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اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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جهاد تبیین وظیفه مهم 
اهل اندیشه
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رئیس سازمان بسیج هنرمندان اصفهان:

2جهاد تبیین یکی از رسالت های هنرمندان است
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معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد: 

ضیافت بهار قرآن
 با »بهار جان ها«

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در صدور مجوزهای کسب وکار

درآخرین رتبه بندی های صدور مجوزهای کسب و 
کار در دنیا قرار داریم
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رئیس پلیس فتای استان اصفهان:

مراقب شگردهای مجرمان سایبری
در ماه رمضان باشید

خواص شگفت انگیز دانه کوچک که می شناسید:

عدس
ریز و شگفت انگیز!

دولت کمک می کند مرغ بخوریم! دست مریزاد؛

یارانه
لقمه گلوگیراقتصاد
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رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

رمضان گرد؛ تجربه گردشگری معنوی
در ماه ضیافت الهی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کلنگ زنی مجتمع پتروشیمی تازه در مازندران را بی اعتبار دانست؛

ختم به خیر
 ماجرای میانکاله

روزه داری و معدن کارانی که در سیاهی معدن می درخشند!

روسفیدی
در اعماق سیاهی

10 Things Successful People Never Do Again 
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نشست هم اندیشی هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان برگزارشد: 

استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای برپایی باشکوه نمایشگاه
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 اخبار اصفهان :  مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه طرح »عدد شود سبد خیر 
اگر خدا خواهد« به منظور کمک نیابتی شهروندان 
به نیازمندان اجرا شده است، گفت: بهره برداران 
فروشگاه های کوثر سبدهای خرید برگزیده شده 
در قرعه کشی را به صورت حواله به نیازمندان 
تحویل می دهند. امیرحسین ماه آورپور اظهار 
کرد: بازارهای روز کوثر که با اهداف مختلفی از 
جمله خدمت رسانی به شهروندان اصفهانی و 
تسهیل فروش محصوالت و کاالهای مورد نیاز 
آنها با کیفیت و قیمت مناسب از سوی شهرداری 
اصفهان در مناطق پانزده گانه شهرداری در حال 
فعالیت هستند، ماه مبارک رمضان در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود، طرحی را با هدف کمک 
به نیازمندان اجرا می کنند. وی ادامه داد: این طرح 
ویژه که از پانزدهم شعبان آغاز شده و تا پانزدهم 
ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت، با بیانی 
خالقانه »عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد« 

نام گرفته است و در قالب آن، در میان افرادی 
که از بازارهای روز کوثر در هر نقطه از شهر خرید 
می کنند، به صورت روزانه در هر بازار، قرعه کشی 
شده و هر سبدی که انتخاب می شود به اندازه مبلغ 
کامل آن خرید، و به نیابت از شهروند خریدار، به 
نیازمندان حواله خرید تقدیم می شود. مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه این طرح 
بر اساس رسالت اجتماعی فروشگاه های کوثر اجرا 
می شود، خاطرنشان کرد: این طرح با استقبال 
شهروندان روبه روشده است وآنها با رضایت 
خاطردراین امر خداپسندانه مشارکت می کنند. 
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده 
بهره برداران فروشگاه های کوثر سبدهای خرید 
برگزیده قرعه کشی را به صورت بن و حواله به 
نیازمندان تحویل می دهند. ماه آورپور خاطرنشان 
کرد: برگزیده شدن در قرعه کشی طرح »عدد شود 
سبد خیراگرخدا خواهد« هنگام دریافت فاکتور به 

شهروند اعالم می شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مطرح کرد:

اهدای حواله خرید کاال به نیازمندان درطرح »عدد شود سبد خیر«
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اهالی انقالب و رسانه ها باید با تبیین 
حقایق اساسی، دشمن را از میدان بیرون 
کنند. پیشرفت جمهوری اسالمی ایران 
در این دهه ها، عزتمندانه وبا تکیه بر 
جوانان و ملت خود بوده در حالی که 
پیشرفت اروپا و غرب از طریق غارت 
دیگر کشورها به دست آمده است. 
ایران اسالمی در این مدت با چالش های 
مختلفی روبرو بوده که اگر هر یک از 
کشورهای غربی با یکی از این چالش ها 
روبرو می شدند قطعاً دوام نمی آوردند. 
با مقایسه سطحی و  رسانه های غربی 
ظاهری به دنبال کتمان پیشرفت ایران 
اسالمی هستند و تنها کشوری که حقوق 
زنان را در عرصه های مختلف رعایت 
می کند جمهوری اسالمی ایران است و 
کشورهای غربی به زنان نگاهی ابزاری 
و کاالیی دارند. آمریکا در کمتر از ۶۰ 
سال ۲۴۰ جهاد تبیین وظیفه مهم اهل 
اندیشه حمله نظامی داشته که در پی آن 
کشورهای مختلف را غارت کرده و 
چیزی جز بدبختی برجای نگذاشته است. 
االن قابل مشاهده است که نگاه رسانه ای 
درمسئله اوکراین کاماًل نژاد پرستانه بوده 
است. سؤال اینجاست که چطور می شود 
این رسانه ها در جنگ اوکراین اشک 
می ریزند، اما در ۸ سال جنگ یمن و یا در 
جنگ سوریه و عراق و افغانستان صدایی 
از آن ها برنمی خیزد؟! پس رسالت مهم و 
خطیر اهالی انقالب، رسانه ها به خصوص 
اهالی رسانه بیرون راندن دشمن از طریق 

جهاد تبیین است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان 
اینکه از نیمه دوم اردیبهشت امسال محدودیت 
بار صنایع اصفهان را انجام خواهیم داد، گفت: 
اگر با مدیریت بار کمبود برق برطرف نشد، با 
برنامه ریزی در بخش خانگی و تجاری خاموشی 

خواهیم داشت. 
سید محمدرضا نوحی با اشاره به وضعیت تولید 
و مصرف برق استان، اظهار کرد: ۲۳ فروردین ماه 
ساعت پیک بار شب در اصفهان ۲۰:۴۶ دقیقه بود 
و در حالیکه تولید برق استان ۳۹۳۱ مگاوات بود، 

۴۷۰۴ مگاوات برق مصرف شد.
وی همچنیـن افـزود: در ایـن روز مقـدار ۷۷۳ 
مـگاوات بـرق از شـبکه سراسـری وارد شـبکه 

اسـتان اصفهـان شـده اسـت.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: 
طی جلسات هفته گذشته با توانیر و وزارت نیرو 
با استان و شهرستان اصفهان، در سطح کشور 
پیش بینی پیک مصرف ۷۰ هزار مگاوات خواهد بود 
و در حالیکه تولید برق کل کشور ۵۵ هزار مگاوات 
است، بنابراین بین ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات با کمبود 

تولید برق مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه در پیک مصرف، استان اصفهان 
حدود  ۱۵۰۰ مگاوات کمبود تولید برق دارد، گفت: 
در وهله نخست به دنبال مدیریت بار هستیم که این 

کار ابتدا در صنایع بزرگ و کوچک انجام می شود.
نوحی افزود: به همین منظور هفته آینده جلسه ای با 

حضور صنایع، سازمان صمت، مدیریت بحران و 
... خواهیم داشت تا بتوانیم کمبود برق اصفهان را با 

مدیریت بار صنایع جبران کنیم.
وی اضافه کرد: اگر با مدیریت بار کمبود برق 
برطرف نشد، با برنامه ریزی در بخش خانگی و 

تجاری خاموشی خواهیم داشت.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تأکید کرد: 
آمادگی داریم تا از نیمه دوم اردیبهشت امسال 

محدودیت بار صنایع اصفهان را انجام دهیم.
وی درباره وضعیت احداث نیروگاه های جدید، 
اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۱ حدود ۶ هزار مگاوات 
نیروگاه های جدید به مدار تولید برق کشور اضافه 

شده است. 

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اعالم کرد

محدودیت بار صنایع اصفهان از نیمه اردیبهشت امسال 

آگهى مزایده (مرحله دوم)
شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر و ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد بخشى از فضاى ابتداى بلوار شهید 
قزاانى  تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک واگذار کند .

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

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

3- مهلت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده حداکثرتا تاریخ1401/2/6 در اوقات ادارى ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 
1401/2/7  وبازگشایى پاکتها راس ساعت 10 صبح مورخه 1401/2/8 در محل شهردارى قمصر خواهد بود.

4- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-  هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
7- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، مدارك شرکت کننده (کپى شناسنامه و کارت ملى و...)را در پاکت ب ، وپیشنهاد 

خود را در پاکت ج قراردهند.                                                                                                                                                                    

قیمت پایه وضعیت محل مورد مزایدهردیف
هرماه(ریال)

قیمت کل در 
مساحت مبلغ سپرده(ریال)سال(ریال)

(حدود)

محوطه فضاى سبز ابتداى بلوار 1
شهید قزاانى 

محل 
استقرارکیوسک 

اغذیه فروشى
8/000/00096/000/0004/800/00025

شناسه: 1298125  مجتبى ولى پناه-   شهردار قمصر       

شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر و ماده 
قزاانى  تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک واگذار کند .

چاپ دوم

آگهى مزایده نوبت اول (مرحله سوم)

آگهى مزایده نوبت اول (مرحله دوم)

آگهى مزایده (نوبت دوم)

آگهى مزایده (نوبت اول)

شهردارى فریدونشهر به استناد مجوز شماره 1199 مورخه 1400/8/25 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد یک باب 
واحد تجارى به مساحت 100 مترمربع واقع در بلوار پاسداران به فروش برساند. متقاضیان مى توانند پیشنهادات 
خود را تا روز یکشنبه مورخ 1401/1/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى ارائه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر به 

شهردارى فریدونشهر مراجعه نمایید.

1- شهردارى فریدونشهر به استناد مجوز شماره 1258 مورخه 1400/9/3 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك زمین شماره 1-64 با کاربرى مسکونى 
به مساحت 132 مترمربع به فروش برساند.

2- شهردارى فریدونشهر به استناد مجوز شماره 1219 مورخه 1400/9/3 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك زمین شماره 4 با کاربرى مسکونى به 
مساحت 252 مترمربع به فروش برساند.

3- شهردارى فریدونشهر به استناد مجوز شماره 1252 مورخه 1400/9/20 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك زمین شماره 56 با کاربرى مسکونى 
به مساحت 264 مترمربع به فروش برساند.

*متقاضیان مى توانند پیشنهادات خود را تا روز یکشنبه مورخ 1401/1/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى ارائه نمایند.
*جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى فریدونشهر مراجعه نمایید.

شهردارى فریدونشهر  به استناد مجوز شماره 1366 مورخه 1400/11/21 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد یک باب خانه 
مسکونى واقع در بلوار مفتح، کوچه نیکان به فروش برساند. متقاضیان مى توانند پیشنهادات خود را تا روز یکشنبه 
مورخ 1401/1/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى ارائه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى فریدونشهر 

مراجعه نمایید.

شهردارى فریدونشهر   به استناد مجوزشماره 1375 مورخه 1400/12/25 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد یک باب 
واحد تجارى به مساحت 46 مترمربع ،یک باب مغازه تجارى به مساحت 93 مترمربع واقع در پارك معلم (سرآب) 
به فروش برساند. متقاضیان مى توانند پیشنهادات خود را تا روز یکشنبه مورخ 1401/1/28 به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى ارائه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى فریدونشهر مراجعه نمایید.

شهردارى فریدونشهر

شهردارى فریدونشهر

شهردارى فریدونشهر

شهردارى فریدونشهر

شناسه: 1302410

شناسه: 1302399
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رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان گفت: جهاد تبیین به عنوان یکی از 
رسالت های این روزهای هنرمندان محسوب می شود و فعالیت های هنری یکی از 
مهمترین عرصه ها در این زمینه است. علیرضا عسگری زاده در مراسم رونمایی از 
تابلو نقاشی شهید آوینی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان، افزود: رهبر 
معظم انقالب در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۲ هزار بار از کلمه جهاد تبیین و مشتقات آن 
استفاده کردند. وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با کارکنان نیروی 
هوایی فرمودند که عکسی که سال ۵۷ از حضور همافران نیروی هوایی منتشر شد 
مصداق اصلی جهاد تبیین است و مردم با این اتفاق امیدوار شدند و کادر نیروی هوایی 

با امام بیعت کردند که این در راستای نهضت تواصی و توصیه به خیر محسوب 
می شود. رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان اظهار داشت: هنرمند با هنر 

خود می تواند عرصه ای برای توصیه به صبر و توصیه به حق ایجاد کند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم هنر تولید حس است افزود: هنر می تواند 
حس امیدواری را در جامعه ایجاد کند و یا حس یاس و پوچی و ناامیدی را برطرف کند. 
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان با بیان اینکه هنر زیبایی ها را در دید 
انسانها قرار می دهد و کاستی ها را پررنگ کند ادامه داد: نگاه جدید و هنری منطبق 
بر هنر حقیقت به عنوان رسالت اصلی ما در بسیج هنرمندان و تبیین هنر متعهد به 

حقیقت است. عسگری زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آوینی افزود: حرف های 
بسیاری در مورد شخصیت و نگاه شهید آوینی می توان زد و هنرمندان باید این شهید 

بزرگوار را به عنوان الگوی خود قرار دهند.
وی بیان کرد: شهید آوینی به عنوان منبع انسانی است که توسط رهبر معظم انقالب 
کشف شد و امیدواریم خداوند متعال ما را رهرو واقعی امام )ره( رهبر معظم انقالب 
قرار دهد. بیستم فروردین ماه سالروز شهادت هنرمند متعهد انقالب اسالمی، راوی 
رشادت ها و شجاعت های رزمندگان دفاع مقدس و شهیدان وطن، سیدمرتضی 

آوینی است که به عنوان روز هنر انقالب اسالمی نامیده شده است.

جهاد تبیین یکی 
از رسالت های 

هنرمندان است

رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
اصفهان:

یک متخصـص تغذیه و رژیـم درمانی 
بـر رعایت اصـول صحیح تغذیـه برای 
پیشـگیری از پرخوری و اضافه وزن در 
ماه رمضـان تأکید کرد و گفـت: هر فرد 
بایـد بـر اسـاس سـطح بـدن، میـزان 
فعالیـت، جنس، سـن و نیازی کـه دارد 

مـواد غذایـی دریافـت کند.
حمیدرضـا طغیانـی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، اظهـار کـرد: اولیـن توصیـه به 
روزه داران ایـن اسـت کـه حتمـاً افطار 
خـود را دو مرحلـه ای کننـد، یعنی بین 
افطـار اول و افطار اصلی یا شـام فاصله 
بیندازنـد کـه ایـن فاصلـه می تواند ۲۰ 

دقیقه تـا یـک سـاعت و نیم باشـد.
وی با بیان اینکه روزه داران بهتر اسـت 
بعد از اذان و نمـاز، افطار خـود را با یک 
کاسـه کوچک سـوپ، چند قاشق آش 
و یـا یـک لیـوان شـیر گـرم بـاز کنند، 
گفـت: الزم نیسـت سـفره پهن شـود، 
چـون وقتی سـر سـفره پـر از غذاهای 
رنگی می نشـینیم شـروع بـه پرخوری 

می کنیـم و بعد پیشـمان می شـویم.
ایـن متخصـص تغذیـه بـا اشـاره بـه 
اینکـه افـرادی کـه در دو وعـده افطار 
می کننـد دچـار پرخـوری نمی شـوند، 
افـزود: خیلـی از مـردم نمی داننـد چـه 
میـزان مـواد غذایـی بایـد مصـرف 
کننـد، درحالی کـه شـرایط هر فـرد بر 
اسـاس سـطح بـدن، میـزان فعالیـت، 
جنـس، سـن و نیـاز بـه مـواد مغـذی 
کـه بایـد دریافـت کنـد متفاوت اسـت 
و نمی تـوان بـرای همـه افـراد نسـخه 

واحـدی پیچیـد.
وی گفت: بعـد از افطار و در وعده شـام 
بهتـر اسـت حتمـًا سـبزیجات رنگـی 
مصـرف شـود تـا فیبـر و آب کافـی 
دریافت شود. سـاالد، سـبزی خوردن، 
سـاالد شـیرازی با آب غـوره، آب لیمو و 
سـرکه گزینه هـای خوبـی اسـت، امـا 
بهتـر اسـت از خـوردن نمـک زیـاد و 

سـس خـودداری شـود.
طغیانی در مورد وعده سحری نیز گفت: 
در وعده سحری حتمًا زمان کافی در 
نظر بگیرید، به ویژه کودکان و نوجوانان 
باید زمان کافی داشته باشند تا مجبور 
این  در  نباشند.  سریع  پرخوری  به 
وعده بهتر است از مواد غذایی حاوی 
پروتئین استفاده شود، مثل انواع گوشت، 
تخم مرغ، پنیر، حبوبات و در کنار آن 
سبزیجات. توصیه می شود زمان سحری 
به اندازه ای باشد که فرصت برای خوردن 

یک واحد میوه تازه هم باشد.
وی بـا بیـان اینکه اگـر وعده سـحری 
محـدود بـه زمانـی حـدود ۲۰ دقیقـه 
باشـد فرد دچار تنـد خـوری و پرخوری 
می شـود، گفـت: توصیـه می شـود هم 
در وعده سـحری و هم افطار خاکشـیر 
و تخـم شـربتی بـا آب ولـرم نوشـیده 
شـود تا هم آب بـدن تأمین شـود و هم 

از یبوسـت پیشـگیری کند.
ایـن متخصص تغذیـه و رژیـم درمانی 
ادامـه داد: حتـی افـرادی کـه وزن ایده 
آلـی دارنـد بایـد مراقـب پرخـوری در 
مـاه رمضـان باشـند. به عنـوان مثـال 
یک خانم با قـد ۱۶۵ سـانتی متر و وزن 
۶۰ کیلوگرم ممکن اسـت با روزه داری 
۴ تـا ۵ کیلوگـرم وزن از دسـت بدهـد 
کـه ایـن وزن یعنـی بافـت چربی های 
سـخت و پاالیشـی کـه در بـدن بـه 
دنبـال آن می گردیم، پس نبایـد در ماه 

رمضـان اضافـه وزن پیـدا کنیم.
وی بـر خـودداری از مصـرف زیـاد 
تنقالتی مثـل زولبیا و بامیه و پشـمک 
تأکیـد و اظهـار کـرد: بهتـر اسـت 
غذاهای شـیرین و سرخ شـده مصرف 
نکنید، چـون می توانـد باعـث دریافت 
مـازاد انـرژی شـود. البتـه نمی گویـم 
زولبیا و بامیـه نخوریـد، دو بامیه یا یک 
زولبیـا در وعده افطار مشـکلی به وجود 
نمـی آورد، اما زیـاده رود در مصرف این 

آن هـا می توانـد مشـکل زا باشـد.
طغیانی در مـورد حذف وعده سـحری 
هشـدار داد و گفـت: برخـی افـراد بـه 
بهانـه اینکـه بـا خـوردن سـحری 
دچـار مشـکالت گوارشـی مثل تـرش 
کـردن می شـوند، ایـن وعـده را حذف 
می کننـد، درحالی کـه ایـن افـراد بهتر 
اسـت در وعـده سـحری از غذاهـای 
پختنـی اسـتفاده نکننـد و غذاهـای 
حاضـری و سـاده تر مصـرف کننـد، 
ضمـن اینکـه الزم نیسـت در وعـده 

سـحری پرخـوری کنیـم.

