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ماه رمضان و فرصِت مغتنم 
کمک در جوامع اسالمی

2

تکرار حادثه ریزش خیابان ها غیرعادی است؛

2بـاال گرفتـن تنـش، زیر پـای اصفـهان

6

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان مسیری برای 
رسیدن به شعار »اصفهان شهر زندگی«

محققان دانشگاه اصفهان با همکاری آکادمی علوم چین و دانشگاه کالج لندن انجام دادند:

طراحی سلول خورشیدی
ارزانتر و پایدارتر
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

بارگذاری جدید
خارج از توان حوضه آبریز زاینده رود است

چین پارتنر پنهان و انرژی، آس در آستین پوتین!

تحریم ها علیه روس ها
کم اثر است؛ چرا؟!

دیدار رمضانی رئیس جمهور با هنرمندان برگزار شد؛

ضیافت افطاری
با چاشنی سیاست و فرهنگ
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سخنگوی جشنواره نسل فیروزه ای خبر داد: 

سازماندهی یک هزار و ۵00
گروه تربیتی درجشنواره  

10 خاصیت یک میوه که خوردن آن را لذت بخش ترمی کند؛

میم مثل
موز مفید!

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 14 عنوان برنامه
ویژه ماه رمضان در منطقه ۵

The 5 Best 
Vitamins for 
Hair Growth (3+ 
Other Nutrients)

۵

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

1401 سال شکوفایی صنعت نمایشگاهی است
2

به علت تعطیلی برخی از کسـب وکارها 
در پی شـیوع بیماری کرونا، بهره گیری 
مناسـب از افزایش کمک های خیریه در 
ماه مبـارک رمضان از اهمیت بیشـتری 
نسـبت به سـال های گذشـته برخوردار 

ست. ا
مـاه مبـارک رمضـان، افـزون بـر ایجاد 
بسـترهایی بـرای افزایـش معنویـت و 
اجـرای بیشـتر و بهتر مناسـک عبادی، 
اثـرات مثبـت دیگـری نیـز در زندگـی 
جوامـع اسـامی دارد. مطالعات نشـان 
می دهد ایـن ماه بـه علت تغییـر عادات 
و رفتار مسلمانان، موجب برجای نهادن 
اثراتـی در جریـان اقتصـادی و حتـی 
سیاسـی و اجتماعی کشورهای اسامی 

می شـود.
در زمینـه اقتصـادی، یکـی از ایـن 
تغییـرات، تغییـر در الگـوی تقاضـای 
کاالهـای مصرفـی اسـت. بـه عنـوان 
نمونـه در ماه مبـارک رمضـان تقاضای 
برخـی از محصـوالت خوراکـی ماننـد 
شـکر، خرما، نان و برنج نسـبت به سایر 
زمان هـای دیگـر افزایش پیـدا می کند. 
اثـر دیگر، کاهـش حجم مسـافرت های 
تفریحی اسـت. شـواهد نشـان می دهد 
ورود گردشـگران سـایر کشـورها بـه 
کشـورهای اسـامی در این ماه معموالً 
کاهـش می یابـد. ایـن موضوعی اسـت 
که صنعـت گردشـگری و هواپیمایی را 
با تغییر الگوهـای خدمات دهـی در این 

مـاه مواجـه می کنـد.
ادامه در صفحه 2...
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ــازی  ــازی و نوس ــه س ــز بهین ــده مرک فرمان
شــهید محســن قوطاســلو نزاجــا گفــت: 
نمایشــگاه تجهیــزات و توانمندی هــای 
ــپاه در اردوگاه  ــش و س ــی ارت ــای نظام یگان ه
ــا  ــان برپ ــم اصفه ــتی شهرابریش ــهید بهش ش
می شــود. ســرهنگ ســتاد مهــدی اســحاقیان 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار 
ــن  ــالروز ۲۹ فروردی ــبت س ــه مناس ــت: ب داش
و روز گرامیداشــت حماســه آفرینی هــای 
ــت و  ــز گرامیداش ــش و نی ــی ارت ــروی زمین نی
تبییــن ســیره زندگــی و شــهادت جوان تریــن 
شــهید مدافــع حــرم ارتــش، نمایشــگاه بزرگ 
تجهیزات نظامــی و فرهنگی در اردوگاه شــهید 
بهشــتی شــهر ابریشــم از تاریــخ ۲۷ فروردیــن 

