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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

ــاد  ــی ایجـ ــم وقتـ ــت و خشـ عصبانیـ
شـــد، خـــود بـــه خـــود از بیـــن 
ــم  ــی هـ ــچ راه جادویـ ــی رود. هیـ نمـ
بـــرای مقابلـــه بـــا آن وجـــود نـــدارد. 
ــم  ــاس خشـ ــی احسـ ــع، وقتـ در واقـ
بـــه شـــما هجـــوم مـــی آورد، بســـیار 
مهـــم اســـت کـــه بتوانیـــد آن را 
به درســـتی ابـــراز و بیـــان کنیـــد. 
چـــرا کـــه اگـــر روش نادرســـتی 
بـــرای مدیریـــت خشـــم خـــود بـــه 
ــاً  ــت واقعـ ــن اسـ ــد، ممکـ کار بگیریـ
ـــد  ـــت ب ـــوید. مدیری ـــر ش ـــار دردس دچ
خشـــم، عادتـــی وحشـــتناک اســـت 
کـــه می توانـــد منجـــر بـــه عواقبـــی 
فاجعـــه بـــار شـــود. بـــه ایـــن دلیـــل 
کـــه عصبانیـــت از آن احساســـاتی 
ـــی آورد،  ـــوم م ـــی هج ـــه وقت ـــت ک اس
ــه  ــار احمقانـ ــه رفتـ ــب آدم را بـ اغلـ

ســـوق می دهـــد.
مدیریـت  بـرای  وقتـی  بنابرایـن، 
خشـم، تکنیک هـای نادرسـتی را بـه 
بگیریـم، حرف هایـی می زنیـم  کار 
یـا کارهایـی می کنیـم کـه مرتـب بـه 
خـود یـا دیگـران، از جمله کسـانی که 
دوستشـان داریـد، آسـیب می زنیـم. 
پس بـه یـاد داشـته باشـید که خشـم، 
اگر مهار نشـود، اغلـب برای مـا مضرتر 
از آسـیبی اسـت کـه باعـث آن شـده 

اسـت.

حوریه محزونیه 
سرمقالـــه

ISFAHAN
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 این چهار روش را برای 
مدیریت خشم به کار نبرید؛

 آسیب
خشم مهار نشده 
بیشتر از علت آن!
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مهاجرین افغانستانی فرصت های شغلی را رصد و کسب می کنند!

اصفهان و تهران مقصد اصلی مسافران افغان
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خبر داد: 

رشد 6 درصدی
اهدای خون در اصفهان
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مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان: 

ماه رمضان
فرصت بی نظیر خودسازی است
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گفت و گو با مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان درباره افق دید سال 1401:

کارآمدی فرایندها وعملکردها هم راستا با 
استراتژی 1405 است
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معاون استانداردرجلسه کارگروه رفع فقر مطلق دراستانداری:

شناسایی افراد نیازمند جامعه
در مقابله با فقر مطلق ضروریست
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در سال 1400 ثبت شد؛

سهم 202 میلیون دالری چین
در واردات کاال به اصفهان
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

حمایت از شرکت های دانش بنیان
در دستور کار مجلس
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6 روش کابردی برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس:

کلیدهای آرامش را در قفل های زندگی بچرخانید

مدیر آبفای اردستان خبر داد؛

مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون خبر داد؛

پیشرفت 60 درصدی عملیات لوله گذاری طرح 
آبرسانی مجتمع روستایی همبرات

اصالح و بازسازی بیش از 12 کیلومتر از شبکه آبرسانی 9 روستای شهرستان تیران و کرون

 مدیر آبفای اردستان از پیشــرفت 60 درصدی عملیات لوله گذاری طرح 
آبرسانی مجتمع روستایی همبرات خبر داد. رضا دهقانی با اشاره به این که 
با اجرای این طرح 28 روستای شهرستان اردستان از آبرسانی پایدار بهره 
مند می شوند افزود: این طرح از تیر ماه ســال گذشته و با اعتبارات کمیته 
برنامه ریزی شهرستان به صورت امانی آغاز شده است. وی با بیان این که طول 
این پروژه 28 کیلومتر است بیان کرد: 16 کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده 
و 12 کیلومتر باقی مانده است. وی با اشاره به این که در این طرح یک حلقه چاه 
جدید نیز حفر و تجهیز خواهد شد گفت: در حال حاضر آب شرب شهرهای 
اردستان و زواره از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تأمین می شود و 2 حلقه چاه 
عمیق در اردستان و 4 حلقه چاه نیز در شهر زواره برای کمک به تأمین آبرسانی 
پایدار این شهرها در مدار بهره برداری قرار دارند. دهقانی تصریح کرد: جمعیت 
شهرستان اردستان 43 هزار نفر است که 28 هزار نفر در شهرها و 15 هزار نفر 
در روستاها سکونت دارند ضمن این که جمعیت شهرستان اردستان در ایام 
تعطیل با ورود گردشگران به 60 هزار نفر نیز می رسد. وی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر سه شهر اردستان، مهاباد و زواره و 152 روستا تحت پوشش 
خدمات آبفای اردستان هســتند که آب مورد نیاز ساکنان 107 روستا به 

صورت پایدار و 45 روستا به صورت سیار تأمین می شود.

با هزینه ای بالغ بر 34 میلیارد ریال بیش از 12 کیلومتر از شبکه توزیع آب 
در 9 روستای شهرستان تیران و کرون  اصالح و بازسازی شد. مدیر آبفای 
شهرستان تیران و کرون خاطرنشان کرد: در این عملیات 12 هزار و 600 
متر از شبکه فرسوده آبرسانی به روستاهای میرآباد، جاجا، علی آباد، بودان، 
گنهران، تقی آباد، الور، هومان و حسین آباد اصالح و بازسازی شد. سعید 

عابدینی با اشاره به این که 599 انشعاب آب نیز در این عملیات اصالح و 
بازسازی شــد، افزود: اجرای این طرح بالغ بر 34 میلیارد ریال هزینه در 
بر داشت که با مشارکت دهیاری های این 9 روستا تأمین شد. وی گفت: 
با اجرای این طرح آب شــرب پایدار 2976 خانوار ساکن در روستاهای 

یادشده با جمعیتی بالغ بر 9500 نفر تأمین شد.

The 5 Things That 
Matter More 
Than Making 
Money
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»محافظان طبیعت شاد« ۲۵ هزار 
ته سیگار از شهر جمع کردند: 

ایسـتگاه  چهاربـاغ 
اول اجـرای پویـش 
»نـه بـه ته سـیگار«
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مربی اصفهانی تیم ملی تیراندازی از حضور 
4 اصفهانی در مسابقات جهانی برزیل خبر داد. 
به گزارش صاحب نیوز؛ حسین باقری مربی تیم 
ملی تیراندازی تفنگ اظهار داشــت: مسابقات 
تیرانــدازی قهرمانی جهــان از 20 فروردین به 
میزبانــی ریودوژانیرو برزیل آغاز می شــود که 
کاروان ایران با 13 ورزشــکار در این مسابقات 
حضور خواهد داشــت. وی ادامــه داد: فاطمه 
امینی به عنــوان ورزشــکار در بخش تفنگ و 
گلنوش سبقت الهی به عنوان ورزشکار و محسن 

نصراصفهانی به عنوان مربــی در بخش تپانچه 
از اصفهان تیم ملی را همراهی می کنند. باقری 
تصریح کرد: در حال حاضر شرایط خوبی داریم و 
سعی کردیم با حداکثر آمادگی در این مسابقات 
شرکت کنیم. مربی اصفهانی تیم ملی تیراندازی 
تفنگ در پایان گفت: تقریباً اکثر کشورهای مطرح 
تیراندازی مسابقات جهانی برزیل شرکت می کنند 
و امیدواریم نتایج خوبی به دست بیاوریم. در این 
دوره از مســابقات 187 ورزشــکار از 28 کشور 
حضور دارند، مســابقات نیز با تفنگ بادی زنان 

و مردان از 20 فروردین اســتارت می خورد؛ 
کاروان کشــورمان روز سه شــنبه راهی برزیل 
خواهد شد. اسامی نفرات دعوت شده به تیم ملی 

تیراندازی به شرح زیر است:
تفنگ: الهه احمدی، فاطمــه امینی، فاطمه 
کــرم زاده، نجمه خدمتــی، هــادی غرباقی، 

امیرمحمد نکونام و مهیار صداقت
تپانچه: جواد فروغی، وحید گلخندان، سجاد 
پورحسینی، الهام هریجانی، هانیه رستمیان و 

گلنوش سبقت الهی

مربی تیم ملی تیراندازی تفنگ:

4 اصفهانی به مسابقات جهانی تیراندازی اعزام می شوند
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 آگهى ابالغ
 با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به اطالع نامبردگان زیر که پرونده ایشان به علت غیبت در این هیئت تحت رسیدگى 
مى باشد مى رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهى به دفتر این هیئت واقع در اصفهان خیابان هزار جریب، ستاد 
مرکزى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان، ساختمان شماره 3، طبقه اول اتاق هاى 209 یا 210 
مراجعه و دفاعیه کتبى خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر این هیئت تسلیم نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور راى 

اقدام خواهد شد.
خانم ناهید زینلى فرزند ابوالقاسم  شغل: کارشناس رایانه   آقاى رسول بهروز فرزند غالمعلى  شغل: کارشناس بهداشت حرفه اى

شغل: پرستار   خانم فاطمه گالبدار    
شغل: کاردان آزمایشگاه خانم ژیال افشین نیک فرزند اصغر   

شغل: کارشناس مبارزه با بیمارى ها آقاى مهدى کرمى قربانى فرزند غالمعلى  
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هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان

مى باشد مى رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهى به دفتر این هیئت واقع در اصفهان خیابان هزار جریب، ستاد 
مرکزى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان، ساختمان شماره 

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

عشمارهنوع فراخوانردیف ضو مو
مهلت ارسال

مدارك

مدیریت

مرتبط

48512040فراخوان عمومى1
48512041

انجام عملیات طراحى و مهندسى ،خرید، ساخت، نصب ، تست و راه اندازى، 
آموزش و تضمین عملکرد چیلر و خطوط ارسال به همراه تمامى متعلقات مورد 

نیاز تصفیه خانه صفاییه جهت شرکت فوالد مبارکه
قراردادهاى خرید1401/01/31

48547686فراخوان عمومى2
استفاده از خدمات مشاور تخصصى در ارتباط به مطالعات ارزیابى فنى و 

اقتصادى پروژه هاى سرمایه گذارى شرکت و ارایه گزارشات FS پروژه هاى 
کالن توسعه

قراردادهاى خرید1401/02/05

استفاده از خدمات مشاور تخصصى در ارتباط به مطالعات نقشه راه توسعه 48547520فراخوان عمومى3
قراردادهاى خرید1401/02/05شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا

انجام عملیات نگهدارى و تعمیرات آسانسورهاى کارگاه هاى خطوط تولید و 48545178فراخوان عمومى4
قراردادهاى خرید1401/01/29ساختمان هاى ادارى شرکت فوالد مبارکه

48549089فراخوان عمومى5
 purchase 80  tons of Ferro-Chrome based on attached
tender documents1401/02/05قراردادهاى خرید

48551764فراخوان عمومى6
 o purchase 800 tons of TIN INGOT based on attached
tender documents1401/02/19قراردادهاى خرید

*جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان هاى عمومى، ارزیابى کیفى، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانى   www.msc.ir، منوى 
خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 

*اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس مى باشد.

کد:01-1401

قابــل توجــه شــهروندان گرامى آیــا مــى دانید با 
مفقــود شــدن مــدارك شناســایى خــود ممکن 
اســت شــما به عنــوان مجرم شــناخته شــوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308



یـک فعـال سیاسـی اصولگـرا گفت: 
بازنگری در قوانیـن موجود مهم ترین 
اقدام برای تحقق شـعار سـال است و 
مجلس بایـد عهـده دار این امر شـود 
تـا در بحث هـای مربـوط بـه بیمـه 
و مالیـات بـه سـود شـرکت های 
دانش بنیـان و تولیدکننـدگان عمل 

شـود.
در  ابطحـی  محمدجـواد  سـید 
گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره شـعار 
امسـال کـه از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری سـال »تولیـد؛ دانش بنیان، 
اشـتغال آفرین« نام گـذاری شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: رهبـر معظـم 
انقالب چنـد سـال متوالی اسـت که 
شـعار سـال را مسـائل اقتصـادی و 
مباحث تولیدی نام گـذاری می کنند 
که این امـر نشـان می دهد بـا تحقق 
یک اقتصاد سـالم و پویـا فاصله داریم 
و از نظـر رهبـری بـه حد مطلـوب در 
زمینه هـای اقتصـادی نرسـیده ایم.

وی بـا بیـان اینکـه امـروز مسـائل و 
مشـکالت اقتصـادی، کشـور را بـا 
مشـکل مواجـه کـرده اسـت، گفت: 
رهبری بـه خوبی خاطرنشـان کردند 
که شـعار سـال فقط یک شـعار تلقی 
نشـود، بلکه باید به یک شعور تبدیل 
و بـه آن عمـل شـود. برخـی دولت ها 
شـعارهای سـال های گذشـته را تـا 
حـدی عملـی کردنـد، امـا برخـی 
دولت هـا نـه تنهـا روی شـعار سـال 
اقـدام عملـی انجـام ندادنـد، بلکـه 

کارشـکنی هـم کردنـد.
نماینـده سـابق مـردم خمینی شـهر 
در مجلـس شـورای اسـالمی تصریح 
کرد: مقـام معظـم رهبری بـا تعیین 
کـردن چنیـن شـعاری در واقـع بـه 
برخـی مسـئوالن گوشـزد می کنند 
که چـرا تـالش الزم را برای اشـتغال 
آفرینـی و رونق تولیـد نمی کننـد. از 
جملـه ایشـان به درسـتی بـر پویایی 
شـرکت های دانش بنیـان تأکیـد 
کردند، چرا کـه این شـرکت ها عالوه 
بر اشـتغال آفرینی مناسب وابستگی 
کشـور بـه نفـت را نیـز کاهـش 

می دهنـد.
ابطحی ادامـه داد: صندوق نـوآوری و 
شکوفایی و صندوق نخبگان حمایت 
الزم را از شـرکت های دانش بنیـان 
نکرده انـد و حتـی ایـرادات زیـادی 
بـه ایـن شـرکت ها گرفتـه می شـود 
کـه ایـن امـر سـبب اختـالل در این 
شـرکت ها می شـود. حکومت هـای 
قاجـار و پهلـوی چـون زیـر سـلطه 
بیگانگان بودند در رشـد و شـکوفایی 
کشـور کار خاصـی انجـام ندادنـد و 
بعـد از انقـالب نیـز جنـگ تحمیلی 
صدمـات زیـادی را بـه اقتصـاد ایران 

وارد کـرد.
ایـن فعـال سیاسـی اصولگـرا گفت: 
بنابراین بایـد میان بـر بزنیم و بـا دور 
زدن تحریم ها اقتصاد کشور را شکوفا 
کنیم و فاصلـه علمی خـود بـا دنیا را 
کاهش دهیـم. چـرا امـروز در صنایع 
دفاعی موفـق بوده ایـم؟ این موفقیت 
بـا مدیریت جهـادی نیروهـای جوان 
کشـور حاصـل شـد و اگـر امکانـات 
الزم بـه شـرکت های دانش بنیـان 
داده شـود ایـن شـرکت ها می توانند 
خودروهایی تولید کنند که در سـطح 
جهـان حـرف اول را بزند. رهبـری در 
شـعار سـال موضـوع شـرکت های 
دانش بنیـان را مطـرح کردنـد تـا 
دولتمـردان بـه رشـد این شـرکت ها 
توجـه کننـد و جلـوی باندهـای 
مافیایـی را بگیرنـد. شـرکت های 
دانش بنیـان ارزآوری زیـادی دارنـد و 
می توانند پـول ملی کشـور را تقویت 

کننـد.

علیرضـا ایـزدی، در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: امسـال 
گردشـگران نـوروزی از بناهـای 
تاریخـی و جاذبه هـای گردشـگری 
استان استقبال بسیار خوبی داشتند 
و از ۲۵ اسـفند سال گذشـته تا پایان 
روز ۱۳ فروردین جـاری حدود هفت 
میلیـون و ۵۰۰ هـزار بازدیـد از بناها 
و جاذبه هـای تاریخـی و گردشـگری 
اسـتان صـورت گرفت که نسـبت به 
نوروز سـال ۹۸ و قبـل از کرونا حدود 

۱۵ درصـد افزایـش داشـت.
وی با اشـاره به اقامت یـک میلیون و 
۴۵۰ هزار گردشـگر در نوروز امسـال 
در اقامتگاه هایـی ماننـد هتل هـا، 
کمپ هـا،  مـدارس،  بومگـردی، 
منـازل اسـتیجاری و ورزشـگاه ها 
اظهـار داشـت: مـدت زمـان اقامـت 
گردشـگران نـوروزی در اسـتان نیـز 
از ۱.۲ روز در روزهـای اول تعطیـالت 
نوروزی به حـدود ۳.۵ روز در روزهای 

پایانـی نـوروز افزایـش یافـت.
ایـزدی بـا بیـان اینکـه جذابیت های 
گردشـگری اسـتان اصفهـان بـه 
گونه ای بود که بـه افزایش ماندگاری 
مسـافران منجـر شـد، خاطرنشـان 
کرد: میانگین مدت زمـان ماندگاری 
گردشگران در نوروز سـال ۹۸ حدود 

۲.۸ روز بـود.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال ظرفیت 
اقامـت حـدود ۱۸۰ هـزار مسـافر 
نـوروزی در شـبانه روز در اسـتان 
اصفهـان فراهـم شـده بـود، اظهـار 
داشـت: حـدود ۳۷ هـزار ظرفیـت 
هتل هـا،  ماننـد  اقامتگاه هایـی 
بومگردهـا و هتـل آپارتمان هـا و 
ظرفیت مربـوط بـه مـدارس، منازل 

اسـتیجاری و کمپ هـا بـود.
وی با اشـاره به اینکه ظرفیت اسـکان 
شـبانه مسـافران نوروزی در اسـتان 
در سـال های قبـل از کرونـا حـدود 

۳۰۰ هـزار نفـر بـود، خاطرنشـان 
کـرد: امسـال بـا توجـه بـه ُمصوبات 
سـتاد ملی مقابله با کرونـا و ضرورت 
رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی 
و مباحـث بهداشـتی بـرای حـدود 
۱۸۰ هزار ظرفیت آماده سـازی شـد 
و هماهنگـی دسـتگاه های اجرایـی 
و بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه 

مطلـوب بـود.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان 
اصفهـان بـا تاکیـد براینکـه امسـال 
برای خدمات رسـانی به گردشـگران 
نوروزی بـا مشـکل خاصی بویـژه در 
اِسـکان آنهـا مواجـه نبودیـم، اضافه 
کـرد: البتـه در برخـی مـوارد ماننـد 
هتل هـا، ظرفیت هـای اسـکان قبل 
از آغاز سـال جدید، تکمیل شده بود.