چه کنیم در ماه رمضان 
چاق نشویم؟

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
پاسخ داد:

گفت و گو

اخبار اصفهان: ســرهنگ محمــدی رئیس پلیس 
راهنمایی ورانندگی اســتان اصفهان با اشــاره به نقش 
غیر قابل انکار بانوان و مادران در فرهنگ سازی جامعه 
همچنین توســعه فرهنگی و پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی گفت: طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک در قالب 
مسابقه ایی با همین نام اجرا و پوســتر آن در بزرگترین 
رزمایش خدمات ســفر و طرح ترافیکی نوروز ۱۴۰۱ با 
حضور استاندار، سردار میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی 
استان و مسئول بانوان فرهنگ یار ترافیک رونمایی شد. 
وی افزود: متاسفانه هر کدام ما به طریقی هر روز شاهد 
شنیدن یا مشاهده حوادثی در خصوص رانندگی در حوزه 
شهری یا برون شهری هستیم، حوادثی که باعث می شود 
آسیب های جدی عاطفی و جســمی را بر یک خانواده 
تحمیل کند. از آنجایی که مادران نقش مهمی در خانواده 
برعهده دارند این نهاد می تواند مناسب ترین جایگاه امن 
برای تربیت کــودکان و نوجوانان که قشــر تأثیرپذیر و 
تاثیرگذار جامعه هســتند باشــد. چرا که نقش بانوان در 
فرهنگ سازی و پیشبرد اهداف جامعه، توسعه فرهنگی 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی غیرقابل انکار است.

طـرح برگزاری مسـابقه بانـوان فرهنـگ یـار ترافیک، با 
شـعار نـوروز ۱۴۰۱، )نـه بـه حادثـه(  در قالـب آماده باش 
همیـاران پلیـس راهنمایی ورانندگـی می توانـد گامـی 

مؤثـر و مانـدگار در کاهـش حـوادث دلخـراش رانندگی 
همچنیـن فرهنگ سـازی مانـدگار بـرای سـرمایه های 
جـوان کشـورمان باشـد از آن جایـی کـه این مسـابقه با 
موضوعـات متنوعـی برگـزار می شـود و حضـور بـرای 
کلیه بانوان کشـور آزاد اسـت انتظار می رود آثـاری که به 

دسـت مـا می رسـد بسـیار قابـل توجه باشـد.
الزم به ذکر اســت موضوعــات مســابقه در ۴ بخش 
برگزارمی شود: ۱ -پیشــنهاداتی از طرف بانوان برای 

کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری.
۲ - شــعرهای کودکانه در خصوص آمــوزش عالئم 

راهنمایی و رانندگی به کودکان.
3 - ساخت کلیپ توسط کودکان در خصوص محتوای 

آموزش و فرهنگ ترافیک )زیر یک دقیقه(.
۴ - تهیه فیلم های مربوط به آموزش مادران به کودکان 
و نوجوانان در خصوص نکات ایمنی وآشــنایی آن ها با 
عالئم تابلوهــای راهنمایی ورانندگی برگزار می شــود. 
مهلت مسابقه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ و تمامی آثار به 
شماره ۰۹3۷۲۵۰۴۷۸۱ مسئول دبیرخانه مسابقه که در 
پوستر قید شده ارســال و کلیه آثار با مشخصات ارسالی 
در پیج اینستاگرام مســابقه، بانوان فرهنگیان ترافیک 
بارگزاری می شــود. به قید قرعه به ۲۰۰ نفر از آثار برتر 

جایزه اهدا خواهد شد.

مسابقه بانوان فرهنگ یار ترافیک
پلیس راهنمایی ورانندگی استان اصفهان برگزار می کند؛

مســئول واحد فراهــم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا 
)س( اصفهان گفت: اهــدای عضو از 
افراد مرگ مغزی در این استان در سال 
گذشته نسبت به ســال ۹۹ معادل ۴۷ 
درصد افزایش یافت اما انتظار داریم که 

این شاخص باز هم ارتقا یابد.
مریم خلیفه سلطانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: سال گذشته ۲۵ مورد اهدای عضو 
از افراد مرگ مغزی بــا اخذ رضایت از 
خانواده های آنها در استان اصفهان انجام 
و در مجموع، ۶۹ عضو از آنها به منظور 

پیوند به بیماران نیازمند، برداشت شد.
وی با اشاره به اینکه اعضای بدن اهدا 
شده از افراد مرگ مغزی در سال گذشته 
شامل یک قلب، ۴۴ کلیه و ۲۴ کبد بود، 
خاطرنشان کرد: پارسال اعضای کبد 
اهدا شده برای پیوند به بیماران به شیراز 

ارسال می شد.
وی با بیان اینکه تعــداد موارد اهدای 
عضو از افراد مرگ مغزی در اســتان 
اصفهان در سال ۹۹ معادل ۱۷ نفر بود، 
اظهار داشــت: اهدای عضو در ۲ سال 
گذشته به شــدت تحت تأثیر شرایط 
ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفت 
و نسبت به دوران قبل از کرونا، کاهش 

یافت.
خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه تعداد 
موارد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی 
در استان اصفهان در سال های قبل از 
کرونا حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر بود، تصریح 
کرد: برخی از افراد مــرگ مغزی در ۲ 
سال گذشــته به ویروس کرونا آلوده 

بودند به همین دلیل امکان برداشــت 
عضو از آنها وجود نداشت.

وی با بیان اینکــه کار اهدای عضو در 
چند ماه نخست سال ۹۹ و پس از شیوع 
کرونا در اســتان اصفهان متوقف شد 
تا شیوه نامه های آن بر اساس شرایط 
ناشی از همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
ابالغ شــود، اضافه کرد: پس از ابالغ 
شیوه نامه های جدید، کار اهدای عضو از 
سر گرفته شد و آمار آن در سال گذشته 

نسبت به ۹۹ مقداری بهبود یافت. 
خلیفه سلطانی ادامه داد: سال گذشته 
اهدای عضو از افراد مــرگ مغزی در 
اســتان اصفهان از افراد ۶ تا ۵۵ ساله 
صورت گرفت و بیشتر این افراد بدلیل 
تصادفات رانندگی و حوادث دچار مرگ 

مغزی شده بودند.
• ۶۰ تا ۷۰ درصــد خانواده ها 
برای اهدای عضــو رضایت 

می دهند
مســئول واحد فراهــم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا 
)س( اصفهان با بیان اینکه در اســتان 
بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خانواده های افراد 
مرگ مغزی برای اهدای عضو رضایت 
می دهند، تاکید کرد: ما انتظار داریم که 

این شاخص بهبود یابد.
وی افــزود: میــزان رضایــت دادن 
خانواده ها برای اهــدای عضو از افراد 
مرگ مغزی در ۲ سال گذشته با وجود 
اقدامات و فرهنگ ســازی های انجام 
شده، آن طور که انتظار می رفت افزایش 

نیافت.

خلیفه سلطانی با تاکید بر اینکه ترویج 
فرهنگ اهدای عضو در بین خانواده ها 
نیاز به اقدامات بیشــتر، تعامالت بین 
بخشی و تصمیم گیری های استانی و 
کشوری دارد، تصریح کرد: روش هایی 
مانند نصب پوستر به تنهایی پاسخگو 
نیست و باید از روش های جدید برای 
فرهنگ ســازی در این زمینه استفاده 

کرد.
وی خاطرنشان کرد: به طور معمول 3۰ 
درصد از افراد مرگ مغزی اهدا کننده 
عضو، دارای کارت اهدای عضو هستند 
یا از قبل به خانــواده خود اعالم کردند 
که خواهان اهــدای اعضای بدن خود 

هستند.

به گفته وی، تاکنون مــوردی وجود 
نداشته است که فرد دچار مرگ مغزی 
دارای کارت اهدای عضو باشد یا از قبل 
تمایل خود را برای این کار اعالم کرده 
باشــد اما خانواده او برای اهدای عضو 

رضایت ندهند.
خلیفه سلطانی درباره جایگاه اصفهان 
در میان سایر استان ها در زمینه اهدای 
عضو، تاکید کرد: جایگاه استان بسیار به 

ارتقا نیاز دارد.
اعضای قابــل اهدای از فــرد مرگ 
مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، 
لوزالمعده )پانکراس( و کلیه هاســت؛ 
عالوه براین، برخی از بافت های بدن از 
جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، 

استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند 
است.

شاخص اهدای عضو )PMP( شامل 
تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر 
جمعیت است؛ این رقم در کشور اسپانیا 
به عنوان پیشتاز اهدای عضو در جهان 

۴۶ است.
شــیوع بیماری کرونا از اواخر سال 
۹۸، آمار اهدای عضو از بیماران مرگ 
مغزی در اســتان اصفهان را کاهش 
داد؛ تعداد بیمــاران مرگ مغزی که 
اهدای عضو از آنها صورت گرفت در 
سال های ۹۷ و ۹۸ معادل ۴۹ و ۴۲ نفر 
بود که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب 

به ۱۷ و ۲۵ نفر رسید.

اخبار اصفهان: مجموعه باغ غدیر از ۲۴ 
فروردین به مدت پنج شب در ویژه برنامه 
»بهار جان ها« میزبان میهمانان ماه 

ضیافت الهی است.
معــاون اجتماعــی و مشــارکت های 
مردمــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره 
بــه برگــزاری ویژه برنامــه »بهــار 
ــارک  ــاه مب ــب های م ــا« در ش جان ه
رمضــان اظهــار داشــت: ایــن برنامــه بــا 
حضــور قاریــان برتــر بین المللــی و ملی 
ــیدجواد  ــاکرنژاد، س ــد ش ــه حام از جمل
ــد  ــتی، احم حســینی، مســعود نیک دس
ــا  ابوالقاســمی و حمیدرضــا احمــدی وف

ــر  ــان برت ــر از قاری ــج نف ــن پن و همچنی
نوجــوان و گروه هــای تواشــیح بشــارت 

ــود. ــزار می ش ــق برگ و فل
ــار  ــه به ــزود: در برنام ــی اف ــعید امام س
جان هــا کــه از ۲۴ تــا ۲۸ فروردیــن 
مــاه از ســاعت ۲۰:3۰ تــا ۲۲:3۰ در 
محــل بــاغ غدیــر برنامــه ریــزی شــده 
ــان سیدبشــیر حســینی و تعــدادی  میزب
ــس  ــی پ ــه »زندگ ــران برنام از تجربه گ

ــود. ــم ب ــی« خواهی از زندگ
وی قرعه کشــی کمک هزینــه ســفر 
بــه کربــالی معلــی، مجری گــری 
و مســابقه را از دیگــر بخش هــای 
ــن  ــه داد: ای ــه دانســت و ادام ــن برنام ای
ویژه برنامــه شــامل تــالوت قــاری برتر 
کشــوری بــه مــدت 3۰ دقیقــه و تالوت 
ــه و  ــه مــدت ۱۰ دقیق ــاری نوجــوان ب ق
ــارت و  ــای بش ــیح گروه ه ــرای تواش اج
ــان  ــب در می ــک ش ــورت ی ــق به ص فل
اســت و قرعه کشــی کمک هزینــه 
ســفر بــه کربــال نیــز هــر شــب از میــان 
شــرکت کنندگان صــورت می گیــرد.

اخبار اصفهان: رئیــس پلیس فتای 
اســتان اصفهان گفت: با فرا رسیدن ماه 
مبارک رمضان، کالهبرداران بر شیوه های 
مخصوص کالهبرداری در این ماه تمرکز 
کــرده و فعالیت های خــود را دو چندان 

می کنند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: 
یکی از اقدامات مجرمــان ارائه فایل ها 
و دعاهای مذهبی برای دانلود اســت که 
گاه برخی از آن ها آلوده به بدافزار اســت، 
بنابراین شهروندان باید نسبت به دریافت 
اپلیکیشــن ها و فایل ها از منابع مختلف 

دقت الزم را داشته باشند.
این مقام انتظامی افزود: جمع آوری نذورات 

به صورت مجازی برای رساندن به دست 
افراد نیازمند از شگردهای این مجرمان 
بوده که تالش دارند با سوءاســتفاده از 
اعتقادات و احساسات شهروندان در ماه 
مبارک رمضان از آن هــا کالهبرداری 
کنند. وی با اشــاره به فعالیت سایت ها و 
کانال هایی که به مناســبت ماه مبارک 
رمضان ادعا دارند برای نیازمندان کمک 
جمع می کنند، افزود: شهروندان مراقب 
باشند و برای کمک به افراد بی بضاعت یا 
بیماران نیازمند حتماً از طریق سایت های 
رســمی مؤسســات معتبر اقدام کنند و 
به هیچ عنوان به پیام هایی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود اطمینان نکنند. 
ســرهنگ مرتضوی در خصوص دیگر 
ترفندهای این مجرمان سایبری گفت: 
در پی تبلیغات جمع آوری نذورات و کمک 
برای نیازمندان، شاهد ارسال لینک های 
جعلی در کانال ها و شبکه های اجتماعی 
هستیم که با ســرقت اطالعات بانکی 
شهروندان حســاب بانکی آن ها را خالی 

می کنند.

اداره  رئیـس  اصفهـان:  اخبـار 
گردشگری سـازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشـی شـهرداری اصفهان از استقبال 
ویژه برنامـه  از  شـهروندان  خـوب 
»رمضان گرد« خبـر داد. علیرضا مسـاح 
با اشـاره به آغـاز برنامـه »رمضان گرد« 
از ۲۱ فروردیـن مـاه اظهـار داشـت: 
ایـن برنامـه بـا محوریـت گردشـگری 
از مکان هـای معنـوی و مذهبـی شـهر 

اصفهـان در حـال برگـزاری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بازدید از سـه امامـزاده 
شـاخص شـهر اصفهـان در برنامـه 
ایـن  مدفـن  افـزود:  رمضان گـرد 
امامـزادگان کـه شـامل آسـتان مقدس 

امامـزاده اسـماعیل )ع(، امامـزاده جعفر 
)ع( و امامـزاده هـارون والیت )ع( اسـت 
هم دارای ارزش های تاریخی و معماری 
جذاب بوده و هـم مردم اصفهـان ارتباط 
معنوی باالیی با ایـن امامـزادگان دارند. 
وی ادامه داد: برنامـه رمضان گرد در کنار 
معرفـی ارزش هـای معمـاری، تاریخی 
و زیبایی شناسـی ایـن امامـزادگان، 
بـه شـرح مباحـث معنـوی مـاه مبارک 
رمضـان و سـنت های مـردم اصفهـان 
در ایـن مـاه می پـردازد. در پایـان ایـن 
بخش شـرکت کنندگان بـه تخت فوالد 
می رونـد و بازدیـد از ایـن مـکان را از 
تکیه سـیدالعراقین آغـاز کرده و سـپس 
بـر اسـاس رده سـنی بـه بازدید از سـایر 
مسـیرها می پردازند تا از فضـای معنوی 
تخت فوالد بهره کافی را ببرنـد. در پایان 
نیـز بـا یـک افطـاری سـاده در خدمـت 
شـرکت کنندگان خواهیـم بـود. گفتنی 
اسـت؛ عالقه منـدان بـرای ثبت نـام در 
برنامـه رمضان گـرد می توانند با شـماره 
۰۹3۰۷۵۶3۲۱۵ تمـاس حاصـل کنند.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

رئیس پلیس فتای استان اصفهان: رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ضیافت بهار قرآن با »بهار جان ها«
مراقب شگردهای مجرمان سایبری در 

ماه رمضان باشید
رمضان گرد؛ تجربه گردشگری معنوی 

در ماه ضیافت الهی

سرپرست این شـرکت در جلسـه افتتاحیه این ارزیابی ضمن تبریک سال نو 
و حلول ماه مبارک رمضان، گفت: نقش مسـئولیت اجتماعـی در بنگاه های 
اقتصادی همـواره از جمله مهم ترین مسـائل مهم بوده و به جـرات می توان 
گفت که در جهـان امروز برای دسـت یابی به رضایت و وفاداری مشـتریان و 
جوامع مختلف نسـبت به یک بنـگاه اقتصـادی باید رعایت اصـول اخالقی 
توام با حفـظ مسـئولیت اجتماعی باشـد تـا موفقیت و توسـعه پایـدار ایجاد 

گردد.
مهندس ابوالقاسـم عسـکری، گفت: در جهان امروز نگرش مسئولیت های 
اجتماعـی رمز پایـداری فعالیت هـا و ارتقـای رضایتمندی جامعه نسـبت به 
فعالیت های شـرکت اسـت و چنانچه گاز اصفهان نیـز بخواهـد از همیاری 
و همـکاری جامعـه در ارتقـای سـطح خدمت رسـانی بهره منـد گـردد، باید 
اسـتراتژی های خود را بـا عمل بـه مسـئولیت های اجتماعی همراه سـازد.

