـورت اجرایـی شـدن ایـن مصوبه در 
قراردادهـای مختلـف و اسـتفاده، مشـاوران فنـاوری در ایـن زمینه 
که چه نـوع فنـاوری خریـداری یـا وارد شـود، مشـورت می دهند و 
سـازمان ها می تواننـد به راحتی تصمیم بگیرنـد که با کدام شـرکت 

کار کننـد یـا خرید داخلـی یا خارجـی انجـام دهند.
وی بابیان اینکه اجرایی شـدن پیوسـت فنـاوری به ارتقـای جایگاه 

شـرکت های دانش بنیـان به عنـوان مشـاوران فنـاوری کمـک 
بسـیاری می کند، تصریح کـرد: پارک های علم و فنـاوری نهادهای 
غیرانتفاعـی هسـتند بنابرایـن می توانند بدون سـوگیری، مشـاوره 
فناوری دقیقی دربـاره قراردادهـای بین المللی و ملی به سـازمان ها 

ارائـه کنند.
رئیـس هیئت مدیـره انجمـن شـرکت های دانش بنیـان اصفهـان 
بابیان اینکه پیوسـت فناوری به یـک مجری و تصمیـم گیر کمک 
می کند تـا ریسـک تصمیم گیری پاییـن بیایـد و مبنای باالدسـتی 
داشـته باشـد، افـزود: اجرایی شـدن ایـن مصوبـه مسـائل دیگری 
ماننـد اختیـارات و مسـئولیت های بدنـه کارشناسـان سـازمان ها را 

نیـز حـل می کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه الزم اسـت شـرکت هایی کـه از امکانـات 
دولتـی اسـتفاده می کنند نیـز ملزم بـه رعایت این پیوسـت باشـند، 
خاطرنشـان کـرد: به طورمعمـول بخـش خصوصـی بـه سـمت 
فناوری هـای داخلـی حرکـت می کنـد و مشـکل چندانـی درزمینه 

اسـتفاده از تـوان داخلـی در ایـن زمینـه وجود نـدارد.
نجات بخـش بـا تأکیـد بـر ضـرورت بهره گیـری سـازمان های 
مختلـف از توان فنـاوری شـرکت های دانش بنیان داخلـی، توضیح 
داد: اشـتباهی کـه وجـود دارد این اسـت کـه برخی تصـور می کنند 
بـا انتقـال خـط تولیـد بـه کشـور، فنـاوری جدیـد واردشـده اسـت 

درحالی کـه ایـن خـط تولیـد، محصـول فنـاوری جدید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از سـازمان ها بـه شـرکت های 
دانش بنیان به عنوان »قطعه سـاز« و »تجهیز سـاز« نـگاه می کنند، 
افـزود: آن ها تأمین فراینـد اصلی فنـاوری را به شـرکت های داخلی 
واگذار نمی کنند بلکـه فناوری را از خـارج وارد می کننـد و فقط برای 
نوسـازی یا تعمیر قطعات و تجهیزاتی که به دالیلی مانند تحریم ها 

نمی توانند آن ها را وارد کنند به سـراغ شـرکت های فنـاوری داخلی 
می آینـد درحالی کـه بـرای شـرکت های دانش بنیـان مـا به صرفـه 
نیسـت که فقط بـرای تولیـد چند قطعـه محـدود، این گونـه هزینه 

. کند
این کارشـناس بابیـان اینکـه این نـوع دیـدگاه باعث می شـود که 
ارتبـاط مناسـبی بیـن صنعـت و شـرکت های فنـاور برقرار نشـود، 
تأکید کرد: اجرایی شـدن پیوسـت فناوری تـا حد زیادی بـه رفع این 

مشـکل کمـک می کند.
مصوبـه »پیوسـت فنـاوری و توسـعه توانمندی هـای داخلـی در 

قراردادهـای بین المللـی و طرح هـای ملـی« در سـال ۹۵ در سـتاد 
فرماندهی اقتصـاد مقاومتی باهدف انتقـال و بومی سـازی فناوری، 
حداکثر اسـتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشـور 

و تقویـت آن در صـادرات تصویب شـد.
انجمـن شـرکت های دانش بنیـان اصفهـان در سـال ۹۴ بـا هدف 

ایجـاد انسـجام بین این شـرکت ها در اسـتان تأسـیس شـد.
اسـتان اصفهـان دارای بیـش از ۷۰۰ شـرکت دانـش بنیـان و واحد 
فناور، یک شـهرک علمی و تحقیقاتی، سـه پارک علـم و فناوری و 

بیش از ۱۰ مرکز رشـد اسـت.

رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

ابالغ آیین نامه اجرایی پیوست فناوری طرح های ملی ضروری است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

اصفهان رتبه چهارم کشور را در جذب سرمایه گذاری های صنعتی دارد

سید مجتبی موسوی نائینی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت سد 
زاینده رود، اظهار کرد: ذخیره آب سد زاینده رود ۳۶۶ میلیون مترمکعب است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد سد زاینده رود آب دارد، گفت: با توجه به افزایش 
دمای هوا و باال رفتن مصارف شرب و کشاورزی در باالدست سد چم آسمان این 

مقدار خروجی سد زاینده رود کم سابقه است.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود با بیان اینکه امروز ورودی سد زاینده رود ۳۵ و 
خروجی سد حدود ۲۸ مترمکعب بر ثانیه است، گفت: از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون ورودی سد زاینده رود ۸۲۵ میلیون مترمکعب بود، در حالیکه در سال 
آبی گذشته ۶۶۲ میلیون مترمکعب و در بلندمدت ۱۱۳۷ میلیون مترمکعب بود.

وی ادامه داد: خروجی سد زاینده رود در سال آبی جاری ۶۸۵ میلیون مترمکعب 
بود، در حالیکه در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۹۱ میلیون مترمکعب و در 

متوسط بلندمدت ۸۹۴ میلیون مترمکعب بود.
موسوی نائینی تصریح کرد: میزان خروجی از ابتدای سال آبی، بر حجم سد 
زاینده رود تأثیر داشته است. به عبارتی ذخیره سد زاینده رود در زمان مشابه سال 
گذشته ۴۴۵ میلیون مترمکعب و حجم سد ۷۹ میلیون مترمکعب معادل ۱۸ 

درصد بیشتر از امسال بود.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا درباره افزایش برداشت ها از سد زاینده رود با توجه به 
تحویل حقابه غرب اصفهان، توضیح داد: در ادامه سال آبی افزایش ورودی سد 
زاینده رود را شاهد نیستیم و در ادامه فصل گرم با کاهش ورودی به سد زاینده رود 

مواجه هستیم و کم کم ورودی و خروجی سد با یکدیگر برابر می شود.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود افزود: حتی در ماه های آینده مقدار خروجی سد 
زاینده رود بیش از ورودی آن می شود که خود این عامل موجب کاهش حجم 

سد زاینده رود می شود.
وی در پاسخ به اینکه میزان ذخیره سد زاینده رود جوابگوی چه مدت زمانی 
است، گفت: این بستگی به مصارف زاینده رود و همچنین برداشت آب از این 

رودخانه دارد.
موسوی گفت: طی چند سال اخیر در اواخر شهریورماه ذخیره سد زاینده رود به 
حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب می رسید در حالیکه امسال هدف گذاری ذخیره 

سد زاینده رود ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود.
وی توضیح داد: متاسفانه افزایش بی سابقه دمای هوا، قطع بارش ها از بهار و به 
تبع افزایش مصارف و عدم تحقق آورد سد زاینده رود باعث انحراف از برنامه 
اباغی وزارت نیرو شده و تا پایان سال آبی جاری )شهریور ماه( حجم سد به 

۴۰۰ میلیون مترمکعب نخواهد رسید.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود درباره بازدید اخیر وزیر نیرو از سد زاینده رود، گفت: 
تأکید وزیر نیرو کنترل مصارف )کشاورزی، شرب و صنعت( است، البته به نظر 
می رسد تغییر الگوی مصرف در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نیاز به زمان و 

فرهنگ سازی دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی زاینده رود دیگر هیچ گونه توان بارگذاری جدید 

را ندارد.

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود با بیان اینکه در شرایط 
فعلی زاینده رود دیگر هیچ گونه توان بارگذاری جدید 
را ندارد، گفت: تنها ۳۰ درصد سد زاینده رود آب دارد 
و متاسفانه افزایش بی سابقه دمای هوا، قطع بارش ها 
از بهار و به تبع افزایش مصارف و عدم تحقق آورد سد 
زاینده رود باعث انحراف از برنامه ابالغی وزارت نیرو 

شده است.