وی اظهار داشـت: بـا توجه بـه اینکه 
پیـش بینـی می شـد بـا پوشـش 
حداکثـری واکسیناسـیون مـردم، 
سـفرهای نـوروزی در سـال ۱۴۰۱ 
افزایش یابد برنامه ریـزی الزم از چند 
ماه قبل بـرای ارائه خدمـات مطلوب 

بـه گردشـگران انجام شـد.
ایزدی، یکی از مسـائل نوروز امسـال 
در اصفهـان را بحـث خانه هـای 
اسـتیجاری دانسـت و تصریـح کرد: 
سـاماندهی هرچه بهتر و بیشـتر این 

بخـش ضروریسـت.
وی با تاکیـد بـر اینکـه اقامتگاه های 
رسـمی و دارای مجوز استان اصفهان 
بهترین قیمت هـا را داشـتند، اضافه 
کرد: عده ای در شـرایطی مانند نوروز 
امسـال که با حجـم باالی گردشـگر 
مواجه شـدیم دنبال بازار سیاه بودند 
و افـرادی که قیمـت باال بـرای اقامت 
بـه مسـافران ارائـه می کردنـد فاقـد 

مجـوز رسـمی بودند.
ایزدی همچنین با تاکیـد بر ضرورت 
تشکیل سـتاد دائمی سـفر در استان 
گفـت: اگـر شـرایط همه گیـری 

بیمـاری کوویـد-۱۹ بدتـر نشـود ما 
با افزایش سـفر گردشـگران خارجی 
و همچنیـن سـفرهای داخلـی در 
ایامی مانند تابسـتان مواجه خواهیم 
شـد بنابراین الزم اسـت سـتاد سفر 
به صـورت دائمـی در اسـتان فعـال 
باشـد. وی با تاکیـد بر اینکـه موازین 
بهداشـتی به خوبـی در اقامتگاه های 
رسـمی اسـتان در نـوروز امسـال 
رعایـت شـده بـود و نظـارت جـدی 
بر روی فروشـگاه های صنایع دستی 
صورت گرفت، افزود: امسـال همدلی 
و همگرایی مناسـبی بین بخش های 
مختلـف بـرای ارائـه خدمـات بـه 
گردشـگران نـوروزی در اصفهـان 

وجـود داشـت.
ایـزدی، یکـی از مسـائل مهـم بـرای 
گردشـگری اصفهـان را رودخانـه 
زاینده رود خواند و تاکیـد کرد: جاری 
بودن ایـن رودخانـه در نوروز امسـال 
بـه رونـق گردشـگری بسـیار کمک 
کـرد بطوریکـه نزدیک بـه ۲ میلیون 
گردشـگر نـوروزی در ایـن محـور 

طبیعـی حضـور یافتنـد.
وی ادامـه داد: گردشـگری یکـی از 
اقتصـادی  توسـعه  عرصه هـای 
در اسـتان اسـت و زاینـده رود یکـی 
از عناصـر رونق بخـش ایـن صنعـت 
به ویـژه در شـهر تاریخـی اصفهـان 

اسـت.
ایزدی همچنین با تاکیـد بر ضرورت 
ارتقـای خدمات شـهری در مـواردی 
مانند سرویس های بهداشـتی و رفع 
ترافیک به ویژه در مرکز شـهر، گفت: 
در برخـی روزهـا در تعطیـالت نوروز 
امسـال نیـز سـردی هـوا بـر کاهش 
تعـداد مسـافران و بازدیـد از آثـار 

تاریخـی تأثیر گذاشـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اصفهان 
بـه بازدید کـم سـابقه گردشـگران از 
مجموعه تاریخی میـدان امام )نقش 
جهان( نیز اشـاره و خاطرنشـان کرد: 
در برخی روزها بطـور میانگین در هر 
سـاعت ۲۰ تا ۲۵ هزار نفـر در میدان 
حضور داشـتند که تصاویـر آنها ثبت 

و موجب شـگفتی شـده است.
وی بـا بیان اینکـه نـوروز امسـال، 
سـاعت بازدید از برخی آثـار تاریخی 
پـر مخاطب ماننـد مجموعـه میدان 
امـام تـا ۲۴ شـب افزایـش یافـت، 
افـزود: ایـن کار با هـدف رفاه بیشـتر 
گردشگران و جلوگیری از تجمع آنها 
در اماکن سرپوشـیده صورت گرفت.

وی ادامـه داد: همچنیـن برخـی آثار 
تاریخـی ماننـد حمـام فیـن و تـاالر 
موسـیقی عالی قاپـو نیـز به منظـور 
جلوگیـری از ازدحـام جمعیـت 
گردشـگران نوروز امسال تعطیل بود.

ایـزدی، یکـی از دغدغه هـای بخش 
را  اصفهـان  اسـتان  گردشـگری 
توزیـع متـوازن گردشـگران در همه 
شهرسـتان ها دانسـت و گفـت: در 
زمـان حاضـر محدودیـت خاصـی 
در پذیـرش گردشـران در همـه 
۲۸ شهرسـتان اسـتان نداریـم امـا 
الزم اسـت کار تبلیغاتـی و بازاریابـی 
قوی تـری بـرای آنهـا همزمـان بـا 
ارتقای زیرسـاخت های گردشـگری 

انجـام شـود.
وی به اقداماتی مانند برپایی مراسـم 
نوروزگاه برای معرفی ۱۵ شهرسـتان 
در کاخ مـوزه چهلسـتون در نـوروز 
امسال اشـاره و اضافه کرد: الزم است 
فرمانـداران، شـهرداران و دهیـاران 
بیـش از پیـش بحـث گردشـگری را 
جـدی بگیرند و بـه آن بعنـوان منبع 
توسـعه منطقـه و درآمدزایـی نـگاه 

کننـد.
اسـتان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا 
و اثر تاریخی که یکهـزار و ۸۵۰ مورد 
آن بـه ثبـت ملـی و هفـت اثـر آن به 
نام هـای میدان امـام )نقـش جهان(، 
کاخ چهلسـتون، بـاغ فین کاشـان و 
مسـجد جامع و سـه قنات به نام های 
»وزوان«، »مزدآبـاد« و »مـون« بـه 
ثبـت جهانـی رسـیده، کانـون توجه 
گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان از برقراری 
بیش از ۸۲ هزار تماس امدادخواهی با اورژانس ۱۱۵ و انجام بیش 
از ۱۳ هزار مأموریت فوریت های پزشکی در استان اصفهان در ایام 

نوروز خبر داد.
فرهاد حیدری، در گفت وگو با ایرنا افزود: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا 
پایان ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی 
استان به ۱۳ هزار و ۴۴۲ مأموریت امدادرسانی اعزام شدند که از 
مجموع آنها ۹ هزار و ۹۷۴ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی و 

سه هزار و ۴۶۷ مورد حوادث ترافیکی بود.

اورژانـس  ماموریت هـای  تعـداد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پیش بیمارسـتانی اسـتان نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته 
۹ درصد افزایـش یافته اسـت، تصریح کرد: از ۲۵ اسـفند سـال 
۱۴۰۰ تـا ۱۳ فروردیـن سـال جـاری ۸۲ هـزار و ۹۹۴ تمـاس 
امدادخواهـی بـا شـماره ۱۱۵ اسـتان برقـرار شـد. حیـدری 
خاطرنشـان کرد: از ابتدای اجـرای طرح امداد سـالمت نوروزی 
۱۳۹ هزار و ۸۹۵ نفر به بخش اورژانس بیمارسـتان های سـطح 
اسـتان مراجعه کردنـد و ۳۲ هـزار و ۷۱ نفـر در بخـش اورژانس 

بیمارسـتان ها بسـتری شـدند.

دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به انجام 
۱۰ هزار و ۲۶۶ بازرسی نظارتی در استان اظهار داشت: در طرح 
امداد نوروزی ۳۶۵ بازدید از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ استان، ۵۳ 
بازدید نظارتی توسط معاونت درمان از مراکز درمانی، هشت هزار 
۱۲۶ بازرسی میدانی توسط معاونت بهداشتی و یک هزار و ۷۲۲ 

بازرسی میدانی توسط معاونت غذا و دارو انجام شده است.
حیدری یادآور شد: در طرح امداد نوروزی ۱۵۹ پایگاه فوریت های 
پزشکی و ۱۷ ایستگاه سالمت نوروزی به شهروندان و مسافران 

نوروزی امدادرسانی کردند.

معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اصفهان گفت: تعداد حوادث نوروز سال ۱۴۰۱ 
در بخش های مختلف در این استان ۲۴۴ فقره 
بود که ۱.۷ برابر بیشتر از مدت مشابه سال قبل 

بوده است.
داریــوش کریمــی در گفــت و گو بــا ایرنا 
با بیان اینکــه افزایش ســفرهای ایام تعطیل 
ســبب افزایش برخی سوانح نیز شــد، ادامه 
داد: بیشــترین حوادث در اســتان مربوط به 
تصادف های جاده ای با ۱۲۸ فقره بوده اســت 
و این رقم در مقایســه با سال گذشته ۴۵ فقره 

افزایش یافت.
کریمی گفت: وقوع سیالب و آب گرفتگی و برف 
و کوالک از جمله حوادث طبیعی بوده اســت 
که برخالف سال قبل امسال شاهد آن بودیم، 
همچنین ســه مورد طوفان در منطقه رخ داد 
در حالی که سال قبل تنها یک مورد طوفان و 

انتشار گرد و غبار گزارش شد.

معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اصفهان تعداد حادثه دیدگان امســال را ۹۵۲ 
نفر اعالم و تصریح کرد: ۹۴۰ نفر از این تعداد 
دچار آسیب شدند که ۱۵۳ نفر از آنان به مراکز 
درمانی انتقــال یافتند و ۶۲ نفــر نیز درمان 

سرپایی و ۶۹ نفر اسکان داده شدند.
کریمی تعداد نیروهای عملیاتی نوروز سالجاری 
را ۷۲۷ نفر و اعزام آمبوالنس را ۲۲۴ دستگاه 
اعالم و اضافه کرد: این افراد در قالب ۲۸۴ تیم به 

محل وقوع سوانح اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه کاهش مدت امدادرسانی 
همــواره در دســتور کار این نهاد قــرار دارد 
خاطرنشــان کرد: میانگین مدت عملیات در 
حوادث جاده ای از آغاز تا پایان امدادرسانی یک 

ساعت و ۲۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه بوده است.
استان اصفهان اکنون سه هزار و ۳۰۰ نجات گر و 
امدادگر، ۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب 

ثبت شده در سامانه دارد.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
اصفهان گفت: ۸۰۶ نفر به دلیل جرائم غیرعمد در 
زندان های این استان قرار دارند. به گزارش ایرنا، 
علیرضا بابایی در ویژه برنامه یک شهر ضیافت با 
هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد افزود: بدهی 

این افراد هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان است.
وی اتهام این افراد را بدهی مالی به غیر از 
کالهبرداری، مهریه، دیه تصادفات و حوادث 
کارگری اعالم کرد. مدیرکل زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی اصفهان ادامه داد: گذر زمان و 
افزایش قیمت ها موجب باال رفتن بدهی ها شده 
است. وی یادآورشد: سال گذشته ۷۵۳ زندانی 
غیرعمد با بدهی ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال 
از بند آزاد شدند که هزار و ۵۰۰ میلیارد آن با 

گذشت شاکی همراه شد. 
بابایی از رشد ۳۹ درصدی کمک های مردمی 
پارسال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
نسبت به سال ۹۹ خبرداد و اظهارداشت: پارسال 

مردم ۲۸۰ میلیارد ریال برای این امر خدا 
پسندانه به ستاد دیه کمک کردند.

انگیز  وسوسه  پیشنهادات  مراقب 
کالهبرداران باشیم

معاون قضایی رئیس کل دادگستری اصفهان در 
این نشست به توطئه و برنامه ریزی وسوسه انگیز 
کالهبرداران اشاره کرد و اذعان داشت: آنان به 
سراغ افراد دارای دانش و مهارت اندک رفته و از 
حساب بانکی چنین افرادی برای جابه جایی پول 

استفاده می کنند.
محمدرضا قنبری هوشیاری در برابر چنین 
پیشنهاداتی را مهم دانست و تصریح کرد: کمی 
فکر و صبر مانع از گرفتاری در دام کالهبرداران 
می شود. وی اختصاص کارت بانکی شخصی به 
افراد دیگر که سبب جرم بشود را نوعی معاونت 
در جرم بیان کرد و گفت: تمامی تراکنش های 
مالی و بهره برداری به نام صاحب حساب به ثبت 

می رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان:

۵/۷ میلیون بازدید نوروزی از آثار تاریخی شهر صورت گرفت
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اصفهان گفـت: حدود هفـت و نیـم میلیـون بازدیـد، نوروز 
امسـال از آثـار تاریخـی و جاذبه هـای گردشـگری اسـتان 
صورت گرفـت که نسـبت به قبـل از شـیوع کرونـا، افزایش 
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سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
خبر داد:

تأمین کاالهای اساسی 
ماه رمضان

...ادامه از صفحه 1
برخی مردم به خشم با دیدی کم و بیش مثبت می نگرند. به عنوان مثال، 
رئیس یک شرکت یا پدری سخت گیر که داد می زند، ممکن است فکر کند که 
داد و فریادش نشانه جدیت یا تعهد اوست. با این حال، از خشم کنترل نشده، 
به ندرت کار مثبتی بر می آید. برعکس، آدم را آزار می دهد و در مقابل خشم 
بیشتری ایجاد می کند و بعد انسان احساس رنجش و پشیمانی می کند، که 
گاهی -شاید اغلب اوقات- سودی ندارد، بلکه به اضطراب و تنش دامن می زند.

چهار روشی که نباید از آن استفاده کنید
به همین دلیل، یادگیری مدیریت خشم مهم است. این بدان معنا نیست 
که نباید خشمگین شد؛ زیرا خشم، مانند همه احساسات، در بیشتر موارد، 
واکنشی برحق و مشروع است. کاری که نباید بکنید این است که اجازه دهید 
خشم تان، کنترل شما را به دست بگیرد. به عبارت دیگر، اجازه ندهید که 
خشم تان بگوید چه کاری بکنید یا چه حرفی بزنید. در این درس چهار روش 
نادرست مدیریت خشم نشان داده شده تا وقتی عصبانی و خشمگین هستید 

از آنها برای مدیریت خشمتان استفاده نکنید.
۱- مهار و سرکوب مطلق: جلوگیری و مهار مطلق هرگز راهی معتبر برای 
مدیریت خشم یا سایر احساسات نیست. در واقع، هرگز نباید آنچه را که 
احساس می کنید انکار یا سرکوب کنید، یا از احساسات خود دوری کرده 
سعی کنید که آنها را نادیده بگیرید. اگر این کار را بکنید، خودتان را گرفتار 

خواهید دید.
 در واقع، هیچ نوع سرکوبی هرگز موفق نیست. به دلیل این که انرژی ای که 
سعی می کنید به دالیل فرهنگی، شخصیتی، مذهبی یا از سر ناآگاهی در درون 
خود مهار، سرکوب و خفه کنید، همیشه به شکل نشانه ای جسمی یا روانی 
برمی گردد؛ زخم معده، اختالل حافظه، ناکارآمدی در امور روزانه، راش های 
پوستی، ریزش مو، کاهش میل جنسی و صدها شکل و مشکل دیگر که 
پزشکتان هیچ دلیلی برای آن نمی یابد و به شما می گوید: مشکل ریزش، مو/
زخم معده/ راش و لکه های پوستی/ اضطراب و استرس/ کاهش میل جنسی/

زودانزالی، یبوست، و ... شما ریشه عصبی دارد و این یعنی شما احساسات خود 
را نادرست مدیریت می کنید.

در چنین مواقعی، گاز گرفتن لب و تالش برای حرکت به سمت جلو به گونه ای 
که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، درست نیست. بنابراین کاری که می توانید 
انجام دهید این است که جلوی طغیان های کنترل نشده خشم را بگیرید که 
به عاملی علیه شما یا دیگران تبدیل نشوند. در واقع، آرامش جای خود را به 
محیطی بسیار مساعدتر می دهد، شرایطی که در آن بتوانید احساسات خود 

را بیان کنید.
۲- فرو خوردن خشم: یکی از پیامدهای سرکوب انرژی خشم این است که 
در نهایت در درون شما منفجر می شود. زیرا احساسات از درون ما ناپدید 
نمی شوند آنها می مانند تا زمانی که مفری به بیرون پیدا کنند. عالوه بر این، 
وقتی احساسات منفی را مدیریت نکنید، در نهایت به چیزی ناخواسته تر تبدیل 
می شوند. در واقع، اگر خشم بدون بیان و ابراز شدن، در درون شما خاموش 

شود، در مقابل چیزی را در شما برمی انگیزد.
افسردگی، اغلب خشم فروخورده را پنهان می کند. خشم وجود دارد، اما به 
جای هدف قرار دادن کسی که آن را ایجاد کرده است، ممکن است به درون 
شما برگردد؛ در نتیجه سرزنش و رنجش از خود ظاهر می شود. این احساسات 
ممکن است به صورت میگرن، سرگیجه و سایر عالئم فیزیکی ظاهر شوند. 
به همین دلیل، نباید منبع یا علت عصبانیت خود را گم کنید. همیشه از خود 
بپرسید که در وهله اول چه چیزی باعث خشم و عصبانیت شما شد. این گونه 

خودتان را سرزنش نخواهید کرد.
Passive-( ۳- پرخاشگری منفعل: در تعریف، پرخاشگری منفعل

aggressive behavior( نوعی بیان غیرمستقیم خشم و خصومت است 
مثالً به شکل فردافکنی )تعلل(، طعنه، یک دندگی، ترش رویی، یا انجام ندادن 

عمدی و چندباره وظایفی که به شخص محول شده است.
در روش های پرخاشگری منفعل، کلمات، حرکات یا اعمالتان نشان دهنده 

خشم شما است؛ با این حال، شما مستقیماً آن را بیان نمی کنید.
در واقع، عصبانیت شما پنهان است. شما آن را پنهان می کنید، اما نه به روشنی 
انتقالش می دهید و نه آن را حل می کنید. معمول ترین مثال در این مورد، 
استفاده از نکات و نظرات غیرمستقیم است. کنایه زدن و متلک گفتن - که 

متاسفانه در جامعه رایج است - یکی از نمودهای پرخاشگری منفعل است.
پنهان کردن خشم کاری نادرست است زیرا باعث سردرگمی می شود. هم برای 
شما و هم برای دیگران. عالوه بر این، غیرممکن است که با ایما و اشاره و بیان 
نظرات غیرمستقیم، دلخوری خود را آشکارا ابراز و بیان کنید. خالصه آنکه، 
پوشاندن خشم می تواند منجر به طوالنی شدن غیرضروری درگیری و سوِء 

تفاهم ها شود و یا حتی منبع مستقیم درگیری جدیدی باشد.
۴- خالی کردن عصبانیت بر سر افراد دیگر: گاهی اوقات خشم زنجیره ای از 
پرخاشگری را ایجاد می کند که ماهیتی کاماًل غیرمنطقی دارند. به عنوان 
مثال، وقتی فردی در محل کار از رئیس خود آزار می بیند، خشمش را بروز 
نمی دهد یا از خود دفاع نمی کند، اما وقتی به خانه می رسد خشم و عصبانیتش 
را سر همسرش خالی می کند. همسر او نیز همان جا از خود دفاع نمی کند، اما 
ناراحت می شود و وقتی بچه ها از مدرسه برگشتند، از کوچکترین اشتباهشان 
بی تاب می شود و سر آنها فریاد می زند. کودک در برابر مادر از خود دفاع 
نمی کند اما بعداً خشمش را روی خواهر یا برادر کوچکتر، یا گربه خانگیشان 

تخلیه می کند.
این مثال زنجیره ای از هجوم خشم را نشان می دهد که در آن هیچ یک از 
پیوندها به درستی مدیریت نشده است. در این نوع موارد، شخصی که اصالً در 
دعوای اصلی دخالتی ندارد ممکن است بهای سوء مدیریت عاطفی را بپردازد. 
همان طور که در مثال می بینید، مدیریت عاطفی نادرست می تواند زنجیره 

کاملی از روابط را خراب کند.
یادگیری مدیریت خشم برای ایجاد محیط های سالم و روابط سازنده تر 
حیاتی و الزامی است. مهم است که ناراحتی خود را نسبت به فردی بیان 
و ابراز کنید که در وهله اول عامل ایجاد این احساسات بوده است. در مثال 
باال، فرد باید پس از اینکه کمی آرام شد، به رئیس خود می گفت که رفتارش 
ناعادالنه، بی مالحظه یا بی احترامی بوده و او را ناراحت کرده است. و بدین 
ترتیب، زنجیره عصبانیت و خشم تا منزل و اشخاص دیگری که دخلی به ماجرا 
نداشتند، ادامه نمی یافت. این نوع انتقال خشم و عصبانیت به دیگران مهمترین 
عامل درگیری ها و تنش های غیر منطقی است که به کرات در پیرامون خود 

مالحظه می کنیم.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خبر داد:

رشد ۶ درصدی اهدای 
اصفهان در  خــون 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از رشد ۶ درصدی 
اهدای خون در سال گذشته خبر داد و گفت: در ایام 
نوروز امسال، به طور میانگین روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر 

برای اهدای خون مراجعه کردند.
علی فتوحی در گفت وگو با ایسنا، ذخیره خون 
شهرستان اصفهان را بین ۶ تا ۷ روز اعالم و اظهار کرد: 
این ذخیره خون مطلوب نیست، اما قابل قبول است. در 
حال حاضر به همه گروه های خونی، به ویژه گروه های 
منفی نیاز داریم. وی با اشاره به مراجعه روزانه ۳۵۰ تا 
۴۰۰ نفر به مراکز اهدای خون استان، گفت: هفته 
گذشته تقریباً روزی ۳۰۰ نفر خون خود را اهدا کردند، 
البته تعدادی هم به علت بیماری یا به صورت موقت 

موفق به اهدای خون نشدند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 
معموالً در روزهای اول ماه مبارک رمضان و تا پیش از 
شب های قدر، میزان مراجعه برای اهدای خون کاهش 
می یابد، گفت: از اهداکنندگان خون درخواست 
می کنیم با مراجعه مستمر برای اهدای خون، کمک 
کنند تا مشکلی برای بیماران و نیازمندان خون به 

وجود نیاید.
وی اعالم کرد: در ماه مبارک رمضان پایگاه انتقال خون 
خواجو از ۸ صبح تا ۶ و نیم بعدازظهر به صورت یکسره 
آماده خون گیری است و بعد از افطار نیز از ساعت 

۸ شب تا ۲۴ و ۳۰ دقیقه آماده خدمت رسانی است.