وی، با اشــاره به اخــذ اســتانداردهای مدیریتــی و ایزوهــای ۹۰۰۱، ۵۰۰۰۱، 
 EFQM و INQA ۱۰۰۰۲،۱۰۰۰۴، ۱۰۰۱۵ و 3۱۰۰۰ و تندیس هــای
ــه  ــن شــرکت ب ــزود: ای ــر، اف ــن شــرکت طــی ســالهای اخی و... توســط ای
ــه  ــی و به صــورت داوطلبان ــی از مســئولیت های اجتماع لحــاظ درک واقع
اقــدام بــه جــاری ســازی الزامــات ایــن اســتانداردها نمــوده و هــدف از این 
ارزیابــی صرفــاً دریافــت جایــزه نیســت بلکــه آگاهــی از ســطح اقدامــات 

انجــام گرفتــه در ایــن حــوزه اســت.
مهندس عسکری، گازرسـانی ایمن و مسـتمر به ۱۱۲ شـهر، ۱۰۶۷ روستا، 
بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی با اشـتراک پذیری بیـش از یک میلیون و ۹۰۰ 
مشـترک، اجرای ۲۷ هزار کیلومتر شـبکه، یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشعاب، 
راه اندازی 3 هزار ایسـتگاه گاز و حفاظت از زنگ و ۱۶۲ جایگاه سـی.ان.جی 
را بزرگترین اقدام و رسـالت خطیر این شـرکت در راسـتای مسـئولیت های 

اجتماعی خود بـرای ایجاد رفاه و اشـتغال مردم عنـوان کرد.
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهان، انعقـاد تفاهم نامه با سـازمان های 
مختلـف اعـم از صداوسـیما، دانشـگاه اصفهـان، دانشـگاه صنعتـی، جهاد 
دانشگاهی، شـهرک علمی و تحقیقاتی، شهرداری، سـازمان زندان ها، نظام 
مهندسی به منظور پیشـبرد برنامه های مسـئولیت های اجتماعی، استفاده از 
انرژی هـای تجدیدپذیر، سـاخت مجهزترین ایسـوزوی مقابله بـا بحران و 
حـوادث گاز، بهینه سـازی موتورخانه ها، اجـرای برنامه های مقابلـه با کرونا، 
تکریم کارکنـان، بازنشسـتگان و خانواده هـای آنها، توجه به ارتقای سـطح 
دانش پیمانکاران و تأمین کننـدگان و ...از مهمترین اقدامات این شـرکت در 

راسـتای مسـئولیت های اجتماعی طی سـال گذشـته بوده است.
مهندس عسـکری، اظهار کرد: با اقدام های خوبی که در سـطح این شرکت 
در انجام شـده می توان گفت که این شـرکت به یـک بلوغ سـازمانی در این 

حوزه مسـئولیت های اجتماعی رسیده است.

مریم یـادگاری: فرآینـد ارزیابی چهارمیـن جایزه ملی 
مسـئولیت های اجتماعـی، بـا هـدف ارتقـای سـطح 
خدمـات و رضایـت جامعـه در شـرکت گاز اسـتان 

اصفهـان برگزار شـد.

گزارش

برگزاری ارزیابی چهارمین 
جایـزه ملـی مسـئولیت های 

اجتماعی درشرکت

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان
اعالم کرد:

اهدای عضو سال گذشته در اصفهان ۴۷ درصد افزایش یافت
در مقایسه با سال ۹۹؛ 



شهرسـتان کاشـان قطب تولیـد انرژی خورشـیدی در 
اسـتان اصفهان و از برترین ها در کشـور شـناخته شده 

است.
سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان کاشـان در معارفـه 
رئیـس اداره بـرق کاشـان شـرایط آب وهوایـی ایـن 
شهرسـتان بـا داشـتن ۳۰۰ روز آفتابـی را مناسـب در 
زمینـه تولیـد انـرژی خورشـیدی دانسـت و گفـت: با 
ایـن ظرفیـت مطلـوب شهرسـتان کاشـان چند سـالی 
اسـت کـه در زمینـه تولیـد انرژی خورشـیدی پیشـتاز 
شـده و هـم اکنـون از شـهرهای پیشـرو در تولیـد این 
نـوع انـرژی شـناخته شـده و در ایـن زمینـه مدیـران 
نیـاز  مـورد  بـرق  از  بخشـی  تأمیـن  عـاوه  صنایـع 

شهرسـتان کسـب درآمـد می کننـد.
 دکتـر محمـد شـریف زارعـی خاطـر نشـان کـرد: 
کاشـان با این روزهای افتابی باید مورد اسـتفاده بهینه 
قـرار گیـرد و بـا سـاخت نیروگاه هـای خورشـیدی از 

ایـن نعمـت خـدادادی بهـره الزم بـرده شـود.
سرپرسـت فرمانـداری ویـژه کاشـان اظهـار داشـت: 

ایـن شهرسـتان نزدیـک بـه ۲۱۰ هـزار مشـترک بـرق 
دارد کـه ایـن تعداد مشـترک، قابل توجـه و ضروری 
کـه توجـه ویـژه ای بـه بهبـود خدمت رسـانی بـه ایـن 

شود. شهرسـتان 
بـه گفتـه زارعـی، سـاالنه سـه ونیم مـگاوات بـرق از 
طریـق انـرژی خورشـیدی در ایـن شهرسـتان تولیـد 
می شـود کـه معـادل ۳۵ درصـد ایـن نـوع تولیـد در 

اسـتان اصفهـان اسـت.
در ایـن آییـن کـه بـا حضـور جـواد نایینـی نماینـده 
ویـژه رییـس مجلـس شـورای اسـامی در کاشـان و 
آران و بیـدگل در فرمانـداری ویـژه کاشـان برگـزار 
شـد، بـا قدردانـی از تاش هـای امیر رمضانی، شـاپور 
حدادی پـور به عنـوان مدیـر جدیـد امـور بـرق ایـن 

شهرسـتان معرفـی شـد.
 گفتنی اسـت: اسـتان اصفهان یک هزار نیـروگاه برق 
بـا ظرفیت تولیـد ۱۳ مـگاوات دارد که از ایـن تعداد، 
۲۳۵ نیروگاه در کاشـان سـه و نیم مگاوات برق تولید 

می کنند.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان کاشـان با بیـان اینکه 
شـعبه های  در  پرونـده   ۹۷ خصـوص  ایـن  در 
مختلـف قضائـی تشـکیل شـد، تصریح کـرد: با 
توجـه به ایـن پرونده ها میزان مبلـغ کاهبرداری 
شـده از مـردم مشـخص شـد کـه ایـن فـرد بیش 
و  هموطنـان  از  ریـال  میلیـارد  هـزار  هفـت  از 

همشـهریان عزیـز کاهبـرداری کـرده اسـت.
سـرهنگ حسـین بسـاطی بـا اشـاره بـه وصـول 
و  شـهروندان  سـوی  از  متعـدد  گزارش هـای 
آنهـا  از  فـردی  کاهبـرداری  مبنـی  هموطنـان 
اظهـار داشـت: ایـن فـرد بـه بهانه هـای مختلـف 
از جملـه جمـع آوری کمـک بـرای نیازمنـدان 
کاهبـرداری  هموطنـان  از  زندانیـان  آزادی  و 

می کـرد.
کار  دسـتور  در  موضـوع  ایـن  افـزود:  وی 
مأمـوران پلیـس قـرار گرفـت، ابـراز داشـت: در 
بررسـی های بـه عمـل آمـده مشـخص شـد کـه 
ایـن فـرد سـابقه کاهبرداری هـای متعـدد مالـی 
در اسـتان های مختلـف از جملـه قـم، اصفهـان، 
مرکـزی، خراسـان رضوی، تهـران و چهارمحال 

و بختیـاری را دارد.
وی بـا اشـاره بـه حساسـیت موضـوع و اسـتفاده 
از تمـام ظرفیت هـای پلیـس بـرای شناسـایی و 
دسـتگیری این فرد کاهبردار خاطرنشـان کرد: 
در نهایـت بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای اطاعاتـی 
متهـم در یکـی از اسـتان های هم جوار شناسـایی 
و طـی هماهنگـی با دادسـتان عمومـی و انقاب 
کاشـان و بـا اخـذ نیابـت قضائـی متهـم در محل 

مخفیـگاه خود دسـتگیر شـد.
سـرهنگ بسـاطی افزود: متهم دسـتگیر شـده در 
بازجویـی مأمـوران بـه جرم خـود اعتـراف کرد 
و پرونـده متشـکله بـرای سـیر مراحـل قانونـی 

تحویـل مراجـع قانونی شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متأسـفانه کاهبـرداران 
طعمه هـای  اغواکننـده  پیشـنهادات  بـا  معمـوالً 
خـود را انتخـاب می کننـد، تاکیـد کـرد: الزم 
اسـت مـردم عزیـز از اعتمـاد بـه افـراد ناشـناس 
خـودداری کرده و در صورت مشـاهده هرگونه 
موارد مشـکوک مراتـب را به مرکز فوریت های 

پلیسـی ۱۱۰ اطـاع دهنـد.

 شـهردار کاشـان از بهسـازی و مرمت فاز دو بازارچه 
سـردار بـا اعتبـار ۵ میلیـارد ریـال خبـر داد و اظهـار 
داشـت: با توجـه به پیشـینه و موقعیت بازارچه سـردار 
و  اقتصـادی شـهروندان  موقعیـت  در  اهمیـت آن  و 
گردشـگری کـه تـا کنـون بیـش از ۱۵ میلیـارد ریـال 

هزینه شـده اسـت،
وی تصریـح کـرد: کف فرش بازارچه سـردار تا گذر 
میـدان امیـر، اصـاح و حـذف زایده هـای فیزیکـی 
همراه با تعویض انشـعاب های غیربهداشـتی و فرسوده 
اقدامـات  به عنـوان  از سـازمان های خدماتـی  برخـی 
ضـروری بـرای بهسـازی این مسـیر مـورد توجـه قرار 
گرفتـه بودحسـن حسـن بخشـنده اظهـار کـرد: احیـا 
و بازآفرینـی معبرهـا و مکان هـای تاریخـی یکـی از 
ایـن  در  کـه  اسـت  شـهری  مدیریـت  رویکردهـای 
برنامه ها سـعی می شـود ضمـن توجه به حفـظ هویت 
و اصالت مکان و بنا، دسترسـی آسـان برای اسـتفاده و 

بهره منـدی شـهروندان نیـز رعایـت شـود.
وی افـزود: اجـرای ایـن طـرح شـامل ۵۰۰ مترمربـع 
بلـوک فـرش، ۲۰۰ متـر طـول اجـرای لوله گـذاری 
هدایـت هـرز آب، اجـرای ۲۰۰ متـر سـنگ طـرح 
دار در حاشـیه بازارچـه، اصـاح شـبکه بـرق و آب 
بـه طـول ۱۰۰ متـر، تخریـب ۵۰۰ متـر مربع آسـفالت، 
خاک بـرداری، نصـب بـوالرد، اجـرای پـل کانیـوو و 

بتن ریـزی بـوده اسـت.
از  یکـی  کاشـان  بـزرگ  بـازار  گفـت:  بخشـنده 
شـاهکارهای معمـاری بازارهـای ایـران اسـت کـه از 
دیربـاز به جهت سـاماندهی منظم و معمـاری بی نظیر 
و بـا شـکوه فضاهـا، مـورد توجه و تحسـین بـوده و به 
شـماره ۱۲۸۴ در شـهریور ماه ۱۳۵۵ در فهرسـت آثار 

ملـی کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت.
شهردار کاشـان، افزود: بازار بزرگ این شهر، مجوعه 
ای از ۲۲ اثـر تاریخـی اسـت کـه تیمچـه امین الدولـه، 
تیمچه بخشـی، کاروانسـرای نـو و گمـرک، آب انبار 
صبـاغ، مسـجد و مدرسـه میانچـال، مسـجد میرعماد، 
مسـجد و مدرسـه امام خمینـی )سـلطانی(، آب انبار و 
حمـام گذرنـو و حمام خان بخشـی از این آثار اسـت.

به  توجه  با  اردستان گفت:  بهداشت  مرکز  رئیس 
افزایش  و  افغانستان  در  سرخک  بیماری  طغیان 
ایران،  به  آن  وارده  موارد  خصوص  در  نگرانی 
دوم  و  اول  نوبت  تأخیری  موارد  است  ضروری 
واکسن MMR در اسرع وقت شناسایی و نسبت 

به واکسیناسیون آنها اقدام شود.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اشرفی  رضا 
بیماری سرخک یک بیماری ویروسی است که در 
چند سال گذشته در کشور ما در حال حذف شدن 
است، ولی ساکنان برخی از کشورهای اطراف مانند 
افغانستان با توجه به اینکه جمعیت آنها در کشور ما 
تردد می کنند، نمی گذارند این حذف بیماری رخ 

دهد.
وی با بیان اینکه مراکز بهداشت هر تعداد واکسن 
به  تزریق می کنند  ایرانی  فرزندان  به  سرخک که 
بچه های افغانی هم تزریق می کنند، افزود: در حال 
حاضر به دلیل اینکه ۹۹ درصد جامعه کشور هدف 
ویروس سرخک در کشور واکسن دریافت کردند 

نگرانی وجود ندارد.
به  توجه  با  اردستان گفت:  بهداشت  مرکز  رئیس 
افزایش  و  افغانستان  در  سرخک  بیماری  طغیان 
ایران،  به  آن  وارده  موارد  خصوص  در  نگرانی 
دوم  و  اول  نوبت  تأخیری  موارد  است  ضروری 

واکسن MMR در اسرع وقت شناسایی و نسبت 
به واکسیناسیون آنها اقدام شود.

کودک   ۴۹۳ تاکنون  شبکه  اینکه  بیان  با  اشرفی 
دریافت  را  خود  سرخک  واکسن  سال  یک  زیر 
کردند، گفت: در شهرستان اردستان ۱۰۰ درصد 
جامعه هدف واکسن سرخک را دریافت کردند و 
همکاران ما مرتب در حال رصد موارد مشکوک 
و  کشف  برای  و  هستند  شهرستان  در  ویروس 

اقدامات پیشگیری برنامه ریزی شود.
وی با تأکید بر اینکه عائم این بیماری حاد و به 
پوستی،  بثورات  چشم،  قرمزی  باال،  تب  صورت 
کند شدن تعداد تنفس، سرفه، ترشح و گرفتگی 
بینی است، افزود: خوشبختانه تاکنون در شهرستان 
بیماری  به  ابتا  خصوص  در  مراجعه ای  اردستان 
ما  نگرانی  اصلی  علت  ولی  نداشته ایم،  سرخک 
از این بیماری همه گیری کشور همسایه است که 

ممکن است وارد ایران شود.
رئیس مرکز بهداشت اردستان با اشاره به وضعیت 
بیماری کرونا گفت: آمارهای روزانه ناشی از آن 
است که همچنان این ویروس در جامعه وجود دارد 
ولی ممکن است نوع آن تغییر کرده باشد. در حال 
حاضر مهم ترین موضوعی که می تواند این ویروس 
را کنترل و یا محدود کند واکسیناسیون، استفاده از 

ماسک و فاصله گذاری فیزیکی است.
ماه های  در  با تاش هایی که  اینکه  بیان  با  اشرفی 
برتر  رتبه  اردستان  شهرستان  شده  گذشته 
 ۵۸ حدود  گفت:  دارد،  را  استان  واکسیناسیون 
درصد از جامعه هدف در گروه سنی باالی ۱۸ سال 
ُدز سوم واکسن خود را دریافت کردند. همچنین 
۹۴ درصد گروه سنی باالی ۱۲ سال دریافت کردند 
علیه  بر  تا ۱۲ ساله حدود ۸۵ درصد  از ۵ ساله  و 

ویروس کرونا واکسینه شدند.
وی ادامه داد: در هر جامعه ای زمانی که ۸۵ درصد 
مردم بر علیه بیماری واکسینه شوند می توانند ادعا 
کنند که آن بیماری را کنترل کرده اند. البته افراد 
حساسی در هر جامعه ای وجود دارد که با وجود 
اینکه واکسن دریافت کردند اگر موارد پیشگیرانه 

را انجام ندهند، مجدد دچار بیماری شوند.
رئیس مرکز بهداشت اردستان با اشاره به تغییر رنگ 
خانواده ها  نگرانی  و  قرمز  به  شهرستان  کرونایی 
خاطرنشان  مدارس،  حضوری  کاس های  درباره 
کرد: بازدیدهای هفتگی از مدارس شهرستان توسط 
با  انجام است، ولی  بهداشت در حال  کارشناسان 
توجه به اصرار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر 
برگزاری حضوری مدارس هیچ گونه محدودیتی 

برای مدرسه ها برنامه ریزی نشده است.

رئیس مرکز بهداشت اردستان:

خانواده ها تزریق به موقع واکسن سرخک کودکان را جدی بگیرند

بررسیعملکرددستگاههایاجراییدرصدورمجوزهایکسبوکار

درآخرین رتبه بندی های صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا قرار داریم
یک عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس گفت که ما در 
آخریـن رتبه بندی های صـدور مجوزهای کسـب وکار 
در دنیـا هسـتیم به طـوری کـه رتبـه ایـران در میـان ۱۹۰ 
کشـور، ۱۲۷ اسـت. باید تاش شـود این جایگاه بهبود 
یابـد کـه نتیجـه آن افزایـش سـرمایه گذاری در کشـور 

است.
به گزارش ایسـنا، مهدی طغیانی در جلسه علنی مجلس 
و در جریـان بررسـی گزارش کمیسـیون ویژه جهش و 
رونـق تولید و نظـارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسـی 
در خصـوص عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی در زمینـه 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار گفـت: بهبـود فضای 

کسـب و کار موضـوع مـورد تاکید نماینـدگان مجلس 
اسـت کـه در ایـن دولـت هم مـورد توجـه قـرار گرفته 
اسـت و ایـن تاش هـا می توانـد بـا قانـون بهبـود صدور 

مجوزهـای کسـب و کار به نتیجه برسـد.
صـدور  قانـون  رهبـری  معظـم  مقـام  داد:  ادامـه  وی 
مجوزهای کسـب وکار را یکی از قوانین خوب مجلس 
دانسـتند، منتها هنوز ایـن قانون در رفت وبرگشـت بوده 

و بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـاغ نشـده اسـت.
طغیانـی گفـت کـه مرحلـه بعـد از ثبـت الکترونیکـی 
مجوزهـا، تکمیـل درگاه ملـی مجوزهـا اسـت. جوان ها 
قصـد راه انداختـن کسـب وکار دارنـد امـا برای کسـب 

بـه  خـود  نظـر  مـورد  دسـتگاه های  بـه  بایـد  مجوزهـا 
موضـوع  ایـن  کننـد  مراجعـه  حضـوری  صـورت 
می دهـد. رخ  بسـیاری  تخلفـات  و  بـوده  فسـادآفرین 

آخریـن  در  مـا  کـرد:  بیـان  پایـان  در  طغیانـی 
در  کسـب وکار  مجوزهـای  صـدور  رتبه بندی هـای 
دنیـا قـرار داریـم به طـوری کـه رتبـه ایـران در بیـن ۱۹۰ 
کشـور، ۱۲۷ اسـت. باید تاش شـود این جایگاه بهبود 
یابـد کـه نتیجـه آن افزایـش سـرمایه گذاری در کشـور 
انتظامـی،  نیـروی  اسـت. بسـیاری از دسـتگاه ها ماننـد 
پاالیشـگاه ها و وزارت نفت هنوز به درگاه نپیوسـته که 
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شهرستان

سرپرست فرمانداری شهرستان خبر داد:

کاشان پیشتاز در تولید انرژی خورشیدی در کشور
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اطالع داد:

دستگیری کالهبردار ۷ هزار میلیارد ریالی در کاشان

شهردار کاشان خبر داد:

 بهسازی بازارچه سردار
در شهر

گزارش تصویری

بازدیـد شـهردار نجـف آبـاد از معاونـت خدمـات شـهری و سـازمان 
عمـران و بازآفرینی شـهری و نشسـت صمیمی با پرسـنل خدمتگزار.