مدیر سد زاینده رود اعالم کرد؛

 کاهش ورودی آب
به سد در پی گرم شدن هوا

خبر ویژه ۱۲۵۰ نفـر از کارکنـان پاالیشـگاه اصفهان 
از قـرارداد پیمانـی به قـرار مسـتقیم تبدیل 
وضعیـت می شـوند تـا امنیـت شـغلی آنهـا 

تضمین شـود.
مدیرعامـل شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
در مراسـم تبدیـل وضعیـت تعـدادی از 
کارکنـان ایـن شـرکت کـه در محـل ایـن 
شـرکت برگزار شـد با بیان این که شـرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان بـر اسـاس برنامه 
راهبـردی تدویـن شـده تـا سـال ۱۴۰۵ به 
یک پتروپاالیش موفـق در خاورمیانه تبدیل 
خواهد شـد گفت: نیروی انسانی این شرکت 
کـه قـرار اسـت آن را در سـال ۱۴۰۵ به یک 
پتـرو پاالیـش موفـق تبدیـل کنـد نبایـد 

قـراردادی باشـد.
محسـن قدیـری افـزود: تحقق اهـداف هر 
سـازمان در گرو توجه به نیروی انسانی بوده 
و هنگامی نیـروی انسـانی یک سـازمان به 
خود شکوفایی می رسـند که سـازمان برای 

آنـان انگیـزه و امنیت ایجـاد کند.
وی با اشـاره بـه این کـه ۸۰ درصد سـرمایه 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان را نیروی 
انسـانی تشـکیل می دهـد گفـت: اگـر این 
شـرکت برای کارکنان خود انگیـزه و امنیت 
کافـی ایجـاد کنـد اهـداف بلنـد آن در افق 

۱۴۰۵ محقـق خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
افزود: تبدیل وضعیت کارکنان این شـرکت 
هیچ هزینـه اضافه بـه آن تحمیـل نخواهد 
کرد و هزینه ای که شـرکت قبًا به پیمانکار 
در قالب هزینه باالسـری مـی داد اکنون بین 

نیروهای قـرارداد مسـتقیم می کند.
قدیـری بـا بیـان ایـن کـه تمـام نیروهـای 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان تعدیـل 
مدرک شـده اند تـا تفاوتی بیـن آنـان ایجاد 
نشـود گفـت: ایـن امـکان بـرای کارکنـان 
قرارداد مسـتقیم نیز فراهم شـده کـه بتوانند 
از واحدهای مسکونی سـازمانی این شرکت 
در شـهرک شـهید محمد منتظری استفاده 

کننـد.
او در ادامـه عامـل توسـعه پایـدار و توسـعه 
متـوازن شـرکت پاالیـش نفت اصفهـان را 
داشـتن برنامـه جامـع، جلوگیـری از دوباره 
کاری ها، توجه به استانداردسـازی ها، داشتن 
جـدول داده هـای درسـت، بسـیج منابـع و 
امکانـات، هدایت و نظـارت درسـت، بهبود 
مسـتمر و همچنیـن برنامـه ریـزی منابـع 
کسـب و کار اعـام کـرد و افـزود: نداشـتن 
جـدول داده هـای درسـت سـبب دوبـاره 

کاری هـا می شـود.
مدیرعامل شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
گفـت: یکـی از مشـکات اساسـی ایـن 
شـرکت برای تبدیل شـدن به پتروپاالیش 
اشـکال در سـاختار سـازمانی همچون نبود 
اداره کنتـرل کیفیـت در واحـد مهندسـی و 
واحـد میترینـگ و همچنیـن سـازماندهی 
نیروها بـود که این مشـکات در حـال رفع 

شـدن است.
قدیـری یادآور شـد: شـرکت پاالیـش نفت 
اصفهـان بـر اسـاس برنامـه راهبـردی تـا 
سـال ۱۴۰۵ به یـک پتروپاالیـش موفق در 
خاورمیانـه تبدیل خواهد شـد و تمـام برنامه 
ریزی هـای الزم در ایـن رابطـه انجام شـده 

اسـت.
امام جمعه شـاهین شـهر نیز در این مراسـم 
با بیـان ایـن که توجـه به نیـروی انسـانی و 
مشـکات آنها انگیزه آنان را برای انجام کار 
افزایـش می دهـد گفـت: تدبیر مدیـر عامل 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان در تبدیل 
وضعیـت کارکنـان بهـره وری شـرکت را 

افزایش خواهـد داد.
حجت االسـام والمسـلمین قاسم هاشمی 
با اشـاره بـه ایـن کـه بـر اسـاس تحقیقات 
انجـام شـده مـردم کشـورمان ۵۴ برابـر 
بیشـتر از مردم سـایر کشـورها اخبـار منفی 
می شـنوند و آنرا در شـبکه های مجـازی باز 
نشر می دهند و همچنین و ۵۶ برابر بیشتر از 
مردم سایر کشـورها اخبار دروغ و ناامید کنند 
می شـنوند افزود: این مسـائل باعث تاطم 
روحی و اظطـراب در مردم شـده و وظیفه ما 

در ایـن رابطه امید بخشـی اسـت.
وی با بیـان ایـن که بسـیاری از مشـکات 
جامعـه ناشـی از تهاجـم فرهنگـی بـوده و 
مردم کشـورمان تحت تأثیر تبلیغـات دروغ 
دشـمنان و هجمه فرهنگی قـرار گرفته اند، 
بر توجه ویژه مسـئوالن به مسائل فرهنگی 
تاکیـد کـرد و گفـت: بـرای مقابلـه بـا ایـن 
هجمه هـای فرهنگـی بایـد سـهم و نقش 

خـود را به درسـتی ایفـا کنیم.

کارکنان پیمانکاری پاالیشگاه 
اصفهان تبدیل وضعیت 

شغلی می شوند

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
مراسم تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان : 
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ظرفیت تجهیز ساالنه ۱۰ هزار 
هکتار از مزارع این استان به سامانه های جدید آبیاری با هدف بهره وری در مصرف 

آب وجود دارد.
مهرداد مرادمند در گفت وگو با ایرنا افزود: اصلی ترین چالش برای توسعه سامانه های 
جدید آبیاری، کمبود اعتبارات و تسهیات است که می طلبد این بخش مهم در سطح 

ملی موردحمایت قرار گیرد.
وی اضافه کرد: به کارگیری سامانه ها در زمین های کشاورزی استان تاکنون به میزان 
۱۲۴ هزار هکتار محقق شده است و در این زمینه رتبه اول اجرا در سطح کشور راداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: از آنجا که منابع آبی در 
استان با افت قابل توجهی روبه روست لذا اجرای هرگونه طرحی که بتواند بهره وری 
آب را افزایش دهد و از سوی دیگر سبب کاهش تولید نیز نشود از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
مرادمند، بهره گیری از کانال های آبیاری عمومی را از دیگر امکانات بهره وری در 
مصرف آب عنوان کرد و گفت: اکنون چهار هزار و ۸۵۱ کیلومتر کانال آبیاری عمومی 
در استان وجود دارد و در صورت تأمین منابع مالی قادر خواهیم بود ساالنه ۲۴ کیلومتر 

دیگر به آن اضافه کنیم.

وی اظهار داشت: مطالعات طرح های آبی در استان به خوبی پیش رفته است و 
تأمین اعتبارات سبب تسریع در اجرای این گونه پروژه ها که نیاز ضروری استان 

است خواهد شد.
استان اصفهان با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی باقابلیت کشاورزی که معادل پنج درصد از 
مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است و همچنین شرایط متنوع 
آب و هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد به گونه ای که در مناطق 
گرم و خشک استان خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در 

مناطق معتدل و سرد انواع محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
درباره سامانه های جدید آبیاری:

ظرفیت تجهیز ساالنه 
۱۰ هزار هکتار از 
مزارع اصفهان به 

وجود دارد

گزارش تصویری

بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان دکتر امیرحسین 
ماه آورپور از میدان میوه شهرداری 
گلدشت نجف آباد.
منبع: اخبار اصفهان
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رئیـس جمهـور در نشسـت خبری بـا همتـای قزاقسـتانی خود 
گفت: نگاه های مشـترکی بیـن تهران و نورسـلطان در مسـائل 

منطقـه ای و جهانی وجـود دارد.
آیت اهلل »سـید ابراهیم رئیسـی« در نشسـت خبری بـا همتای 
قزاقسـتانی خود در مجموعه تاریخی و فرهنگی سـعدآباد گفت: 
ظرفیت های بسـیاری بین ایران و قزاقسـتان وجـود دارد که این 
ظرفیت ها باعـث افزایـش و ارتقـای همکاری ها بین دو کشـور 
خواهد شـد. امضای تفاهمات بیـن دو کشـور نشـانه از اراده این 
دو کشـور برای افزایـش روابط بین تهران - نورسـلطان اسـت.