ــود. ــا می ش ــر پ ــاه ب م

وی افــزود: در ایــن نمایشــگاه کــه با مشــارکت 
گروه هــای توپخانــه، یگان هــای هوانیــروز، 
پایــگاه هشــتم شــکاری نیــروی هوایــی 
ــوری  ــش جمه ــای ارت ــی نیروه و پدافندهوای
اســامی ایــران در اصفهــان و همچنیــن 
یگان هایــی از ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی و بســیج و نیــروی انتظامــی و 
ــده  ــا ش ــان برپ ــر اصفه ــال احم ــت ه جمعی
اســت، تجهیــزات، ادوات و خودروهــای نظامی 
و تاکتیکــی بــرای مــردم بــه نمایــش در خواهد 

آمــد.
فرمانـده مرکز بهینه سـازی و نوسـازی شـهید 
محسـن قوطاسـلو نزاجـا گفـت: همچنیـن 
و  مقـدس  دفـاع  مختلـف  عملیات هـای 
حماسـه های ماندگار رزمندگان و شـهدا در این 

نمایشـگاه توسـط راویان بـرای مردم تشـریح 
خواهـد شـد.

سـرهنگ سـتاد اسـحاقیان بـا تاکیـد بـر لزوم 
مشـارکت همگانی در جهـاد تبیین گفـت: نام 
ایـن نمایشـگاه نیـز مزین به نـام شـهید مدافع 
حرم، محسن قوطاسـلو نامگذاری شده و تاش 
خواهیـم کـرد حماسـه سـیره و راه زندگـی و 
شـهادت این شـهید شـریف و شـهدای مدافع 
حـرم ارتـش را بـرای جوانـان تبییـن نمـوده و 

الگـوی زندگـی خـود قـرار دهیم.
فرمانــده مرکز بهینه ســازی و نوســازی شــهید 
ــرای  ــگاه ب ــن نمایش ــزود: در ای ــلو اف قوطاس
ــا،  ــژه روزه اولی ه ــه وی ــان ب ــان و نوجوان جوان
ــی  ــش بین ــی پی ــوع و جذاب ــای متن برنامه ه

ــت. ــده اس ش

به یاد جوان ترین شهید مدافع حرم ارتش درشهرابریشم برپا می شود؛

نمایشگاه تجهیزات وتوانمندی های نظامی ارتش

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری نجف آباد به استناد مصوبه شماره 1400/2500 مورخ 1400/10/30 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد در راستای اصالح شبکه 
آبرسانی فضای سبز نسبت به تهیه و خرید میزان 2100 متر لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر )8 اینچ( 16 اتمسفر 10 بار استاندارد PE80 )قطر داخلی 
 لوله 181 میلیمتر( با وزن هر متر طول لوله تحویلی 12/4 کیلوگرم با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 13/000/000/000 ریال بدون تعدیل و 
ما به التفاوت قیمت، از محل اعتبارات عمرانی سال 1400 شهرداری نجف آباد و بر اساس جدول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:  متقاضیان بایستی دارای رزومه کاری مرتبط و توان مالی متناسب با موضوع مناقصه باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن مدارک 

و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/2/14 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 650/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. 
* برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

*سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد
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در شـــهر

Isfahan News
دو شنبه 29 فروردین 1401  | شماره 1034

ISFAHAN
N E W S

مریــم یــادگاری: ســخنگو و عضــو 
هیئــت رئیســه شــورای اســامی 
ــوالی  ــام م ــت: ج ــان گف ــهر اصفه ش
ــیری  ــیان مس ــوی قدس ــیان و بان عرش
بــرای رســیدن بــه شــعار اصفهان شــهر 