منبع:پایگاهخبریخاوران

گزارش

گل عزیـز اسـت و گل محمـدی بـه برکت نامـش، زندگی زمینیان را آکنده از عطری بهشـتی 
می کنـد و سـخاوت گل محمـدی آن چنـان اسـت کـه حتـی اگـر سـاکن کویـر هـم شـود، 
سـفره زمیـن را زینـت می بخشـد. محمـود سـاجدی اولین کارآفرینی اسـت که ۱۱ سـال پیش 
پـرورش و برداشـت گل محمـدی را در کویـر نوش آبـاد آغاز کـرد تا امروز به عنـوان یکی از 

ظرفیت هـای مهـم اقتصـادی در اقلیـم کویری ترویج شـود.
محمـود سـاجدی، اولیـن مجـری طـرح گل محمـدی در نوش آبـاد در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
اظهـار کـرد: مرکز عمده کشـت گل محمدی همیشـه مناطق کوهپایه ای و کوهسـتانی قمصر 
و نیاسـر و برزک و جوشـقان بوده اسـت، اما طبیعت خاص منطقه کویری باعث کیفیت بهتر 

گل محمدی و اسـانس آن شـده اسـت.
وی افـزود: گل محمـدی در بخـش کویری نوش آبـاد، در نیمـه اول فروردین گل می کند که 
بـه علـت آنکـه زودتـر از گل هـای مناطق کوهسـتانی اسـت، از اسـانس و عصاره بیشـتری نیز 
برخـوردار هسـتند کـه ایـن موضـوع باعـث می شـود تا کشـت گل و گیاهـان دارویـی مقرون 

به صرفه باشـد.
اولین مجری طرح گل محمدی در نوش آباد افزود: در دورانی که در دانشـگاه کاشـان شـاغل 
بـه کار بـودم، مطالعات پژوهشـگران را که بررسـی می کـردم به این نتیجه رسـیدم که پرورش 
و کاشـت گل محمـدی نمی توانـد محـدود بـه مناطـق کوهپایـه ای باشـد بنابرایـن با مشـورت 
کارشناسـان، کاشـت آزمایشـی آن را با هزینه شـخصی و در یک زمین به وسـعت دو جریب 

آغـاز کردم.
کاشـت گل محمـدی در زمین های شـور کویر، در نـگاه اول، چندان عاقانه نبود و مسـئوالن 
هـم، چنـدان توجهـی نکردنـد اما او از تبار صبر و صابت بود و هشـت سـال از بهتریـن دوران 
زندگـی اش را در سـلول های زنـدان موصـل گذرانـده بـود تا همپـای آزادگان سـرفراز حزب 

بعـث عـراق را تسـلیم اراده خـود کننـد و ایـن بـار نیز با تـوکل به خدا شـروع کرد.
سـاجدی تصریـح کـرد: کاشـت گل محمدی در همـان سـال اول، برای من با موفقیت نسـبی 
همراه شـد و سـال دوم بود که با توجه به شـرایط کاشـت، داشـت و برداشـت محصوالتی مثل 
جـو، گنـدم، خربـزه و هندوانه، چند نفر در وسـعت کم، کاشـت گل محمـدی را آغاز کردند 

و امـروز بـه فاصلـه زمانی، یـک دهه فقـط ۲۰ کارگاه گابگیری در نوش آباد فعال اسـت.
وی تأکیـد کـرد: کشـت گل محمـدی و صنایع فرآوری آن شـامل گاب و اسـانس به عنوان 
یـک اشـتغال پـاک و پایـدار مـورد توجـه مـردم در مناطـق کویـری قـرار گرفتـه اسـت ولـی 
مسـئوالن جهـاد کشـاورزی بایـد بـه یـاری کشـاورزان آمـده و راهکارهـای فنـی و تخصصی 
را در اختیـار آنهـا قـرار دهنـد. ایـن کارآفریـن حـوزه کشـاورزی گفـت: کارشناسـان برایـن 
باورنـد کـه یـک هکتار گل محمـدی در دوران برداشـت آن، روزانه برای ۲۵ نفر شـغل ایجاد 
می کنـد ضمـن اینکـه برداشـت گل و آیین هـای سـنتی گاب گیـری می توانـد فرصتی باشـد 

بـرای سـرمایه گذاری در حـوزه گردشـگری کـه منجـر بـه رونـق اقتصـادی منطقه می شـود.
سـاجدی افـزود: کشـت گل محمـدی در مناطـق کویـری، بـه عنـوان یـک گیـاه راهبـردی و 
اقتصـادی، باعـث افزایـش بهـره وری و درآمـد کشـاورزان اسـت به طوری که سـال گذشـته، 
حـاج امـراهلل کاشـی، بـا اسـتفاده از آبیـاری قطـره ای توانسـت شـش تـن گل محمـدی در هر 

هکتـار تولیـد کند.
اولیـن مجـری طـرح گل محمـدی در نوش آبـاد با اشـاره به تولیـد محصوالت کشـاورزی در 
مناطـق کویـری گفت: گندم، هندوانه و خربزه و خیـار از جمله محصوالت نوش آباد و مناطق 
همسـایه آن اسـت کـه برای تولید یـک کیلو گندم ۱۳۰۰ لیتـر آب و برای هندوانـه و خیار نیز 
بـه ترتیـب ۵۰۰ و ۲۰۰ لیتـر آب مورد نیاز اسـت که بحران آب را در کشـور تشـدید می کند.

دنیـای امـروز بر پایه اسـتفاده از علم و فنّاوری مدیریت می شـود و کشـاورزی نیـز از این دایره 
خـارج نیسـت و کارشناسـان و مسـئوالن دولتـی باید همپای کشـاورزان حرکت کننـد و برای 
توسـعه کشـاورزی صنعتی راهـکار بدهند به ویژه آنکـه بحران آب، بیش از نیم قرن اسـت که 

زندگی سـاکنان دشـت کاشـان را تهدید می کند.
ایـن کارآفریـن نوش آبـادی گفـت: مدیـران اجرایـی بـرای ایجـاد اشـتغال و جلوگیـری از 
مهاجـرت شـهروندان، بایـد کشـت جایگزیـن را ترویـج کننـد کـه کاشـت گل محمـدی بـا 
توجه به زمان برداشـت، کیفیت محصول و سـازگاری آب وهوا، جایگزین مناسـب در مناطق 

اسـت. کویری 
وی تصریـح کـرد: کشـور مـا با وجـود نزدیک بـه دو هـزار گونه گیـاه دارویی در کنـار هند، 
چیـن و یونـان، صاحب طب سـنتی بـوده و ترویج کشـت گل و گیاهان دارویی، اشـتغال زایی 

و درآمدزایـی باالیـی بـه ویـژه در مناطق کویری به همـراه دارد.
سـاجدی تأکیـد کرد: پتانسـیل خوبـی برای تولیـد و صـادرات گل و فرآورده هـای آن داریم، 
امـا مسـئوالن تصمیم گیرنـده بـه کلمـه بخـش خصوصـی بسـنده کـرده و از حمایـت و توجه 
جـدی بـه کشـاورزان غافـل شـده اند در حالی که هلنـد برای تولیـد گل از نورهـای مصنوعی 

می کند. اسـتفاده 

پرورش و برداشت گل محمدی؛ یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی در 
اقلیم کویری

گِل محمدی زینت بخش کویر نوش آباد شد
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 In recent years, the water cri-
sis has caused serious chal-
lenges in Iran’s agriculture 
sector.
To solve this problem, several 
solutions, including the imple-
mentation of pressurized irri-
gation project and greenhouse 
cultivation, have been empha-
sized by experts and officials in 
this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program is one of the priority 
projects of this ministry which 
aims at increasing productivi-
ty, efficiency, and water con-
sumption management in the 
agriculture sector.
The program was approved in 
the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) 
under the framework of the 
National Resilient Economy 
Plan.
The development of the coun-
try’s agricultural parks and 
greenhouses not only is going 
to create new job opportunities 

but also increases the coun-
try’s non-oil exports and helps 
preserve the environment and 
the national water and soil re-
sources.
In last August, Darioush Sa-
lempour, the director of the 
Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program, 
had mentioned the ministry’s 
plans for the modernization 
and renovation of the country’s 
traditional and old greenhous-
es, saying: “Our plan in the 
10-year horizon is to improve 
and renovate more than 5,000 
traditional, wooden and worn-
out greenhouses across the 
country.”
“We have planned to renovate 
about 650 to 700 hectares 
of traditional and worn-out 
greenhouses each year,” he 
added.
Due to the growing need of 
the market for flowers and 
ornamental plants, as well as 
off-season vegetables and 
summer crops, greenhouse 

cultivation has become one of 
the most profitable agricultural 
sectors today.
Cultivation in the controlled 
space of the greenhouse will 
have an average of 10 times 
higher yield per unit area than 
outdoor cultivation due to suit-
able environmental conditions.
For example, in the case of 
cucumber, each square meter 
in the greenhouse will have 
a production capacity of 20 
kilograms of cucumber, while 
compared to outdoor produc-
tion, the production capacity 
of one square meter of arable 
land will be much lower and 
about two kilograms.
Significant reduction in wa-
ter consumption in modern 
greenhouses is in fact the ma-
jor advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to the closed environment, 
water loss through various 
evaporation ways is greatly 
reduced. Also, through mech-

anized irrigation methods such 
as irrigation canvas and irriga-
tion tape, water consumption 
is minimized.
Increased control over pests, 
weeds and diseases is the oth-
er advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to accurate monitoring and 
control of pests and diseases, 
especially the use of biological 
control methods and a sharp 
reduction in the use of chem-
ical pesticides, we will see an 
increase in product quality, 
that will lead to the popularity 
of the product in the market 
and increase export capability.
As a result, along with preserv-
ing the soil and environment, 
we will see good foreign cur-
rency income.
Establishment of 3,200 hec-
tares of greenhouses targeted 
for this year
As announced by the director 
of the Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program, 3,200 hectares of 
greenhouses is targeted to be 
established in the country in 
the current Iranian calendar 
year (started on March 21).
Darioush Salempour said that 
according to the plans and 
coordination made with the 
agriculture departments of the 
provinces, 3,200 hectares of 
greenhouses will be created in 
the country, and 686 hectares 
will be improved and renovat-
ed this year.
Greenhouse development 
in each of the provinces will 
be done based on climatic 
conditions and capacities, 
infrastructure for access to 
facilities, manpower status, 
proximity to the target con-
sumer market and export mar-

kets, population, development 
history and investment in this 
field, he further explained.
This year, based on the plans 
and also the mentioned fac-
tors, provinces such as Sis-
tan-Baluchestan, Fars, Kerman 
(south of the province), Teh-
ran, East Azarbaijan, Ardebil, 
Bushehr, Khorasan Razavi, 
Hormozgan, Yazd and Isfahan 
will be given priority in the de-
velopment of greenhouses, the 
official added.
The director of the Agriculture 
Ministry’s Greenhouse Devel-
opment Program further un-
derlined that despite econom-
ic conditions caused by the 
coronavirus pandemic, sanc-
tions against the country, and 
limited credit facilities, 1,510 
hectares of new greenhous-
es, equivalent to 50 percent 
of the development goal, was 
established, and 597 hectares 
of greenhouses, equivalent to 
86 percent of the notified plan, 
was renovated in the past year.
“We try to achieve the maxi-
mum goals set in the green-
house sector this year by co-
ordinating with the provinces, 
allocating timely and cheap 
facilities and providing incen-
tives”, the official added.
He also named elimination of 
production barriers, expan-
sion of government and legal 
protections, facilitation of li-
censing conditions, payment 
of bank facilities, shortening 
of investment process, em-
powerment of implementers 
and experts by holding training 
courses, and holding special-
ized exhibitions as some of 
the programs of the ministry’s 
Horticulture Affairs Depart-
ment for greenhouse develop-
ment.

Development of greenhouses on agenda

Ansarullah Leader: 
Saudi Failure ‘Talk of 
the Town’ Across World
The leader of Yemen’s Ansarullah 
resistance movement says the inter-
national community has realized that 
Saudi Arabia and its regional allies 
have miserably failed in their devas-
tating war and siege against the Arab 
country and that they are seeking to 
exit the quagmire.
“The enemies, through sanctions, 
restrictive measures, and arrogance, 
want to weaken and force the [Yem-
eni] nation to surrender. They seek 
to sap Yemenis’ morale and create 
a sense of despair and complete de-
feat among the people,” Abdul-Malik 
al-Houthi said in a televised speech 
broadcast from the Yemeni capital city 
of Sana’a Monday evening.

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

Iran Beat Turkmenistan 
3-0 in AFC Futsal Cup 
Qualifiers
Iran’s national futsal team has gained 
a decisive victory against the team of 
Turkmenistan in its second match in 
the Asian Championship qualifiers. 
Iran’s national men’s futsal team won 
Turkmenistan 3-0 in its second match 
in the Asian Championship qualifiers 
on Monday.
The Iranian squad trounced the team 
of Maldives in its first match on Sun-
day 17-0. Qualifiers for the Futsal 
Asian Cup in the central and south 
Asian region are being held in Kyr-
gyzstan’s Bishkek, while Thailand 
hosts the qualifiers in the east and 
ASEAN regions and the United Arab 
Emirates hosts the competitions in the 
west of Asia.

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

Development of green-
houses on agenda
In recent years, the water crisis has 
caused serious challenges in Iran’s ag-
riculture sector. To solve this problem, 
several solutions, including the im-
plementation of pressurized irrigation 
project and greenhouse cultivation, 
have been emphasized by experts and 
officials in this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program is one 
of the priority projects of this ministry 
which aims at increasing productivity, 
efficiency, and water consumption 
management in the agriculture sector.

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

SDSs mitigation re-
quires enhanced diplo-
macy
Controlling sand and dust storms 
(SDSs) requires strengthening diplo-
macy, and it will never be eradicated 
unless international institutions reach 
a consensus. The SDSs phenomenon 
is no longer an uninvited guest be-
cause it has been plaguing the country 
for several years and has caused prob-
lems in many provinces. According to 
experts, natural and human factors are 
involved in the occurrence and severi-
ty of this phenomenon which is mainly 
caused by excessive consumption of 
water and drying up reservoirs.
The internal dust sources are estimat-
ed at 34.6 million hectares, generating 
an average amount of 4.22 million 
tons of dust per year, about 1.460 mil-
lion hectares are dried wetlands.

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

Ferries to operate 
Iran-Qatar route during 
World Cup
Iran considers operating passenger 
ferries to and from Qatar during the 
2022 FIFA World Cup to be hosted 
by the neighboring state in November 
and December. “Iran has considerable 
capacities to support and facilitate 
maritime traffic for [football] fans who 
are willing to travel between the coun-
try and Qatar during the World Cup,” 
the head of Ports and Maritime Organ-
ization (PMO) said on Sunday. Prepa-
rations for the sea routes are expected 
to become finalized by late September, 
Ali-Akbar Safaei added.

Iran’s annual trade 
with neighbors rises 
by 43%
The value of Iran’s trade exchang-
es with its neighboring states 
during the previous Iranian year, 
which ended on March 20, stood 
at around $52 billion, showing 
a 43% increase compared to a 
year earlier, a deputy minister 
announced. According to Iranian 
Deputy Economy Minister Alireza 
Moqaddasi, the value of the coun-
try’s trade exchanges with 15 
neighboring countries in the year 
1400 (March 21, 2021-March 20, 
2022) surpassed $51.87 billion.

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

Iran kicks off oper-
ations to boost gas 
production
Iranian Oil Minister Javad Owji 
said his ministry has started out-
put enhancement operations in 
some of the country’s gas fields 
to supply more gas to the coun-
try’s refineries. According to Owji, 
increasing the output of the gas 
fields is aimed at supplying the 
necessary feedstock for the coun-
try’s gas refineries to be able to 
operate at full capacity, Shana re-
ported on Tuesday. “Considering 
the capacities in the country’s gas 
refineries, two approaches are 
being followed: First, implemen-
tation of output enhancement op-
erations at the existing gas fields, 
and second, development of new 
gas fields and the delivery of the 
produced gas to existing refiner-
ies,” Owji said.

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

Garmsar: Island of 
Tribes
Garmsar, a city in the northern 
province of Semnan, is located in 
a region that has witnessed many 
ups and downs throughout the 
history. Thanks to the presence 
of five Iranian ethnic groups, in-
cluding Turks, Lors, Kurds, Arabs, 
and Gilakis, it is known as ‘Island 
of Tribes’. Various types of hand-
icrafts are produced in the city. 
Kilim-weaving, jajim-bafi (weav-
ing a traditional Iranian floor 
covering), pottery, monabat-kari 
(wood carving), mo’araq-kari 
(wood inlaying), jewelry making, 
gem cutting, morvar-bafi (weav-
ing baskets and bags from local 
reed) and taz’hib (illuminated 
manuscript) are among the major 
artworks created by the crafts-
people of the city. Dairy products 
are among the most famous 
souvenirs of Garmsar, along with 
fruits such as melon, pomegran-
ate and fig.

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

Leader: Opposite 
Side in Vienna Talks 
Helpless
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
on Tuesday told state officials not 
to wait for the results of the talks 
in Vienna to remove sanctions on 
Iran, urging them to press ahead 
with efforts to make draconian 
sanctions toothless.  “In your 
plans, absolutely don’t wait for the 
nuclear negotiations and instead 
move forward with your work. Do 
not let your work be disrupted if 
the negotiations reach positive or 
semi-positive or negative results,” 
he told heads of the three branch-
es of power and state officials in 
a meeting here.   Talks between 
Iran and the remaining signato-
ries of the 2015 Iran nuclear deal 
have reached a final stage, but the 
U.S. is refusing to make a political 
decision on undoing past wrongs 
against the Islamic Republic. 