 رئیسـی ادامه داد: روابـط تجاری ایـران و قزاقسـتان در این چند 

ماه اخیر به بیـش از ۵۰ درصـد افزایش یافته کـه حجم مبادالت 
بیـن تهـران و آلماتـی در گام اول می توانـد تا سـه میلیـارد دالر 

افزایـش یابد.
رئیس جمهور گفت: ما مصمم هسـتیم عالوه بـر روابط دوجانبه 

روابط خود را در سـطح منطقه ای گسترش دهیم.
رئیس جمهـوری ادامه داد: بـرای مثال همکاری های دو کشـور 
در سـازمان های منطقه ای مانند سـازمان همکاری شانگهای و 
اتحادیه اوراسـیا می تواند در منطقه افزایـش یابد. همچنین برای 
جمهوری اسـالمی ایران همکاری با همسـایگان در دریای خزر 
در اولویت اسـت و قصـد افزایـش همکاری هـا را در ایـن زمینه 

داریـم و عالوه بـر همکاری های منطقـه ای بنای دو کشـور این 
اسـت کـه در سـازمان های بیـن المللـی و همکاری هـای بیـن 

االمللی گام هایی برداشـته شـود.
رئیسـی به ظرفیت هـای بسـیار در جمهوری اسـالمی ایـران و 
قزاقسـتان اشـاره کرد و گفت: این می تواند زمینه ارتقـای روابط 
میان دو کشـور را فراهم کنـد و امضـای تفاهمنامه هـای امروز 
یا در گذشـته نشـانه مهمی از اراده دو کشور برای توسـعه روابط 

میان دو کشـور اسـت.
رئیسـی گفـت: روابـط میـان دو کشـور می توانـد در حوزه های 
صنعت، کشـاورزی، انرژی، ترانزیت و نفت و گاز در حد گسـترده 
باشد و زمینه فرهنگی و تمدنی دو کشـور ایجاب می کند، تالش 
بیشتری برای توسـعه فرهنگی بین تهران و آلماتی انجام دهیم. 
ما در مسائل منطقه و مسائل جهانی نگاه مشـترکی داریم. برای 
مثال در مورد افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر اشتراک 
نظر وجود دارد. اتفاق نظـر داریم که حضـور بیگانگان در منطقه 
امنیـت سـاز نیسـت و مشـکالت بسـیاری ایجـاد خواهـد کرد. 
همچنین باور داریم مسـئوالن منطقه می توانند مسـائل منطقه 

را حل کننـد و گره منطقه به دسـت خـود منطقه باز می شـود.
رئیس جمهـور در ادامـه تاکید کـرد که حل مشـکالت منطقه و 
همه مناطق باید توسـط مسـئوالن و مـردم آن مناطـق صورت 
گیرد و حضور بیگانگان در مناطق مختلف بیشـتر بر مشـکالت 
آن مناطـق می افزایـد و کمکـی بـه حل مسـائل نخواهـد کرد. 
رئیسـی بار دیگـر از همتای قزاقسـتانی و هیـات همـراه او برای 
سـفر به ایران تشـکر کـرد و گفـت: در راسـتای دعوت رسـمی 

توکایـف در زمان مناسـب به قزاقسـتان سـفر خواهـم کرد.
• ایرانیـان می تواند به مـدت ۱۴ روز بـدون روادید 

به قزاقستان سـفر کنند

رئیـس جمهور قزاقسـتان هـم در ایـن نشسـت از کشـور ایران 
صمیمانـه تشـکر کـرد و گفـت: اکنـون ارتبـاط مـا در حـوزه 
دیپلماتیـک مراحـل پیشـرفت را طـی می کنـد و آقای رئیسـی 
سـهم زیادی در آن دارنـد و در این مـدت همکاری و دوسـتی ما 
محکم تر شـده و در زمینـه فرهنگـی نیز رونـق یافته اسـت؛ در 
چارچوب سـاختارهای منطقه نیـز همکاری های خوبـی داریم.

 »قاسـم ژومـارت توکایـف« گفـت: امـروز روابـط دیپلماتیـک 
مـا بـا جمهـوری اسـالمی ایـران ۳۰ سـاله شـد و در ایـن مدت 
همکاری های بسـیار زیادی در همه زمینه ها داشـتیم. قزاقستان 
و ایـران در همـه زمینه ها با هـم روابـط خوبی دارنـد و همچنین 
این ارتباطـات را می تـوان در حوزه های بین المللـی و منطقه ای 

مشـاهده کرد.
وی گفـت: امـروز مذاکـرات گسـترده ای مطـرح و موضوعـات 
بسـیاری مورد بررسـی قـرار گرفـت. هـر دو طرف عالقـه مند 
اسـتفاده از ظرفیت ترانزیتی هسـتند و در این راستا کریدورهایی 
که شـرق به غـرب و شـمال و جنـوب را به هم متصـل می کنند 

اهمیـت ویـژه ای دارند.
توکایف گفت: در زمینه کشـاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم 
که منجر بـه ارتقا روابط قزاقسـتان و ایران خواهد شـد و اسـناد و 
قراردادهایـی که امضا شـد باعث کمک به پیشـرفت دو کشـور 
می شـود. همچنین حجم مبـادالت تجـاری ایران و قزاقسـتان 

در سـه ماه اخیر ۵۰ درصـد افزایش یافته اسـت.
رئیس جمهور قزاقسـتان از حضور ایرانیان برای سـفر به آلماتی 
و بـدون روادیـد خبـر داد و گفت کـه ایرانیـان می تواننـد ۱۴ روز 

بدون روادیـد به این کشـور سـفر کنند.
توکایف گفت: در زمینه کشـاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم 
که منجر بـه ارتقا روابط قزاقسـتان و ایران خواهد شـد و اسـناد و 

قراردادهایـی که امضا شـد باعث کمک به پیشـرفت دو کشـور 
می شـود.

رئیس جمهور قزاقسـتان افزود: ایران یک مرکز تمدن باسـتانی 
و یک شـریک مهم در جهـان اسـالم اسـت و این دو کشـور در 

کنـار دریای خزر دوسـت یکدیگر هسـتند.
توکایـف از همتـای ایرانی خـود به طـور رسـمی برای سـفر به 
کشـورش دعوت کرد. »یادداشـت تفاهم میان مرکـز مطالعات 
سیاسـی وزارت امـور خارجـه و موسسـه تحقیقـات سیاسـت 
خارجـی وزارت امـور خارجـه قزاقسـتان«، »برنامـه مبـادالت 
فرهنگی بیـن وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ایـران و وزارت 
فرهنگ و ورزش قزاقسـتان«، »یادداشـت تفاهم همـکاری در 
زمینه مطالعـات تحلیلی و تبـادل تجربـه میـان وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت و وزارت تجـارت و همگرایـی قزاقسـتان«، 
»یادداشـت تفاهـم همـکاری در خصـوص افزایـش تجـارت 
دوجانبه، میان وزارت صنعـت، معدن و تجـارت و وزارت تجارت 
و همگرایی قزاقستان«، »یادداشـت تفاهم همکاری بین وزارت 
جهاد کشـاورزی ایـران و وزارت کشـاورزی قزاقسـتان در زمینه 
کشـاورزی«، »یادداشـت تفاهـم همـکاری بیـن وزارت جهـاد 
کشـاورزی ایـران و وزارت کشـاورزی و وزرات صنعت و توسـعه 
زیرسـاخت قزاقسـتان در زمینه تجارت و ترانزیـت محصوالت 
کشـاورزی«، »یادداشـت تفاهـم همـکاری بین سـازمان صدا 
و سـیمای ایـران و آژانـس دولتی خبر قزاقسـتان«، »یادداشـت 
تفاهم همکاری شـرکت ملـی نفت ایـران با شـرکت گاز مونای 
گاز قزاقستان«، »یادداشـت تفاهم همکاری میان راه آهن ایران 
و شـرکت سـهامی راه آهن ملی قزاقسـتان« اسـنادی بود که در 
حضور سـران ایران و قزاقسـتان بـه امضـای وزرا،   اسـتانداران و 

مسـئوالن مربوطه دو کشـور رسـید.

رئیس جمهورقزاقستان به تهران آمد و با رئیس جمهور ایران دیدارکرد؛

بهار روابط تهران با همسایگان دور و نزدیک

 سـعیده اسـکندی  همزمـان 
بـا تصویـب قطعنامـه ضدایرانـی در 
شـورای حـکام آژانـس بیـن المللـی 
انـرژی اتمـی و اوج گیـری فضـای 
تنش میـان ایران و غـرب )و متحدان 
منطقـه ای آن( و متعاقبـاً اقـدام ایران 
در از دسـترس خـارج کـردن بیـش 
از 2۰ دوربیـن نظارتـِی فراپادمانـی 
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی 
در تاسیسـات هسـته ای کشـورمان، 
بسـیاری از ناظـران و تحلیلگران بین 
المللی، از ایجاد جـو و چهارچوبی تازه 
در قالب معادله اتمی ایران و تعامالت 
ایران بـا غـرب و متحـدان منطقه ای 
و بیـن المللـی آن خبـر می دهنـد. در 
ایـن راسـتا، سـؤال های فراوانـی در 
مورداینکه آیا چشـم انداز مرگ برجام 
قریب الوقوع اسـت یا اینکـه در آینده 
نزدیک، شـاهد تشـدید تنش ها میان 
ایـران و جبهـه مخالفـان منطقه ای و 
بیـن المللـی آن خواهیـم بـود؟ و اگر 
چنیـن باشـد، تبعـات و پیامدهـای 
آن چیسـت؟ مطـرح می شـود. از 
ایـن رو، نسـل فـردا در گفـت و گـو 
بـا »جاویـد قربـان اوغلـی«، سـفیر 
سـابق کشـورمان در آفریقای جنوبی 
و کارشـناس سیاسـت خارجـی، بـه 
بررسی شماری از سـؤال های مذکور 
پرداخته اسـت. قربان اوغلی در پاسخ 
به این سـؤال که آیا تحـرکات آمریکا 
و اروپـا در ارائـه قطعنامه علیـه ایران 
در شـورای حـکام بـه معنـای ایجـاد 
دوره ای جدید از تنش زایـی در روابط 
غـرب بـا ایـران در بحبوحـه رکـود و 
سـکون حاکـم بـر مذاکـرات احیای 
برجـام اسـت؟ می گویـد: »تمـاس 
تلفنی چنـد روز قبـل امیرعبداللهیان 
بـا جـوزپ بـورل، رئیس کمیسـیون 
سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و 
تهدیـد بـر اقـدام متقابـل )در برابـر 
تصویـب قطعنامـه علیـه ایـران در 
شـورای حـکام( کـه بـه گفتـه وزیـر 
»متناسـب، مؤثـر، فـوری« اسـت )و 
خـود را در قالـب از دسـترس خـارج 
کـردن دوربین هـای نظارتـی آژانس 