ــت. ــی اس زندگ
علی صالحــی اظهار داشــت: مســابقات 
ورزشــی و شــهروندی اصفهــان، پس از 
ــق  دو ســال مجــدداً برگــزار شــده و طب
آمارهایــی کــه به دســت رســیده اســت، 
ــابقات  ــر مس ــر درگی ــزار نف ــدود ۶ ه ح
هســتند و ایــن یــک اتفــاق بســیار 
ــت  ــد اس ــرن جدی ــاز ق ــوب در آغ مطل
ــی،  ــان شــهر زندگ ــه در شــعار اصفه ک

ــال آن هســتیم. ــه دنب ب
ــه اهــداف مــورد پیگیری  وی با اشــاره ب
در شــعار اصفهــان شــهر زندگــی گفت: 
یــک بخــش جــدی کــه در ایــن 
ــتن  ــتیم، داش ــال آن هس ــه دنب ــعار ب ش
خانواده هــای شــاد و ســالمی اســت کــه 
شــرایط جســمی و روحــی آن هــا، بــرای 
قــدم برداشــتن در مســیر رشــد و کمــال 
معنوی فراهــم باشــد، از همیــن رو یکی 
از مهم تریــن حوزه هایــی کــه الزم 
ــت شــود،  اســت در شــهر زندگــی تقوی
حــوزه ورزش و ســامت خانــواده اســت 
کــه زمینــه ایــن اتفــاق، رفتــه رفتــه در 

ــدن اســت. حــال بوجــود آم
وی در خصــوص تقویــت تعلــق محلــی 
و ارائــه خدمــات ســامت خانــواده 
ــا از دهــه فجــر ســال  ــح کــرد: م تصری
ــابقات  ــزاری مس ــاهد برگ ــته، ش گذش
بســیار جــدی امــا مفــرح و ارزشــمند در 
ــا  محــات شــهر اصفهــان هســتیم و ب
ــم  ــابقات، می توانی ــن مس ــزاری ای برگ
ــه  ــامت ارائ ــوزه س ــه ح ــی را ب خدمات
کــرده و همچنیــن احســاس تعلــق 

ــم. ــت کنی ــی را تقوی ــی و بوم محل
عضو هیئـت رئیسـه شـورای اسـامی 
شـهر اصفهان، با اشـاره بـه فرصت های 
ایجاد شده توسط مسـابقات جام موالی 
عرشـیان بانـوی قدسـیان بیـان کـرد: 
برگـزاری مسـابقات براسـاس رسـالت 
شـهرداری در حـوزه ورزش همگانـی، 
می توانـد زمینـه ای باشـد بـرای ایجـاد 
فرصـت برابـر در عرصـه ورزش تـا 
اسـتعدادهایی کـه کمتـر فرصـت دیده 
شـدن دارند، در چارچوب این مسـابقات 
کـه بـدون هزینـه و در بهترین سـطح از 
شـرایط و امکانـات در دسـترس اسـت، 
شـرکت کنند که اینگونـه قطعـاً اهداف 
مـا در حـوزه ورزشـی در شـهر زندگـی، 

محقـق خواهـد شـد.
صالحی افزود: امیدواریم که نگاه تفریح 
سالم خانوادگی، نگاه احساس تعلق و 
هویت ملی، نگاه عدالت و در اختیار قرار 
دادن امکانات و شرایط دیده شدن برای 
قهرمانان ورزشی در این مسیر محقق شود 
تا بر اساس شاخص ها و سرانه های قابل 
ارزیابی، بتوانیم در پایان چهار سال این 
دوره مدیریت شهری به برداشتن گام های 