فتوحی با اشاره به اینکه در مناسب هایی مثل تاسوعا 
و عاشورا و شب های قدر میزان مراجعات برای اهدای 
خون زیاد است، گفت: معموالً هرسال در ۱۰ روز اول 
ماه رمضان میزان مراجعات برای اهدای خون کمی 
کاهش می یابد که درخواست می کنم کسانی که 
وضعیت سالمتی خوبی دارند از همان ساعات اول بعد 

از خوردن سحری برای اهدای خون مراجعه کنند.
وی با قدردانی از اهداکنندگان خون در استان 
اصفهان، گفت: سال گذشته ۶ درصد افزایش اهدای 
خون داشتیم و اصفهان جزو ۴ استان اول کشور از نظر 
اهدای خون است. امیدواریم روند رو به رشد اهدای 

خون در استان امسال هم ادامه داشته باشد.

خبر روز

خبر اول
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سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان:

۸۲ هزار امدادخواهی از اورژانس ۱۱۵ اصفهان به ثبت رسید

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان:

۸۰۶ نفر به دلیل جرائم غیرعمد در 
زندان های قرار دارند

معاون هالل احمراستان اصفهان:

حوادث نوروز امسال در استان ۱.۷ برابر 
بیشتر از سال قبل بود



ــگاه  ــی دانش ــروه ریاض ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــا یکــی از ناشــران کشــور  کاشــان از همــکاری ب

ــرد. ــودداری ک ــکا خ آمری
خـودداری عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه کاشـان 
از همـکاری بـا یکـی از ناشـران کشـور آمریکابـه 
گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما، مرکز اصفهان؛ 
سـید علیرضـا اشـرفی بـه دلیـل پیشـنهاد آن ناشـر 
بـرای حـذف نـام ایـران در کتـاب ریاضـی کـه 
قـرار بـود فصلـی از آن را وی نـگارش کنـد از 
ادامـه همـکاری بـا آن ناشـر خـودداری کـرد. این 

عضـو هیئت علمی گـروه ریاضی دانشـگاه گفت: 
در چـاپ کتـاب معمـوالً از دانشـمندان برجسـته 
دنیـا اسـتفاده می شـود. وی افـزود: پـس از اعـام 
آمادگـی بـرای همـکاری در نـگارش ایـن کتاب، 
کشـور  آدرس  کـه  خواسـت  آمریکایـی  ناشـر 
ایـران را در کتـاب حـذف کنیم اما با این پیشـنهاد 
افـزود:  مخالفـت کردیـم. سـید علیرضـا اشـرفی 
کمترین وظایف ما حراسـت از حرمت کشـورمان 
اسـت و بـه همیـن دلیـل از ادامـه همکاری با ناشـر 

آمریکایـی خـودداری کـردم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان گفت: 
تعطیات  در  اداره  این  حفاظت  یگان  مأموران 
در  ملی  زمین های  از  مترمربع  هزار   ۱۰ نوروزی 
پس  کنندگان  تصرف  از  را  ییاقی  روستاهای 
گرفتند. محمدمهدی شریفی در گفت وگو با ایسنا، 
منابع  اداره  حفاظت  یگان  کرد: گشت های  اظهار 
طبیعی و آبخیزداری کاشان در تعطیات عید نوروز 
با هدف جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مرتع و 
جلوگیری از تخریب و تصرف در زمین های ملی در 

گروه های سه نفری انجام شد.
وی افزود: جلوگیری از پنج مورد تخریب و تصرف 
در زمین های ملی انجام شد که دو مورد در برزک، 

دو مورد در نیاسر و یک مورد در قمصر بود که 
پرونده دو نفر از آنها برای رسیدگی به مرجع قضایی 
فرستاده شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  حفاظت  یگان  مأموران  کرد:  تصریح  کاشان 
گشت های نوروزی یک مورد ورود زودهنگام دام 
به مرتع در بخش قمصر را شناسایی کردند که دامدار 
متخلف پس از توجیه قانونی از مرتع اخراج شد. 
شریفی گفت: فصل بهار، مردم در قالب گروه های 
طبیعت گردی به مناطق کوهستانی می روند که از آنها 
انتظار داریم هرگونه آتش سوزی، چرای زودهنگام 
دام، تخریب، تصرف، شخم و حصارکشی مراتع را 

به شماره ۱۵۰۴ گزارش کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: 

حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار مجلس  
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: در ســال جــاری همــه 
ــتغال  ــد و اش ــان، تولی ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــه حمای ــد ب ــه می توان ــی ک اقدامات

کشــور منجــر شــود در دســتور کار مجلــس قــرار دارد.
ـــق  ـــوص تحق ـــوز؛ در خص ـــب نی ـــگار صاح ـــا خبرن ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــاس مقتدای عب
ـــم  ـــر معظ ـــرد: رهب ـــار ک ـــی اظه ـــتغال آفرین ـــان و اش ـــش بنی ـــد، دان ـــال تولی ـــعار س ش
ـــری از  ـــش و بهره گی ـــر دان ـــی ب ـــی مبتن ـــران ۱۴۰۱ ایران ـــه ای ـــد ک ـــان دادن ـــاب نش انق
ـــس  ـــن رو مجل ـــت. از ای ـــم اس ـــری از عل ـــرای بهره گی ـــانی ب ـــای انس ـــرد و رویکرده خ
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــی و نظارت ـــات قانون ـــوان زیرســـاخت ها و اقدام ـــام ت ـــا تم ـــم ب یازده

ـــد داد. ـــرار خواه ـــود ق ـــرلوحه خ را س
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی افــزود: مجلــس یازدهــم حــرف 

ــه  ــان را جــدی گرفت ــر معظــم انقــاب جهــت حمایــت از شــرکت های دانش بنی رهب
ــن همــه کمیســیون های  ــده شــده اســت، همچنی ــای آن در بودجــه ۱۴۰۱ دی و رده ه
ــد، در ســال جــاری همــه  ــای کار آمدن ــرای حمایــت از ایــن شــرکت ها پ مجلــس ب
ــتغال  ــد و اش ــان، تولی ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــه حمای ــد ب ــه می توان ــی ک اقدامات

کشــور منجــر شــود در دســتور کار مجلــس قــرار دارد.
وی بیـــان کـــرد: اصفهـــان یکـــی از اصلی تریـــن مخاطبـــان شـــعار امســـال اســـت، 
زیـــرا در اصفهـــان هـــم دانشـــگاه های مـــادر و عمـــده و هـــم متخصصـــان و 
ـــزرگ  ـــع ب ـــی و صنای ـــهرک های صنعت ـــی و ش ـــی و تحقیقات ـــم علم ـــهرک های مه ش
و کوچـــک وجـــود دارنـــد؛ در ایـــن صـــورت می توانیـــم هـــم تولیـــد دانش بنیـــان 
ـــتغال  ـــم و اش ـــتان کمـــک کنی ـــی کشـــور و اس ـــد کل ـــه تولی ـــم ب ـــا ببخشـــیم و ه را ارتق

در اصفهـــان را بـــه وضعیـــت مطلـــوب نزدیک تـــر کنیـــم. از ایـــن رو اندیشـــمندان، 
ـــی  ـــالت مهم ـــال ۱۴۰۱ رس ـــد در س ـــه تولی ـــان در عرص ـــاالن اصفه ـــان و فع متخصص

ـــد. ـــده دارن برعه
مقتدایــی تاکیــد داشــت: آغــاز قــرن پانزدهــم هجــری شمســی رهبــری نظــام اســامی 
ــام  ــی اع ــزم و اراده مل ــور ع ــوان مح ــه عن ــران را ب ــی ای ــد علم ــه رش ــت رو ب حرک
ــرد و  ــر خ ــی ب ــد مبتن ــان و تولی ــای دانش بنی ــری از رویکرده ــا بهره گی ــا ب ــد ت کردن
دانــش، بیشــترین حــد بهــره وری، اشــتغال و تولیــد را در کشــور برنامه ریــزی کنیــم. 
رویکــرد نظــام اســامی و رهبــری نشــان داد کــه در قــرن پانزدهــم میــادی ایرانیــان 
علــم، دانــش و تولیــد را در جهــت بهبــود وضعیــت ایــران و جهــان ســرلوحه خــود 

قــرار دادنــد.
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عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان مطرح کرد:

قطع همکاری
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با ناشر آمریکایی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان خبر داد:

رفع تصرف از ۱۰ هزار مترمربع زمین های ملی در کاشان
گفت و گو

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: با صحبت هایی که با مرغداریهای تخم 
گذار انجام شد موضوع عرضه تخم مرغ را افزایش دادیم و قیمت هرشانه که ۴۵ هزارتومان 
بود آن را به ۴3 هزار تومان کاهش دادیم یعنی زیر قیمت تنظیم بازار که اقداماتی که در حال 

پیگیری است قیمت این فرآورده در ماه رمضان قیمت آن کاهش می یابد.
اسحاق شفیعی در گفت وگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ اظهار داشت: با توجه به در اختیار قرار 
گرفتن موضوع تنظیم بازار و نظارت آن که تحویل جهاد کشاورزی شد این اداره تمام توان 
خود را بکار برده که در این خصوص اتفاقهای خوبی که به نفع مردم باشد رقم بخورد که در 

این خصوص توانسته ایم بازار اردستان را به تعادل برسانیم.
وی افزود: مرغ گرم به قیمت تنظیم بازار برای مصرف کننده قبل از این 29 هزار و ۵۰۰ تومان 
بود که متاسفانه مرغ به این قیمت به دست مصرف کنندگان و همشهریان نمی رسید که در این 
میان تأمین مرغ و اینکه ایام عید که با کمبود آن مواجه نشویم که بر اساس سرانه جمعیت ثابت 

تعلق می گیرد که در ایام عید جمعیت به سه برابر رسید که مصرف زیادتر شد.
سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان اردســتان گفــت: بــا توجــه به اینکــه در موضــوع مرغ 
گــرم بــا کمبودهایــی مواجــه بودیــم بــا رایزنــی بــا جهــاد کشــاورزی اســتان و تحویــل مــرغ 
زنــده شهرســتان بــه کشــتارگاه مقــرر شــد بــه جــز ســهمیه رهتــاب بــه مــا مــرغ تحویــل دهنــد 
کــه ایــن مشــکل هــم برطــرف شــد امــا اخیــراً ســتاد تنظیــم بــازار بــا توجــه بــه اینکــه مــرغ در 
اســتان اصفهــان نســبت بــه اســتانهای دیگــر ارزانتــر بــود قیمــت آن را کیلویــی 87۰ تومــان 
درب کشــتارگاه آن را گــران کــرد کــه بــا ایــن احتســاب قیمــت مــرغ بــرای مصــرف کننــده 

بــه 3۱ هــزار تومــان رســید.
وی ابراز داشت: با توجه به اینکه در این ایام با کمبود مرغ مواجه نشویم اقدام به دریافت مرغ 
منجمد کردیم که سرانه آن در ماههای عادی بین سه هزار و ۵۰۰ کیلو تا چهار هزار کیلو است 
و آن هم اگر وجود داشته باشد محقق می شود چرا که ورودی کشتارگاهها کم است؛ که در 
این خصوص و ایام نوروز ۴6 تن مرغ منجمد با قیمت 2۰ هزارتومان برای شهرستان دریافت 
کردیم. شفیعی بیان کرد: با صحبتهایی که با مرغداریهای تخم گذار انجام شد موضوع عرضه 
تخم مرغ را افزایش دادیم و قیمت هرشانه که ۴۵ هزارتومان بود آن را به ۴3 هزار تومان کاهش 
دادیم یعنی زیر قیمت تنظیم بازار که اقداماتی که در حال پیگیری است قیمت این فرآورده در 

ماه رمضان قیمت آن کاهش می یابد.
سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرستان اردسـتان تاکید کرد: با تشدید نظارتها در سه شهرهای 
اردسـتان، زواره و مهابـاد مکانهـای توزیـع را موظـف کردیم که قیمتهای مرغ تنظیـم بازار را 
در پشـت شیشـه های مغـازه نصـب کننـد و اگر تخلفی مشـاهده شـد مـردم بایـد آن را اطاع 
رسـانی کننـد تـا بتوانیم بـا آنها برخورد کنیـم هر چند از نظـر این فرآورده فعًا تأمین هسـتیم 
و کمبـودی در شهرسـتان وجـود ندارد و باطاع کلیه فروشـگاههای عرضه مـرغ و تخم مرغ 
می رسـاند کـه فـروش بیش از قیمت مصـوب ممنوع بـوده و با فروشـندگان متخلف برخورد 
خواهـد شـد ومـردم می تواننـد تخلفـات را بـا شـماره ۱2۴ در میان گذاشـته تا در اسـرع وقت 

پیگیری و برخورد شـود.
وی همچنین تصریح کرد: با توافقات صورت گرفته برنج هندی هم کیسه ای ۱8۵ هزارتومان 
در اختیار مردم قرار گرفته و در شهرستانهای دیگر و همچنین مرکز استان به هر خانواده با 
کد ملی سه کیلو شکر تنظیم بازار تعلق می گیرد؛ شکر تنظیم بازار به قیمت کیلویی ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان است. شفیعی افزود: تاش خواهیم کرد کاالهای اساسی بیش از نیاز مردم در 
فروشگاه های سطح شهرستان موجود باشد تا مردم مجبور نشوند در صف بایستند واز 2۰ 
اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از 28 تن شکر مصرف خانوار، شکر صنعت و صنعت 33 
تن، برنج خارجی 9۵ تن، مرغ منجمد ۴۱ تن، گوشت منجمد دو تن، روغن پنج تن، تخم مرغ 

۱8 تن در بین اصناف شهرستان توزیع شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اردستان خبر داد:
عرضه تخم مرغ زیر قیمت مصوب در اردستان

سرپرست دانشگاه آزاد اسامی لنجان در گفت وگو با خبرنگار لنجان، با اشاره به رشته 
تحصیلی مدیریت خانواده در واحد لنجان تصریح کرد: رشته مدیریت خانواده در راستای 
دستیابی به مهارت های الزم در زمینه مدیریت و برنامه ریزی خانواده، توسعه اجتماعی 
»تولید  بر  تاکید  با  داودی  سیدمسعود  داشت.  خواهد  بسزایی  نقش  کشور  اقتصادی  و 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« افزود: چالش های فراروی اشتغال فارغ التحصیان و عدم امکان 
بروز اثربخشی و توانایی های دانش آموختگان آموزش عالی، اهمیت ضرورت تواناسازی 
دانشجویان به لحاظ لزوم مشارکت فعال در توسعه اقتصادی و امر تولید را تبیین می کند. 
از اینرو دانشجویان رشته مدیریت خانواده با دروس کیفی و عملی می توانند در این راستا 
موفق عمل کنند. وی اضافه کرد: رشته مدیریت خانواده با افزایش توانمندی دانشجویان 
در راستای برنامه ریزی امور خانواده، خود اشتغالی، تأسیس کارگاه های خانگی و درنتیجه 
افزایش خود اتکایی و اعتماد به نفس و ارتقای سطح سامت خانواده اهمیت ویژه ای دارد. 
داودی تصریح کرد: »مهارت سالم زیستن«، »مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده« و »هنر 
در خانه« سه استاندارد مهارتی رشته تحصیلی مدیریت خانواده هستند که بر مبنای درک 

ضرورت مدیریت صحیح خانواده و با اتکاء به دانش روز دنیا تدوین و تصویب شده اند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی لنجان:

تحصیل در رشته مدیریت خانواده در راستای تقویت و 
بهبود توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است

در ایـــام تعطیـــات نـــوروزی بیـــش از ۱۵۰ 
هـــزار نفـــر از جاذبه هـــای تاریخـــی و طبیعـــی 

شهرســـتان اردســـتان بازدیـــد کرده انـــد.
ـــای  ـــر از جاذبه ه ـــزار نف ـــش از ۱۵۰ ه ـــد بی بازدی
گـــزارش  اردســـتانبه  کویـــر  گردشـــگری 
خبرگـــزاری صـــدا و ســـیما، مرکـــز اصفهـــان؛ 
میـــراث  اداره  رئیـــس  مشـــهدی  مهـــدی 
وگردشـــگری  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
آثـــار  از  گردشـــگران  بازدیـــد  اردســـتان 
ـــا ســـال  تاریخـــی ایـــن شهرســـتان را در مقایســـه ب

98 از رشـــد 8۰ درصـــدی برخـــوردار دانســـت 
و افـــزود: بیشـــترین بازدیـــد گردشـــگران از 
ـــع زواره  ـــجد جام ـــتان، مس ـــع اردس ـــجد جام مس
ـــت. ـــوده اس ـــتان ب ـــون اردس ـــه م ـــات دوطبق و قن

نفـــر در  اســـکان ۱8 هـــزار و ۱۵۰  بـــه  وی 
شهرســـتان اردســـتان در نـــوروز امســـال اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: گردشـــگران نـــوروزی در 
اقامتگاه هـــای ســـنتی و بـــوم گـــردی، مراکـــز 
ــا  ــینه ها و پارک هـ ــرورش، حسـ ــوزش و پـ آمـ

یافته انـــد. اســـکان 

ــی  ــای گیاهـ ــت از گونه هـ ــور حفاظـ ــه منظـ بـ
ــرداد از ورود  ــم خـ ــا یکـ ــار تـ ــدای بهـ از ابتـ
دام و عشـــایر بـــه مراتـــع جلوگیـــری و بـــا 
متخلفـــان برخـــورد قانونـــی می شـــود. بـــه 
گـــزارش خبرگـــزاری صـــدا و ســـیما، مرکـــز 
ـــتان  ـــایری شهرس ـــور عش ـــئول ام ـــان؛ مس اصفه
ـــزار  ـــش از ۴ ه ـــاالنه بی ـــت: س ـــهر گف فریدونش
خانـــوار عشـــایری بـــا بیـــش از 3۰۰ هـــزار دام 
ـــه شهرســـتان فریدونشـــهر  از اســـتان خوزســـتان ب

کـــوچ می کننـــد. اصغردویســـتی افـــزود: ایـــن 
ـــهریور  ـــان ش ـــا پای ـــرداد ت ـــدای خ ـــایر از ابت عش
در 3۵ ســـامانه عرفـــی در چهـــار دهســـتان 
ـــگان  ـــی، چشـــمه لن پیشـــکوه و پشـــتکوه موگوی
ـــی و  ـــع طبیع ـــزار مرات ـــرخ در ۱8۰ ه ـــه س و قلع
اراضـــی ملـــی مســـتقر می شـــوند. وی گفـــت: 
ـــی  ـــدات دام ـــی از تولی ـــهر نیم ـــایر فریدونش عش
ــهر را  ــتان فریدونشـ ــتی شهرسـ ــع دسـ و صنایـ

تولیـــد می کننـــد.