در تاسیسـات اتمی ایران نشـان داد(، 
نمایانگـر درسـتی ایـن پیـش بینـی 
اسـت کـه در سـؤال مطـرح کردیـد. 
این دیپلمات سابق کشـورمان افزود: 
»سـیر تحـوالت برجـام و مذاکـرات 
وین ناامید کننـده و در جهت مخالف 
منافـع ایـران اسـت. هنگامـی کـه 
ترامـپ از برجـام خـارج شـد، شـاهد 
مخالفـت شـدید سـه کشـور اروپایی 
با این اقـدام و تالش بـرای نجات آن 
از طریق ارائـه راهکارهـای مبادالت 
تجـاری- اقتصـادی بـا ایـران بودیم 
که بـه دلیـل هژمونـی آمریـکا و نوع 
روابـط دوسـتی آتالنتیـک تـالش 
موفقی نبـود. اکنـون معادله برعکس 
شـده و تیـم بایـدن تـالش می کنـد 
که رفتـار اروپـا را را در رابطه بـا ایران 
کنتـرل کنـد. ایـن در حالی اسـت که 
زمانـی بـرای ایـران روابط بـا اروپای 
منهـای آمریـکا، راهبردی در سـطح 

بـاالی نظـام بود.
در کنار این مسـأله، تحـوالت منطقه 
و برجسـته شـدن نقـش اسـرائیل در 
محیـط پیرامونی ایران تحولی اسـت 
کـه موجـب دگرگونی هـای اساسـی 

و تعیین کننـده در ژئوپلتیـک منطقه 
خواهـد شـد. از قضایـای پشـت پرده 
منجـر بـه اتخـاذ اینگونـه مواضـع 
چنـدان اطالع نـدارم ولی یقیـن دارم 
اعالم شکسـت قطعی برجـام، هدفی 
اسـت که به نفع اسـرائیل و عربستان 
اسـت. کما اینکه مهمتریـن مخالفان 
توافق 2۰۱۵ هم این دو کشـور بودند 
و از هیچ تالشـی بـرای جلوگیـری از 

آن فروگـذار نکردنـد«.
ایـن کارشـناس حـوزه سیاسـت 
خارجـی همچنیـن در پاسـخ بـه این 
پرسـش کـه آینـده احتمالـی توافـق 
برجـام چگونـه خواهـد بـود؟ گفـت: 
»رصد تحـوالت حکایت از شکسـت 
قطعی آن دارد. مضافـًا اینکه تصویب 
قطعنامـه در شـورای حـکام در حکم 
ریختـن بنزیـن بـر آتـش مذاکـرات 
احیـای برجـام بـوده اسـت. گفتـه 
می شـود دو عامـل "تضمیـن" و 
"سـپاه" عمـده دالیـل بـن بسـت در 
رونـد مذاکرات احیای برجام هسـتند. 
درحالی که هـر دو موضـوع از طریق 
مذاکره مسـتقیم با آمریـکا قابل حل 
اسـت. بایـدن تحـت فشـاِر کنگـره 

و البی هـای مخالـف برجـام اسـت. 
مضافـًا اینکـه او از جایـگاه اوبامـا 
برخـوردار نیسـت. در ایـن شـرایط از 
هـر اقدامی کـه بتواند بـرگ برنده ای 
در دسـت او باشـد اسـتقبال خواهـد 
کـرد. گفتـه می شـود در مذاکـرات 
دوره عراقچـی، آمریـکا بـا خـروج 
 )FTO( سـپاه از لیسـت تروریسـتی
موافقـت کـرده بـود. ظریـف قبـاًل 
هشـدار داده بـود کـه "زمـان" نقـش 
تعییـن کننـده ای در مذاکـرات دارد و 
نباید دچار توهـم شـویم. در بحبوحه 
تغییـر شـرایط، روزهـا مهـم اسـت و 

نـه ماه هـا.
اکنـون کـه جهـان بـه نفـت ایـران 
نیـاز دارد تـا جایی کـه آمریـکا برای 
جلوگیـری از افزایش قیمـت انرژی، 
چشـم خـود را بـر تحریم هـای نفتی 
ایـران می بنـدد، برای من مشـخص 
نیسـت چرا تصمیم گیران بر اسـاس 
واقعیت هـا تصمیـم نمی گیرنـد. این 
بـه معنـای عـدول از مواضع نیسـت.

جاویـد قربـان اوغلـی در پایـان در 
رابطـه بـا ایـن مسـاله کـه بـا توجـه 
اخیـر  تروریسـتی  تحـرکات  بـه 

صهیونیسـت ها علیـه ایـران و در 
عین حـال تشـدید رویه هـای تقابلی 
آمریـکا علیـه تهـران؛ آیـا بایسـتی 
انتظـار تنش هـا و درگیری هـای 
بیشـتر میـان ایـران و بلـوک مذکور 
را داشـت؟ گفـت: »تشـدید مواضـع 
تقابلی ایـران به نفع اسـراییل، رقبای 
منطقـه ای ای ایـران و مخالفـان 
داخلـی کشـور اسـت. روسـیه بـه 
دلیـل گرفتـاری در باتـالق اوکرایـن 
و تحریم هـای اِعمـال شـده، تمایلی 
بـرای احیـای برجام نـدارد. اسـتمرار 
تقابل با آمریکا و تشـدید آن، شـرایط 
اقتصـادی کشـور را وخیم تـر خواهد 
کـرد. برخـالف تصـور خوشـبینانه، 
چیـن و روسـیه هـم در شـرایطی که 
مکانیسـم ماشـه احیا شـود و فشارها 
بـه ایـن دو کشـور افزایـش یابـد، از 
ایـران حمایـت نخواهنـد کـرد. رفتار 
روسـیه و چین در قطعنامه های قبلی 
و عملکرد مسـکو در هفته هـای اخیر 
کـه بـازار محـدود نفـت ایـران را نیز 
دچـار چالـش کـرده، واقعیت هایـی 
هسـتند که حقیقتًا بایسـتی مـد نظر 
تصمیم سـازان کشـور قـرار گیرند«.

چهار شنبه 1 تیر 1401  | شمـاره 1084

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه آمار دقیقی 
درباره ساختمان های نا ایمن از نظر سازه وجود ندارد، درباره اعداد و ارقام اعالم 
شده درباره ساختمان های نا ایمن تهران گفت: این آمار عموماً مربوط به سازمان 
آتش نشانی است که بیشتر ایمنی حریق را مالک قرار می دهد و ایمنی سازه کمتر 

مد نظر است.
علی نصیری درباره اعداد و ارقام اعالم شده درباره ساختمان های ناایمن تهران 
اظهار کرد: اتفاقی که در متروپل افتاد از جنس ایمنی حریق نبود بلکه ایمنی سازه 

بود. در حوزه ایمنی سازه عدد و رقم و آمار دقیقی نداریم زیرا ساختمان هایی که 
به عنوان ساختمان نا ایمن معرفی می شوند در برابر آتش سوزی نا ایمن هستند.

وی با بیان اینکه مردم نگرانی بابت اعداد و ارقام ساختمان های نا ایمن نداشته 
باشند، تصریح کرد: تهران یک شهر زلزله خیز است اما نباید این مسئله منجر به 
نا امنی روانی مردم شود که با کوچکترین اتفاقی، ساختمان های زیادی در تهران 

دچار مشکل می شوند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران معتقد است که اگر مردم 

به اصول الزم برای ایمنی در هنگام خرید ساختمان توجه کنند، نباید نگرانی 
داشته باشند.

نصیری که در برنامه ای رادیویی سخن می گفت همچنین با اعالم اینکه بابت 
ساختمان های نا ایمن از نظر آتش نشانی جلسات مکرری برگزار شده است 
که از دادستانی تهران نیز در آن حضور داشته اند، خاطر نشان کرد: تک تک این 
ساختمان ها در حال بررسی هستند و بعضی از آن ها توسط دادستانی فراخوانی 

شده اند زیرا خیلی از آن ها دولتی نیستند و مالکیت خصوصی دارند.

آمار دقیقی درباره 
ساختمان های 
ناایمن از نظر سازه 
وجود ندارد

رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران:

گزارش خبری

ISFAHAN
N E W S
 مردم لتونی در صف

هیزم و چوب می ایستند؛

 عصر حجر اروپا
در قرن نو!