جدی در حوزه ورزش اشاره داشته باشیم.
ــا اســتقبال از مســابقات  وی در رابطــه ب
ورزشــی دهــه فجــر و مــاه مبــارک 
رمضــان گفــت: اســتقبالی کــه از 
مســابقات ورزشــی ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
از نظــر شــرایط، کیفیــت برگــزاری، 
ــده  ــداد شــرکت کنن ــی و تع مســائل فن
در دهــه فجــر صــورت گرفــت، در 
ــه  ــود ک ــی ب ــل قبول ــتانداردهای قاب اس
در مــاه مبــارک رمضــان نیــز با اســتفاده 
از تجربه هــای دهــه فجــر، ســطح 
خوبــی از کیفیــت فنــی و تعداد شــرکت 

ــتیم. ــاهد هس ــدگان را ش کنن
وی در خصــوص محدودیت هــای 
تماشــاگران در دوران کرونا خاطرنشــان 
ــا  ــئله کرون ــه مس ــت ک ــد اس ــرد: امی ک
اجــازه دهــد تــا از نظــر مخاطــب و 
ــبی  ــطح مناس ــک س ــاچیان، در ی تماش
قــرار بگیریــم تــا شــرایط شــور، نشــاط 
ــات و  ــرای اوق ــد ب ــه بای ــی ک و هیجان
ــم  ــا فراه ــح خانواده ه ــت و تفری فراغ
شــود را ایجــاد کنیــم و شــاهد روزهــای 
ــتر  ــای بیش ــروز و تاش ه ــر از ام بهت
نســبت بــه اتفاقاتــی کــه تــا بــه امــروز 

ــیم. ــاده، باش افت

جام موالی عرشیان 
و بانوی قدسیان 

مسیری برای رسیدن 
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اما یکی از اثرات بسیار مثبت تغییر رفتارهای اقتصادی در ماه مبارک 
رمضان، افزایش چشمگیر فعالیت های خیریه و کمک های مردمی 
در حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه و ارتقای سطح 
بازتوزیع از سمت افراد دارا به سمت افراد کمتر برخوردار است. البته 
فعالیت های خیریه و نوع دوستانه در تمام کشورهای جهان و در کل 
طول سال جریان دارد اما در کشورهای اسالمی طی ماه رمضان، 
نهادهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه با طراحی و پیاده سازی 
طرح های ویژه، تالش و کوشش بیشتری از خود برای جذب این دسته 
از کمک های مردمی در حمایت از سبد مصرفی خانوارهای نیازمند و 
محتاج بروز می دهند. این کمک ها عمدتاً در قالب هایی همچون انفاق، 
قرض الحسنه، وقف، صدقه و نذورات از خیرین جمع آوری شده و در 

بین اقشار کمتر برخوردار جامعه توزیع می شود.
 ،)aboutislam.net( »براساس گزارش سایت »درباره اسالم
بررسی میزان کمک های مالی ارائه شده به ۱۰۶ سازمان خیریه 
نشانگر افزایش قابل توجه کمک های اهدایی مسلمانان در ماه مبارک 
رمضان است. به حدی که آمار و ارقام نشان می دهد که کمک های 
خیریه مسلمانان در این دوره نزدیک به ۵۰۰ درصد نسبت به ماه های 
دیگر افزایش می یابد. در کنار این گونه کمک ها در روزهای ماه مبارک، 
جمع آوری زکات فطریه )به عنوان زکات واجب بر عموم مسلمانان( در 
پایان ماه مبارک نیز می تواند برحجم و میزان منابع جمع آوری شده 
جهت بازتوزیع میان دهک های پایین درآمدی بیافزاید. البته ناگفته 
پیداست که ماهیت کمک های خیریه و زکات فطریه موجب می شود 
بخشی از وجوه پرداخت شده به نحو مخفیانه و از مجاری غیررسمی 
به دست نیازمندان و مستمندان برسد و هیچگاه در آمارهای رسمی 