در یک سـال گذشـته صـدور پروانه بهـره برداری 
و جـواز تأسـیس واحدهـای صنعتـی در اردسـتان 
2۰ درصـد رشـد داشـته اسـت. رشـد 2۰ درصدی 
تأسـیس  جـواز  و  بـرداری  بهـره  پروانـه  صـدور 
واحدهـای صنعتـی مرکـز اصفهـان؛ رئیـس اداره 
اردسـتان  شهرسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
گفـت: در یـک سـال گذشـته 22 جواز تأسـیس با 
سـرمایه گـذاری 26۰ میلیـارد تومـان و پیـش بینی 
اشـتغال ۵۱۱ نفـر و همچنیـن 3 فقـره پروانـه بهـره 
بـرداری بـا سـرمایه گـذاری 23۵ میلیـارد تومـان و 

اشـتغال 223 نفـر صـادر شـده اسـت.
جواز   2۰ تمدید  به  اشاره  با  باقری  رضا  محمد 

اردستان  شهرستان  در  صنعتی  واحدهای  تأسیس 
افزود: در یک سال گذشته ۱7 جلسه ستاد تسهیل 
با 8۵ مصوبه برگزار شده که در این زمینه ۴۰ مورد 
از مشکات واحدهای صنعتی برطرف شده است.

وی گفت: همچنین پارسال به ۱۰ واحد صنعتی 8۰ 
میلیارد تومان تسهیات از محل تبصره ۱8 و طرح 

رونق پرداخت شد.
پیشرفت  با  صنعتی  واحد  اینکه ۱2  بیان  با  باقری 
فعال  شهرستان  این  در  درصد  باالی 6۰  فیزیکی 
واحدصنعتی   ۴ می شود  بینی  پیش  گفت:  است 
این  در  سال  پایان  تا  نفر   ۴۰۰ از  بیش  اشتغال  با 

شهرستان افتتاح و به بهره برداری برسد

۵۰۰ خانه تاریخی شهرستان برخوار از معماری 
گزارش  به  است.  برخودار  ایرانی  اصیل 
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ خانه های 
و  رسوم  و  آداب  فرهنگ،  در  ریشه  تاریخی، 
فرهنگی  میراث  که  دارد  ایرانی  اصیل  معماری 
خانه   ۵۰۰ از  بیش  تاکنون  برخوار  شهرستان 

تاریخی شناسایی کرده است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
گردشگری برخوار، خانه های تاریخی را گویای 
فرهنگ ومعماری اصیل ایرانی دانست و گفت: 

در پژوهش کارشناسان با همکاری شهرداری ها 
این تعداد خانه تاریخی در این شهرستان شناسایی 
شده و تاکنون ۵۰ خانه ارزشمند تاریخی با کمک 
و هزینه مالکان و نظارت میراث فرهنگی مرمت و 
بازسازی شده و ۴ اثر تاریخی هم ثبت ملی شده 
تاریخی  خانه های  افزود:  غزنوی  نسرین  است. 
برای اقامت و بوم گردی و رستوران سنتی نیازمند 
سرویس  و  اتاق  جمله  از  ویژگی  چند  داشتن 
بهداشتی است و گرفتن مجوز و طی مراحل آن 

در میراث فرهنگی است.

در ایام تعطیالت نوروزی انجام گرفت:

بازدید بیش از ۱۵۰ هزار نفر
از جاذبه های گردشگری کویر اردستان

مسئول امور عشایری شهرستان فریدونشهر خبر داد:

ممنوعیت ورود عشایر به فریدونشهر تا یکم خرداد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان:

رشد ۲۰ درصدی صدور پروانه بهره برداری و جواز تأسیس

حفظ هویت به همت مالکان خانه های تاریخی

خانه های تاریخی برخوار میزبان دوستداران میراث گذشتگان
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Iranian Oil Minister Javad Oji 
said the country’s oil incomes 
in the previous Iranian calen-
dar year (ended on March 20) 
were 10 percent more than 
the target set in the national 
budget bill for the year, Shana 
reported on Monday.
“The government did not have 
a budget deficit in terms of oil 
revenues in [the Iranian cal-
endar year] 1400,” Oji said.
The official stressed that Iran 

is not going to reveal the ways 
through which the country 
handles its oil exports.
According to Oji, based on 
the previous year’s national 
budget bill the government 
was supposed to realize 1.99 
quadrillion rials (over $7.9 
billion) of oil revenues by the 
yearend while the oil ministry 
managed to realize 10 percent 
more than the mentioned fig-
ure.

Back in March, Oji had said 
Iran’s oil exports were on the 
rise despite the U.S. sabotag-
ing the country’s shipments.
“Iran’s oil exports have risen 
under the toughest sanctions 
and without waiting for the 
outcome of the Vienna talks,” 
said Oji on March 12.
The increase was thanks to 
“different methods used to 
win contracts and finding 
different buyers,” the official 

added.
Tehran’s oil exports have 
been limited since former 
U.S. President Donald Trump 
in 2018 exited the 2015 nu-
clear accord and reimposed 
sanctions. Iran views U.S. 
sanctions as illegal and has 
said it will make every effort 
to sidestep them.
The Islamic Republic’s oil ex-
ports rose to more than one 
million barrels per day (bpd) 

in February for the first time 
in almost three years, reflect-
ing increased shipments to 
China.
Iran increased exports in 
2021 despite the sanctions, 
according to estimates from 
oil industry consultants and 
analysts, but the shipments 
remained well below the 2.5 
million bpd before sanctions 
were reintroduced.
Back in January, Head of 
National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) Mohsen Kho-
jasteh-Mehr said the coun-
try’s oil revenues have 
increased significantly over 
the past few months and the 
country has received the pay-
ment for all its crude oil sales 
since the new government ad-
ministration.
“In the thirteenth government, 
part of the country’s lost oil 
markets has been revived and 
we have received the payment 
for all the oil we have sold so 
far,” Khojasteh-Mehr said.
According to the official, the 
private sector is also contrib-
uting greatly to the country’s 
current oil sales.

Three major Iranian carmakers, 
namely Iran Khodro Company (IKCO), 
SAIPA Group, and Pars Khodro, man-
ufactured 867,363 vehicles during the 
previous Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), IRNA reported.
According to the data released by the 
Securities and Exchange Organiza-
tion’s information portal named Codal, 
the production by the mentioned 
companies has declined 3.7 percent 
compared to the preceding year in 
which the output stood at 900,794.  
During the previous year, IKCO manu-
factured 451,121 vehicles, which was 
six percent less than the output in the 
Iranian calendar year 1399.
In the past year, this industrial group 
was able to produce 297,817 vehicles 
in the Peugeot group, 50,095 vehicles 
in the Samand group, 50,257 Dena 
vehicles, 35,630 Rana vehicles, 8,647 
Haima vehicles, and 8,451 Tara vehi-
cles.
SAIPA manufactured 304,533 vehi-
cles in the mentioned year, registering 
a 3.4 percent decline in comparison to 

the figure for the preceding year.
Pars Khodro also manufactured 
109,838 vehicles in the period under 
review, 6.4 percent more than the out-
put in 1399.
Back in January, Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin an-
nounced the implementation of a two-
year plan for the auto industry based 
on which this industry will undergo 
serious changes and improve signif-
icantly.
Stating that nine transformation pro-
jects have been prepared for the au-
tomobile industry, Fatemi-Amin said: 
“The general plan is that in [the Iranian 
calendar year] 1401 (began on March 
21) the structure of the automobile in-
dustry and the relations between parts 
manufacturers and automakers will 
be reformed and the overall promised 
production target will be achieved in 
[the Iranian calendar year] 1404 (be-
gins in March 2025).”
The ministry had put the manufactur-
ing of 1.2 million cars on the agenda 
for the previous Iranian calendar year.

Iranian market analysts believe that 
housing prices in the country are 
expected to decline sharply in the 
current Iranian calendar year (started 
on March 21) as the government is 
seriously pursuing its mass construc-
tion programs to provide people with 
affordable housing.
Reaching a nuclear agreement with 
the world powers and lifting of the 
U.S. sanctions is also another factor 
that is expected to contribute to the 
declining housing prices in the coun-
try in the current year, IRNA reported.
The growth of housing prices in Iran 
decreased in the last months of the 
previous year so that the point-to-
point inflation of the housing market 
which had reached nearly 100 percent 
at the beginning of the year fell to 20 
percent by the yearend.
Since then, the market has been sta-
bilizing and as real estate intermedi-
aries told IRNA, if the negotiations on 
lifting the sanctions reach desirable 
outcomes, the downward trend of 
housing prices will continue into the 

current year and the property market 
will see a significant drop in prices.
Some experts also believe that if the 
nuclear deal, known as the Joint Com-
prehensive Plan of Action (JCPOA), is 
revived, housing prices will experi-
ence their biggest historical drop.
As Mostafa Gholi Khosravi, the head 
of Iran’s Property Advisers Union, has 
recently stated, “The housing mar-
ket is waiting for the results of the 
[JCPOA] negotiations, and with the 
positive shock that the agreements 
bring to the market, sales will increase 
in the coming months.”
He believes that the market will stabi-
lize towards the buyer and the price 
will decrease.
Mohammad Sadeq Al-Hosseini, 
an economist also said that “If the 
JCPOA is revived, the models predict 
that housing will have its biggest his-
torical price decline; so that we will 
experience a 20 to 30 percent reduc-
tion in housing prices in large cities 
and a smaller reduction in prices in 
small cities.”

Annual production by major automakers exceeds 867,000

Discover 19th-centu-
ry house resistant to 
tremors
Constructed some 150 years ago, 
Lari house is a gem of traditional 
Persian architecture that is somehow 
resistant to quakes.
Situated in Yazd, the precious house 
was completed in 1869 and the own-
er was Haji Mohammad Ibrahim Lari. 
Its prosperity was preserved until the 
end of Pahlavi I. Laries were among 
the affluent people of Fars (province) 
who came to Shiraz and Yazd for 
business purposes.
However, once the house was aban-
doned, it suffered from serious dam-
age. Particularly remarkable is the 
level of the house which is lower than 
the level of the street due to the fol-
lowing reasons: it made the house re-
sistant to earthquakes, it caused ther-
mal equilibrium and it led the water in 
the street to the gardens of the house.
With an area of about 1700 square 
meters, this building holds three 
yards and six houses. The big-
gest yard stretches on the north-
west-southwest axis.
The middle yard, which is smaller 
compared to the main yard, lies on 
the east to the west axis and the third 
yard is on the northeast of the build-
ing. It is the smallest yard with an in-
dependent entrance and it is built on a 
higher level than the other two yards.  
The porch with a wind tower, located 
on the southwest, is the highest and 
the most prominent porch in this 
house. It used to be a place for all the 
seasons, especially summer, housing 
the people in its shadow and letting 
them enjoy the chill in the heart of the 
desert. The northern part was most-
ly used in the winter.  The northwest 
wing holds three porches in the mid-
dle, two doors on the sides, and two 
corridors at the end.
The rooms encircling the yard are 
located three steps higher than the 
level of the yard. These 22 rooms 
are connected with wooden doors, 
each having a unique function. The 
southeast wing consists of two parts; 
the private rooms and the service 
rooms. The service rooms include 
the kitchen, stable, and stores mas-
terfully detached from the main yard. 
The most prominent mirror work, 
decorated with floral, diamond, and 
arabesque patterns, can be found in 
the mirror room on the eastern wing 
of the house. This room was restored 
for special ceremonies and guests.
In the middle of the southeastern 
wing, there is a five-door room with 
a porch and its surrounding rooms. 
This part of the house is completely 
different from that of the northwest-
ern. The northeast part of the house 
includes a yard that forms a com-
pletely detached space and is one 
level higher than the central yard. 
There is a cross-shaped area under 
this yard, with the necessary light 
brought to it by a skylight installed in 
the middle of the yard. The wooden 
platform above the pool used to be 
a cozy place to take refuge to it in 
the afternoon and enjoy the breeze 
caressing the face, without any fear 
of the heat or the big scorpions. The 
other part is Sardab; a basement 
with 38 steps under the ground 
which was mainly used for keeping 
food. Exquisite stuccoes, fine mir-
ror works, delicate paintings, and 
the graceful wind tower all witness 
to the aristocratic character of the 
house. 
With its winding lanes, a forest of 
badgirs (wind catchers), mud-brick 
houses, atmospheric alleyways, and 
centuries of history, Yazd is a de-
lightful place to stay, being referred 
to as a ‘don’t miss’ destination by 
almost all travel associates in the 
region. The oasis city is wedged 
between the northern Dasht-e Kavir 
and the southern Dasht-e Lut on a 
flat plain ringed by mountains.
Yazd has an interesting mix of peo-
ple as well, some 10 percent of 
whom follow the ancient religion 
of Zoroastrianism. Yazd Jameh 
Mosque, Dowlatabad Garden, the 
Yazd Atash Behram, also known as 
Atashkadeh-e Yazd, Towers of Si-
lence, and adjacent desert landscape 
are among its tourist sites.

UNWTO: global tour-
ism enjoys strong 
start to 2022 despite 
uncertainties
International tourism continued 
its recovery in January 2022, 
with a much better performance 
compared to the weak start to 
2021, the World Tourism Organi-
zation has said.
However, intensive military op-
erations in Ukraine, coupled 
with many COVID-related travel 
restrictions, add pressure to the 
existing scene of fragile tourism 
recovery.
Based on the latest available data, 
global international tourist arriv-
als more than doubled (+130%) 
in January 2022 compared to 
2021 - the 18 million more vis-
itors recorded worldwide in the 
first month of this year equals 
the total increase for the whole 
of 2021.
While these figures confirm the 
positive trend already underway 
last year, the pace of recovery 
in January was impacted by 
the emergence of the Omicron 
variant and the re-introduction 
of travel restrictions in several 
destinations. Following the 71% 
decline of 2021, international ar-
rivals in January 2022 remained 
67% below pre-pandemic levels.
However, the trend has been 
developed despite some uncer-
tainties caused by rising COVID 
variants and the military conflict 
between Ukraine and Russia. The 
war, according to UNWTO, pos-
es new challenges to the global 
economic environment and risks 
hampering the return of confi-
dence in global travel.
As mentioned by the UN body, all 
regions enjoyed a significant re-
bound in January 2022, though 
from low levels recorded at the 
start of 2021. Europe (+199%) 
and the Americas (+97%) con-
tinued to post the strongest re-
sults, with international arrivals 
still around half pre-pandemic 
levels (-53% and -52%, respec-
tively). West Asia (+89%) and 
Africa (+51%) also saw growth 
in January 2022 over 2021, but 
these regions saw a drop of 63% 
and 69% respectively compared 
to 2019. While Asia and the Pacif-
ic recorded a 44% year-on-year 
increase, several destinations 
remained closed to non-essen-
tial travel resulting in the largest 
decrease in international arrivals 
over 2019 (-93%).
Regarding prospects for recov-
ery, the UN body says that after 
the unprecedented drop in 2020 
and 2021, international tour-
ism is expected to continue its 
gradual recovery in 2022. As of 
March 24, 12 destinations had 
no COVID-19 related restrictions 
in place and an increasing num-
ber of destinations were eas-
ing or lifting travel restrictions, 
which contributes to unleashing 
pent-up demand. Even though it 
is too early to assess the impact, 
air travel searches and bookings 
across various channels showed 
a slowdown the week after the 
war began but continued to re-
bound in early March.
The Organization for Economic 
Co-operation and Development 
(OECD) estimates global eco-
nomic growth could be more 
than 1% lower this year than 
previously projected, while in-
flation, already high at the start 
of the year, could be at least a 
further 2.5% higher. The recent 
spike in oil prices (Brent reached 
its highest levels in 10 years), 
and rising inflation are making 
accommodation and transport 
services more expensive, adding 
extra pressure on businesses, 
consumer purchasing power, 
and savings, UNWTO notes.

Annual export from Bushehr 
province rises 67%

Housing prices
expected to fall as govt

Iran’s Thermal Power Plants Holding 
Company (TPPH) has announced 
that overhaul operations for 
100,000-megawatt (MW) capacity 
of power plants across the country 
will be completed by May 21 and 
the mentioned power plants will be 
ready for the summer peak con-
sumption period.
Naser Eskandari, the deputy head 

of TPPH for strategic affairs, said 
so far, the overhaul operations for 
65 percent of the above-mentioned 
power plants are underway and the 
rest will also go through the overhaul 
operations soon, IRNA reported.
“Before the summer peak electricity 
consumption period, repairing op-
erations will be carried out in more 
than 100,000 MW capacity of pow-

er plants across the country,” Es-
kandari stated.
According to the latest assessment, 
of the total capacity of the power 
plants going through overhaul op-
erations, about 5,666 MW are steam 
units, and 8,912 MW are gas units, 
the official said.
“To prepare the power plants for 
the peak consumption period of this 
summer, about 700 overhaul opera-
tions will be carried out in steam and 
gas units, hot track, and combustion 
chambers of private and public pow-
er plants,” Eskandari added.
In order to ensure the proper op-
eration of power plants in the peak 
consumption period, the annual 
overhaul program starts every year 
in early September and will contin-
ue until late May the next year, the 
official said.
Summer months constitute Iran’s 
peak demand periods, so most of the 
power plant overhaul programs are 
scheduled to take place during the 
autumn, winter, and spring seasons.
Every year, during the overhaul pro-

gram thousands of personnel con-
stantly work to complete the annual 
repair program of the country’s pow-
er plants on time and ensure the sta-
ble supply of electricity to customers 
during peak consumption days.
Last year, the annual overhaul 
program was also conducted for 
100,000 megawatts capacity of the 
country’s power plants.
The capacity of power plant units 
that went through the overhaul pro-
gram last year increased by 11 per-
cent compared to the preceding year.
Currently, the knowledge for produc-
ing 80 percent of the equipment and 
spare parts of the power plants has 
been localized by Iranian experts in 
cooperation with knowledge-based 
companies and research centers.
Iran’s total power generation capac-
ity currently exceeds 85,000 MW, 
more than 90 percent of which is 
supplied by thermal power plants.
Over 478 thermal power plants are 
currently operating throughout Iran 
including both gas power plants and 
combined cycle plants.