The value of Iran’s non-oil trade with its neighbors dur-
ing the previous Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20) stood at $51.875 billion to register a 43 per-
cent increase year on year, head of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRICA) announced.
Alireza Moghadasi put the weight of non-oil trade with 
the neighboring countries at 100.131 million tons in the 

said year, stating that trade with the neighbors also in-
creased by 23 percent in terms of weight, IRIB reported.
The official put the annual non-oil exports to the men-
tioned countries at 75.445 million tons valued at $26.29 
billion, with a 29 percent rise in value and a 12 percent 
growth in weight.
Major export destinations of the Iranian non-oil goods 
were Iraq with $8.9 billion, Turkey with $6.1 billion, the 
United Arab Emirates (UAE) with $4.9 billion, Afghani-
stan with $1.8 billion, and Pakistan with $1.3 billion in 
imports from the Islamic Republic, followed by Oman, 
Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Armenia, Kazakhstan, 
Kuwait, Qatar, Bahrain, and Saudi Arabia, according to 
the official.
Moghadasi further stated that Iran imported 24.686 mil-
lion tons of non-oil commodities worth over $25.846 
billion in the previous year, with a 60-percent growth in 
value and a 68-percent rise in weight year on year.
The United Arab Emirates was the top exporter to Iran in 

the said period exporting $16.5 billion worth of goods to 
the country, followed by Turkey, Russia, Iraq, and Oman, 
he stated.
Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Af-
ghanistan, Armenia, Kuwait, Qatar, and Bahrain were 
other top neighboring countries that supplied goods to 
Iran in 1400, respectively.
Increasing non-oil exports to the neighboring countries 
is one of the major plans that the Iranian government 
has been pursuing in recent years.
Iran shares land or water borders with 15 countries 
namely UAE, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, 
Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, 
Turkey, Turkmenistan, and Saudi Arabia.
According to IRICA, Iran currently exports non-oil com-
modities to 40 European countries, 21 Asian countries, 
28 African countries, and 12 American countries, while 
importing from 41 European countries, 31 Asian coun-
tries, 12 American countries, and 11 countries in Africa.

Annual non-oil trade with neighbors up 43%

Iran and Qatar have signed six memoran-
dums of understanding to cooperate in 
various areas of transportation including 
air and maritime as well as in the prepa-
rations for the World Cup 2022.

The MOUs were endorsed by Iranian 
Minister of Transport and Urban De-
velopment Rostam Qasemi and Qatar’s 
Minister of Transport and Communica-
tions Jassim bin Saif Al Sulaiti in Iran’s 

southern Kish Island on Monday, IRNA 
reported.
The documents included an agreement 
previously approved by Iran’s President 
Ebrahim Raisi during his visit to Qatar, 
as well as, three cooperation MOUs on 
air transportation, an MOU on maritime 
transportation, and a document on coop-
eration regarding Qatar World Cup 2022.
As reported, the maritime agreement was 
signed by the heads of the two countries’ 
maritime organizations.
Heading a high-ranking delegation, Jas-
sim bin Saif Al Sulaiti arrived on Kish 
Island on Sunday to hold talks with his 
Iranian counterpart.
During the talks, the two sides discussed 
cooperation in a variety of areas including 
collaboration in free trade zones and also 
finalized some previously reached agree-
ments on economic cooperation.
During his meeting with Qasemi, Al Su-
laiti also expressed his country’s willing-

ness for the expansion of maritime ties 
with Iran’s southern coastal provinces.
He stressed that Iran is one of the most 
important and influential countries in the 
region, saying: “The World Cup 2022 is 
not exclusive to Qatar and we intended to 
use the capacities of all countries in the 
region in this regard.”
Qasemi for his part referred to the sign-
ing of 14 MOUs between the two coun-
tries during the visit of President Raisi 
to Doha, and stressed: “[implementing] 
the memorandum of understanding on 
maritime cooperation between the two 
countries and the facilitation of trade and 
tourism are among the most important 
issues currently discussed.”
Stating that the coastal provinces of Iran 
can have extensive trade with Qatari 
ports, the official added that the Interna-
tional Imam Khomeini port in Khuzestan 
province can be a great source and desti-
nation of trading goods with Qatar.

Iran, Qatar ink several co-op MOUs on air, maritime transportation
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), 
dropped 33,522 points to 1.445 million on Tuesday.
As reported, over 10.368 billion securities worth 
50.654 trillion rials (about $194 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 32,351 points, and the 
second market’s index dropped 43,404 points.
TEDPIX rose 31,637 points (2.2 percent) to 1.463 
million in the past Iranian calendar week (ended on 
Friday).

TEDPIX 
loses 
33,000 
points on 
Tuesday

Terror act in Imam 
Reza shrine tar-
gets national uni-
ty: intelligence 
chief
Iran’s Intelligence Minister 
Esmail Khatib has highlighted 
the motives behind a recent 
knife attack that took place in-
side the shrine of Imam Reza 
(AS) in Mashhad, saying the 
terrorist attack aims to sow 
division among the Iranian 
people. 
During his meeting with Aya-
tollah Kazem Noormofidi, rep-
resentative of the Leader in 
Golestan Province and the Fri-
day prayer’s imam of Gorgan 
on Monday, Khatib warned 
that the enemy always seeks 
to sow division and undercut 
national unity by launching 
media attacks.
He added, “However, the Ira-
nian people showed with their 
intuition and intelligence that 
they have full hope and con-
fidence in the state, and that 
this hope and trust has led to 
the steadfastness of the state 
and the people in the field.”
Khatib noted, “The enemy is 
always trying to undermine 
this unity, but the vigilance 
and management methods 
that prevail in the province 
have been able to thwart all 
the enemy’s plans and con-
spiracies.”
The intelligence minister point-
ed out, “The enemy will not 
abandon its hostility because 
of its own inclination, and it 
is natural for it to increase its 
hostility and try to deal a blow 
to the Islamic Republic.”
It is noteworthy that, on April 
5, a Takfiri element attacked 3 
clerics in the courtyard of the 
shrine of Imam Reza in the city 
of Mashhad, which led to the 
death of two of them. 
Gholam Ali Sadeghi, the head 
of the judiciary of Khorasan 
Razavi province in northeast-
ern Iran, announced that the 
perpetrator of the crime is the 
only accused in the file.
In a statement to Iranian TV 
on Monday evening, Sadeghi 
said, “After the incident at the 
Razavi shrine, in which the 
accused attacked 3 clerics, 
a number of suspects were 
summoned, but there was no 
evidence that they were direct-
ly involved in the crime or as-
sisted and supported it.”
He explained that after the ac-
cident the Razavi shrine cam-
eras were examined and the 
testimonies of witnesses were 
taken, which greatly helped in 
the investigation of the file, as 
well as the confessions of the 
accused and the statements of 
the suspects.
He stated that the terrorist 
committed the crime under 
the creed of Takfiri groups, 
and his file will be decided on 
urgently after being sent to the 
special room of the Revolu-
tionary Court.
He pointed out that before 
committing his crime on the 
same day, the assailant had 
attacked two students of reli-
gious sciences, but he failed to 
stab them for some reasons, 
and then attacked the three 
students of religious sciences, 
and he had no prior knowledge 
of them.
He stated that the accused had 
received, through the virtual 
space, the necessary training 
on how to hide weapons, as he 
was able to hide his knife and 
enter it to the shrine of Imam 
Reza to commit his crime.

 Iranian Oil Minister Javad Oji said 
his ministry has started output en-
hancement operations in some of 
the country’s gas fields to supply 
more gas to the country’s refineries, 
Shana reported on Tuesday.
According to the official, increasing 
the output of the gas fields is aimed 
at supplying the necessary feedstock 
for the country’s gas refineries to be 
able to operate at full capacity.
Considering the empty capacities 
in the country’s gas refineries, two 
approaches are being followed; First, 
implementation of output enhance-
ment operations at the existing gas 
fields, and second, development of 
new gas fields and the delivery of the 
produced gas to existing refineries, 
Oji said.
Announcing the inauguration of the 
country’s first electrical submersible 
pumps (ESP) factory in Khuzestan 
Province, Oji also said that new re-
covery enhancement projects are 
going to be awarded to domestic 
knowledge-based companies.
According to the official, the Oil 
Ministry plans to complete the de-
velopment plans of all offshore and 
onshore fields across the country by 
the end of the current government’s 
incumbency (August 2024).
“Many joint fields have already been 
developed, but the development of 
some fields has not been complet-
ed. For example, in the fields located 
in the West Karun region, including 
Azadegan, Yadavaran, and Yaran, 
although some phases have gone 

operational, their development has 
not been completed,” he explained.
“The completion of the development 
projects of joint fields is one of the 
most important programs that the 
ministry is pursuing,” Oji stressed.
Oil Ministry following new method 
to finance projects
The official further mentioned fi-
nancing of major oil and gas projects 
as one of the most important issues 
in the development of fields, saying: 
“Oil and gas projects need a lot of 
investment, so a new method that 
we are using to fund such projects is 
to merge holdings, banks, and large 
companies in the form of a consorti-
um so that several large holdings or 
banks can jointly finance one major 
project in the country.”
“This approach is being implement-
ed and we will use this method both 
in the development of fields and in 
the oil industry’s downstream devel-
opment projects,” Oji added.
NIOC to award EOR projects to 
knowledge-based firms
He further announced that the Na-
tional Iranian Oil Company (NIOC) is 
planning to award some enhanced oil 
recovery (EOR) projects to domestic 
knowledge-based companies.
Referring to the motto of the current 
year, which is “Production: Knowl-
edge-Based and Employment-Cre-
ating” the official said: “The Oil 
Ministry uses the capacities of 
knowledge-based companies in in-
creasing the output of the country’s 
offshore, onshore, and joint fields.”

Output enhancement
operations begin in some Iranian gas fields

 Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) and the Iranian Committee of the 
International Chamber of Commerce 
(ICC Iran) have signed a memorandum 
of understanding (MOU) to cooperate 
in the facilitation and development of 
the country’s international trade.
The MOU was signed by TPO Head Al-
ireza Peyman-Pak and Secretary-Gen-
eral of ICC Iran Mohammad Khazaei on 
Monday, the TPO portal reported.
Cooperation in developing the appli-
cation of new trade tools and knowl-
edge-based solutions to enhance the 
export potential of Iranian companies, 
promoting the application of new fi-
nancial technology tools to facilitate 
foreign trade, holding training courses 
required by the country’s businessmen 
and exporters, providing legal and 
trade advisory services to traders and 
businessmen, cooperation in resolving 

disputes between Iranian businesses 
with foreign parties using non-judicial 
methods within the framework of the 
ICC Iran and TPO duties are mentioned 
as some of the areas that the two sides 
are going to cooperate on based on the 
signed MOU.
Furthermore, developing and facilitat-
ing Iran’s trade relations with other 
countries, translating and localizing 
ICC’s international agreements within 
the framework of the ICC regulations, 
providing advisory assistance by the 
ICC Iran to TPO for the development 
of international trade, cooperation 
with companies, and facilitating and 
encouraging their membership in the 
International Chamber of Commerce, 
cooperation in translation and publi-
cation of reports and statistics pub-
lished by the International Chamber of 
Commerce, cooperation and planning 

in holding joint business events, co-
operation in the development of inter-
national trade using the capacities of 
both institutions, coordination, and 
cooperation for exchanging trade del-
egations within the framework of the 
duties of the Iranian Committee are 
also among the provisions and areas 
of cooperation.
ICC Iran, as the ICC representative in 
Iran, was founded in 1963 to promote 
international trade and investment.
The Head of the Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Ag-
riculture (ICCIMA) is in charge of the 
presidency of ICC Iran and the Secre-
tary-General of ICC Iran is in charge of 
the executive affairs.
All domestic banks, corporates, and 
the majority of domestic chambers 
of commerce such as ICCIMA are ICC 
Iran members as well.

TPO inks cooperation MOU with ICC Iran

 Iran has produced 230,682 tons of alumina powder in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended on March 20), according to the data 
released by Iranian Mines and Mining Industries Development and 
Renovation Organization (IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the alumina powder output at 231,612 tons 
in year 1399.
Aluminum oxide, which is commonly called alumina, is an inert, 
odorless, white amorphous material often used in industrial ceram-
ics.

Alumina is an important ceramic material for industrial applications. 
The numerous fields of application range from construction materi-
als, to filling materials, as well as abrasives and catalysts.
In plants and mechanical engineering, alumina ceramics are mainly 
used for wear and corrosion protection.
The particle size distribution largely determines the application range 
and the quality of an alumina powder. Reliably identifying the dif-
ferences in particle size is therefore an essential requirement of the 
measuring instrument.

Over 230,000 tons of alumina powder produced in a year

 “Never go back.” What does that mean? 
From observations of successful people, 
clinical psychologist and author of Never 
Go Back: 10 Things You’ll Never Do Again, 
Dr. Henry Cloud has discovered certain 
“awakenings” that people have—in life 
and in business—that once they have 
them, they never go back to the old way 
of doing things. And when that happens, 
they are never the same. In short, they got 
it. “Years ago, a bad business decision of 
mine led to an interesting discussion with 
my mentor,” Dr. Cloud says. “I had learned 
a valuable lesson the hard way, and he re-
assured me: ‘The good thing is once you 
learn that lesson, you never go back. You 
never do it again.’  “I wondered, what are 
the key awakenings that successful peo-
ple go through that forever change how 
they do things, which propel them to 
succeed in business, relationships, and 

life? I began to study these awakenings, 
researching them over the years.”
Although life and business have many 
lessons to teach us, Dr. Cloud observed 
10 “doorways” of learning that high per-
formers go through, never to return again. 
Successful people never again…
1. Return to what hasn’t worked.
Whether a job, or a broken relationship 
that was ended for a good reason, we 
should never go back to the same thing, 
expecting different results, without some-
thing being different.
2. Do anything that requires them to be 
someone they are not.
In everything we do, we have to ask our-
selves, Why am I doing this? Am I suited 
for it? Does it fit me? Is it sustainable? 
If the answer is no to any of these ques-
tions, you better have a very good reason 
to proceed.

3. Try to change another person.
When you realize that you cannot force 
someone into doing something, you give 
him or her freedom and allow them to ex-
perience the consequences. In doing so, 
you find your own freedom as well.
4. Believe they can please everyone.
Once you get that it truly is impossible to 
please everyone, you begin to live pur-
posefully, trying to please the right people.
5. Choose short-term comfort over long-
term benefit.
Once successful people know they 
want something that requires a painful, 
time-limited step, they do not mind the 
painful step because it gets them to a 
long-term benefit. Living out this principle 
is one of the most fundamental differenc-
es between successful and unsuccessful 
people, both personally and profession-
ally.

6. Trust someone or something that ap-
pears flawless.
It’s natural for us to be drawn to things 
and people that appear “incredible.” We 
love excellence and should always be 
looking for it. We should pursue people 
who are great at what they do, employees 
who are high performers, dates who are 
exceptional people, friends who have stel-
lar character and companies that excel. 
But when someone or something looks 
too good to be true, he, she or it is. The 
world is imperfect. Period. No one and no 
thing is without flaw, and if they appear 
that way, hit pause.
7. Take their eyes off the big picture.
We function better emotionally and per-
form better in our lives when we can see 
the big picture. For successful people, no 
one event is ever the whole story. Winners 
remember that—each and every day.

8. Neglect to do due diligence.
No matter how good something looks on 
the outside, it is only by taking a deeper, 
diligent and honest look that we will find 
out what we truly need to know: the reality 
that we owe ourselves.
9. Fail to ask why they are where they 
find themselves.
One of the biggest differences between 
successful people and others is that in 
love and in life, in relationships and in 
business, successful people always ask 
themselves, What part am I playing in 
this situation? Said another way, they do 
not see themselves as victims, even when 
they are.
10. Forget that their inner life deter-
mines their outer success.
The good life sometimes has little to do 
with outside circumstances. We are happy 
and fulfilled mostly by who we are on the 
inside. Research validates that. And our 
internal lives largely contribute to produc-
ing many of our external circumstances. 
And, the converse is true: People who are 
still trying to find success in various areas 
of life can almost always point to one or 
more of these patterns as a reason they 
are repeating the same mistakes. Every-
one makes mistakes… even the most 
successful people out there. But, what 
achievers do better than others is recog-
nize the patterns that are causing those 
mistakes and never repeat them again. 
In short, they learn from pain—their own 
and the pain of others.
A good thing to remember is this: Pain 
is unavoidable, but repeating the same 
pain twice, when we could choose to 
learn and do something different, is 
certainly avoidable. I like to say, “We 
don’t need new ways to fail… the old 
ones are working just fine!” Our task, in 
business and in life, is to observe what 
they are, and never go back to doing 
them again.

Source: https://www.success.com/10-things-successful-people-never-do-again/

Things Successful 
People Never Do 
Again10 By: PARISA JAMADI



به گزارش صاحب نیوز؛ حجت االسالم اسداله جعفری در جمع اعضای 
هیئت مدیره خیریه امام موسی کاظم )ع( و فعاالن آزادی زندانیان بیان 
داشت: خیرین مظهر مهرورزی و احسان هستند و وجودشان برای مردم 
و نیازمندان مفید است و بخشندگی و احسان تجلی صفات خداست و هر 
جا احساس نیاز و کمک شود، انسان های نیک اندیش در وسط میدان 

خدمت به مردم حضور پررنگ دارند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در سال گذشته کمک های 
خیران در حوزه زندان در بخش آزادی و کمک به معیشت خانواده 

زندانیان و توسعه فضای فیزیکی زندان قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان نیز با کانون توجه قرار دادن 
برنامه ها و اهداف و سیاست گذاری ها به مسائل زندان و زندانیان سعی 
در کاهش جمعیت کیفری زندان دارد گفت: اولویت اصلی برنامه های 
دادگستری هدف قراردادن بسترها و زمینه های تولید جرم بوده تا با 
اقداماتی در این زمینه و نیز کار مؤثر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و 
افزایش سطح آگاهی های عمومی سعی شود در زمینه کاهش ورودی و 

جمعیت کیفری زندان ها تالش مؤثر صورت پذیرد.
حجت االسالم جعفری همچنین از اعالم آمادگی کامل دادگستری و 
زندان اصفهان در همکاری با انجمن های خیرین زندان خبر داد و یادآور 
شد: عمده کمک در آزادی، مربوط به زندانیان جرائم غیر عمد می باشد 
که الزم است با توجه به اینکه در برخی از جرائم عمد خانواده های 
مددجویان این گونه جرائم نیز آسیب پذیر و نیازمند می باشد با احصا 
و دسته بندی این گونه جرائم، با در نظر گرفتن مسائل مرتبط با حفظ 
نظم و امنیت جامعه، جرائم عمدی غیرمهم که فاقد جنبه عمومی جرم 

می باشند، نیز در دستور کار قرار گیرند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش به مسأله اشتغال و حرفه آموزی 
زندانیان اشاره و تأکید کرد: یکی از زمینه های کاهش جرائم و جلوگیری 
از ورود مجدد زندانیان به زندان توسعه و توجه به امر اشتغال است؛ از این 
رو با به کارگیری زندانیان جهت انجام امور خدمات عمومی شهر سعی 
شده است این موضوع در سطح جامعه فرهنگ سازی شود که این امر 
با کمک خیران و عموم مردم می تواند توسعه و گسترش یابد و زندان 
نیز نسبت به شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط اشتغال اقدام 
الزم را به عمل خواهد آورد. شایان ذکر است در ادامه هر یک از حاضران 
و خیران به بیان دیدگاه های خود پرداختند و مقرر شد این جلسه به 

صورت فصلی و منظم برگزار گردد.

فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
ثابت  تلفن  و تعمیرکنندگان 
و همراه اصفهان گفت: قیمت 
موبایل وابسته به نوسانات قیمت 
دالر است و هرچقدر قیمت دالر 
کاهش یا افزایش پیدا کند کاالی 
ما هم قیمت کمتر یا بیشتری 

پیدا می کند.
در  شمشیری  میر  حسین 
گفت وگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ 
در خصوص وضعیت بازار تلفن 
همراه در نتیجه نوسانات نرخ ارز 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت 
موبایل وابسته به نوسانات قیمت 
دالر است و هرچقدر قیمت دالر 
کاهش یا افزایش پیدا کند کاالی 
ما هم قیمت کمتر یا بیشتری 
پیدا می کند، اکنون با توجه به 
اینکه واردات موبایل توسط 
شرکت های مختلف در حال 
انجام است، انواع موبایل در بازار 

موجود خواهد بود.
فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
ثابت  تلفن  و تعمیرکنندگان 
و همراه اصفهان افزود: اکنون 
تمامی تلفن های همراه در بازار 
قانونی است و گوشی غیرقانونی 
موجود نداریم، از نظر خدمات 
هم اکنون تمامی شرکت ها ۱۸ 
ماه بر روی کاالی خود خدمات 

ارائه می دهند. 
وی بیان کرد: اکنون تنها چالش 
ما بر سر تلفن همراه هایی است 
که باالی ۶۰۰ دالر قیمت دارند و 
وارد کننده این ها در حیطه کاری 
ما نیست و با وزارت بازرگانی 
بخواهیم  اگر  و  دارند  تعامل 
بگوییم تغییر برای دالر و ارز برای 
واردات لحاظ کنند در صنف ما 
قیمت این نوع محصوالت گران تر 
می شود. اگر وضعیت تلفن های 
همراه وارداتی به همین سبک 
کنونی که حقوق دولتی و گمرکی 
را پرداخت می کنند پیش برود 
مشکل کمبود کاال پیدا نخواهیم 
کرد و تمامی محصوالت به صورت 

شرکتی خواهند شد.
میرشمشیری تاکید داشت: پیش 
از عید هزینه های مردم به قدری 
زیاد بود که چیزی برایشان باقی 
نمی ماند تا در بازار تلفن همراه 
خرج کنند، صنف ما، صنفی است 
که مردم بیشتر در زمان احتیاج 
به سمتش می آیند و چیزی 
تفریحی  بخواهند  که  نیست 
خرید موبایل داشته باشد، مسلماً 
زمانی که قیمت دالر باال می رود 
فروش صنف ما کمتر می شود و 
واحدهای صنفی با مشکل مواجه 
می شوند. وی اذعان کرد: اجاره 
مغازه داران صنف تلفن همراه، 
حدود ۷۰ درصد درآمد واحدهای 
صنفی را هضم می کند، همچنین 
هزینه های کالن دارایی باعث 
شده هزینه های صنف ما بیشتر 
از درآمدها شود، اداره دارایی باید 
مدیریت درستی داشته باشد تا 
روزهای خوبی را برای بازار موبایل 
شاهد باشیم، چراکه دوسال 
اخیر ما فروش کافی نداشتیم؛ 
همچنین صنف ما جوان ترین و 
درگیرترین صنف از نظر برخورد 

با مردم در جامعه است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و 
ثابت  تلفن  تعمیرکنندگان 
و همراه اصفهان متذکر شد: 
جمعیت  میلیون   ۵ نزدیک 
استان اصفهان است که مردم 
تلفن  تعداد  این  برابر  چند 
همراه در دست دارند، بنابراین 
صنف  درگیرترین  ما  صنف 
جامعه خواهد بود و چنانچه 
بتوان مدیریت درستی را در 
این صنف در بخش دولتی و 
خصوصی رقم زد و تحریم ها از 
بین بروند و شرکت های خارجی 
سرمایه گذاری کنند، می توانیم 
امسال رونق اقتصادی را در بازار 

موبایل شاهد باشیم.

قیمت موبایل در انحصار نوسات ارز؛

کمبودی در انواع تلفن 
همراه در استان وجود 

ندارد

پنج شنبه، 25 فروردین 1۴01| شمـاره 1031 ISFAHAN
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میزان مصرف ســوخت گاز طبیعی 
فشرده )سی.ان.جی( در استان سال 
گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود هفت 

درصد افزایش یافت.
عبداهلل گیتی منــش در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: استفاده از سوخت 
ســی.ان.جی پس از اجــرای طرح 
مدیریت سوخت و طرح دوگانه سوز 
کردن رایگان خودروهای عمومی در 
کشور و استان اصفهان افزایش یافته 
است. وی بدون اشاره به میزان مصرف 
سوخت سی.ان.جی در سال ۱۴۰۰ 
در استان اصفهان، اظهار داشت: توزیع 
سوخت گاز طبیعی فشرده در استان 
اصفهان در ۲ هفته نخســت امسال 
و همزمان با تعطیالت نــوروزی در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت.
گیتی منش با تاکید بــر اینکه طرح 
دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای 
عمومی و تاکســی های اینترنتی با 
جدیت در استان اصفهان در حال اجرا 
است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 
۱۸ هزار دستگاه خودرو در این طرح 
در استان به دوگانه سوز تبدیل شده اند.

وی با بیان اینکه توســعه استفاده از 
سوخت پاک سی.ان.جی در سراسر 
کشور به ویژه شهرهای پرجمعیت از 

جمله اصفهان مورد تاکید مسئوالن 
و کارشناســان اســت، اضافه کرد: 
ظرفیت های خوبی در استان اصفهان 
به منظور رشد استفاده از سوخت گاز 

طبیعی فشرده برای خودروهای
سبک وجود دارد و از مردم می خواهیم 
که به ســمت استفاده بیشــتر از این 

سوخت حرکت کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهــان درباره مصرف 
بنزین نیز گفت: مصرف سوخت بنزین 
در سال ۱۴۰۰ در این استان در مقایسه 
با ســال ۹۹ حدود ۱۴ درصد افزایش 

یافته است.
وی با اشــاره به اینکه تغییرات میزان 
مصرف سوخت در ۲ سال گذشته به 
شرایط ناشی از دوران کرونا نیز بستگی 
داشت، خاطرنشان کرد: در کالن شهر 
اصفهان و تعدادی از شهرهای بزرگ 
استان به منظور کاهش آلودگی هوا و 
رعایت مسائل زیست محیطی، بنزین 

یورو ۴ توزیع می شود.
گیتی منــش افزایش توزیــع بنزین 
یورو ۴ را از سیاســت های این شرکت 
خواند و تصریح کــرد: در زمان حاضر 
نیز بیشترین میزان بنزین مصرفی در 

استان اصفهان، یورو ۴ است.
وی میانگین مصرف بنزین روزانه در 

استان اصفهان در سال گذشته را حدود 
پنج میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعالم کرد.

بیش از ۳۰۰ جایگاه ســوخت بنزین 
خصوصی و ۱۶۴ جایگاه سی.ان.جی 
در استان اصفهان وجود دارد که حدود 
۳۵ جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی 

فشرده در کالنشهر اصفهان است.
صنعت سی.ان.جی در ایران در سال 
۷۹ پایه ریزی شد و در سال های بعد 
توسعه یافت، هم اکنون در بیش از ۲ 

هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سی.ان.جی 
در کشور به طور میانگین روزانه ۲۳ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده 
به بیش از چهار میلیــون خودروی 

گازسوز توزیع می شود.
طــرح رایــگان دوگانه ســوز کردن 
خودروهای عمومی شامل ون، تاکسی 
و وانت بارها به طور عملیاتی از ســال 
۱۳۹۹ آغاز شد. در ادامه این طرح مقرر 
شــد خودروهای مسافربر شخصی و 

اینترنتی با اســتفاده از یارانه دولتی 
دوگانه سوز شوند و فقط ۲۵ درصد از 
هزینه تبدیل خودروها از سوی مالکان 

پرداخت می شود.
اعتبار مورد نیاز برای این کار از محل 
صرفه جویی در مصرف سوخت مایع 
تأمین خواهد شد که عالوه بر کمک 
به اقتصاد ملی، کاهش آلودگی زیست 
محیطی و همچنین افزایش فرصت 

صادرات را فراهم می کند.

رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: یکی از 
زمینه های کاهش جرائم و جلوگیــری از ورود مجدد 
زندانیان به زندان توسعه و توجه به امر اشتغال است؛ از 
این رو با به کارگیری زندانیان جهت انجام امور خدمات 
عمومی شهر سعی شده است این موضوع در سطح جامعه 
فرهنگ سازی شود که این امر با کمک خیران و عموم 

مردم می تواند توسعه و گسترش یابد.
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سخنگوی شرکت آب وفاضالب اصفهان گفت: جریان ۱۰ روزه 
زاینده رود در روزهای ابتدایی سال، آبدهی و تقویت چاه های »فِلَمن« 
به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین آب آشامیدنی را در پی 

نداشت.
مهرداد خورسندی در گفت وگو با ایرنا همچنین افزود: تمام چاه های 
فلمن در این خطه همچنان خشک است و در مدار تأمین آب 

آشامیدنی استان قرار ندارد.
وی اضافه کرد: آب لوله کشی )آشامیدنی( فعلی اصفهان بزرگ شامل 

۵۸ شهر و ۳۸۰ روستا از آب پشت سد زاینده رود و تصفیه خانه اصفهان 
)باباشیخلی( تأمین می شود و هنوز چاه های آب شرب )غیر فلمن( 

وارد مدار نشده است.
سخنگوی شرکت آب وفاضالب اصفهان ادامه داد: تصفیه خانه 
باباشیخلی در بهترین حالت ۱۱.۵ متر مکعب بر ثانیه ظرفیت تصفیه 
و آبدهی دارد که یک متر مکعب آن در شهرستان لنجان مصرف 
می شود و ۱۰.۵ متر مکعب از این آب تصفیه شده از مسیر منطقه 
اُشترجان )واقع در غرب اصفهان( با لوله به ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستا 

انتقال می یابد. به گفته وی، ۴۰ شهر و بالغ بر ۶۰۰ روستا در استان 
از منابع محلی مانند قنات یا چشمه برای تأمین آب شرب بهره 
می گیرند. خورسندی خاطرنشان کرد: ذخیره چاه های آب آشامیدنی 
در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افت داشت و بی شک امسال 

نیز به دلیل جاری نبودن رودخانه وضعیت مناسبی نخواهند داشت.
وی با تاکید بر مصرف بهینه آب گفت: بدون شک استفاده صحیح از 
مایه حیات را نباید مختص روزهای گرم دانست و این موضوع باید در 

طول سال تداوم داشته باشد.

هشدار سخنگوی آبفا استان اصفهان درباره آبگیری 
چاه های اصلی تأمین آب شرب:

جریان ۱۰ روزه زاینده رود 
سبب رفع مشکل نشد

بازار
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خدمات

 رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعالم کرد:

اشتغال زندانیان در خدمات 
عمومی شهر به منظورفرهنگ سازی

اقتصاد استان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

مصرف سی.ان.جی در سال ۱4۰۰ هفت درصد افزایش یافت

نشست هم اندیشی هفدهمین نمایشگاه قرآن 
و عترت اصفهان در حالی برگزار شد که تمامی 

مسئوالن استانی و مدیران شهری حاضر در این 
نشست، بر استفاده حداکثری از ظرفیت های 

موجود برای برپایی هر چه باشکوه تر این 
نمایشگاه تاکید کردند.

این نشست هم اندیشی با حضور معاون مالی 
و اقتصادی شهردار اصفهان، مدیران شهری، 
مسئوالن و مدیران عالی رتبه فعال در حوزه 
فرهنگی، مذهبی و قرآن و عترت استان برپا 
شد و آخرین برنامه ریزی ها و فعالیت های انجام 
شده به منظور برپایی هفدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در این 
نشست با اشاره به اینکه تمامی ظرفیت های 
مدیریت شهری برای برپایی نمایشگاه قرآن 
و عترت بسیج شده اند، گفت: برپایی نمایشگاه 
قرآن اهمیت بسیار زیادی دارد و بر همین 
اساس تمامی تالش خود را به کار خواهیم 

گرفت تا شاهد برپایی یک نمایشگاه شایسته 
و مطلوب باشیم.

محسـن رنجبـر تاکیـد کـرد: آنچـه در 
نمایشـگاه قرآن و عترت اصفهـان به نمایش 
تالش هـا  نمایانگـر  می شـود،  گذاشـته 
و مجاهدت هایـی اسـت کـه بـرای تعالـی 
فرهنـگ قـرآن و مذهبـی انجـام شـده و 
بـر همیـن مبنـا تـالش می کنیـم تمامـی 
دسـتاوردهای این حوزه را در نمایشگاه قرآن 

بـه نمایـش گذاریـم.
در این جلسه همچنین هر یک از مسئوالن 
استانی، مدیران شهری و دست اندرکاران 
برپایی نمایشگاه قرآن و عترت به ارائه 
گزارش هایی از برنامه ریزی های انجام شده 

برای برگزاری این نمایشگاه پرداختند.

نشست هم اندیشی هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان برگزارشد: 

استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای برپایی باشکوه نمایشگاه

مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان 
با بیان اینکه هر آنچه در دشت اصفهان 
- برخوار است دیر یا زود تحت تأثیر 
فرونشست زمین قرار می گیرد، گفت: 
یکی از اثراتی که فرونشست زمین 
آسیب رساندن به خطوط انتقال آب، 

گاز و سوخت است.
رضا اسالمی در گفت وگو با ایسنا درباره 
دو ریزش اخیر خیابان آمادگاه و آپادانا 
اصفهان، اظهار کرد: معتقدم خاک در 
آب حل شده و خاک از طریق مجرای 
قبلی فاضالب، به نوعی از بین رفته و 
این شرایط موجب چاله های بزرگی 
در خیابان آپادانا و آمادگاه و دیگر 

خیابان های اصفهان شده است.
مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان 
با بیان اینکه در بررسی دو اتفاق اخیر 
باید دید که شکست لوله به چه علت بوده 
است، توضیح داد: سؤال این است که آیا 
تمام لوله ها و زیرساخت های اصفهان 

قدیمی است و آیا ریزش های متفاوت در 
خیابان های مختلف شهر همچون جی، 

احمدآباد و ... به این دلیل است.
نتقاد بر اینکه تا چه زمانی  وی با ا
مسئوالن هر ریزش و فروریزشی را 
ناشی از نشست و ترکیدگی لوله عنوان 
می کنند، گفت: متأسفانه در هر یک از 
این اتفاقات حجم وسیعی زیر زمین 
خالی شده و گویا انگار تمام خاک ها 

تبخیر شده است.
اسالمی افزود: در این اتفاقات، نشست 
لوله های آب وفاضالب به مرور با حل 
شدن خاک در آب، موجب فرسایش 
خندقی و تونلی شده است و سطح 
زمین و آسفالت و زیر زمین خالی 

می شود.
وی با بیان اینکه در اتفاقات اخیر ریزش 
که  معتقدم  اصفهان،  خیابان های 
نشت آب به تنهایی نمی تواند به علت 
پوسیدگی لوله های آب شود و یکی از 

اثرات فرونشست زمین آسیب رساندن 
نتقال آب، گاز و سوخت  به خطوط ا
است؛ به این شکل که از محل اتصال 
لوله ها به علت اختالف تنش در دوسویه 
آن، کشش ایجاد شده و از محل اتصال 
نشت آب یا فاضالب صورت می گیرد 
که نمونه بارز آن نشت لوله های گاز در 
فرونشست شهر دامنه در سال ۱۳۹۴ 
که باعث انفجار و آتش سوزی در آن 

منطقه بود.
مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان 
تصریح کرد: باید قبول کرد هر آنچه در 
دشت اصفهان- برخوار است دیر یا 
زود تحت تأثیر فرونشست زمین قرار 
می گیرد و امکان دارد در برخی مناطق 
آثار فرونشست با شدت بیشتر و گاه 
کمتر باشد و ممکن است این نمادها 
یک ساختمان، تأسیسات خطوط برق، 
آب و گاز، فرودگاه، پاالیشگاه و یا پل ها 

و بناهای تاریخی باشد.
وی تأکید کرد: آثار فرونشست انتخابی 
و گزینشی عمل نمی کند اگر این پدیده 
اتفاق بیفتد ممکن است سازه نوساز یا 

حتی ۴۰۰ ساله را هم از بین ببرد.
تفاقات اخیر  اسالمی با بیان اینکه ا
نشان داده که اصفهان و زمین این شهر 
در حال نشست است، گفت: زمانی در 
اصفهان حتی به جای آب، با کمبود 
خاک نیز مواجه می شویم که با تداوم 
این شرایط دیگر خاکی باقی نمی ماند 
که چاله های ناشی از فرونشست زمین 

را پر کنیم.

خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
اصفهان با اشاره به اینکه خودروهای 
چینی بازار را قبضه کرده است، گفت: 
متأسفانه از ۱۴ فروردین ماه تاکنون قیمت 
خودروهای ایرانی بین ۵ تا ۴۰ میلیون 
تومان گران شده است. حمیدرضا قندی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره روند افزایشی 
بازار خودرو، اظهار کرد: متأسفانه در 
خصوص واردات خودرو شاهد ناهماهنگی 
بین قوای سه گانه هستیم و از سوی دیگر 
در بحث کیفیت خودرو، مواد اولیه تولید 

قطعات مهم است.
وی توضیح داد: قطعه سازی که قصد 
تولید قطعه باکیفیت دارد نیازمند مواد 
اولیه باکیفیت است که بیشتر این مواد 
وارداتی است و اگر بخواهد قطعات را با مواد 
ایرانی تولید کند، متأسفانه همین قطعات 

موجود در بازار را شاهد خواهیم بود.
خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
در  اکنون  متأسفانه  گفت:  اصفهان 

نمایشگاه ها و نمایندگی های خودرو به 
چشم شاهد وجود خودروهای بی کیفیت 
هستیم و بعضاً یک خودرو صفر کیلومتر 
که وارد نمایشگاه می شود در همان زمان 
تحویل دچار ایراد است؛ به عنوان مثال قفل 

خودرو باز نمی شود.
شرکت خودروسازی که خودرو تحویل 
می دهد، حداقل باید کیفیت ظاهری 
خودرو را رعایت کند. وی افزود: البته امروز 
گرانی ها تنها مربوط به خودرو نیست و از 
ابتدای امسال تاکنون تمام محصوالت 
موجود در بازار بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و حتی 
بیشتر گران شده است. قندی با اشاره به 
ثبت نام های قرعه کشی خودرو، گفت: 
متأسفانه برای ۵ میلیون ثبت نام کننده 
خودروها تنها ۱۵ هزار خودرو موجود 
است و این شانس قرعه کشی را عمالً صفر 

کرده است.
وی با اشاره به رانت موجود در بازار خودرو، 
افزود: به نظر می رسد برخی فروش 

خودروها توسط خودروسازان خارج از 
قرعه کشی انجام می شود که در عمل حق 
افراد ثبت نام کننده به برخی افراد خاص 

داده می شود.
خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
قیمت  اینکه  بر  تأکید  با  اصفهان 
خودرو باید هر روز به صورت آزاد از 
کف کارخانه اعالم شود و در همان روز 
ثبت نام و پرداخت وجه، خودرو تحویل 
مصرف کننده شود، تصریح کرد: تا زمانی 
خودرو وارد کشور نشود، ما همچنان 
شاهد افزایش قیمت این محصول در 
بازار هستیم، چراکه مردم حق انتخاب 
هیچ خودرو دیگری را ندارند. وی با بیان 
اینکه امروز بسیاری از مردم روی به خرید 
خودروهای چینی آورده اند، گفت: امروز 
متأسفانه خودروهای چینی بازار ایران 
را قبضه کرده اند و تصمیم گیران به جای 
واردات خودرو، به خودروهای چینی 

دل خوش کرده اند.
قندی تصریح کرد: متاسفانه از ۱۴ 
فروردین ماه تاکنون قیمت خودروهای 
ایرانی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان گران 

شده است.
وی با اشاره به قیمت خودروهای سایپا، 
قیمت پراید مدل ۹۹، حدود ۱۷۳ میلیون 
تومان، پراید وانت مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ 
میلیون تومان، کوییک ساده ۱۹۸ میلیون 
تومان، کوییک آر ۲۱۰ میلیون تومان، تیبا 
دو ۱۹۵ میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
۱۹۰ میلیون تومان، شاهین ۳۵۳ میلیون 

تومان و ساینا ۲۰۵ میلیون تومان است.

مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان:

دیر یا زود اصفهان تحت تأثیر فرونشست زمین قرار می گیرد
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان:

بازار ایران در تسخیر خودروهای چینی
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پریسا جمدی: عدس سرشــار از گیاه مغذی و فنول هاست. 
هر دوی این مواد شیمیایی ارگانیک برای سالمت بدن بسیار 
مفید هستند. اما هنوز ســازوکار آنها چندان مشخص نشده 
است. غالب اوقات منابع پروتئینی عدس و گوشت با یکدیگر 
مقایسه می شوند و البته بیشتر مردم معتقدند گوشت بهترین 
منبع پروتئین است. این باور درست است، زیرا عدس تمام 
اسیدهای آمینه موجود در گوشــت را ندارد. بااین حال بسیار 

کم چرب تر از گوشت است.

زندگی سالم

عدس؛ ریز و شگفت انگیز!
خواصشگفتانگیزدانهکوچککهمیشناسید:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان:

بانکاطالعاتی
سرمایههایارزشمند
اصفهانتکمیلمیشود

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: دشمن با به شهادت رساندن دو طلبه 
در مشهد مقدس هدفی جز تفرقه افکنی در جامعه مسلمین را ندارد و انتظار 
داریم هرچه زودتر دستگاه قضایی و امنیتی ماهیت این موضوع را روشن کند.

محمدتقی رهبر در گفت وگو با ایسنا درباره حادثه تروریستی مشهد در صحن 
حرم امام رضا )ع( که منجر به شــهادت دو طلبه شــد، اظهار کرد: دستگاه 
قضایی و امنیتی کشور باید سرشاخه های این اقدام تروریستی را که فرمان 
چنین جنایتی را داده اند، شناسایی و دســتگیر کنند تا از تکرار چنین وقایع 

تأسف باری جلوگیری شود.
وی افزود: اما اینکه دو روحانی بی گناه را بدون هیچ تقصیر و جرمی آن هم در 
حرم مقدس امام رضا )ع( با ضربات چاقو به شهادت برسانند چیزی جز ددمنشی 
و پشتیبانی بیگانگان از این جنایات نیســت. علمای اهل سنت نیز وقوع این 

جنایت را به شدت محکوم و بر حفظ وحدت میان شیعه و سنی تأکید کرده اند.
این عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: دشــمن قصد دارد به هر وســیله ای 
فتنه ای در جامعه ایجاد کند، اما حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع این دو 

شهید روحانی نشان داد که ملت ایران بیدار هستند و از تفرقه افکنی دشمنان 
نفرت دارند و همچنان از روحانیت حمایت می کنند و بدون شک این حضور 
حماسی مردم از برکت خون شهدا اســت. رهبر تصریح کرد: این دو طلبه 
جهادی کاری جز خدمت به مردم و مســتضعفان نداشتند و در حرم مطهر 
خادمی آن امام همام را می کردند. دشمن با این جنایت هدفی جز تفرقه افکنی 
در جامعه مسلمین را ندارد و انتظار داریم هرچه زودتر دستگاه قضایی ماهیت 

این موضوع را روشن کند.

حادثه تروریستی 
مشهد با هدف 

تفرقه افکنی در 
جامعه است

یکعضوجامعهروحانیتمبارز:

یلدا توکلی: در روزهای پایانی سال 
۱۴۰۰ کلنگ پروژه ای فاقد مجوزهای 
الزم تحت عنوان پتروشیمی میانکاله 
در مرتع حسین آباد واقع در ذخیره گاه 
جهانی زیســت کره میانکاله بر زمین 
زده شــد و از آنجا که در طرح آمایش 
اســتان مازندران زمین های در نظر 
گرفته شده برای اســتقرار واحد مورد 
نظر جــزو اراضی مرغــوب درجه ۲ 
کشاورزی تعیین شــده است. احداث 
این مجتمع با کاربری های نهایی طرح 
آمایش استان و همچنین سیاست های 
مصوب واگــذاری اراضی موصوف 
به بانک زمین تطابق ندارد. بر اساس 
گزارش های کارشناسی این طرح فاقد 
توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه شده 
برای محصول تولیدشده و فاقد مجوز 
شورای اقتصاد اســت و البته مضرات 
زیســت محیطی زیادی نیز به همراه 

دارد.
• پیشروی در سکوت خبری 

تعطیالت نوروز
عالوه بر کلنگ زنی پــروژه، به نظر 
می رســد مجریان طرح با استفاده از 
سکوت خبری تعطیالت نوروز اقدام 
به فنس کشی مرتع مورد نظر کرده اند. 
حال آن که بنا به گفته رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست هنوز مجوزهای 
محیط زیستی الزم برای استقرار این 
واحد صادر نشده اســت. جدا از آن که 
محل اســتقرار این واحد پتروشیمی 
در مرتعی مناســب برای کشاورزی و 
دام پروری اســت، به دلیل باال بودن 
ســطح آب های زیرزمینی خطر نفوذ 

مواد آالینده به آب شرب و کشاورزی 
را افزایش می دهد و ایــن به معنای 
ورود این مواد آالینده به چرخه غذایی 
جامعه و اکوسیســتم منحصر به فرد 
تاالب بین المللی میانکاله است. چنین 
گزاره ای در مــورد گازهای خروجی و 
خطوط انتقال سوخت و مواد اولیه این 
واحد پتروشــیمی نیز محتمل است و 
در صورت بروز هر سانحه ای آلودگی 
به سرعت در منطقه نشت خواهد کرد 
و سالمت جامعه و طبیعت را با خطر 

مواجه خواهد کرد.
• این پروژه مورد تأیید نیست

پس از کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی 
مجتمع پتروشــیمی مازندران توسط 
وزیر کشــور، علی ســالجقه رئیس 
سازمان محیط زیســت به شدت از 
این اقدام انتقاد کــرد و گفت: کلنگی 
که به زمین زده شــد از نظر ما با توجه 
به این که پروژه مجوز محیط زیستی 
ندارد، فاقد اعتبار است. سالجقه ادامه 
داد: گاهی فشار نماینده های مجلس 
برای ما عجیب اســت. مجوز محیط 
زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده 
محترم از من می خواهد که کلنگ زنی 
انجام شــود. درحالی که حضرت آقا 
فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت 
نکنند. رئیس سازمان محیط زیست 
خاطرنشــان کرد: برادر بزرگواری که 
کلنگ پروژه را به زمین زدند همان جا 
اعالم کردند، کلنگ طرح به شرطی 
زده می شود که محیط زیست مجوز 
بدهد و در صورتی که سازمان حفاظت 
محیط زیست مجوز را صادر نکند، این 

پروژه مورد تأیید نیست؛ اما به هر شکل 
کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که 
برای این پروژه به زمین زده شد، مورد 
تأیید نیست و درواقع معتقدیم کلنگی 

به زمین زده نشده است.
• ایــن موضــوع می تواند 

فوق العاده خطرناک باشد
محمد درویش کارشناس مطرح حوزه 
محیط زیست اســت وی نیز درباره 
این پروژه گفــت: در ظاهر می گویند 
واحد پتروشیمی قرار است ۵ کیلومتر با 
میانکاله فاصله داشته باشد اما در واقع با 
مشاهده نقشه های این منطقه متوجه 
می شــویم که منطقه ویژه اقتصادی 
امیرآباد بــا حریم تــاالب میانکاله و 
محدوده پارک ملی میانکاله فقط ۶۰ 
متر فاصله دارد و این موضوع می تواند 
فوق العاده خطرناک باشد و باید حتمًا 
برای جانمایی استقرار واحد پتروشیمی 
ارزیابی محیط زیستی دقیقی صورت 
گیرد. وی می افزاید: بــا توجه به این 

که صنعت پتروشیمی به دلیل تولید 
فاضالب آالینده جزو صنایع ممنوع 
در شمال کشور محســوب می شود، 
باید مســئوالن محیط زیست برای 
ارزیابی این موضوع حساسیت باالیی 
به خــرج دهند. قبــل از انجام کامل 
ارزیابی محیط زیستی هرگز نباید چراغ 
سبز نشان داده شود؛ به همین دلیل نامه 
درخواست وزیر نفت مبنی بر استقرار 
واحد پتروشیمی در مجاورت پناهگاه 
حیات وحش میانکاله و نیز پاسخ سریع 
رئیس ســازمان محیط زیست کشور 
هر دو شگفت انگیز است و باید پرسید 
که چرا اصاًل دولــت می خواهد برود 
به سمت اســتقرار صنایع آالینده در 
اســتان هایی که مزیت نسبی آن ها 
کشــاورزی و توســعه گردشگری 
اســت و هم اکنون میلیاردها تومان 
در این استان ها برای توسعه صنعت 
گردشگری سرمایه گذاری شده است. 
وی ادامه داد: صرف نظر از اشــاره به 

شکست پروژه مشابه در شمال کشور 
با سابقه غیرقابل دفاع آن )پتروشیمی 
گلســتان(، اجرای چنین طرحی آن 
هم بدون طــرح مکان یابی از همان 
آغاز، نه تنها از نظر تعارض حقوقی با 
تعهدات سازمان محیط زیست ایران به 
شبکه جهانی ذخیره گاه های زیست کره 
)برنامه انسان و کره مسکون(، تقابل با 
دســتورالعمل های ضوابط واگذاری 
اراضی منابع ملی و دولتی به طرح های 
کشاورزی و غیرکشــاورزی، نابودی 
تولیــدات بومی و معــاش ۷۰ دامدار 
محلی دارای پروانه چــرای دام برای 
۱۱۰۰۰ واحد دامی معارض با قانون 
اســت، بلکه از مشــکلی جدی تری 
نیز برخوردار است و آن نقض بند ۲۵ 
سیاست های کلی نظام در بخش نفت 
و گاز است که بر توسعه صنایع آالینده 
پتروشمی در مناطق نفت خیز جنوب 
کشور تصریح شده و اجرای آن برای 

تمامی قوا الزم االجرا است.

ختم به خیر ماجرای میانکاله
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کلنگ زنی مجتمع پتروشیمی تازه در مازندران را بی اعتبار دانست؛

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
توجه  با  گفت:  اصفهان  شهرداری 
از  استفاده  و  به شناسنامه محالت 
فعالیت های پژوهشی، بازدیدهای میدانی 
و همه پرسی های انجام شده در سطح 
مناطق، بانک اطالعاتی سرمایه های 
ارزشمند اصفهان را تکمیل خواهیم کرد.

ایمنا، سیدعلی  به گزارش خبرنگار 
معرک نژاد در برنامه رادیویی »صدای 
شهر«، اظهار کرد: یکی از سیاست های 
شهری،  مدیریت  ششم  دوره 
محله محوری و توجه ویژه به محالت 
و هویت محلی اصفهان است که این 
سیاست باید در شهرداری نمود پیدا کند و 
به عنوان رویکرد راهبردی در قسمت های 
مختلف در دستور کار قرار گیرد. وی با 
بیان اینکه در شورای نام گذاری معابر شهر 
اصفهان تالش می کنیم با در نظر گرفتن 
سیاست محله محوری، به ارتقای هویت 
محلی بیشتر و بهتر توجه کنیم، ادامه 
داد: شهروندان خاص و ویژه اصفهان 
به عنوان بزرگان و مشاهیر در محالت این 
شهر ساکن هستند که به رغم در قید حیات 
نبودن برخی از آنها، سرمایه های ارزشمند 
اصفهان محسوب می شوند. مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: در نظر داریم 
در یک فرایند، بزرگان و مشاهیر شهر 
اصفهان را به عنوان سرمایه های ارزشمند 
اصفهان با مقیاس محلی شناسایی کنیم 
و با نام گذاری معابر به نام این شخصیت ها 
و وقایع خاص آنها به عنوان وقایع هویتی 
شهر اصفهان، به حفظ و حراست از 
این هویت، معرفی بهتر و بیشتر این 
شخصیت ها و آشنا کردن شهروندان 

به ویژه نسل جوان با آنها بپردازیم.

خواص سالمتی عدس: از همان دوران شروع کشاورزی، عدس کشت می شده و از آن 
زمان تاکنون به بخشی از رژیم غذایی مان تبدیل شده است. از فواید عدس می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
۱. تولید ماهیچه: اندام ها و ماهیچه های ما برای رشد و ترمیم به پروتئین نیاز دارند. عدس، 
به ویژه عدس جوانه زده، حاوی تمام اسید آمینه های ضروری است که بدن مان برای 

ساخت ماهیچه و عملکرد خوب بدن الزم دارد.
۲. کنترل دیابت: در بررسی های محققان مشخص شده است که از میان تمام گروه های 
مختلف غذایی، حبوبات بیش از همه، حاوی فیبر رژیمی هستند. عدس، مانند لوبیا و 
نخود، متعلق به خانوادهٔ حبوبات است. فیبر رژیمی این مواد غذایی، مانند عدس به 
کنترل سطح قند خون کمک می کند. همچنین فیبر رژیمی سرعت جذب غذا به وسیله 

خون را کند می کند و سطح قند خون را ثابت نگه می دارد.
3. بهبود گوارش: ازآنجایی که عدس حاوی فیبر رژیمی فراوانی است، اگر به طور مرتب 
مصرف شود، باعث بهبود وضعیت گوارش می شود. همچنین حرکت روده را راحت 

می کند و درنتیجه از یبوست می کاهد.
۴. سالمت قلب: عدس، به دلیل اینکه حاوی مقدار ناچیزی چربی است، منبعی ایده آل 
از پروتئین است که می توان آن را بدون نگرانی از چربی های اضافی، مصرف و سالمت 
قلب را تأمین کرد. همچنین عدس حاوی منیزیم است که در بهبود ماهیچه های 

قلبی-عروقی مؤثر است و فشار خون را پایین می آورد.
۵. پیشگیری از تصلب شریان: بنابر بررسی های محققان، مصرف عدس، آنتی اکسیدان 
قابل توجه ای برای بدن فراهم می کند و بدین ترتیب از احتمال بیماری تصلب شرایین 
می کاهد. همچنین این آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در خنثی سازی رادیکال های آزاد 

دارند و از صدمات سلولی و ژنی که منجر به پیری می شود، پیشگیری می کنند.