نکته جنجالـی پیرامـون قـرارداد مهدی پـور، اصالحاتی بوده که در سـال 
گذشـته انجام شـده و دسـت هافبک اسـتقالل را برای جدا شـدن از جمع 
آبی پوشـان بـاز گذاشـته اسـت. هافبـک شـماره 9 اسـتقالل در صـورت 
پرداخت 2۰۰ هزار دالر بند فسـخ خـود، می تواند به راحتی ازاسـتقالل جدا 
شـود و برای سـال سـوم در کنار آبی پوشـان نباشـد. مهدی پوردرروزهای 
گذشـته درمصاحبه ای به تمجیـد از عملکرد فرهاد مجیـدی و گابریله پین 
پرداخته بود و ابراز امیدواری داشـت که سـرمربی بزرگی در کنار اسـتقالل 
قرار بگیرد تـا موفقیت های آبی پوشـان ادامـه پیدا کند. مهـدی مهدی پور 
دراردوهای اخیـر تیم ملی توانسـته نظـر دراگان اسـکوچیچ را جلب کند و 
سـرمربی کروات تیم ملـی با توجه بـه درخشـش هافبک اسـتقالل، نظر 
مثبتی روی او داشـته و حـاال مهدی پـور در تالش اسـت تا بتوانـد جایگاه 

خود در تیـم ملی را تثبیـت کند.
هافبـک 28 سـاله اسـتقالل که سـابقه پوشـیدن پیراهـن تیـم ذوب آهن 
اصفهـان و تراکتـور تبریـز را هـم در کارنامـه خـود دارد، به نظر می رسـد 
اصلی ترین هـدف و انگیـزه اش بـرای لژیونر شـدن این اسـت کـه بتواند 
نـام خـود را در جمع مسـافران تیـم ملی به جـام جهانـی 2۰22 قطـر قرار 
بدهـد. هر چنـد که ایـن فرصـت بـرای او در صـورت تـداوم همـکاری با 
اسـتقالل هم وجـود دارد اما مهدی پـور در تالش اسـت تا با لژیونر شـدن 
شـانس حضور خود در جام جهانی را افزایش دهد. مدیران اسـتقالل هنوز 
مذاکـره رسـمی را با هافبـک باتجربه خـود نداشـته اند و منتظر هسـتند تا 
هـم تکلیـف سـرمربی جدید تیـم مشـخص شـود و هـم این کـه مهدی 
مهدی پـور از اردوی تیـم ملـی در دوحـه قطـر بازگـردد تـا شـرایط برای 
ادامـه همکاری طرفین بررسـی شـود. علـی کریمـی یکـی از گزینه های 
تقویـت خط هافبـک اسـتقالل اسـت. هافبک پیشـین آبی پوشـان که در 
لیگ ترکیه شـرایط خوبی نـدارد، احتمال بازگشـتش به لیگ ایـران وجود 
دارد و در صورت بازگشـت کریمـی، جدایی مهدی پـور از اسـتقالل دور از 
ذهن نیسـت. البته که نام مسـعود ریگی هم بـه عنوان یکی از جانشـینان 

احتمالـی مهـدی مهدی پور مطرح شـده اسـت.

 سعید واعظ  در دو فصل اخیر لیگ برتر فوتبال ایران 
یکی از نقاط قوت استقالل در میانه میدان بوده، جایی 
که مهدی مهدی پور توانست به خوبی خأل بازیکنانی 
چون امید ابراهیمی و علی کریمی را پر کند و در فصل 
اول حضورش در استقالل، زوج موفقی را در کنار مسعود 
ریگی ساخت و در لیگ بیست ویکم هم زیبر نیک نفس 
در کنار مهدی مهدی پور فصلی خوبی را سپری کردند. 
مهدی پور که در فصل اخیر با ساختن 7 گل استقالل، 
بهترین پاسور آبی ها بود و گلی 3 امتیازی را با شلیکی 
مهار نشدنی به فوالد زد تا نقش پررنگی در قهرمانی 
تیمش داشته باشد، حاال با پیشنهاداتی از سوی چند تیم 
حاضر در لیگ ستارگان قطر مواجه شده که آینده فوتبالی 
او را تحت تأثیر قرار داده است. مهدی مهدی پور در 
شرایطی مورد توجه چند تیم از لیگ ستارگان قطر قرار 
گرفته که او هنوز یک فصل دیگر با باشگاه استقالل 

قرارداد دارد. 

گزارش ویژه

مهره اصفهانی استقالل در لیگ ستارگان می درخشد

 مهدی مهدی پور
دراندیشه پیشنهاد قطری ها

 نبردشرق اروپا هر روز ابعاد تازه ای می یابد 
و دیگرانی را درگیر زیاده خواهی های پوتین 
می کند. حاال بعد از اوکراین نوبت لتونی است 
تا در دوراه هوش مصنوعی درصف هیزم 
بایستند! شهروندان برخی کشورهای اتحادیه 
اروپا درهراس ازتشدید بحران سوخت برای 
جمع آوری هیزم صف کشیدند. به استناد 
خبرمنتشره در پایگاه خبری تحریریه، 
ساکنان کشور لتونی برای دریافت مجوز 
جهت جمع آوری چوب های باقیمانده از 
عملیات قطع درختان با یکدیگر رقابت 
می کنند. لتونیایی ها اکنون برای دریافت 
مجوزهای دولتی جهت جمع آوری هیزم 
از جنگل ها تالش می کنند. سازمان دولتی 
جنگل های لتونی فاش کرد که مجوزهایی را 
صادر می کند که به شهروندان اجازه می دهد 
تا چوب های باقیمانده ازعملیات قطع درختان 
را جمع آوری و برای فصل سرد انبار کنند. به 
گفته این نهاد، عالقه به دریافت این مجوزها 
که کاماًل رایگان هستند، تنها در یک ماه 
گذشته پنج برابر افزایش یافته است. با این 
حال »ادموند لینده« یکی از نمایندگان این 
سازمان هشدار داد که در آینده نزدیک، ممکن 
است میزان بقایای چوب که به طور بالقوه 
مردم می توانند جمع آوری و استفاده کنند نیز 
کاهش یابد. لینده به بخش خبری رادیوی 
لتونی گفت: با توجه به شرایط بازار چوب 
در نظر گرفته شده برای تولید انرژی، میزان 
چوب قطع شده در برخی از بخش های جنگل 
در آینده کاهش می یابد. دلیل مهم این امر 
آن است که تعرفه های گاز در کشورهای 
بالتیک نسبت به قبل دو برابر شده است. 
 Latvijas Gaze شرکت انرژی لتونیایی
پیشترهشدارداده است که انتظارمی رود 
تعرفه گاز برای خانوارهای لتونی تا حدود 9۰ 
درصد افزایش یابد. این شرکت برنامه های 
خود برای افزایش تعرفه گاز طبیعی را بین 
۶۵.۶ تا 89.9 درصد بسته به میزان مصرف 

اعالم کرد.
به گفته این شرکت، قبوض گاز برای 
خانوارهایی که مصرف ساالنه آنها تا 2۵۰ 
متر مکعب است، ۶۵.۶ درصد افزایش می یابد 
و از ۱.۱۰2 یورو در هر متر مکعب به ۱.82۵ 

یورو در هر متر مکعب افزایش خواهد یافت.
در همین حال، مشتریانی که ساالنه تا 
۵۰۰ مترمکعب مصرف گاز داشته باشند 
هم افزایش قیمت ۷۴.۷ درصدی را تجربه 
خواهند کرد. در همین راستا خانواده هایی 
که ساالنه بیشتر از ۵۰۰ متر مکعب مصرف 
داشته باشند شاهد افزایش 89.9 درصدی 

خواهند بود.
بسیاری از ساکنان لتونی اکنون به این فکر 
افتاده اند تا بار دیگر به سیستم های هیزم سوز 
قدیمی خود روی بیاورند. خریداری هیزم و 
سوخت قدیمی اجاق ها منجر به کمبود موقت 

چوب در بازار لتونی شده است.

فصل تازه سیاسی خاورمیانه تابستانی داغ!
در گفت و گو با »جاوید قربان اوغلی« مطرح شد:

ایسـنا: جایزه سـفیر جهانی 2۰22 از سوی سـازمان مردم 
نهـاد »دیپلماتیک اینسـایت« به سـفیر جمهوری اسـالمی 
ایران در پاکسـتان اعطا شـد. سـید محمد علی حسینی سفیر 
کشورمان در اسـالم آباد در صفحه اینسـتاگرام خود با اعالم 
این مطلب نوشـت: کمـک به ارتقـای روابط دو جانبـه و چند 

جانبـه کشـورها، نیازمنـد کار سـخت و تـالش و همـکاری 
عوامـل متعـدد و متنـوع اسـت. مـن امـروز بـه نمایندگی از 
همه کسـانی که در این سـال های اخیـر برای بهبـود روابط 
همسـایگی ما تالش کردند، اینجا هسـتم تـا نتیجه زحمات 
همگی آن ها دیده شـود. جایزه معتبر سـفیر جهانی از سـوی 

سـازمان مردم نهاد »دیپلماتیک اینسـایت« توسـط سـناتور 
»طلحه محمـود« وزیر امور ایـاالت مرزی پاکسـتان و خانم 
»فرحت آصف« مدیر اجرایی سـازمان دیپلماتیک اینسـایت 
به سـفیر ایران در پاکسـتان اعطا شـد. در این مراسـم از چند 

سـفیر دیگـر نیز تجلیـل به عمـل آمد.