Power plants’ overhaul operation to be completed by late May
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British-Iranian professional basketball 
center Aaron Geramipour joined Taiwan-
ese basketball team Taichung Wagor 
Suns. The 29-year-old player has most 
recently played for Argentinian team San 
Lorenzo de Almagro. Born and raised in 
Stockport, Manchester, Geramipour was 
a member of Iran basketball team in the 
2020 Olympic Games in Tokyo.
Geramipour started his playing career 

in Spanish team Gran Canaria and also 
played in Ourense, Soles de Mexicali, 
Cibona and Iranian club Azad University.
The Suns became one of the six teams 
of the inaugural T1 League season. It’s a 
Taiwanese men’s professional basketball 
league founded in 2021. T1 League is 
the third professional basketball league 
in Taiwan after the Chinese Basketball 
Alliance (CBA) and the P. League+ (PLG).

Iranian 
basketball 
center Ger-
amipour joins 
Taichung 
Wagor Suns

Average daily gas-
oline consumption 
rises 27% during 
new year holidays
The Ministry of Industry, Mining 
and Trade and the Vice Presiden-
cy for Science and Technology 
signed a memorandum of under-
standing (MOU) on Monday to 
promote technology in the food 
and medicine industry.
Mostafa Ghanei, the secretary of 
the biotechnology development 
headquarters of the Vice Pres-
idency for Science and Tech-
nology, and Mohammad Mehdi 
Baradaran, the deputy industry 
minister for public resources, 
inked the MOU, IRNA reported.
The influence of technology in the 
food and medicine industry, food 
and drug industry reform doc-
ument, the reconstruction and 
modernization of the infrastruc-
ture, the promotion of knowl-
edge-based culture, and encour-
aging public industries to become 
knowledge-based are among the 
issues of the MOU.
Sharing information and statistics 
for planning and policymaking in 
the food and drug industry and 
identifying the current and future 
needs and opportunities of the 
country in the field of health-ori-
ented and food products are other 
areas of this joint cooperation.
According to this memorandum, 
the responsible bodies are com-
mitted to creating the necessary 
conditions for the production of 
more pharmaceutical goods and 
a 50 percent reduction in the im-
port of pharmaceuticals by the 
end of the current [Iranian calen-
dar] year (March 2023).
Biotechnology development
Biotechnology today is wide-
spread in all fields and is no 
longer limited to biomedical 
drugs so it has replaced the in-
jured limbs. Nearly 800 knowl-
edge-based companies in the 
country are currently operating 
in the field of biotechnology and 
supplying their products and ser-
vices to the domestic market.
In May 2021, the Biotechnology 
Development Council launched 
129 production projects with the 
aim of saving up to $1.44 billion 
of foreign currency.
Iran is ranked 12th in the world 
and first in West Asia in terms of 
biotechnology, as 9.5 percent of 
the income of knowledge-based 
companies and more than 60 per-
cent of their exports are related to 
biotechnology.
Foreign exchange savings of $1 
billion per year by producing 22 
biopharmaceuticals, gaining the 
first rank in biotechnology prod-
ucts and vaccines in West Asia, 
and the presence among the top 
five biotechnology producers 
in Asia are among the country’s 
achievements, Ghanei said in Oc-
tober 2020.
So far, 27 biotechnology med-
icines, 12 vaccine projects, 90 
pharmaceutical raw materials, 
and 55 projects in agriculture 
and food security have been 
implemented in order to gain a 
3 percent market share and bi-
otechnology assistance to the 
development of the economy, he 
explained.
Some 8 major companies are 
responsible for managing the 
country’s 117 priority products in 
the fields of biopharmaceuticals, 
pharmaceutical raw materials, 
vaccines, probiotics, equipment, 
and chemical drugs, he empha-
sized.
Some 270 national projects have 
been developed to improve the 
quality of food and agricultural 
products with the help of biotech-
nology in the country, in addition 
to reducing production costs.

The 5 Things That Matter More Than Making Money 

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.entrepreneur.com/article/339441
As an entrepreneur, you put too much 
time and energy into your venture not 
to make massive amounts of cash. 
Bringing in money is vital for you and 
your team members, who depend on 
you for their livelihoods.
But some things are more important 
than money and ignoring them will 
make your money worthless. Here are 
the top five things that should take pri-
ority over the dollar in your day-to-day.
1. Your faith 
This isn’t religious faith, although that 
can be part of it. The faith I’m talking 
about is the faith you have in yourself, 
your dream and your business. With-
out this faith, it doesn’t matter how 
good your product or service is.
I’ve seen doubt destroy businesses 
that could have changed the world. It 
almost got me. When it feels like every-
one you trust is out to get you, it’s hard 
to keep the faith. 
But the moment you lose faith in your 
business, think your dream is a bit 
much or believe someone else would 
do things better, you’re done. You 
might as well quit and go work for 
someone else — someone who oozes 
faith.
Prefer to do things your way? You have 
to believe in yourself and every aspect 
of your business. Sure, you’ll make 
tweaks to how you do things, but you’ll 
do it because you believe in what you’re 
doing and want to do it better.
2. Your health
As an entrepreneur, you spend more 

waking hours thinking about your busi-
ness than anyone else. If something 
goes south, it’s on your shoulders. This 
can be dangerous. It can lead you to 
think that if you’re not working on your 
business all day, every day, the busi-
ness will fail. 
Trust your people. Let them do their 
jobs and then go do yours. Make sure 
the business is strong. Research new 
ways to make it stronger. Get feedback 
from your team and put a game plan 
in place. 
All the while, watch what you eat. 
Keep an eye on your waistline. Get to 
the gym or keep playing your favorite 
sport. A strong, sharp mind demands 
a strong, sharp body, so push it hard. 
You don’t have to be a bodybuilder. 
Just set goals, reach them, then set 
new ones. It’ll train you to do the same 
with your business. 
Not feeling the best? Be proactive and 
go to the doctor. Your business needs 
the best possible you. That means tak-
ing care of yourself so you can think 
clearly and lead your team into a future 
full of success.
3. Your family
You want to give your kids a better life 
than you had growing up. But hunting 
for another dollar when you should be 
at home could cost you your family. 
Most people wish they could spoil their 
spouse and kids, but what your family 
really wants is you. 
Being there for them might mean you’re 
up so early that half of your workday 

is done before anyone else wakes 
up. That way by the time five o’clock 
strikes, you’re already back home.
If you’re spending all night at the office 
when your family is waiting for you, it’s 
not because you’re a hard worker. It’s 
because you suck at time management, 
productivity and setting boundaries. 
When you dial in your habits and be-
come a true high performer, you make 
more money and have more time for 
your family.
4. Your experiences
You live once, then you die. There’s no 
way around it. Sitting in an office all 
day, every day makes no sense. You 
became the boss so you could live life 
to the fullest, so live it.
Be spontaneous. Take opportunities to 
travel. Meet a celebrity who happens to 
be passing through town. You can im-
press some people with your bank ac-
count, but memories and stories of life 
experiences enrich your life and engage 
people in ways money can’t.
As an added bonus, life experiences do 
more than give you good stories. They 
give you good ideas. They shape the 
way you see the world. They can shake 
you up enough to have breakthroughs 
and solve a problem at work that’s 
plagued you for months. 
5. Your legacy
After you’re dead and gone, your leg-
acy is the only thing that’s going to 
stick with people. You can leave a pile 
of money to your loved ones, but it’s 
who you were while you lived that will 

impact them.
Put as much time and energy into your 
legacy as your business. If you want to 
be remembered for bringing value and 
joy to the world, you have to do more 
than stare at your bank account. 
Make people your priority. Treat them 
with kindness and compassion. Give 
generously to the charities close to 
your heart. Listen when someone 
needs to talk.
You won’t wish you’d done things dif-
ferently. You won’t fear what people 
will say about you when 
you’re gone. You’ll 
be content 
knowing 
y o u 
p u t 

the interest of others first, both in your 
daily life and in your business ventures. 
That is a legacy anyone would want.
Money makes it easier to take care of 
your health, legacy and family. It opens 
the door to experiences and helps you 
keep your faith alive. However, money 
can’t replace any of these things, so 
don’t look at money for your satis-
faction. Work hard to earn enormous 
amounts of cash, then use it to live a 
great life!

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 6,868 
points to 1.468 million on Monday.
As reported, over 15.189 billion se-
curities worth 76.145 trillion rials 
(about $298.6 million) were traded at 
the TSE. The first market’s index rose 
9,448 points, and the second market’s 
index gained 177 points.
TEDPIX rose 87,119 points (6.48 per-
cent) to 1.432 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on Friday).
As stated by the head of Iran’s Se-
curities and Exchange Organization 
(SEO), the monthly sales of the shares 
of companies listed on the Tehran 
Stock Exchange has been very good 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), and it is pre-
dicted that the growing trend of the 
exchanges will continue in the present 
year as well. “Considering the gener-
al provisions approved in this year’s 
budget bill we expect that companies 
will have good capital increase and 
take positive development measures, 
and it will be easier for investors to 
make decisions,” Majid Eshqi told the 
press on March 12. Mentioning the 
measures taken for the improvement 

of the market in the past year, the offi-
cial said: “For nearly 12 years, no new 
brokerage companies were estab-
lished across the country, but since 
late October 2021, a licensing permit 
has been issued in this regard and a 
new brokerage firm has also been es-
tablished.” The establishment of new 
financial institutions including invest-
ment funds, investment consulting 
companies, financing firms, and fi-
nancial information processing com-
panies were also mentioned as other 
steps taken in this regard. Eshqi also 
pointed to the launch of Iran’s largest 
and most advanced capital market 
data center earlier this month and 
said that in order to promote the use 
of information technology in this sec-
tor, a smart system is also going to be 
unveiled for monitoring and assessing 
the capital market and investment 
companies. The above-mentioned 
data center was established with the 
aim of stabilizing and developing tech-
nology infrastructure in all areas of 
processing, storage, and security in 
order to protect the interests of share-
holders and meet the technological 
needs of the capital market.

TEDPIX gains 6,800 points on Monday

Loading and unloading of goods in 
the ports of Abadan, in the south-
western Khuzestan province, rose 
133 percent during the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), as compared to the 
preceding year, a provincial official 
announced.
Reza Saffari, the director-general of 
Abadan’s Ports and Maritime Depart-
ment, said that over 46,000 tons of 
commodities were loaded and un-
loaded in the three ports of Abadan 
in the previous year.
He named machinery and spare 
parts, agricultural products, sailors’ 
goods, clothing and fibers as the ma-
jor products loaded and unloaded in 
these ports in the past year.
The official said that the Persian Gulf 
littoral states were the main destina-

tions of the commodities exported 
from the port of Abadan in the pre-
vious year.
Based on the data released by Trans-
port and Urban Development Minis-
try, loading and unloading of goods 
in the ports of Iran rose 17 percent 
during the past year.
The ministry’s data show that loading 
and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 152.91 million 
tons in the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood at 130.69 
million tons in the preceding year.
During the said year, loading and 
unloading operations in the contain-
er sector reached 2.1 million twen-
ty-foot equivalent units (TEUs) with 
a weight of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than the 1.85 
million TEUs in the Iranian calendar 

year 1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sec-
tor, while in the liquid bulk sector the 
figure increased by 12.6 percent, in 
the general cargo sector rose by 13.1 
percent, and in the petroleum sector 
grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates 
of exports and imports play a sig-
nificant role in this battle. This role 
makes all-out support to ports and 
more development of them serious 
and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition, to 
facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodi-
ties, there.
It is worth mentioning that Iran’s 
Ports and Maritime Organization 
(PMO) has defined a high number of 
projects to develop and improve the 
country’s ports, as the country aims 
to double the capacity of its ports in 
a course of five years.
According to Ports and Maritime Or-
ganization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

Loading, unloading of goods
in Abadan ports rises 133% in a year

During the past Iranian calendar week (ended on Friday), over 
1.557 million tons of commodities worth more than $381 mil-
lion were traded at Iran Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Relations and International Af-
fairs Department, the exchange traded on its metals and min-
erals trading floor 1.244 million tons of commodities valued at 
almost $161 million.
On this floor, the IME’s customers purchased 985,404 tons of ce-
ment, 168,943 tons of steel, 58,000 tons of sponge iron, 30,000 
tons of iron ore, 25 tons of zinc and 2,675 tons of aluminum. 
Furthermore, the IME saw trade 310,004 tons of commodities 
on both domestic and export pits of its oil and petrochemical 

trading floor valued at more than $216 million
The exchange’s customers purchased on this floor 85,000 tons 
of vacuum bottom, 70,775 tons of bitumen, 68,217 tons of pol-
ymeric products, 56,000 tons of lube cut, 26,363 tons of chem-
icals, 2,564 tons of base oil, 80 tons of sulfur and 50 tons of 
argon.
Last but not least was the IME’s side market with 2,263 tons of 
commodities traded on it.
IME is one of the four major stock markets of Iran, the other 
three markets are Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s over-the-
counter (OTC) market known also as Iran Fara Bourse (IFB), and 
Iran Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth over 380$m traded at IME in a week



ــان  ــاد »محافظ ــه مردم نه ــرد: مؤسس ــار ک ــدری اظه ــول حی رس
ــر  ــال در سراس ــو فع ــزار عض ــودن ۴۰ ه ــا دارا ب ــاد« ب ــت ش طبیع
ــازمان  ــن س ــد. ای ــت می کن ــت فعالی ــوزه محیط زیس ــور در ح کش
مردم نهــاد، فعالیــت خــود را از ســال ۸۰ در حــوزه پاک ســازی 
ــت  ــته اس ــبختانه توانس ــرده و خوش ــاز ک ــت آغ ــا از طبیع زباله ه
ــا در  ــت از زباله ه ــازی طبیع ــوزه پاک س ــده ای در ح ــات ارزن اقدام

ــد. ــام ده ــور انج ــر کش سراس
  ته ســیگار از خطرناک تریــن زباله هــای طبیعــت 

شــناخته می شــود
ــه در طبیعــت، اظهــار  ــه معضــات رهــا کــردن زبال ــا اشــاره ب وی ب
ــیگار اســت؛  ــه س ــت، ت ــا در طبیع ــن زباله ه ــی از مضرتری ــرد: یک ک
بــه گونــه ای کــه یــک تــه ســیگار، قابلیــت خشــکانیدن یــک درخت 
را دارد؛ بــه همیــن جهــت ســازمان مردم نهــاد »محافظــان طبیعت« 
بــرای اولین بــار در کشــور اقــدام بــه راه اندازی پویشــی تحــت عنوان 

»پویــش نــه بــه ســیگار« در شــهر اصفهــان کــرد.
مدیر ســازمان مــردم نهــاد »محافظــان طبیعــت شــاد« اظهــار کرد: 
ــه ســیگار از فضــای ســبز شــهر  ــن پویــش، جمــع آوری ت هــدف ای
ــه  ــش ب ــن پوی ــه همیــن جهــت اجــرای ای ــوده اســت؛ ب اصفهــان ب
ــرا  ــد، زی ــاب ش ــاغ انتخ ــی چهارب ــذر فرهنگ ــوت در گ ــورت پایل ص
ــی در  ــش گیاه ــادها و پوش ــردن شمش ــد نک ــتیم رش ــد هس معتق
ــور کــم نیســت؛ بلکــه بخاطــر  ــاغ به خاطــر ن گــذر فرهنگــی چهارب

ــکان اســت. ــن م ــه ســیگار در ای ــش از حــد ت ــازی بی رهاس
ــی  ــذر فرهنگ ــیگار در گ ــه س ــزار ت ــع آوری ۲۵ ه   جم

ــاغ چهارب
ــم  ــیگار« از پانزده ــه س ــه ت ــه ب ــش »ن ــه پوی ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــت: از پانزده ــت، گف ــده اس ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــفندماه س اس
ــذر  ــیگار از گ ــه س ــزار ت ــه ۲۵ ه ــک ب ــون، نزدی ــفندماه تاکن اس
فرهنگــی چهاربــاغ جمع شــده اســت کــه در کنــار زحمــات اعضای 
ایــن مؤسســه مردم نهــاد، اگــر همــکاری و مســاعدت مدیریــت گذر 
فرهنگــی چهاربــاغ با ســازمان مــردم نهــاد محافظــان طبیعت شــاد 

ــد. ــع آوری نمی ش ــیگار جم ــه س ــم ت ــن حج ــاً ای ــود، قطع نب
حیدری گفــت: در نگاه نخســت، شــاید جمــع آوری ته ســیگار کاری 
ســاده به نظــر بیایــد، ولــی یکــی از کارهــای دشــوار اســت؛ زیــرا فرد 
ــازمان  ــن س ــد. ای ــع کن ــک جم ــیگارها را تک ت ــور اســت ته س مجب
ــان  ــه نخســت از پاکبان ــش، در وهل ــن پوی ــاد در شــروع ای ــردم نه م
گــذر فرهنگــی چهاربــاغ تقدیر بــه عمــل آورد و حتــی بــرای خانواده 

آنــان، بســته معیشــتی تأمیــن کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــن پویــش همچنــان ادامــه داد: در 
ــاغ از وجــود تــه ســیگار عــاری  حــال حاضــر گــذر فرهنگــی چهارب
شــده و مــکان جدیــد بــرای جمــع آوری تــه ســیگار، پــارک هشــت 
بهشــت اصفهان اســت؛ ضمــن اینکــه بســیاری اعضا بــه غیــر از گذر 
فرهنگــی چهاربــاغ، داوطلــب شــدند کــه تــه ســیگارهای بوســتان و 

فضــای ســبز نزدیــک محــل زندگــی خــود را جمــع آوری کننــد.
ــه داد:  ــت شــاد« ادام ــاد »محافظــان طبیع ــازمان مردم نه ــر س مدی
جمــع آوری ته ســیگارها، همــه روز از ســاعت هشــت صبــح بــه مدت 
دو ســاعت انجــام می شــود و همــه اعضــای داوطلــب، ته ســیگارهای 
ــه  ــار مصــرف ب جمــع آوری شــده را همــان روز درون بطــری یــک ب
ســازمان مردم نهــاد طبیعــت شــاد تحویــل می دهنــد. ایــن ســازمان 
مردم نهــاد، تــه ســیگارهای جمــع آوری شــده را بــه حــال خــود رهــا 
نمی کنــد و قــرار اســت ایــن تــه ســیگارها بــه کارخانــه ای بــه تهران 
جهــت بازیافــت و تولیــد یــک نــوع مبلمان شــهری کــه از ته ســیگار 

ــل داده شــود. تهیــه می شــود، تحوی
ــهر  ــتین ش ــوان نخس ــه عن ــان ب ــهر اصفه ــی ش   معرف

ــور ــیگار در کش ــه س ــی از ت خال
وی تاکیــد کــرد: پویــش »نــه بــه تــه ســیگار« همچنــان ادامــه دارد 
ــش، دائمــی شــود و شــهر  ــن پوی ــن هســتیم کــه ای ــال ای ــه دنب و ب
ــه ســیگار در کشــور  ــی از ت ــه عنــوان اولیــن شــهر خال اصفهــان را ب

ــم. ــی کنی معرف
ــرکت در  ــت ش ــدان جه ــرد: عاقه من ــار ک ــان اظه ــدری در پای حی
ایــن پویــش، می تواننــد همــه روزه ســاعت هشــت بــه میــدان امــام 

حســین ابتــدای گــذر فرهنگــی چهاربــاغ مراجعــه کننــد.
وی افــزود: یکــی دیگــر از اقدامــات ســازمان مردم نهــاد، محافظــان 
طبیعــت شــاد فرهنگ ســازی در کاهــش مصــرف آب هــای پنهــان 
بــوده اســت. منظــور از آب هــای پنهــان، ایــن اســت کــه وقتــی یــک 
ــم  ــد آن حج ــد تولی ــود، در رون ــد می ش ــاورزی تولی ــول کش محص
ــی در  ــن آب مصرف ــه ای ــه ب ــود ک ــی آب مصــرف می ش ــل توجه قاب

ــد. ــان« می گوین ــاورزی »آب پنه ــول کش ــد محص تولی
ــه داد:  ــت شــاد« ادام ــاد »محافظــان طبیع ــازمان مردم نه ــر س مدی
بــه عنــوان مثــال بــرای تولیــد یــک کیلــو برنــج، نزدیــک بــه چهــار 
ــازمان  ــت »س ــن جه ــه همی ــود؛ ب ــرف می ش ــر آب مص ــزار لیت ه
ــج  ــم برن ــرف ک ــرای مص ــاد«، ب ــت ش ــان طبیع ــاد محافظ مردم نه
ــود،  ــان می ش ــت آب پنه ــش هدررف ــث کاه ــه باع ــراد ک ــط اف توس
ــرا  ــج ســبوس دار تشــویق کــرده اســت؛ زی ــه مصــرف برن مــردم را ب
ــیر  ــرد را س ــر ف ــی زودت ــج معمول ــه برن ــبوس دار نســبت ب ــج س برن
می کنــد، در نتیجــه برنــج کمتــری از ســوی فــرد مصــرف می شــود.