Source: https://www.organicfacts.net/health-benefits/health-benefits-of-lentils.html



 مریم یادگاری  مشکالت اقتصادی این روزها فشارهای مضاعفی 
را بر خانواده ها وارد کرده است و این حقیقتی است که نمی توان آن 
را انکار کرد. در این میان فشار اقتصادی به خانوارها، دولت را ناچار 
کرده که در مناسبت های مختلف، تصمیم به پرداخت یارانه بگیرد تا 
جایی که این روزها صحبت های درگوشی، از پرداخت یارانه گوشت 

و یارانه ماه رمضان و یارانه مرغ به گوش می رسد!
•یارانه های دولت رییسی برای جبران حذف ارز ترجیحی

دولت در سال جدید با حذف ارز ترجیحی، پیشنهاداتی برای یارانه 
جدید دارد. به تازگی پرداخت یارانه گوشت به عنوان یارانه جدید 
توسط دولتمردان مطرح شده است. این یارانه جدید بر اساس 
گمانه زنی ها به 300 هزار تومان می رسد. یارانه جدید به گفته 
برخی از نمایندگان به صورت کاال پرداخت خواهد شد. بعد از 
افزایش قیمت مرغ، حاال دولت راهکار جدیدی برای کنترل قیمت 
مرغ پیدا کرده است. اینکه مرغ را با قیمت آزاد از مرغداری ها بخرد 
و با قیمت دولتی به مصرف کنندگان بدهد. این یعنی پرداخت 
یارانه به خرید مرغ هم رسیده است. در واقع دولت می خواهد روی 
هر کیلو مرغ به مصرف کنندگان سه تا ۶ هزار تومان یارانه بدهد 
یارانه ای که نصیب همه افراد نمی شود و تنها شامل افرادی می شود 
که مرغ دولتی می خرند و یا به عبارتی افرادی که توان خرید مرغ 
را دارند. چند روز قبل استاندار زنجان نیز از اجرای طرح آزمایشی 
پرداخت یارانه نان خبر داده و گفته قرار است تا دو ماه آینده طرح 
پرداخت یارانه نان در چند استان اجرا شود. به نظر می رسد عالوه بر 
یارانه نقدی و معیشتی، دولت رئیسی قرار است یارانه های دیگری 
هم به مردم پرداخت کند. از جمله یارانه نان که قرار است از ابتدای 

تابستان پرداخت شود و در کنار یارانه مرغ و گوشت قرار بگیرد.
• دولت مرغداران را به مازاد تولید تشویق کرده است

محسن سالمی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور است 
وی می گوید دولت مرغداران را به مازاد تولید تشویق کرده است. 
چراکه قرار است مرغداران بخشی از مرغ تولیدی خود را در بازار 
آزاد بفروشند و مازاد آن را با همان قیمت به دولت بدهند. به گفته 
محسن سالمی، دولت خرید تضمینی مرغ با نرخ مصوب را در 
تمام استان ها آغاز کرده است. به این ترتیب که دولت مازاد تولید 
مرغداری ها را با قیمت هر کیلو 30 تا 33 هزار و 3۶0 می خرد. آن ها 

را در سردخانه نگهداری می کند و مرغ های منجمد را به قیمت ۲۷ 
هزار تومان به مردم می فروشد. این یعنی دولت روی هر کیلو مرغ 
به مصرف کنندگان سه تا ۶ هزار تومان یارانه می دهد. یارانه ای که 
نصیب همه افراد نمی شود و تنها شامل افرادی می شود که مرغ 

دولتی می خرند و یا به عبارتی افرادی که توان خرید مرغ را دارند.
• مازاد تولید مرغ روزی ۵۰۰ تن است

اما دولت باید برای خرید مرغ مازاد چقدر یارانه پرداخت کند؟ 
آن گونه که دبیر انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ اعالم کرده 
است مازاد تولید مرغ روزی ۵00 تن است. اما مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام استان تهران، مازاد تولید مرغ در کشور را هزار 
تن اعالم کرده است. این یعنی دولت باید برای خرید ۵00 تا هزار 
تن مرغ یارانه سه تا شش هزار تومانی پرداخت کند. این رقم جدای 
از مبلغی و هزینه ای است که دولت برای واردات مرغ منجمد و 
واردات تخم مرغ نطفه دار هزینه کرده است. دو اقدامی که سبب 
مازاد تولید شده و حاال دولت مجبور است یارانه خرید مرغ پرداخت 
کند. سوالی که در این میان وجود دارد این است که چرا مازاد مرغ 
تولید شده صادر نمی شود؛ پاسخ ساده است. دولت صادرات مرغ را 
ممنوع کرده است. حاال یا باید صادرات مرغ را آزاد کند یا باید مازاد 

این مرغ را خود دولت ذخیره کند.
• افزایش مازاد تولید، پیامد دیگری هم دارد

مساله مهم این است که امکان آزادسازی صادرات مرغ وجود دارد. 
اما باید دید مرغداران می توانند بازار صادراتی که از دست رفته را 
به زودی احیا کنند؟ افزایش مازاد تولید، احتماالً پیامد دیگری 
هم دارد. اینکه جوجه ریزی مرغداری ها کاهش پیدا می کند و با 
کاهش جوجه ریزی، احتماالً به زودی با کمبود مرغ در بازار مواجه 
می شویم و نتیجه آن افزایش قیمت مجدد مرغ است. البته آن زمان 
شاید دولت بتواند مرغ های منجمد دپو شده را وارد بازار کند که 

قیمت کنترل شود.
• گمانه زنی های بسیار برای واریز یارانه ماه رمضان

دولت در سال گذشته بسته معیشتی ماه رمضان را در روز ۲۵ 
فروردین ماه واریز کرد. امسال نیز گمانه زنی های بسیاری برای 
واریز یارانه ماه رمضان وجود دارد. پیگیری ها نشان می دهد که 
اقدامات الزم برای واریز بسته معیشتی انجام شده و واریز آن منتظر 

دستور رئیس جمهور 
است. در سال گذشته 

نه بگیر  ۶0 میلیون نفر یارا
معیشتی، معادل یک یارانه 
معیشتی دیگر را به عنوان 

یارانه رمضان دریافت 
کردند. یعنی خانوارهای 

یک نفره ۵۵ هزار تومان، 
دو نفره ۱03 هزار تومان، سه 
نفره ۱3۸ هزار تومان، چهار 

نفره ۱۷۲ هزار تومان و 
خانوارهای پنج نفره 

و بیشتر ۲0۵ 
ر  ا هز
ن  ما تو

گرفتند. 
اگر قرار باشد 

بسته معیشتی ماه 
رمضان پارسال برای امسال نیز تکرار شود، 
تعداد مشموالن ۶0 میلیون نفر و مبلغ یارانه 
بین ۵۵ تا ۲0۵ هزار تومان است. اما پیگیری ها 
نشان می دهد که مبلغ یارانه نسبت به سال 

گذشته بیشتر است. در واقع یکی از گمانه زنی ها 
درباره مبلغ کمک معیشتی ماه رمضان همان ۱۵0 

هزار تومان به ازای هر نفر است. احتمال واریز این 
مبلغ خیلی زیاد است. اگر قرار باشد مبلغ ۱۵0 هزار 

تومان به عنوان یارانه ماه رمضان واریز شود، احتماالً 
تعداد یارانه بگیران کمتر از ۶0 میلیون نفر باشد. در سال 

گذشته دولت به مناسبت ۲۲ بهمن ماه به حدود 3۲ میلیون 
نفر یارانه ۱00 هزار تومانی پرداخت کرد. همچنین در روزهای 
پایانی سال به مناسب عید نوروز مبلغ ۱۵0 هزار تومان یارانه 

به ۱۲ میلیون سرپرست خانواری داد که سهام 
عدالت ندارند.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

حوزه هنری استان اصفهان 
نمایش »قصه های قلعه قرمز« را 
به کارگردانی مصطفی جعفری 
خوزانی و به نویسندگی زینب 
زاوالن به مناسبت هفته هنر 
انقالب اسالمی به روی صحنه 

برد.
قلعه  »قصه های  نمایش 
قرمز« اقتباسی است از یکی 
از داستان های مرزبان نامه که 
در قلعه ضحاک والیت بامیان 
زن ها  آنجا  در  می دهد،  رخ 
سالحی به جز قصه در برابر 
تروریست های تکفیری ندارند، 
زینب یکی از زنان شیردل بامیان 
است که باید بین پسر و همسر و 
برادر خود یکی را انتخاب کند 
انتخابی سخت که سرانجام این 

نمایش را رقم می زند.
خوزانی  جعفری  مصطفی 
در  نمایش  این  کارگردان 
خصوص این اثر به خبرنگار 
مهر گفت: قصه های قلعه قرمز 
پاسخی بود به فراخوان جشنواره 
اقتباسی »چهارراه« این اثر از 
و ضحاک«  داستان »هنوی 
شده  اقتباس  مرزبان نامه  از 
موقعیت  اقتباس  یک  است، 
اتفاقاتی  خصوص  در  است 
که در افغانستان افتاده است 
و مقاومت زنان افغانستانی در 

برابر گروه های تکفیری است.
وی با اشاره به اینکه با بیست 
نفر از عوامل به مدت ۶ ماه برای 
آماده سازی این نمایش تمرین 
کرده است افزود: این نمایش از 
نظر موضوعی هم خوانی کاملی 
با هفته هنر انقالب دارد و برای 
ما دیدن کسانی که نادیده گرفته 
و مستضعف هستند  شده اند 
اهمیت داشت و سعی کردیم 
قشری که هیچگاه دیده نشده 
است را ببینیم و حال و روزشان 
را به نمایش درآوریم و برای 
هم ذات پنداری بیشتر مخاطب، 
از بازیگران افغانستانی نیز در این 

نمایش استفاده کردیم.
هنرمندان  از  ترکیبی 
پیشکسوت و تازه کار افغانستانی 

و ایرانی
اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
بازیگران این نمایش ترکیبی از 
هنرمندان پیشکسوت و تازه کار 
افغانستانی و ایرانی هستند، 
خاطرنشان کرد: اکثر هنرمندان 
این اثر بار اول است که صحنه 
را تجربه می کنند، اما وجود 
بازیگران با تجربه کمک فراوانی 
به ارتقا سطح بازی آنها کرده 
است. آهنگساز نمایش ایرانی 
است، اما با همکاری نوازندگان 
افغانستانی، توانسته موسیقی 

بی بدیلی را خلق کند.
کارگردان نمایش »قصه های 
قلعه قرمز« با اشاره به انتخاب 
مضامین برای استقبال مخاطبان 
تئاتر تاکید کرد: اگر قصه به سالن 
نمایش برگردد ما مردم بیشتری 
را در سالن ها می بینیم معموالً 
کارهای ضد قصه که به اسم 
کارهای پیشرو معروف شده اند 
نوعی از دل زدگی را در مخاطبان 
ایجاد کرده اند. اگر ما به قصه 
برگردیم و قصه های دراماتیک 
را درست برای مخاطب تعریف 
تشنه  بازهم  مخاطب  کنیم، 

شنیدن قصه های خوب است.

قیمـت کاوا )KAVA( همچنـان بـه رونـد صعـودی خـود 
ادامـه می دهـد زیـرا پروتکل هـای موجـود در اکوسیسـتم 
Cosmos در سـال ۲0۲۲ رشـد قابل توجهی داشـته اند. دلیل 
ایـن موضـوع نیـز تشـدید تمرکـز بـر قابلیـت همـکاری میان 

بالکچینـی و سـازگاری بـا شـبکه اتریـوم اسـت.
داده هـای موجود نشـان می دهند کـه قیمت توکـن بومی کاوا 
پـس از رسـیدن بـه کـف قیمـت ۲/9۲ دالر در روز ۱3 مـارس 
حدود ۷3 درصـد افزایش یافتـه و در ۸ آوریل بـه قیمت ۸ دالر 

رسـیده است.
سـه دلیـل بـرای ایـن افزایـش قیمـت و شـتاب گرفتـن کاوا 

وجـود دارد کـه شـامل راه انـدازی زنجیـره مشـترک اتریـوم، 
راه اندازی برنامه تشـویقی توسـعه دهنده ۷۵0 میلیون دالری 
و مجموعـه ای از مشـارکت ها و راه اندازی هـای پروتکلی اسـت 

کـه اکوسیسـتم کاوا را گسـترش داده اسـت.
این سـه مورد از مهم ترین پیشـرفت هایی هسـتند کـه تاکنون 
در اکوسیسـتم کاوا رخ داده انـد. تکمیـل موفقیت آمیـز مرحله 
آلفای راه انـدازی زنجیره مشـترک اتریوم و اینکه ایـن زنجیره، 
پشـتیبانی از قراردادهـای هوشـمند ماشـین مجـازی اتریـوم 
)EVM( را امـکان پذیـر می کنـد، از مهمترین دالیـل افزایش 

قیمـت اخیر ایـن رمز ارز اسـت.

چرا »کاوا« راه خود را از بازار نزولی جدا کرد؟

تشدید تمرکز برقابلیت همکاری میان بالکچینی وسازگاری با شبکه اتریوم

خبر اول
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حوزه هنری استان 
اصفهان برگزار می کند:

نمایش »قصه های 
 قلعه قرمز«

در تماشاخانه ماه

 مریم بیگدلو  در ایام ماه مبارک رمضان 
قرار گرفته ایم که عطر حال وهوای معنوی آن 
در جامعه مسلمین پیچیده شده است؛ این ماه 
در فصل گرما و ساعات طوالنی روز 
قرار دارد که می تواند بهانه ای 
برای ترک روزه داری باشد، 
در این میان صاحبان مشاغل 
سخت، در جامعه شرایط دو 
چندانی نسبت به سایر افراد 
دارند که با وجود این شرایط دست 

از روزه داریشان برنمی دارند.
کار در معدن در صدر مشاغل سخت 
و زیان آوری است که در قانون کار 
تعریف شده است؛ کارگران معدن 
جان خود را به خطر می اندازند و 
ساعت ها در دنیای تاریک معدن با 
صدای باالی دستگاه های حفاری 
با سخت کوشی تمام کار می کنند تا 
گنج های زمین را از دل آن استخراج 
کنند. هنگام مشاهده کارگران معدن 
از چهره خسته ای که غبار سالیان 
طوالنی کار در معدن بر آن نشسته 
است و از دستان ورم کرده ای که 
سال های متوالی در تماس با 
خاک، موادمعدنی و 
تابش نور آفتاب 
حالت 

عادی خود را از دست داده است، دل را به درد می آورد که در توصیف 
نمی گنجد و باید برای حتی یک لحظه در این شرایط قرار گرفت 

تا بتوان کمی از رنج های کارگران معدن را با همه وجود درک کرد.
کارگران معدن با وجود مشقت کارشان از روزه، این تکلیف الهی 
باز نمی مانند و می بینیم که در این ایام لب های ترک خورده آنها 
با بردن ذکر نام اربابشان حسین )ع( در هنگام اذان مغرب لب به 

افطار می گشایند.
جعفر ابوطالبی، مهندس معدن دارای بیش از بیست سال سابقه کار 
در معادن در گفت وگو با خبرنگار نسل فردا از مشقت و سختی کار 
معدن می گوید: کار در معدن شغلی سخت و زیان آور است، تاب 
آوردن کاری که دارای شرایطی چون در معرض مستقیم تابش نور 
آفتاب قرار داشتن، صدای باالی دستگاه ها که همواره روح و روان 
انسان را از حالت متعادل خارج می کند و طوالنی بودن ساعات کار، 

بر هر فردی آسان نیست.
او همان گونه که به دستان پینه زده اش چشم می دوزد، ادامه 
می دهد: کارگران معدن به دلیل مشقت کار عالوه بر سه وعده اصلی 
غذایی باید میان وعده ای صرف کنند تا قوت و نیروی از دست رفته 
آنها به تن بازگردد اما در ایام ماه مبارک رمضان به دلیل اقدام به امر 
روزه داری، تعداد وعده غذایی کاهش می یابد؛ در باور نمی گنجد که 
بتوان با وجود چنین شرایطی بر امر عبادی و معنوی روزه مقید ماند 
ولی مشاهده می کنیم که کارکنان معدن افرادی متدین هستند که 

سختی کار آنها را از انجام این فریضه الهی باز نمی دارد.
روزه یکی از مهم ترین عبادت های مسلمانان و مؤمنان است که 
به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل برای پروررش روح تقوا در تمام 
زمینه ها و همه ابعاد به مرمنان معرفی شده است؛ انجام این عبادت 
در ماه مضان در طول یک ماه کامل بر انها واجب شده؛ ماهی که 
مهم ترین امتیاز آن نزول قرآن به منظور هدایت انسان ها دران است.

قرآن کریم در اشاره ای بسیار کوتاه اما پرمعنی حقیقت روزه و هدف 

َِّذیَن آَمُنوا کِتَب َعلَیکُم  از آن را این گونه بیان کرده است: یا أَیَها ال
َِّذیَن ِمْن َقْبلِکْم لََعلَّکْم تَتَُّقوَن؛ ای افرادی  یاُم کَما کِتَب َعلَی ال الصِّ
که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شد همان گونه که بر کسانی 
که قبل از شما بودند نوشته شده، تا پرهیزکار شوید )سوره بقره/

آیه ۱۸3(
خداوند این آیه را با خطاب خاص خود به دوستانش آغاز می کند و 
چه خطابی برتر از خطاب معبود با انسان که چنین نوای گوش نوازی 
قبل از هر چیز تمامی سختیهای روزه را از یاد انسان می برد. در 
ادامه آیه خداوند فلسفه روزه را تشریح می کند و می فرماید: »لعلکم 
تتقون« رسیدن به مرحله تقوا هدف روزه و حقیقت آن است؛ از این 
عبارت کوتاه معنای بسیار زیادی را می توان استنباط کرد چراکه 
تقوا خیر دنیا و آخرت و سرآمد همه کارها است و رسیدن به این 

مهم یعنی کمال آدمی.
روزه داری سخت است و در این هیچ شکی نیست و به دلیل ایجاد 
گرسنگی و تشنگی بر انسان واجب شده است؛ اگر انسان روزه بگیرد 
ولی گرسنگی، تشنگی و شرایط سخت برای او ایجاد نشود، آن روزه 
در سیر عبادی او فایده ای نخواهد داشت؛ در اینجا باید توجه داشت 
که روزه داری را سخت تر از آنچه که هست برای انسان جلوه می دهد 

تا اورا از انجامان منصرف کند.
روح اگر بر جسم غلبه کند روزه داری برایش تسهیل می شود حال 
که پاداش روزه داری لقاءاهلل وعده شده است لذا سختی مجوز روزه 
گرفتن نیست بلکه غیر قابل تحمل بودن مجوز روزه نگرفتن است 

که در این شرایط روزه بر انسان حرام است.
اینگونه است که کارگران معدن عاشقانه، با اراده ای سخت چون 
آهن در تونل معدن بر مشقت کار غلبه می یابند و با اعتقاد بر وعهده 
الهی بر لذت های دنیا چشم می پوشند؛ با روحیه جهادی بر حفاری 
و استخراج ذخایر معادن از دل زمین تالش می کنند و از سعی و 

کوشش باز نمی ایستند.

رالی تور گردشگری خانوادگی »از رمضان تا فطر« با شرکت خودروهای کمپر از سوی کانون جهان گردی و 
اتومبیل رانی آغاز به کار کرد.

رالی تور از رمضان تا فطر همزمان با دهمین روز ماه رمضان با حضور ۲0 دستگاه خودرو کمپر و کاروان و ۷0 نفر 
شرکت کننده با همکاری و همیاری پلیس راهور ناجا از محل پارک جنگلی یاس فاطمی در تهران آغاز شد.

این رالی که به مدت سه هفته به طول می انجامد در مسیر استان های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در حرکت خواهد بود.

کمپرهای شرکت کننده با هدف توسعه فعالیت های اتومبیل رانی و ترویج سفرهای مسئوالنه از مناطق 
گردشگری، تاریخی و طبیعی مسیر از جمله پیست آبعلی، پارک جنگلی بهشهر، جنگل نکا، بندر ترکمن، 
روستای آشوراده، شهر کردکوی، جنگل جهان نما، منطقه تاریخی خالد نبی، جنگل ابر شاهرود، شهر اصفهان، 

شهرضا، کهگیلویه و بویراحمد و آباده عبور و از این جاذبه ها دیدن می کنند.
رالی تور گردشگری خانوادگی از رمضان تا فطر روز ۱3 اردیبهشت ۱۴0۱ با رسیدن به منطقه تاریخی 
پاسارگاد به کار خود پایان خواهد داد و پس از آن، روزهای سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه نیز همایش 
کشوری کمپرها و کاروان ها با حضور شرکت کنندگان و دیگر کمپرداران و عالقه مندان در این منطقه برگزار 

خواهد شد.

روزه داری و معدن کارانی که در سیاهی معدن می درخشند!

روسفیدی در اعماق سیاهی

دولتکمکمیکندمرغبخوریم!دستمریزاد؛

یارانه، لقمه گلوگیراقتصاد

آغاز رالی تور گردشگری خانوادگی »از رمضان تا فطر«
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