اعطای جایزه سفیر جهانی ۲۰۲۲ به سفیر ایران در پاکستان



 مریم محسـنی  معـاون فرهنگی شـهرداراصفهان 
گفـت: یکـی ازاقدامـات خـوب ایـن دوره از مدیریـت 
شـهری شـهری تداوم کارهـای خـوب گذشـته و رفع 
نقاط ضعـف و تقویـت نقـاط قوت آنهـا اسـت. مجتبی 
شـاه مرادی در نشسـت افتتاحیـه سـومین جشـنواره 
ارزیابـی داخلـی سـازمان فرهنگـی اجتماعی ورزشـی 
شـهرداری اصفهان اظهار داشـت: معمواًل بـا تغییراتی 
کـه بـر مبنـای انتخابـات در کشـور صـورت می گیرد، 
برنامه هـای گذشـته بـه نوعـی بـه دسـت فراموشـی 
سـپرده و کنـار گذاشـته می شـود، امـا یکـی ازاقدامات 
خـوب ایـن دوره از مدیریـت شـهری شـهری تـداوم 
کارهای خوب گذشـته و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط 
قـوت آنها اسـت. یکـی از ایـن اقدامـات انجـام ارزیابی 
داخلـی و جشـنواره تعالـی سـازمانی بـوده کـه اثـرات 
خود را درتمـام مجموعه شـهرداری و معاونت فرهنگی 

نشـان داده اسـت.
وی افـزود: بـا دستورشـهردار اصفهـان مقررشـد ایـن 
مسـیر به طـور جـدی دنبـال شـود کـه امیـدوارم طـی 
ایـن ارزیابی، نقـاط ضعف خـود را بـه خوبی بشناسـیم 
و برطرف کـرده و نقـاط قوت خـود را نیز تقویـت کنیم. 
وی با اشـاره به شـتاب زیاد حضـور و مصـرف فرهنگی 
مخاطبان و ذی نفعان از رویدادها و برنامه های سـازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهـان ادامه 
داد: یـک نمونه ازاین شـتاب فزاینـده، اسـتفاده نزدیک 
بـه ۱۳ هـزار نفـردر سـال گذشـته و ۱۷ هـزار نفـر در 
سـال جـاری از باغ هـای بانـوان شـهر اصفهان اسـت. 
ایـن اسـتقبال گسـترده شـهروندان کار مـا را مشـکل 
می کنـد؛ بنابرایـن ارزیابی داخلی سـازمان بـه ما کمک 
می کنـد ایـن راه را بهتـر و بادقت تـر طی کنیـم. رئیس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شهرداری اصفهان 
گفـت: چشـم اندازها و اهـداف در هـر دوره بـا تغییرات 
مدیریت شـهری تغییراتی داشـته اسـت و در این دوره، 
ابتـدا چشـم اندازها و اهـداف تمـام دوره هـای گذشـته 
به طـور دقیـق بررسـی و ارزیابـی شـد. بـر این اسـاس 

»اصفهـان من؛ شـهر زندگی« بـا هویت ممتـاز ایرانی، 
اسالمی و انقالبی با مردم مشـارکت جو، سالم و بانشاط 
به عنوان چشـم انداز سـازمان دراین دوره انتخاب شـده 
است. شـاه مرادی با اشـاره به رویکرد مسـجدمحوری، 
محله محـوری، خانواده محـوری ومردم سـپاری در 
شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد: در داخل سـازمان 
نیز جـذب منابع پایـدار درآمـدی، بهسـازی و کارآمدی 
سـرمایه انسـانی، کاهـش تصدی گـری و اصـالح و 
توسـعه زیرسـاخت ها را در دسـتور کار قـرار داده ایـم. 
وی بیان کـرد: سـازمان های فرهنگـی در پسـاکرونا با 
تغییـرات جـدی روبـه رو شـدند چـون مخاطبـان آنها، 
نقاط تماس و نیازهـا و انتظارات مخاطبـان تغییر کرد و 
این تغییـرات را نیـزدر تدوین اهـداف و چشـم اندازهای 

خود در نظر گرفتیـم. معاون فرهنگی شـهردار اصفهان 
هویت شـهر اصفهان را متشـکل از هویـت محالت آن 
دانسـت و گفت: هرچه رویکرد محله محـوری را تقویت 
کنیم طبیعتـًا به چشـم انداز خـود نزدیک تر می شـویم. 
مرکز ثقـل هر محلـه نیز مسـجد اسـت و تأکید مـا این 
اسـت کـه محـور فعالیت هـای فرهنگـی باید مسـاجد 
باشـد؛ بنابرایـن مسـجدمحوری نیـز به عنـوان رویکرد 
اساسـی و سیاسـت جـدی در شـهرداری اصفهـان و 
به تبع سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی قرار گرفت. 
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت خانواده محـوری و توجـه به 
آسـیب های اجتماعی افزود: هرچـه به تقویـت خانواده 
اهمیت دهیـم، با آسـیب های اجتماعی کمتـری مواجه 
می شـویم و با داشـتن محـالت بانشـاط تر به انسـجام 

شـهری پایدارتـری می رسـیم. وی اضافـه کـرد: در 
ایـن دوره از مدیریـت شـهری عـالوه بـر ارزش هایـی 
کـه در دوره هـای پیشـین موردتوجـه قـرار می گرفت، 
بـر شـفافیت و فسادسـتیزی تأکیـد ویـژه شـده اسـت. 
مهـدی فاضـل کلباسـی، ارزیـاب تعالـی سـازمانی نیز 
در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: مجموعه شـهرداری و 
سـازمان های وابسـته نقش اصلی را در زیبایـی، آبادانی 
و نیکوتـر بـودن اصفهان نسـبت به سـایر شـهرها ایفا 
می کننـد. وی کمـک بـه بـه سیستم سـازی را یکـی از 
اثرات مثبـت نظام های تعالی سـازمانی دانسـت و ادامه 
داد: ایـن امـر کمـک می کنـد فرآیندهـا و فعالیت ها بر 
اسـاس منطـق و سیسـتم مشـخص پیگیـری شـود تا 
آن سیسـتم فـارغ از تغییرات سیاسـی به کار خـود ادامه 

دهـد. فاضـل کلباسـی بـا اشـاره بـه سـابقه ۱0 سـاله 
همـکاری خـود بـا جایـزه تعالـی سـازمانی و ارزیابـی 
بیش از 50 سـازمان، افزود: سـازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی نخستین سازمانی است که در سومین جشنواره 
ارزیابـی داخلـی شـهرداری اصفهـان مـورد ارزیابـی 
قـرار می گیـرد. ایـن ارزیـاب تعالـی سـازمانی بـا بیان 
اینکـه ارزیابـی بـه معنـای زیـر سـؤال بـردن عملکرد 
نیسـت، تصریـح کـرد: ایـن امـر قـرار اسـت بـه بهبود 
عملکـرد سـازمانی و شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت 
سـازمان کمک کنـد. وی مفاهیـم بنیـادی، معیارهای 
مـدل و منطـق ارزیابی را سـه بخـش مدل هـای تعالی 
دانسـت و اضافه کرد: رهبـری آینده نگـر و الهام بخش، 
نگـرش سیسـتمی، مشـتری مداری و ارزش آفرینـی، 
یادگیری، بهبود و نوآوری، دلبسـتگی کارکنان، توسـعه 
شـراکت ها، توسـعه قابلیت هـای سـازمانی، مدیریت با 
چابکـی، مسـئولیت های اجتماعـی و نتایج برجسـته و 
پایـدار از جملـه مفاهیم بنیـادی مدل های تعالی اسـت. 
فاضل کلباسـی با تشـریح فرآیند ارزیابـی گفت: تالش 
می کنیـم قضـاوت مـا در ایـن ارزیابـی تـا حـد امـکان 
به واقعیـت نزدیک باشـد تـا مبنـای کار سـازمان برای 
بهبـود فعالیت هـا و اثربخشـی آنهـا در آینده باشـد. این 
ارزیـاب تعالـی سـازمانی هدایـت، نظـارت و حمایت را 
ویژگی هـای رهبری از سـوی مسـئوالن یک سـازمان 
دانسـت وخاطرنشـان کرد: هدایت یک سـازمان به این 
معنا اسـت کـه جهت گیری های اسـتراتژیک سـازمان 
مشـخص و اهداف و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت 
سـازمان تدویـن، تصویـب و ابـالغ شـود. همچنیـن 
نظـارت بـه معنـای ایجـاد مکانیزم هایـی بـرای رصـد 
برنامه هـا و اجرای آنهـا اسـت و در نهایت نیـز از اجرای 
ایـن برنامه هـا و مکانیزم هـا حمایت شـود. کلباسـی با 
اشـاره به معیار تعامل با ذی نفعان کلیدی اظهار داشـت: 
درارزیابـی ایـن معیار باید مشـخص شـود سـازمان چه 
رویکردهایی بـرای شناسـایی وارتباط سیسـتماتیک با 

ذی نفعان کلیـدی خـود دارد.