فرمانـده  توکلـی:  یلـدا 
انتظامـی اسـتان از تدابیـر 
ویژه ایـن فرماندهـی در قالب 
طرح های انتظامـی و ترافیکی 
بمنظـور حفـظ حرمـت مـاه 
رمضـان و افزایـش امنیـت 
اجتماعـی و اخاقـی بـرای 
کسـب فیض بیشـتر مـردم از 
این مـاه پرفضیلـت خبـر داد.
  تقویت امنیت بیشتر مردم 
در ساعات پس از افطار در 

پارکها و تفرجگاه ها
سـردار محمدرضا میرحیدری 
افـزود: توجـه بـه تقـارن مـاه 
رمضان بـا فصل بهـار و حضور 
مردم بـرای گذراندن سـاعات 
پـس از افطـار در پارکهـا و 
تفرجگاه هـا، به همیـن جهت 
گشـت های انتظامی استان به 
منظـور تقویت امنیت بیشـتر 
مـردم و مقابلـه بـا مجرمانـی 
کـه در پـی سـوء اسـتفاده از 
ایـن فرصـت هسـتند افزایش 

می یابـد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین 
طرح هـای ترافیکـی نیـز در 
سـاعات شـلوغ نزدیـک اذان 
مغـرب در سـطح شـهرهای 
اسـتان، لیالی قدر، روز جهانی 
قـدس و روز عیـد سـعید فطر 
از سـوی پلیـس راهنمایـی 
و رانندگـی اسـتان اعمـال 
می شـود کـه از شـهروندان 
انتظـار داریم کمـال همکاری 
را بـا مامـوران پلیـس داشـته 

باشـند.
  خودداری از هرگونه تظاهر 

به روزه خواری در مالء عام
سـردار میرحیـدری افـزود: 
از کسـانی کـه بـه هـر دلیلـی 
قادر بـه روزه گرفتن نیسـتند 
انتظـار داریم به منظـور حفظ 
حرمت مـاه مبـارک رمضان و 
روزه داران گرامـی، از هرگونـه 
تظاهر به روزه خـواری در ماء 

عـام، خـودداری کننـد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان 
همچنین از کنترل و نظارت بر 
فعالیت صنوف در ماه مبارک 
رمضان توسط ماموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی این 
فرماندهی خبر داد و تصریح 
کرد: تمام اغذیه فروشی ها و 
اماکن پذیرایی فاقد مجوز ویژه 
رمضان از یک ساعت قبل از 
اذان مغرب )افطار( مجاز است 
و در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف، برابر مقررات و ضوابط 
با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: در صـورت 
صـدور مجوزهـای قانونـی 
مراکـز اقامتـی و پذیرایی بین 
راهـی، پایانه های مسـافربری، 
فـرودگاه، ایسـتگاه راه آهـن 
و بیمارسـتان ها می تواننـد 
بـه منظـور ارائـه خدمـات بـه 
مسـافران و افـرادی کـه دارای 
عذر شـرعی هسـتند با رعایت 
موازین شـرعی و حفظ شئون 
اسـامی، ضمن اسـتتار مکان 
بـه گونـه ای کـه در مـاء عـام 
تظاهر بـه روزه خواری نشـود، 

فعالیـت کننـد.
  طرح زوج و فرد درهسته 
مرکزی از ۲۱ فروردین مجدد 

به حالت اجرا در می آید
وی افـزود: برایـن اسـاس 
طـرح زوج و فـرد درهسـته 
مرکـزی شـهر اصفهان تـا ۲۰ 
فروردیـن مـاه لغـو شـده و از 
۲۱ فروردیـن مجـدد به حالت 
اجرا در می آیـد و در در صورت 
تصمیم گیری دیگـری در این 
خصـوص موضـوع از طریـق 
رسـانه ها بـه اطـاع عمـوم 

خواهـد رسـید.

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خبر داد:

اجرای طرح های انتظامی و 
ترافیکی در ماه رمضان
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فرهاد بهرام زاده: شرکت توزیع برق 
اصفهان با عملکرد برتر در یک دوره 
زمانی بلندمدت از طریــق توانایی 
انطباق مناســب با تغییرات، ایجاد 
ســاختار مدیریت هدفمند و بهبود 
مستمر فعالیت های کلیدی توانست 
گام های موثری را بردارد و در شرایط 
سخت اقتصادی همچنان با موفقیت 

عمل کند.
در ســال ۱۴۰۰ این شرکت با نقشه 
راهی که از ســالهای گذشته توسط 
مدیریت ارشــد شــرکت تدوین و 
برنامه ریزی شــده بود، حرکت کرد 
که بحمداهلل مراحل تعالی را در سال 

گذشته طی نمود.
انجــام فرایندها و به دســت آوردن 
نتایجی مناســب در ســال گذشته 
انگیزه ای شد تا با حمیدرضا پیرپیران 
مدیرعامل شرکت، در خصوص افق 

دید سال ۱۴۰۱ گفت و گو کنیم.
حمید ضا پیرپیران مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اصفهان پــس از تبریک 
ســال نو به تمام همکاران گفت: در 
سال گذشته تا حد زیادی به نقشه راه 
و استراتژی شرکت نزدیک شدیم و 
امسال نیز برای رسیدن به افق ۱۴۰۵ 
برنامه ریزی های منســجم صورت 

گرفته است.
وی پس از اشــاره به هفــت محور 
چشم انداز که از ســال های گذشته 
به عنوان مســیر اصلی شــرکت در 
رضایتمندی بیشتر مردم مؤثر بوده 
گفت: کاهش خاموشی ها به عنوان 
یکی از شاخص های مهم این نقشه 
راه می باشــد کــه از ســال ۱393 
مطابق با برنامــه و حتی جلوتر از آن 
حرکت کرده و بحمداهلل توانســتیم 

خاموشی ها را از ۸۵۰ دقیقه به ۱3۰ 
دقیقه به ازا هر مشــترک برسانیم و 
قرار است در سال ۱۴۰۱ این میزان 
به ۱۰۰ دقیقه به ازا هر مشترک برسد.

مهندس پیرپیران در خصوص ایجاد 
زیرساختها برای کاهش خاموشی ها 
در سال جاری ابراز داشت: 7۰۰ نقطه 
شبکه ۲۰ کیلوولت قابلیت کنترل 
و مدیریت شــبکه از راه دور را دارد و 
می توان با قطع و وصل شبکه معیوب 
و آسیب دیده به ســرعت در جهت 
رفع آن برآییــم؛ اهمیت این فرایند 
به حدی مؤثر اســت که در گذشته 
در صورتی که خروجــی برق 63 به 
۲۰ کیلوولت دچار مشــکل می شد 
یک ساعت و یا حتی بیشتر برای رفع 
مشکل، نیروها و اکیپ های عملیاتی 
باید در محل حضور یافته تا رفع عیب 
کنند و حتی تمام مسیر در این مدت 
زمان بی برق شده ولی در حال حاضر 
در مدت بســیار کوتاه 3 تا ۴ دقیقه 
محل برق دار می شوند. وی در ادامه 
تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ کاهش 
خاموشی ها در 7۰۰ نقطه و شبکه ۲۰ 
کیلوولت بــه ۱۰۰۰ نقطه به منظور 
کنترل شبکه و رویت پذیری افزایش 
می یابد و امید است در سال ۱۴۰۵ 

این عدد به ۱۵۰۰ نقطه برسد.
این مقام مسئول به دیگر شاخص ها 
در کاهش خاموشــی ها اشاره کرد و 
اظهار داشت: افزایش تشخیص خطا 
و استفاده از خط برق دار )خط گرم(، 
که همان توسعه دیزل ژنراتورها که 
در حال حاضر به صورت برخط باشد 

می تواند در این امر مؤثر باشد.
مدیر عامل و رییــس هیات مدیره 
شرکت تاکید کرد: محور بعدی که 

در رضایتمندی مردم مؤثر بوده ارائه 
۱۰۰ درصدی خدمات غیرحضوری 
به آنان بوده اســت. به طوری که در 
سال گذشته با توجه به شرایط کرونا 
و سویه جدید آن بیش از 96 درصد 
خدمات و تقاضاهای مردم به صورت 
غیر حضوری صــورت گرفت و امید 
است که درســال ۱۴۰۵ این عدد به 
۱۰۰ درصد برســد، که به طور قطع 
راه اندازی »اپ برق من« نیز این مسیر 

را هموارتر نموده است.
وی تاکید کرد: همشــهریان عزیز 
اصفهانی می توانند با شــماره تلفن 
۱۵۲۱ تماس حاصل کنند و از کلیه 
فرایندها و سؤاالت خود در حوزه برق 
مطلع شــوند و در صورت حوادث و 
اتفاقات با شماره ۱۲۱ تماس حاصل 

کنند. 
وی به محور سوم استراتژی اشاره کرد 
و گفت: در شرکت توزیع برق اصفهان 
پتانسیل زیادی برای کاهش تلفات 
شــبکه وجود دارد. از طرفی کاهش 
تلفات به ویژه در دوره زمانی اوج بار از 
اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا 
که در این دوره زمانی تلفات سیستم 
انتقال و توزیع در باالترین حد خود 
قرار داشته و نیز محدودیت تولید و 
ظرفیت شــبکه، اهمیت تأمین نیاز 
مصرف کنندگان را دوچندان می کند.

وی در ادامــه افزود: میــزان تلفات 
شــبکه در ایــن شــرکت 6 درصد 
می باشد که این عدد در شرکت های 
توسعه یافته ۴ تا ۴/۵ درصد است و با 
برنامه ریزی هایی که صورت گرفته 
قرار اســت نزدیک 3 دهم درصد در 
ســال ۱۴۰۱ تلفات شبکه کاهش 
یابد و این امر با اصاح ساختار شبکه 

که در ۱۱ محور تعریف شده میسر 
خواهد شــد. مهنــدس پیرپیران 
محور چهــارم را مهمترین محور در 
استراتژی ۱۴۰۵ عنوان کرد و اظهار 
داشت: تفاوت فاحشی بین کم باری، 
می انباری و پرباری به خصوص در ایام 
پیک وجود دارد و تفاوت در این زمان 
بین میان باری و کم باری 3۵ درصد 
و بین پرباری و کم بــاری ۴۵ درصد 
می باشــد که برای حذف و برطرف 
کردن این فرایند در تابســتان باید 
ســرمایه گذاری های کانی صورت 
گیرد. به عبارتی بــرای 3۰۰ تا ۴۰۰ 
ساعت برق داشتن، باید نیروگاههای 
جدیدی احداث شــود که این کار با 
هیچ عقل سلیمی قابل دفاع نیست 
و مدیریت مصــرف بــرق باید جز 
اولویت های اولیه زندگی مردم قرار 
گیرد، و باید در این راستا برای تنظیم 
و تعدیل میزان مصرف سعی وافری 

صورت گیرد.
وی به محور پنجم اشاره کرد و گفت: 
تمام پروژه های تعریف شده برای اجرا 
بر اساس اصول مهندسی بوده است 
و تا کنون 9۰ درصد آن محقق شده 

است و با اســتفاده از فن آوری نوین 
و رویت پذیری و کنترل شــبکه ها، 
شــرکت توزیع بــرق اصفهــان در 
این محور نیز پیشــتاز بوده است و 
بینی پیش می شود که در سال ۱۴۰۱ 

این عدد به 93 درصد برسد.
وی در بخــش وصــول مطالبات به 
عنوان محور ششــم در سال ۱۴۰۵ 
تاکید کرد: وصول مطالبات در نقشه 
راه ۱۰۰ درصد دیده شــده که این 
موضوع در سالی که گذشت عدد 97 
درصد بود که شرایط نسبتاً خوبی را 

محقق نمود.
مدیر عامل شرکت خاطر نشان کرد: 
منابع انســانی برای یک سازمان از 
اهمیت زیادی برخوردار است چرا که 
توسعه سازمانی تا حد زیادی به تاش، 
انگیزه و کارایی کارکنان آن سازمان 
مرتبط است و بزرگترین اثربخشی را 
نیروی انسانی در سازمان دارند و در 
استراتژی سال ۱۴۰۵ برنام ریزی ها 
به شــکلی صورت گرفته که میزان 
حادثه را نزدیک به صفر برســانیم تا 
درنهایــت از نظر روحی و جســمی 

بهترین خدمات ارائه شود.

مدیر ســازمان مردم نهاد »محافظان طبیعت شاد« از 
جمع آوری ۲۵ هزار ته سیگار در گذر فرهنگی چهارباغ 

در قالب پویش »نه به ته سیگار« خبر داد.

06
اخبار اصفهان:  مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری 
اصفهان از بررسی مشکات ۱۵ بنگاه اقتصادی و تثبیت اشتغال 337 نفر 

در کارگروه تسهیل استان خبر داد.
احسان شهیر در حاشیه برگزاری یک صد و هشتادمین نشست کارگروه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به اینکه امروز ۱۲ بنگاه 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت اظهار داشت: با بررسی ۱۲ بنگاه 
اقتصادی و مصوبه ستاد تسهیل برای 337 نفر اشتغال آفرینی و تثبیت 

صورت گرفت.

وی با بیان اینکه امروز ۱۵ پرونده بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار 
گرفت، افزود: برای سه بنگاه اقتصادی ۱۸۰ نفر اشتغال ایجاد شده بود 
که مشکاتی با بانک های ملی، آینده و تجارت پیدا کرده بودند که برای 
پایدار شدن اشتغال آنها مصوبات الزم صادر شد. مدیرکل دفتر هماهنگی 
و امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: ۱۲ بنگاه اقتصادی دارای 
چالش هایی با محیط زیست استان بودند که برخی از آنها چالش سامانه ای 

)برنامه نرم افزاری( و برخی چالش های رده زیست محیطی داشتند. 
وی ادامه داد: با رعایت ضوابط و محیط زیست از ظرفیت ستاد تسهیل 

بهره گرفته شد و تمهیدات اشتغال آفرینی و تثبیت اشتغال انجام گرفت.
شهیر گفت: همچنین در این جلسه از سوی وزارت صمت از ستاد تسهیل 
استان اصفهان و فعالیت های اعضای ستاد بابت حجم پرنده های بررسی 
شده و ستاد تسهیل تقدیر شد. وی اضافه کرد: همچنین پیگیری الزم 
جهت ارزیابی میزان تحقق مصوبات توسط دبیرخانه به وسیله تماس 
تلفنی با کلیه مراجعه کنندگان در 6 ماهه دوم ستاد تسهیات در دستور 
کار قرار گرفت که چنانکه دستگاه ها و مدیران مربوطه همکاری کردند 

تقدیر و اگر تخطی کردند از ظرفیت قانون تسهیل استفاده شود.

مدیرکل دفترهماهنگی واموراقتصادی 
استانداری اصفهان خبرداد:

 ۱۲ مشـکالت  بررسـی 
در  اقتصـادی  بنـگاه 
اصفهان تسهیل  کارگروه 

اصفهان

ISFAHAN
N E W S

خبر ویژه

 »محافظان طبیعت شاد« ۲۵ هزار ته سیگار از 
شهر جمع کردند:

چهارباغ ایستگاه اول اجرای 
پویش »نه به ته سیگار«

اقتصاد استان

گفت و گو با مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان درباره افق دید سال 1401:

کارآمدی فرایندها وعملکردها هم راستا با استراتژی ۱405 است

رییس مرکز ملی فرش ایران از راه اندازی 
فرش  جشنواره  المللی  بین  دبیرخانه 
فاخردراستان اصفهان خبر داد. فرحناز رافع 
در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به ظرفیت 
استان اصفهان و همچنین مشارکت اتاق 
بازرگانی اصفهان در قالب مسوولیت پذیری 
اجتماعی و در راستای آیین نامه ماده ۱۵ 
قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران و 
بند یک و دو و سه این آیین نامه باید جشنواره 
فرش فاخر را برگزار کنیم. وی ادامه داد: 
اعضای ستاد اجرایی و شورای سیاستگذاری 
این جشنواره مشخص شده است و منابع 

مالی و مقدار مشارکت هر ۲ سازمان مشخص 
شد و امیدواریم با مشارکت اتاق بازرگانی و 
همچنین سازمان صمت اصفهان و انجمن 
صادرکنندگان و اتحادیه تولیدکنندگان و 
اتحادیه تعاونی روستایی و دانشکده هنر و 
همچنین استانداری و سایر دست اندرکاران 
بتوانیم این جشنواره را به بهترین شکل 
برگزار کنیم و فرش دستباف ایران را به جهان 

معرفی کنیم.
رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه 
زمان برگزاری این جشنوره هنمز مشخص 
نشده است، اظهار داشت: هدف از برگزاری 

جشنواره فرش فاخر، معرفی برندهای قابل 
معرفی است که از شاخص های یک فرش 
اصیل و هنری برخوردارند و ایجاد برند برای 
فرش ها و تولیدکنندگان ناشناخته است تا در 
بازار سازی و ایجاد و ظرفیت توسعه بازار در 

کشور قدم های مثبتی را برداریم.
وی اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان 
سراسر کشور که کارهای باکیفیتی را در 
زمینه فرش دستباف ارائه می کنند و حمایت 
از دانش آموخته های این رشته و صنایع 
وابسته از جمله طراحان و مرمت کاران از 

دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
رافع خاطرنشان کرد: امسال با عنوان سال 
آفرین«   اشتغال  بنیان،  دانش  »تولید؛ 
نامگذاری شده است در حوزه تولید با 
فرش های فاخر در تاشیم که تولید این 
گونه فرش ها را بیشتر کنیم و از طرفی ایجاد 
اشتغال در اقصی نقاط کشور داشته باشیم 
و اشتغال پایدار در روستاها ایجاد کنیم و از 

مهاجرت روستاییان جلوگیری شود.
وی بیان کرد: تمرکز ویژه ای بر ارائه آموزش 
فرش دستباف و ترویج این هنر صنعت و 
در آخر زنجیره فرش و صادرات و فروش و 
تجارت آن داریم و از توان و ایده جوان ها در 
زمینه کسب و کار الکترونیکی )دیجیتال 

مارکتینگ( و بازارسازی های جهانی استفاده 
خواهیم کرد تا با خاقیت و نوآوری در 
حوزه های مختلف در زنجیره ارزش فرش 
در جشنواره فرش فاخر بهره ببریم و به برند 
سازی بیشتر فرش و توجه تولیدکنندگان 
به بازارهای جهانی و نیازسنجی از بازارهای 

جهانی را داشته باشیم.
رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: باید بر 
روی ذائقه جهانی کار کنیم تا بتوانیم بازار 

فرش دستباف را توسعه دهیم.
وی افزود: استان اصفهان از فرش های بسیار 
فاخری برخوردار است و هنرمندان بسیار 
بزرگی را در خود جای داده است و پایتخت 
فرهنگی کشور ما محسوب می شود و این 
استان در حوزه گردشگری، صنایع دستی و 
فرش دستباف بسیار خاص است و فرش های 
فاخری در این استان وجود دارد که امیدواریم 
بتوانیم با کمک مجموعه استان با خاقیت و 
نوآوری، توسعه بازار فرش دستباف توسط 

این جشنواره محقق شود.
 ۲7۰ هزار بافنده فعال فرش دستباف در 
استان وجود دارد و تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار و 
36۱ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. 
تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار و ۲۵۲ نفر از بافندگان 

فرش دستباف بیمه شده اند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی؛ 

اصفهان مستعد توسعه اقتصاد دانش بنیان است

توسـعه مشـارکت های مردمـی  معـاون 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان 
اصفهـان 7۸ درصـد وجـوه جمـع آوری 
شـده به عنـوان کفـاره را مربـوط بـه کفارات 
غیرعمـد دانسـت و گفـت: کفـاره شکسـتن 
غیرعمـد روزه برابـر یـک مدطعـام و بـه 
میـزان 7۵۰ گرم گنـدم اسـت که بایـد این 
میـزان یـا معـادل قیمـت آن به مصـرف نان 

نیازمنـدان برسـد.
حمیدرضا طاهـری در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایمنـا، دربـاره نحـوه و میـزان جمـع آوری 
کفـاره در ایـن نهـاد، اظهـار کـرد: کفـاره 
شکسـتن غیرعمـد روزه برابـر یـک مدطعام 
و بـه میـزان 7۵۰ گـرم گنـدم اسـت و بایـد 
این میـزان یا برابـر قیمت آن بـه مصرف نان 

نیازمنـدان برسـد.
وی کفـاره شکسـتن عمـدی روزه را نیـز 
برابـر 6۰ مدطعـام دانسـت و افـزود: بعضـی 
مراجـع معظم تقلیـد عاوه بـر گنـدم، آرد و 
نان اسـتفاده از ماکارونـی را نیز مجـاز اعام 

نـد. کرده ا
توسـعه مشـارکت های مردمـی  معـاون 
کمیتـه امـداد اصفهـان بـا بیـان اینکـه 7۸ 
درصد وجـوه جمع آوری شـده تحـت عنوان 
کفـارات، مربوط به کفـارات غیرعمد اسـت، 
اظهـار کـرد: مـاه رمضـان سـال گذشـته در 
مجموع حـدود چهار میلیـارد تومـان کفاره 
در اسـتان اصفهـان جمـع آوری شـد کـه بـا 
رعایـت همه ضوابط شـرعی به صـورت نان و 

آرد در اختیـار نیازمنـدان قـرار گرفـت.