گونـــاگون
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برنامه گفت و گو محور »عشق شور انگیز ما« با موضوع خانواده همراه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

با شعرخوانی و اجرای علیرضا خمسه و با حضور دکتر راضیه ایزدی و 
محمدرضا عابدی از کارشناسان حوزه خانواده برنامه ریزی شده است.

کارگردان برنامه عشق شورانگیز ما گفت: این برنامه راجع به بستر 
زندگی زن و شوهرها است تا بیان کند هیچ چیز به غیر از یک عشق 
شورانگیز نمی تواند خانواده و جریان روابط بین زن و مرد را مستحکم کند 
و موضوعی که مهم است جداشدن از َمنیت ها و پیوستن به ما شدن ها 
است. حبیب نریمانی اظهار داشت: این برنامه، یک تولید 26 قسمتی بوده 
که برای پخش از تلویزیون در حال تهیه است و با توجه به زندگی زوجین 
تالش می کند تا راهکارهای خوبی برای مستحکم کردن روابط زن و 

شوهرها ارائه دهد تا اگر کسی در زندگی خود مشکلی پیدا کرد با دیدن این 
برنامه و شنیدن صحبت های کارشناسان احساس خوبی نسبت به زندگی 
خود پیدا کند و آن را بهتر ادامه دهد. وی افزود: این برنامه تالش دارد که با 
گرافیک جدید و با استفاده از کادر و عوامل خوب و حرفه ای و با چهره های 
شناخته شده حرکت مثبت خود را با موضوع خانواده پیش ببرد و برنامه 
مفیدی واقع شود. وی تصریح کرد: تولید محتوای ما با هدف اثرگذاری بر 
روح و جان مخاطب خود بوده که امیدواریم این برنامه نیز بتواند تأثیر خوب 
خود را در جامعه و اجتماع بگذارد. گفتنی است؛ برنامه تلویزیونی »عشق 
شور انگیز ما« شنبه ها و دوشنبه ها ساعت ۱8 از شبکه اصفهان پخش شده 

و یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۱ بازپخش می شود.

برنامه»عشقشورانگیزما«؛بیانکنندهاستحکامخانوادهها

یاد بگیرید که مردم را دوست 
داشته باشید: یاد بگیرید که 
دیگران را دوست داشته باشید. غالباً، 
با همه کارهایی که انجام می دهند یا 
شاید با همه اعتقادات آن ها موافق 
نباشید. یاد بگیرید که با آدم ها کنار 
بیایید تا ذهنتان آمادگی تغییرات را 
داشته باشد. این یک ویژگی حیاتی 
است که در دنیای امروز کاماًل 

ضروری است.
زندگی خودت را بکن: آیا واقعًا 
برای شما اهیمتی دارد که پسری که 
آن طرف خیابان است با زندگی خود 
چه می کند و می خواهد زندگی اش 
را با چه کسی شریک شود؟ یاد 
بگیرید زندگی خودتان را بکنید و 
بگذارید دیگران هم زندگی شان 

را بکنند.
سختی، درس عبرت است: 
نامالیمات می توانند یکی از قدرت 
باشند که در  مندترین معلمانی 
زندگی خود داشته ایم. با غلبه بر 
نامالیمات و یادگیری چگونگی 
رویارویی با آن، چیزهای زیادی در 

مورد زندگی خواهید آموخت.
خیلی جدی نباشید: اشکالی 
ندارد که گاهی کمی مسخره به 

نظر برسید.
 شوخ باشید: نشان داده شده 
به مردم کمک  است که خنده 
می کند تا عمر طوالنی تری داشته 
باشند، شیوع بیماری های قلبی 
عروقی را کاهش داده و به آن ها 
کمک می کند تا با افراد از سراسر 

جهان ارتباط برقرار کنند.
اشتباهات خود را بپذیرید: 
قطعًا اشتباه خواهید کرد. در واقع، 
اشتباهات زیادی مرتکب خواهید 
شد و هرگز نخواهید توانست همه 
آن ها را لیست کنید. یاد بگیرید که 
اشتباهات اتفاق می افتد و بهترین 
کاری که می توانید انجام دهید این 

است که از آن ها درس بگیرید.
 خودتان را ببخشید: دیگر به 
خاطر اتفاقاتی که در گذشته افتاده 
است، کارهایی که انجام داده اید 
و یا انجام نداده اید و اشتباهاتی که 
ممکن است با دیگران مرتکب شده 

باشید، خود را سرزنش نکنید.
منبع:

www.dumblittleman.com 
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... ادامه از صفحه 1

 اخبار اصفهان  سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر اصفهان گفت: 
طـرح حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت بـا توجه بـه تاکیدات 
حوزه خانواده در دسـتور کار قـرار گرفت. براین اسـاس با اصاحات 
و کار کارشناسـی کـه روی ایـن طـرح انجـام شـد در ۱۲ بنـد بـه 

تصویب رسـید.
علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از چهل و ششـمین جلسـه 
علنی شـورای سـامی شـهر اظهار کرد: در جلسـه اخیـر دو الیحه 
پیرامـون آزادسـازی در رینـگ چهارم ترافیکـی مورد بررسـی قرار 

. فت گر
وی افزود: یکی از لوایـح، تکمیل الیحه قبلـی در خصوص پرداخت 
مبلغـی در ایـن زمینـه بـود که بـا مخالفـت اعضای شـورای شـهر 

همراه شـد و بـه تصویب نرسـید.

سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر اصفهـان گفـت: در ایـن حوزه 
الیحه دیگری نیـز مورد بررسـی قرار گرفت که شـورا براسـاس آن 
با آزادسـازی زمینی با مسـاحت بیش از ۲ هـزار متـر موافقت کرد.

وی بـا اشـاره بـه بررسـی دو الیحـه دیگـر بیـان کـرد: الیحـه نرخ 
پیشـنهادی ماهیانـه اجاره بهـا و خدمـات محوطه میـدان مرکزی 
میـوه و تره بـار و خدمـات مربـوط به کلینیـک خدمـات خودرویی 
برای ۳ سـال براسـاس کارشناسـی صـورت گرفتـه و توافـق انجام 

شـده با صنـف موردنظـر بـه تصویب رسـید.
صالحی گفت: امـروز همچنین طـرح حمایـت از خانـواده و جوانی 
جمعیت بـا توجه بـه تاکیـدات حـوزه خانـواده در دسـتور کار قرار 
گرفت. براین اسـاس بـا اصاحـات و کار کارشناسـی کـه روی این 

طرح انجـام شـد در ۱۲ بند بـه تصویب رسـید.

وی ادامه داد: بخـش اصلی این طرح تاکید بـر طرح مصوب مجلس 
و پیگیری اجرای این موضوع در شـهرداری اصفهان و سـازمان های 

تابعه بـود اما باید مـواردی به ایـن طرح اضافه می شـد.
سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر اصفهان خاطرنشـان کرد: الزم 
بود نامه ای دربـاره اخذ توضیحات هیـات تطبیق کـه از فرمانداری 
به شـورا رسـیده بـود آمـاده شـود، براین اسـاس مقـرر شـد نکاتی 
در مصوبه شـورای اسـامی شـهر در رابطه بـا آیین نامه مشـارکت 
شـهرداری انجام و به هیات تطبیق ارائه شـود تا بعـد از طی مراحل 

قانونـی قابلیـت اجرا پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه بیانیه شـورای شـهر گفـت: الزم بـود در خصوص 
دسـتاوردهای سـفر رئیـس جمهـور و هیـات دولـت بـه اصفهان و 
نکاتـی کـه الزم بـود در کنـار دسـتاوردهای سـفر مطـرح شـود را 

یـادآور شـویم که ایـن نـکات در قالـب بیانیـه ای آمـاده شـده و به 
زودی منتشـر می شـود.