رئیس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: ۱۴۰ بقعه استان اصفهان میزبان 
کرسی های تاوت قرآن کریم در ماه مبارک 
رمضان است.  حمید بخشی در خصوص 
برنامه های قرآنی در طرح آرامش بهاری نوروز 
۱۴۰۱ در بقاع متبرکه استان اصفهان اظهار 
داشت: در این ایام با توجه به اباغی که برای 
همه شهرستان های استان اصفهان انجام شد 
در همه ۱۵۰ بقعه برگزار کننده طرح آرامش 
بهاری به ویژه در لحظه تحویل سال کرسیهای 
تاوت قرآن، اذان و تواشیح برپا شد و در طول 
این ایام نیز فعال بود. وی در ادامه ضمن تبریک 
حلول ماه مبارک رمضان ابراز داشت: برای ماه 
رمضان نیز در پنج آیتم برنامه هایی را در دستور 
کار داریم. رئیس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان با اشاره به برپایی محفل انس با 
قرآن کریم را در ۴۰ بقعه استان اصفهان گفت: 
همچنین در ۴۰ بقعه دیگر نیز کرسی تاوت و 
تفسیر قرآن برپا خواهد شد. وی تصریح کرد: در 
همه این امامزادگان نیز کرسی تاوت اذان گاهی 
را داریم به صورت زنده داریم. بخشی با اشاره 
به برگزاری مسابقات قرآنی و محافل اجتماع 
قرآن در امامزادگان استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین در 6۰ امامزاده استان نیز جزء خوانی را 
داریم که از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده 
است. وی تاکید کرد: برنامه ویژه امسال برای 
تاوت قرآن در امامزاده ابراهیم نرمی برگزار 
می شود که این برنامه به صورت زنده هر روز از 
ساعت ۱۸:3۰ تا ۱9:3۰ از شبکه مرکز اصفهان 

و آموزش پخش می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی امداد اصفهان:

کفاره روزه دریافتی به مصرف نان نیازمندان می رسد
رئیس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

۱40 بقعه میزبان کرسی های تالوت قرآن کریم در ماه رمضان



مسـئول نمایندگی ولی فقیه در سـپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان با اشـاره بـه ویژگی هـای ماه رمضـان در کسـب فضایل و 

بـرکات، گفت: مـاه رمضان فرصت بی نظیر خودسـازی اسـت.
حجت االســام رحمت الــه صادقــی در محفــل انــس بــا قــرآن بــا 
اشــاره بــه ویژگی هــای مــاه رمضــان، گفــت: بــر اســاس روایــات 
دینــی اول ایــن مــاه رحمــت، وســط ایــن مــاه مغفــرت و آخرش 

موقــع اجابــت دعــا، پــاداش و دوری از آتــش اســت.
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه صاحــب الزمــان )عج( 
اســتان اصفهــان گفــت: همچنیــن برخــی روایــات دینی بــر این 
تاکیــد دارد کــه بــرکات و فیوضــات ایــن مــاه بــر هیــچ گوشــی، 
چشــمی و قلبی خطــور نکــرده اســت مگــر بــر قلــب روزه دارانی 

ــرای خــدا وظیفــه خــود را انجــام می دهنــد و  ــا اخــاص ب کــه ب
لــذا شایســته اســت همــه از ایــن ســفره مهمانــی کــه میزبانــش 

خداونــد یکتــا اســت بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد.
وی افزود: نــگاه ویژه خداونــد به روزه داران، اســتغفار شــبانه روزی 
ــرای  ــاده شــدن بهشــت ب مائکــه الهــی در طــول روزه داری، آم
ــن  ــاه از مهمتری ــان م ــی در پای ــش اله ــران و بخش روزه دار، غف

ــت. ــرای روزه داران اس ــاه ب ــن م ــژه ای ــای وی پاداش ه
حجت االسـام صادقـی تصریـح کـرد: لحظه افطـار، لحظـه آخر 
شـب و زمان بعد از نماز صبح ۳ موقع ویژه بـرای دریافت فیوضات 
و برکات الهـی در این ماه اسـت و فرصتـی برای اجابت دعا اسـت.

وی بــا بیــان اینکــه شــیاطین جــن و انس بــه دنبــال ممانعــت از 

رســیدن بــه ایــن بــرکات و از بیــن بــردن آنهــا هســتند، گفــت: 
ــژه  ــه وی ــه اهــل بیــت )ع( ب ــردن ب ــاه ب ــه خــدا، پن ــردن ب ــاه ب پن
ــه  ــردن ب امــام زمــان )عــج( از طریــق ادعیــه و توســات، پنــاه ب
قرآن و شــهدا راه کســب بــرکات و حفظ و حراســت از آنها اســت.

مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه صاحــب الزمــان )عج( 
اســتان اصفهــان افــزود: کیفیــت گرایــی در مســتحبات به جــای 
ــه  ــی، افطــار در خان کمیت گرایــی، تفکــر بســیار، ســجده طوالن
ــرای  ــه، هدف گــذاری ب خــود، حســن ُخلــق، طلــب اشــک و اناب
ــا  ــه در هــر روز، ارتبــاط معنــوی ب ــر یــک آی ــر ب ــدر، تدب شــب ق
امــام زمــان )عــج( از توصیه هــای آیــت اهلل کشــمیری بــرای مــاه 

رمضــان اســت.
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جهــــــــان
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب 

الزمان )عج( استان اصفهان:

ماه رمضان فرصت 
بی نظیر خودسازی است

مرضیه محـب رسـول: در روزهـای اخیـر موج 
اخبـار و تاییدهـا و تکذیب هـا در مـورد هجـوم 
افغان هـا بـه مرزهـای کشـور شـنیده می شـد هـر 
چنـد مسـوالن امنیتـی و سیاسـی ایـن اخبـار را 
تکذیـب کردند امـا آنچـه واقعیـت اسـت اینکه هر 
روز تعـداد زیـادی از افغان هـا بـه مرزهـای ایـران 
سـرازیر و بخش زیادی از آنها روانـه مناطق مرکزی 
و اسـتان های هم مرز بـا این کشـور می شـوند، چه 
قانونی و چه غیـر قانونی حـاال افغان ها بـار دیگر در 
شـهرهای بزرگ کشور سـاکن شـده اند. حال سؤال 
اینجاسـت که در شـرایطی که ایـران در بخش های 
مختلف اقتصـادی در حوزه های مسـکن، اشـتغال، 
سـرمایه و... بـا چالش هایی روبرو اسـت حضـور این 
مهمانـان ناخوانده چـه تاثیراتـی بر اوضـاع و احوال 
اقتصـاد کشـورمان خواهـد گذاشـت. آیـا آن گونه 
که در سـال های پیش خـروج افغان هـا در برخی از 
حوزه ها اخال ایجـاد کرد آیـا این بـار ورود انها چه 

تاثیراتـی بر جـا می گـذارد؟
بر اسـاس تخمین ها و آمارهای رسـمی روزانه بیش 
از هـزار افغـان تقاضـای ورود بـه کشـور را دارنـد تا 
کنون نزدیک بـه یک میلیون نفر موفق به گذشـتن 
از مرزهـا شـده اند بـا توجـه بـه سـخت گیری های 
صـورت گرفتـه در اسـتان های مـرزی اغلـب ایـن 
افـراد ترجیـح می دهنـد بـرای کار و زندگـی راهی 
اسـتان های بزرگ مرکزی شـوند. جالب تر اینکه در 
اسـتان های بوشـهر و هرمزگان به عنـوان دو قطب 
کارگری در کشـور حضور افغان ها ممنوع اسـت اما 
در مناطق مرکزی ماننـد اصفهان و تهـران به دلیل 
گسـتردگی نظارت ها کم رنگ تر می شـود! مناطقی 
که خود از مبود فرصت های شـغلی، گرانی مسـکن 
و ... در فشـار اسـت و حـاال ورود این افـراد می تواند 

چالش هـا را بیشـتر کند.
تهدیـد موقعیت هـای شـغلی شـاید در طـی همـه 

سـال های ورود افغان هـا بـه ایـران پـر رنگ تریـن 
وجـه تأثیـر گـذاری اقتصـادی آنهـا بـوده باشـد. 
کارگـران افغان برای سـال ها در صنعت سـاختمان 
حـرف اول را می زدنـد از کارگـری سـاده تـا انـواع 
خدمات سـاخت و سـاز در قـرق آنهـا بـود. کار زیاد 
و دسـتمزد کـم آنهـا را بـرای کارفرماهـای ایرانـی 
جذاب کـرده بـود این افـراد اغلب بـی سـواد بودند 
و بـا کمتریـن توقـع کار می کردنـد؛ همیـن عاملی 
شـد تـا قوانیـن سـفت و سـختی بـرای مقابلـه بـا 
کار اتبـاع غیـر قانونی وضع شـود تـا شـاید راه برای 
حضـور ایرانی هـا در حوزه هایـی کـه بـه تخصـص 
کمتـری نیـاز بـود بـاز شـود. رفتـن آنهـا در مقطع 
زمانـی پیـش از تسـلط طالبـان امـا نگرانی هایی را 
از کمبـود کارگـر ایجـاد کـرد و در عمل نشـان داد 
حضور آنهـا در بـازار کار چنـدان نمی توانـد تاثیری 
بر موج بیـکاری ایرانی ها داشـته باشـد به خصوص 
آنکه چالش اقتصاد کار در کشـور حاال در بیشـتر در 
حوزه تحصیـل کرده هایی اسـت کـه به نـدرت زیر 
بـار کارگـری می رونـد. امـا این بـار اغلـب افغانهای 
وارد شـده به ایـران اتفاقاً تحصیلکرده هسـتند پس 
ایـن بـار فرصت هـای شـغلی بیشـتری بـرای آنهـا 

فراهـم خواهـد بود.
 از سـوی دیگـر حضـور آنها در شـهرهای بـزرگ به 
معنـای تقضـای بیشـتر در بخـش مسـکن خواهد 
بـود. کارشناسـان هشـدار می دهند تقاضـای اجاره 
خانه می تواند در بهار و تابسـتان امسـال برای کان 
شـهرهای اصفهـان و تهـران بـه منزله یک شـوک 
بزرگ باشد. بازار مسـکن در سـال های اخیر بارها و 
بارها تحـت تأثیر بازارهـای موازی مانند ارز و سـکه 
از یک سـو و افزایش قیمـت نهاده های سـاختمانی 
از سـوی دیگـر، دسـتخوش تغییـرات و افزایـش 
قیمت شـده اسـت. در ۹ ماه نخست سـال گذشته، 
این بازار شـاهد رشـد سرسـام آور قیمت اجاره و به 

تبـع آن رشـد قیمـت در طـی سـال های ۹۷ تا ۹۹ 
بـوده و این نگرانـی را بوجـود آورد که قـدرت خرید 
بخـش بزرگـی از جمعیـت در ایـن بـازار به شـکل 
محسوسـی کاهش یافته و اجـاره بها مسـتاجران را 

بیـش از پیش مسـتأصل خواهـد کرد.
این نگرانـی، بیـش از همه در مـورد اجاره نشـینان 
احسـاس شـد، چرا که اجاره مسـکن همواره تابعی 
از قیمت زمیـن و سـاختمان بـوده و افزایش قیمت 
ایـن دو، می توانـد افزایـش اجاره بهـای آپارتمان ها 
را رقـم بزند. اگر چـه حضـور افغان ها در بـازار اجاره 
بهای مسـکن موضوع تازه ای نیسـت اما در ماههای 
اخیـر و بعـد از بـر سـر کار آمـدن طالبـان بـه یـک 
موضـوع نگـران کننـده بـرای بـازار اجـاره کشـور 
تبدیل شـده اسـت. رشـد قیمت ها به خصـوص در 
مناطـق حاشـیه ای شـهرهای بـزرگ می تواند یک 
بحران جـدی را ایجـاد نماید چرا کـه پـول در بازار 
مسـکن حرف اول را می زنـد افغان هـا می توانند به 
راحتی در این مناطـق خانه اجاره کننـد. اغلب آنها 
اجـازه کار و اقامـت در کشـور را ندارنـد و بر اسـاس 

قانـون حق اجاره مسـکن را هم 
ندارنـد و ناچـار باید پول 

نقـد و یـا رهن های 
را  باالتـری 

کـه  بپردازنـد 
بـرای صاحـب 
نه هـا  خا
ب تـر  ا جذ

سـت. ا
چنـد  هـر   

مصطفـی 
قلی خسـروی 
رئیس اتحادیه 
ن  ا ر و مشـا

امـاک می گوید به صـورت کلی اجاره بها همیشـه 
تابـع قیمـت مسـکن بـوده و بـه نظـر نمی رسـد با 
توجه بـه رکود سـال گذشـته امسـال رشـد قیمت 
در حـوزه اجـاره مسـکن اتفـاق بیافتـد. بـه گفتـه 
وی بـه نظـر نمی رسـد اجـاره بهـا در فصـل نقـل و 
انتقـاالت باالتر از ۱۰ تـا ۱۵ درصد باشـد. مصطفی 
قلی خسـروی رئیس اتحادیـه مشـاوران اماک در 
پاسـخ به این پرسـش که آیـا از ورود و هجـوم اتباع 
خارجی به خصـوص افغانسـتانی به بازار مسـکن و 
بـازار اجـاره خبـر داریـد؟ گفت: ایـن موضـوع چه 
ارتباطی بـه اتحادیه امـاک دارد. تنهـا کاری که ما 
می توانسـتیم انجـام دهیم ایـن بود کـه ممنوعیت 
اجـاره مسـکن بـه اتبـاع افغانسـتانی را بـه اعضای 
اتحادیـه امـاک و مشـاوران امـاک ابـاغ کنیـم.
امـا بـدون شـک ایـن پایـان ماجـرا نخواهـد بـود 
و همیشـه راه هـای فـراری بـرای معامـات غیـر 

قانونـی وجـود خواهـد داشـت.

هر چنـد مسـوالن کشـور تـاش کردند تـا بحران 
ورود پناهجویـان افغـان را مدیریـت نماینـد اما به 
نظر می رسـد بـا بدتر شـدن اوضـاع در این کشـور 
باید منتظـر ورودهای بیشـتر و خـارج از کنترل به 
ایـران باشـیم بـه خصـوص آنکـه حـاال ترکیـه هم 
مرزهـای خـود بـر روی ایـن افـراد را عمًا بسـته و 
فشـارها بـرای ورود بـه ایـران بیشـتر خواهد شـد. 
انسـانیت و ماحظـات حقـوق بشـری از سـویی و 
اقتصاد شـکننده و مردم تحت فشـار ایران از سـوی 
دیگـر بحـران پناهجویـان را بـه گـره ای کـور و بـه 
شـدت پیچیده در ماه های آینده بـدل خواهد کرد، 

بحرانـی کـه بایـد جدی تـر گرفته شـود.

مهاجرین افغانستانی فرصت های شغلی را رصد و کسب می کنند!

اصفهان و تهران مقصد اصلی مسافران افغان

مســوول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان گفت: با توجه به 
کمتر شــدن حجم مراجعه مردم 
برای تزریق واکسن کرونا، از ابتدای 
فروردین جاری ۲ مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون در کانشهر اصفهان 
فعال باقی مانده است. رضا فدایی 
با بیــان اینکه در زمــان حاضر در 
کانشهر اصفهان مراکز تجمیعی 
پل شهرستان و گلستان شهدا در 
۲ نوبت صبح و عصر فعال اســت، 
اظهــار داشــت: در زمــان حاضر 
کمبــودی از نظر واکســن نداریم 
و حدود ۱۰ نوع واکســن ایرانی و 
خارجی در مراکز تجمیعی موجود 
اســت و مــردم می تواننــد برای 
تکمیل واکسیناسیون خود به آنها 
مراجعه کنند. فدایی با اشــاره به 
اینکه در زمان حاضر شیفت شبانه 
واکسیناسیون نداریم، تصریح کرد: 
در مراکز بهداشت و جامع سامت 
نیز واکسن کرونا از نوع سینوفارم 
موجود است و به مراجعه کنندگان 
تزریق می شود اما برای دریافت سایر 
انواع واکســن کرونا باید به مراکز 

تجمیعی مراجعه شود.

مسوول بیماری های واگیر
مرکز بهداشت اصفهان:

۲ مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون کرونا در 

کالنشهر اصفهان فعال است

خبرروز
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  امیر رضا زند: اگر لیست کارهای شما پایان 
ناپذیر به نظر می رسد، به راحتی می توانید در 
تعداد زیادی از کارهای مختلف که احساس 
می کنید مجبور به انجام آن هســتید، غرق 
شوید. واقعیت این است که مغز ما برای این 
کار ساخته نشــده و حتی در صورت انجام 

این کار در بلند مدت آســیب های بسیاری 
خواهد داشت.

تعریف فرهنگ لغت از خانه تکانی، حذف اقالم 
غیر ضروری از یک فضای نامرتب یا شــلوغ 
است. این فرآیند را می توان برای اقالم فیزیکی 
ملموس در خانه یا محل کار شما مانند کتاب، 

مبلمان و لبــاس اعمال کرد. بــی نظمی را 
می توان در مورد چیزهای غیر فیزیکی مانند 
افکار منفی، نگرانی ها و مسئولیت ها که دائماً 
ذهن شما را درگیر می کند نیز به کار برد. یک 
تقویم مملو از تعهدات بیش از حد، یا افرادی 
که خواسته های غیرضروری از زمان و توجه 

شما دارند، می تواند طاقت فرسا شود و باعث 
اضطراب شود. این صفحه به چند روش ساده 
برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس شما 

می پردازد.
  به هم ریختگی ذهنی

بسـیاری از ما از داشتن مشـغله ذهنی زیاد 

رنج می بریم. فکر به گذشـته، آینده، شـغل، 
درس، درامد، ازدواج و ذهن شـما را پریشان 
می کنـد و طبیعتـاً منجر به کاهـش تمرکز 
و کارآیـی شـما می شـود. در نتیجـه ممکن 
است از خواب آشـفته رنج ببرید، که به نوبه 
خود با خسـتگی بیشـتر مشـکل را تشدید 

می کند. چند تکنیک سـاده وجـود دارد که 
می توانیـد از آنهـا بـرای از کاهش اسـترس 
ذهن پریشـان و ناآرام اسـتفاده کنید. این ها 
به شـما کمک می کند تـا احسـاس آرامش 
و تمرکز بیشـتری داشته باشـید و منجر به 

خواب و بهـره وری بهتر می شـود.

. خلوت کردن فضــای فیزیکی: خانه یا 
فضای کاری به هم ریخته باشــد، منجر 
به ذهن درهم ریخته می شــود. محیط 
درهم و برهم به طور مداوم به مغز شــما 
می گوید که کارهایی بــرای انجام دادن 
وجود دارد، ســازماندهی، تمیز کردن، 
مرتب کردن. مغز احساس می کند توسط 
این محرک ها بمباران می شــود و باعث 
استرس و اضطراب می شود. یک محیط 
زندگی نامرتب و منظم اثــر روانی آرام 

بخش دارد.

نتیجه گیری
همانقــدر کــه بــه دســت آوردهــای زندگــی اهمیــت می دهیــم، بایــد بــرای ذهــن و جســم خودمــان هــم ارزش قائــل شــویم. در هــر صــورت همــه ایــن دســت آوردهــا بــه 
کمــک ذهــن و بــدن مــا حاصــل شــده، وجــود شــما از دســت آوردهایتــان فراتــر اســت و شــما بــا آنهــا توصیــف نمی شــوید. بــه هــم ریختگــی ذهنــی بیــش از حــد می تواند 
تأثیــر منفــی بــر زندگــی شــما بــه شــکل اضطــراب، اختــالل خــواب و احســاس غــرق شــدن داشــته باشــد. اســتفاده از تکنیک هــای موجــود در ایــن صفحــه بــه شــما کمک 
می کنــد تــا ذهــن و زندگــی خــود را از نگرانی هــا و افــکار غیرضــروری و ناخواســته خالــی کنیــد، کاهــش اســترس را تجربــه کنیــد و حــس آرامــش روانــی را بازیابــی کنیــد.

. قاطع باشــید و از نه گفتن احســاس 
ناراحتی نکنید: اگر تعــداد زیاد قرارها و 
تعهدات در تقویم شما بسیار زیاد است، 
در نظر بگیرید که آیا همــه آن ها کاماًل 
ضروری هستند یا می توان برخی از آنها 
را به تعویق انداخت، واگذار کرد یا به طور 
کلی لغو کرد. خود را ملزم به شرکت در 
رویدادهای اجتماعی نکنید زیرا احساس 
می کنید که باید انجام دهید و مجبورید. 
کارهایی را انتخاب کنید که ارزش وقت و 

انرژی شما را داشته باشد.
وقت خود را بــا افــرادی بگذرانید که 
سالمت روانی شــما را تقویت می کنند. 
در فعالیت هایی شرکت کنید که از نظر 
شخصی یا حرفه ای برای شما مفید است 
و اگر می توانید بقیه را کنار بگذارید. شاید 
گرفتن این تصمیمات یا گفتگوهای دشوار 
با رئیس خود در مورد انتظارات کاری غیر 
واقعی برای شما آسان نباشد. مطلب نه 
گفتن بدون عذاب وجــدان می تواند به 

شما کمک کند.

. بخشی از کارها را به ابزارها بسپارید: اگر 
تمام کارها را خودتان به خاطر بسپارید و 
به یاد آورید فشار زیادی به ذهن خود وارد 
کرده اید. در عوض می توان بخشی از کارها 
را به کمک تکنولوژی یا ابزارهای ســاده 
انجام داد. امــروزه ابزارهای زیادی برای 
مدیریت کارها وجــود دراد؛ از ابزارهای 
ساده قدیمی مثل دفترچه یادداشت تا 
اپلیکیشــنهای برنامه ریز و یادآور. برای 
کاهش بار ذهنی می توانید قســمتی از 
کارها را فهرست کنید و یادداشت کنید، یا 
می توانید از یادآور گوشی استفاده کنید. 
 ppppppp دفترچه های برنامه ریزی و

در این راستا کمک کنننده هستند.

. انجام ندادن چند کار همزمان و اولویت 
بندی آنها: اگر لیست کارهای شما پایان 
ناپذیر به نظر می رسد، به راحتی می توانید 
در تعداد زیــادی از کارهای مختلف که 
احســاس می کنید مجبور به انجام آن 
هستید، غرق شــوید. واقعیت این است 
که مغز ما برای این کار ســاخته نشده و 
حتی در صورت انجام ایــن کار در بلند 
مدت آسیب های بسیاری خواهد داشت. 
وقتی چیزهای زیادی توجه شما را جلب 
می کند، نمی توانید به روشنی در مورد یک 
کار فکر کنید. می تواند وسوسه انگیز باشد 
که سعی کنید چندین چیز را همزمان 
انجام دهید، یــا کارهــای کوچک اما 
غیرضروری را کنار بگذارید تا فهرستتان 
کوتاه تر به نظر برســد. با انجام این کار، 
شــما با اولویت های اصلی خود دست و 
پنجه نرم نمی کنید و همچنان احساس 

می کنید که خسته هستید.
با لیست کارهای خود بی رحم باشید و 
توقعتان را از خودتان پایین بیاورید. هر 
روز کارهایی را که بایــد در آن روز انجام 
شود انتخاب کنید. روی فهرست کوتاهی 
از مهمترین وظایف خود تمرکز کنید و 
سعی کنید مطمئن شوید که فقط این 
اولویت ها هستند که ذهن شما را به خود 

مشغول می کنند.

. سد کردن سیل روزانه اطالعات: حجم 
انبوه اطالعاتی که هر روز از منابع متعددی 
در معرض آن قرار می گیریم، ذهن را به 
خود مشغول می کند. مغز ما توسط اخبار، 
رسانه های اجتماعی، وبالگ ها، تلویزیون، 
پیام های متنی، ایمیل ها، گشت و گذار در 
اینترنت بمباران می شود. برای کاهش 
استرس و تنش در مورد مدت زمانی که 
صرف خواندن یا تماشای اخبار، استفاده 
از رسانه های اجتماعی، تماشای تلویزیون 
یا مرور بی هــدف در اینترنت می کنید، 
منظم باشید. برای خود محدودیت زمانی 
تعیین کنید و به آن پایبند باشید. برای 
این کار در اکثر گوشی ها قسمتی برای 
تنظیم ساعت مشــخص برای استفاده 
از رســانه های اجتماعی وجود دارد، با 
آن می توانید حــدودی را یرای خودتان 
مشخص کنید. در مورد منابع اطالعاتی 
که برای خواندن یا تعامل با آنها انتخاب 
می کنید مجدداً فکر کنید. اگر قرار گرفتن 
منظم در معرض این منابع اطالعاتی بر 
سالمت روان شما تأثیر منفی می گذارد، 

کمی از آنها فاصله بگیرید.

. زمانی را برای استراحت اختصاص دهید: 
آرامش نه تنها برای یک بدن خسته، بلکه 
برای یک ذهن شلوغ و کاهش استرس نیز 
ترمیم کننده است. تعدادی از فعالیت ها و 
تکنیک ها وجود دارد که می توانید امتحان 
کنید، که به پاکسازی ذهن شما از افکار 
تهاجمی و درهم ریختگی ذهنی کمک 
می کند. صفحه ما در مورد تکنیک های 
آرامش بخشی به شما ایده هایی می دهد. 
مدیتیشن و مایندفول نویسی احتماالً 
قدرتمندترین ابزار برای کمک به بازیابی 
وضوح ذهنی هستند. این شامل یادگیری 
تمرکز بــر لحظه حــال، روی تنفس و 

احساسات بدن شما است.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با 
اشاره به رشد ۳۶ درصدی واردات 
گمرکات استان اصفهان در سال 
۱۴۰۰، گفت: چین، آلمان و ترکیه 
بزرگترین واردات کنندگان کاال به 

اصفهان در سال گذشته بودند.
رســول کوهســتانی پزوه درباره 
واردات کاالاز طریــق گمــرکات 
استان اصفهان، اظهار کرد: سال 
گذشته ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تن کاال 
به ارزش ۶۴۷ میلیون و ۶۷۶ هزار 
دالر از طریــق گمرکات اســتان 
اصفهان ترخیص شده، که از لحاظ 
وزنی ۱۱ درصد و از حیث ارزش ۳۶ 

درصد افزایش داشته است.
وی افزود: طی این مدت تشریفات 
واردات از طریق گمرک اصفهان 
۶۹ هــزار تــن بــه ارزش ۴۳۰ 
میلیون و ۹۳۵ هزار دالر، گمرک 
اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه 
۴۰ هزار تــن و بــه ارزش ۱۹۹ 
میلیون و ۳۸۹ هزار دالر و گمرک 
اختصاصی ذوب آهن ۷ هزار تن و 
به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۳ هزار 

دالر بوده است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
عمده کاالهای وارداتی گمرکات 
اســتان اصفهان را ماشین آالت 
خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد 
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 
عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰؛ 
۱۸۵ میلیون دالر ماشین آالت و 
دستگاه های برقی، ۱۶۵ میلیون 
دالر ماشــین آالت مکانیکی، ۶۲ 
میلیون دالر چدن و آهن و فوالد، 
۴۸ میلیــون دالر وســایل نقلیه 
)کامیون( و اجزا و قطعات خودرو 
و ۳۷ میلیون دالر مواد پالستیکی 
از طریق گمرکات استان اصفهان 

ترخیص شده است.
وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن 
کشــورهای صادرکننده کاال به 
مقصد گمــرک اصفهان، تصریح 
کرد: طی این مــدت چین ۲۰۲ 
میلیون دالر، آلمان ۱۰۷ میلیون 
دالر، ترکیــه ۱۰۲ میلیون دالر، 
امارات متحده عربی ۵۳ میلیون 
دالر و ایتالیا ۴۹ میلیون دالر مبدأ 
واردات کاال بــه مقصد گمرکات 

استان اصفهان بوده اند.
به گــزارش ایســنا و بــه نقل از 
گمــرکات اســتان اصفهــان، 
کوهســتانی پزوه میــزان درآمد 
وصولی گمرکات استان اصفهان 
را ۹ هزار و ۷ میلیارد ریال برشمرد 
و گفت: در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ درآمد 
ارسالی به خزانه توسط گمرکات 
استان اصفهان نســبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۰۶ درصد رشد 

داشته است.
وی دربــاره تســهیالت گمرک، 
افزود: بــا ارائه بســته حمایت از 
تولید؛ پشتیبانی و مانع زادیی ها و 
با اطالع رسانی مؤثر آن و افزایش 
 )AEO( فعاالن مجاز اقتصادی
طی دو ســال گذشــته از چهار 
شرکت در سال ۹۸ به ۳۸ شرکت 
توانسته ایم تسهیالت متنوعی به 

آنها ارائه می کنیم.
وی توضیــح داد: در واحدهــای 
تولیدی استان پهناور اصفهان، با 
ایجاد ۳۸ باب انبارهای اختصاصی 
زیر کلید گمرک )در ســال ۹۸، 
هشــت انبار اختصاصی داشتیم( 
هزینه هــای تخلیــه، بارگیری، 
انبارداری، دموراژ همچنین زمان 
ترخیص مــواد اولیــه واحدهای 
تولیدی به نحو چشمگیری کاهش 

یافته است.

6 روش کابردی برای خانه تکانی ذهن و کاهش استرس:

کلیدهای آرامش را در قفل های زندگی بچرخانید

معاون استانداردرجلسه کارگروه رفع فقر مطلق دراستانداری:

شناسایی افراد نیازمند جامعه 
در مقابله با فقر مطلق ضروریست

به منظور همکاری مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی، اتاق بازرگانی 
وانجمن شرکت های دانش بنیان استان و با هدف شناسایی مشکالت 
و رفع موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان، نشستی با حضور مدیران و 
روسای این ارگان ها و شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا با 
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد. در این دیدار علی محمد آقاجان مدیر واحد خدمات به 
اعضاء، تشکل ها و امور دفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی اصفهان ضمن 
ابراز خرسندی از نام گذاری سال، تحت عنوان »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« بر همکاری اتاق در راستای توسعه بازار محصوالت 
دانش بنیان و بازارهای بین المللی تاکید کرد و از آمادگی اتاق 

بازرگانی اصفهان به منظور همکاری در این زمینه خبر داد. همچنین 
حمید مهدوی رئیس پارک شهرک علمی و تحقیقاتی بر لزوم توسعه 

پارک ها و نواحی فناوری تاکید کرد.
فرید نجات بخش رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان نیز توسعه فناوری و پیوست آن با صنایع را، الزمه توسعه 
اقتصاد دانش بنیان دانست. در ادامه مجید محمدی رییس اداره 
انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی نیزمشکالت فن آوران 
در توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. در این دیدارمقرر شد، 
جلساتی مستمر در راستای افزایش همکاری های بین شهرک، 
انجمن، اتاق بازرگانی و نماینده مجلس به صورت ماهیانه برگزار شود.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف 2 قبضه اسلحه غیر مجاز از منزلی در اصفهان

خبر روز
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در سال ۱۴00 ثبت شد؛

سهم ۲0۲ میلیون 
دالری چین در واردات 

کاال به اصفهان

اخبار اصفهان:  معاون توسعه، مدیریت و 
منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: چند 
مرحله برای مقابله بــا فقر مطلق در جامعه 
وجود دارد که شناسایی افراد نیازمند، یکی 
از مهمترین و ضروری ترین اقدامات در این 

زمینه محسوب می شود.
مصطفی خضری، در جلســه کارگروه رفع 
فقر مطلق در استانداری اصفهان افزود: یکی 
دیگر از موارد، شیوه نامه مقابله با فقر مطلق 
در زمینه کنترل و روش های احراز شرایط 
خانوارهای هدف اســت که بخشی از آن به 
سامانه و بانک اطالعاتی سپرده شده است 
که در اختیار ما نیســت و بخشی از آن هم 
باید بصورت میدانی انجام شود که باید در 

این زمینه تصمیم گیری الزم صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای شناسایی 
افراد نیازمند توسط بسیج، گروه های جهادی، 
مساجد، خیریه ها و سمن ها وجود دارد، اظهار 
داشت: پس از شناسایی و کنترل افراد، باید 
برای مقابله با فقر مطلق کوشید که این اقدام 
هم دارای ســه مرحله اســکان، معیشت و 

توانمندسازی است.
معاون توســعه، مدیریت و منابع انســانی 
استانداری اصفهان اظهار داشت: باید اجرای 
یک برنامه عملیاتی الزم به این سرفصل ها 
برسیم و نقش هر دستگاه را مشخص کنیم تا 
بتوانیم کار مطلوبی را در زمینه مقابله با فقر 

مطلق در جامعه انجام دهیم.
وی اضافه کرد: هدف جلســه امروز، ایجاد 
هم افزایی و رفع ابهامات احتمالی در اجرای 
شیوه نامه مقابله با فقر مطلق است که باید 
بصورت اســتانی با همفکری مسووالن به 
جمع بندی الزم برسیم تا بتوانیم بسرعت در 
زمینه شناسایی و اجرای مفاد دستورالعمل 

مزبور اقدام کنیم.
خضری خاطرنشــان کرد: بر اساس دستور 
رییس جمهوری برای رفــع فقر مطلق در 
جامعه، روز گذشته جلسه ای بصورت ویدئو 
کنفرانس با حضور وزیر کشور و وزیر تعاون 
کار و رفاه اجتماعی و مسووالن مرتبط برگزار 

و دستورالعملی نیز در این پیوند ابالغ شد.
وی بیان کرد: برای عملیاتی کردن این کار 
و تدوین مدل اجرایی آن، مقرر شــد امروز 
جلسه ای با حضور مسووالن استان اصفهان 
برگزار شود تا مالحظات این دستورالعمل 
و برنامه ریزی اجرایی برای تحقق آن مرور 

شود. 
معاون توســعه، مدیریت و منابع انســانی 
استانداری اصفهان گفت: با توجه به دستور 
فوری رییس جمهوری باید به هر تعداد افراد 
نیازمند در حوزه مسوولیت خود کمک کنیم 

و نباید معطل دستورالعمل باشیم.
وی افزود: باید با همفکری و جمع بندی در 
استان به نتیجه الزم برسیم و هرگونه ایراد 
احتمالی را نیز به تهــران منعکس کنیم تا 

بتوانیم در حوزه استان خود مؤثر باشیم.
مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: بناست 
دستگاه های مرتبط در یک اقدام جهادی و در 
یک زمان محدود نسبت به شناسایی افراد 
فاقد سرپناه، پوشش و خوراک که از کمترین 
امکانات مورد نیاز نیز برخوردار نیستند، اقدام 
کنند و برای رفع نیازهای فوری آنها، اقدامات 

ضربتی انجام دهند.
کریم زارع افزود: بر اساس برآوردها بین ۵۰۰ 
هزار تا یک میلیون نفر در کشور افرادی وجود 
دارند که در تأمین نیازهای اولیه خود اعم از 
خوراک، پوشاک و سرپناه با مشکل مواجه 

هستند.
وی ادامه داد: سامانه ای توسط وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در حال راه اندازی است 
تا دســتگاه های حمایتی و خیریه هایی که 
با اقشار نیازمند سروکار دارند، در قالب این 
سامانه افراد نیازمند جامعه را شناسایی کنند.

زارع اظهار داشــت: پس از شناسایی اولیه 
بناست نیازهای فوری این افراد در قالب سه 
سرفصل سرپناه، خوراک و پوشاک و در قالب 
اعتبار ویژه ای که با دستور رییس جمهوری 
به ســازمان برنامه و بودجه تخصیص داده 

خواهد شد، رفع شود.
وی خاطرنشــان کرد: افــرادی که قابلیت 
توانمندسازی دارند توســط دستگاه های 
مرتبط از جمله بهزیستی و کمیته امداد و 
سایر دســتگاه ها در فرایند کاری خود قرار 
خواهند گرفت و افرادی که باید در قدم اول 
نیازهای فوری آنها رفع شود نیز حداکثر تا 
سه ماه، این کمک ها را دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایرنــا، دســتورالعمل مقابله با 
فقر مطلق با توجه به اهمیت رســیدگی به 
وضعیت معیشتی افراد نیازمند بدون کمترین 
مایحتاج ضروری از جمله خوراک، پوشاک 
و سرپناه ابالغ شده که مهمترین هدف آن 
شناســایی نیازمندان و رفع فقر مطلق )به 
استثنای خانوارهای تحت حمایت کمیته 

امداد و بهزیستی( است.
افراد و خانوارهــای دارای فقر مطلق، گروه 
هدف این دستورالعمل محسوب می شوند 
و وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعی باید 
سامانه ای را برای ثبت نام افراد و خانوارهای 
شناسایی شــده توســط مردم، سمن ها و 
نهادهای مردمی و کمیته امداد و بهزیستی 

ایجاد کند.
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