صالحی خاطرنشـان کرد: آب موضوعی فرااسـتانی و ملی است و به 
جهت اینکـه بار مسـئولیت اجتماعـی را روی دوش خود احسـاس 
می کردیـم تـاش کردیـم در کنـار نـکات مثبـت و ارزشـمند این 
سـفر، نکاتـی را متذکر شـویم تـا گرفتار مسـیر پـر پیـچ و خم ۲۰ 

سـال اخیر نشـویم.
وی تصریـح کـرد: کمیسـیون ویـژه آب و مناطـق کـم برخـوردار 
شـورای شـهر از ابتدای این دوره تشـکیل شـد تـا فراتـر از وظایف 
قانونـی خـود در احیـای شـریان حیاتـی اصفهـان گام برداریـم، 
بنابراین تاش خـود را ادامـه خواهیـم داد و مصوبات سـفر اخیر را 

پیگیـری خواهیـم کـرد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای شهر اصفهان به تصویب رسید

معاون فرهنگی شهردار اصفهان درباره دوره جدید مدیریت شهری:

کارهایخوبگذشتهراادامهمیدهیم

 یلـدا توکلی  ایـن روزهـا و بـه دنبـال اظهارنظریکـی ازنمایندگان 
مجلس در رابطـه بـا ازدواج دختران باالی ۳0 سـال درکشـور، موجی 
ازاعتراضات به سـمت این نماینده سرازیرشده اسـت وانتقادات زیادی 
نیزازسـوی نماینـدگان مجلس به گـوش می رسـد البتـه دکتربانکی 
پـوردر آخریـن اظهـار نظـر خـود اعـالم کرده انـد رسـانه های معانـد 

صحبت مـن را اشـتباه منتقـل کردند.
• دختران مجرد و کمبود پسر مجرد همسن

امیرحسـین بانکی پورنماینده اصفهان درمجلس شـورای اسـالمی در 
اظهارنظـری تازه اظهار کـرد تعداد دختران و پسـران درآسـتانه ازدواج 
وزیر ۳0 سـال ما فعاًل به هـم می خورد؛ اما درخصوص نسـل گذشـته 

منظوردختـران مجرد باالی ۳0 سـالی هسـتند که آمارآنها بـا توجه به 
سرشـماری صورت گرفته درسـال ۹5 چیـزی درحدود یـک میلیون و 
۴00 هزارنفررا نشـان می دهـد و خانم هـای باالی ۳0 سـال مجردی 
که در این سـن یا مطلقه هسـتند و یا به هردلیل همسـرخود را ازدست 
داده اند هم بالـغ بر ۷00 هزارنفرهسـتند. ایـن قشـرازدختران مجرد با 
توجه به کمبود پسـرمجرد درکشـوربا مسلمانان و شـیعیان عالقه مند 

به ایـران ازدواج کنند.
• بانکی پور باید از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کند

درآخریـن نشسـت علنی مجلـس، ضمـن تجمع بانـوان اطـراف میز 
بانکی پور و اعتراض به سـخنان سبک وی، سـایر نمایندگان نیز علیه 

او اعتراض کردند. علیرضا منادی سـفیدان، نماینده تبریـز، درواکنش 
به صحبت هـای اخیرامیرحسـین بانکی پورعضوکمیسـیون فرهنگی 
مجلس درخصـوص ازدواج دختـران باالی ۳0 سـال ایرانی بـا مردان 
غیرایرانـی مسـلمان، ایـن اظهـارات را تعجـب برانگیزخوانـد وگفت: 

بانکی پور بایـد از ملـت بزرگ ایـران عذرخواهـی کند.
• از سـاحت مقـدس خواهـران و مـادران ایرانـی 

کنـد عذرخواهـی 
بسـیدغنی نظری نماینده خلخال درمجلس نیزبا اشاره به صحبتهای 
اخیر بانکـی پورنماینـده اصفهان دربـاره پیشـنهادش بـرای »ازدواج 
بین المللی« گفـت: ازاین نماینده مجلس می خواهم ازسـاحت مقدس 
خواهران و مادران ایرانی عذرخواهی کنـد. وی درتذکری گفت: اینکه 
برخی از دوسـتان درباره ازدواج دختـران ایرانی با اتبـاع بیگانه به بهانه 
توسـعه روابط فرهنگی صحبت کردند، کاماًل غلط اسـت. انتظار داریم 
رئیس مجلس فرصت دهد تا این نماینده ازسـاحت مقـدس خواهران 

و مادران ایرانـی عذرخواهی کند.
• این ها توهین به کرامت زن ایرانی است

معین الدین سـعیدی، نماینده مردم چابهـار، نیزدرخصـوص اظهارات 
خیـر بانکی پـور نماینـده اصفهـان مبنـی برپیشـنهاد راهـکارازدواج 
بین المللـی به علـت عـدم تناسـب آمارزنـان ومـردان مجـرد، گفت: 
درخصـوص صحبت های آقـای بانکی پـور معتقدم کسـی کـه ِعرق 
ایرانی داشـته باشـد، چنیـن حرفـی نمی زنـد. واقعـاً این هـا توهین به 
کرامـت زن ایرانی اسـت. وی ادامـه داد: این چه راهکاری اسـت که ما 
بـرای ازدواج ناموس خودمان و زن ایرانی پیشـنهاد می کنیـم، اصاًل ما 
چه کاره هسـتیم که برای زنان ایرانی تعیین تکلیف کنیـم؟ زن ایرانی 
بهتر از هرکسـی صـالح و مصلحـت خـود را می داند. اگرکسـی سـر 

سوزنی غیرت ایرانی داشـته باشد چنین پیشـنهاداتی مطرح نمی کند.
• حق نداریـم از زنان بـه این روش هـا اسـتفاده ابزاری 

کنیم
سیدحسـن موسـوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعـی ایران 
نیز می گویـد: یـک زن ایرانـی حـق دارد همسـرخود را انتخـاب کند، 
همان طور کـه خیلی ها بـا مـردان خارجی فـارغ از مسـلمان بـودن یا 
نبودن ازدواج می کنند، اما این درسـت نیسـت کـه این ایـده به عنوان 
یک سیاسـت، که سیاسـت خطرناکی هم اسـت مطرح شـود، ما حق 
نداریم اززنـان به این روش ها اسـتفاده ابزاری کنیم. کسـی باید باشـد 
تا جلوی ایـن فـرد را بگیرد، انتظـار مـن از کارشناسـان و متخصصان 
این اسـت که موضع جدی بگیرند چراکـه ترویج ایـن تفکر خطرناک 

. ست ا
• دختر کاالی صادراتی نیست

محمـد علـی ابطحـی فعـال سیاسـی نیـز در واکنـش بـه سـخنان 
امیرحسـین بانکی پور، نماینده اصفهـان در مجلس که پیشـنهاد داده 
دختران مجـرد با توجه به کمبود پسـر مجرد در کشـور با مسـلمانان و 
شـیعیان عالقه مند به ایـران ازدواج کننـد گفت: بیشـترین چیزی که 
دختـران ایرانی نیـاز دارند دخالت نکـردن دیگران درزندگی شـخصی 
آنهاسـت. دخترکاالی صادراتی نیسـت که کسـی تصمیم بگیرد آنان 

را به عقد شـیعیان کشـورهای دیگـر درآورد.
• عذر خواهی می کنم

اما امیرحسـین بانکی پور، نماینـده اصفهان درنشسـت علنی مجلس 
گفت نماینده مـردم اصفهان بیان داشـت: صحبت مـن دریک محیط 
علمـی و آکادمیک بـود و درآنجا تحلیل آماری داشـتم و تاکید داشـتم 
این بحث رسـانه ای نیسـت و مربـوط بـه حوزه های نظـری و صاحب 

نظران اسـت. وی افـزود: آمارهـای غلطـی درجامعه مطرح می شـود 
کـه باید اصـالح شـود از جملـه آمـاری که مـی گویند تعـداد زنـان ما 
بیشـتر ازمردان هسـتند این آمـار غلط اسـت اتفاقاً بـه تعـداد دختران 
مجرد آمـاده ازدواج و پسـران مجرد آمـاده به ازدواج طبق سرشـماری 
سـال ۹5 هم تراز هسـتند. عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس با اشاره 
به اظهارت منتشـر شـده خـود گفـت: در آن سـخنرانی در مـورد یک 
گروه سـنی تذکر دادنـد و گفتم گروه سـنی بانـوان باالتر از ۳0 سـال، 
طبق سرشـماری سـال ۹5 یـک میلیـون و چهارصـد هزار نفـر دختر 
مجرد باالی ۳0 سـال داریـم و ۷00 هزار خانمی که همسـر خـود را از 
دسـت دادند و یا جدا شـده اند جمعـاً دو میلیـون وصد هزارنفرهسـتند 
درسـخنرانی گفتـم چنانچـه اینهـا بخواهنـد طبـق عـرف ازدواج بـا 
پسـرهای ۴ و 5 سـال بزرگتـر از خودشـان ازدواج کنند برای دو سـوم 
این بانوان همسـری نیسـت. بانکی پـور تصریح کـرد: در آنجـا ازدواج 
همسـاالن را توصیه کردم وگفتم ازدواج همسـاالن را روانشناسـان ما 
تأیید می کنند که سـن عقلی و ظاهـری در ازدواج مراد اسـت نه سـن 
شناسـنامه ای، اگرما بخواهیم در فرهنگ غلطی کـه در ذهن ما وجود 
دارد حتمـاً دختران با پسـران باالتـر از خـود ازدواج کنند ایـن ضربه به 
دختران وارد شـده اسـت درآن جلسـه تاکید مـن به ازدواج همسـاالن 
بـود ازجمله در محیطـی صحبت می کـردم بحث دیگـری هم مطرح 
شـد اقبال های داشـتیم موانع و مراجعاتـی داشـتیم از خانم هایی که با 
برخی ازاندیشـمندان خارج ازکشـور ازدواج کرده بودند ولی به فرزندان 
آن ها شناسـنامه ایرانی نداده بودنـد. نماینده مردم اصفهـان گفت: من 
به نوبه خـودم از بانوانی که ممکن اسـت این تقطیع ذهن آنهـا را آزرده 
کـرده باشـد از طـرف آن رسـانه های غلط عـذر خواهی می کنـم ولی 

من معتقـدم صـورت مسـئله ها را نباید پـاک کنیم.

داستان ازدواج تئوری که آقای نماینده مطرح کرد و جنجالی شد؛

ازدواجبیــنالمللــی!
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