و دولتی منعکس نشود.
البته بازتوزیع منابع در ماه مبارک رمضان هیچ گاه موجب حذف و 
یا حتی کاهش شدید شکاف طبقاتی نمی شود و شاید جمع ارقام 
در مقابل با مبلغ الزم برای شکاندن زنجیره فقر بسیار ناکافی و 
کوچک باشد، اما به هرحال نمی توان کتمان کرد که استفاده از 
ظرفیت ناب این ماه مبارک و ترویج فرهنگ کمک به همنوع و 
سهیم شدن در جریان بازتوزیع به سمت دهک های پایین درآمدی 
می تواند در زمینه هایی چون اصالح الگوی مصرف در کاهش سطح 
اسراف و اتالف اقالم مصرفی و ارتقای فرهنگ تأمین مالی جمعی 
)Crowdfunding( جهت بهره گیری در سایر ایام سال نیز نقشی 
مثبت بر رفتار و عادات اقتصادی جامعه برجای بگذارد. بنابراین 
نباید اثرات مثبت موج ایجاد شده در این ماه را صرفاً محدود به دوره 

یک ماهه دانست.
این امر مهم امسال به علت رکود و تعطیلی برخی از کسب و کارها در 
پی شیوع بیماری کرونا از اهمیت بیشتری نسبت به سال های پیش 
برخوردار است. بیماری کرونا با کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف و 
عادات خرید، مشکالت معیشتی زیادی برای بخشی از جامعه ایجاد 
کرده است. بسیاری از مصرف کنندگاِن کاالها و خدمات، جهت 
محافظت از خود و پیشگیری از ابتال به این بیماری همه گیر، تقاضای 
خود را به زماِن دیگری موکول کرده اند. این تأخیر برای گروهی از 
کسب وکارها خصوصاً کسب و کارهای کوچک و متوسط که از ذخیره و 
پشتوانه مالی چندانی برخوردار نیستند و همچنین گروهی از کارگران 
و کارمندان که از شرایط مالی باثباتی بهره مند نمی باشند، مشکالتی 

را ایجاد کرده است.
از این رو می طلبد کلیه نهادهای مردم نهاد و بخش عمومی فعال در این 
حوزه، نهادهای آموزشی و ترویجی، اهالی رسانه و تمامی چهره های 
صاحب نفوذ جامعه با هماهنگی و برنامه ریزی مناسِب متولیان امر از 
ظرفیت پیش روی به نحواحسن استفاده کنند. همچنین با توجه به 
این حقیقت که یکی از عوامل مهم پایداری و تداوم اعتماد عمومی و 
به دنبال آن، افزایش کارایی و فایده مندی فعالیت مؤسسات خیریه، 
شفافیت و نظارت بر کارکرد آن هاست، نیاز است گزارش هایی از 
عملکرد این دسته از نهادها به نحو عمومی رسانه ای شود. افزون 
براین، استفاده از ظرفیت باالی نهادهای رسمی همچون کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و امکانات شبکه بانکی )در جذب منابع از طریق 
درگاه های بانکداری الکترونیک( و بازار سرمایه )مشابه انتشار اوراق 
نیکوکاری کرونا ۱ و کرونا ۲ در فرابورس ایران( در تسهیل اجرای این 

دسته از فعالیت ها قابل برنامه ریزی است.
 کالم آخر اینکه بدیهی است اشاره و تاکید بر نقش مردم در اعطای 
کمک و حمایت های مالی از طبقه ضعیف جامعه، به هیچ عنوان رافع 
مسئولیت سنگین و خطیر دولتمردان و نهادهای غیردولتی متصل 
به منابع عمومی در پوشش نیازهای اساسی نیازمندان و برقراری 
طرح های خوداشتغالی و توانمندسازی خصوصاً در مناطق محروم 

و دورافتاده نخواهد بود.

سرمقاله

نمایشـگاه های  شـرکت  مدیرعامـل 
بین المللـی اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکه 
سـال ۱۴۰۱ را می توانیـم سـال شـکوفایی 
صنعت نمایشـگاهی بدانیم، گفت: متأسفانه 
در سال گذشـته تقویم بسـیاری از سایت ها 
به صـورت کامـل اجـرا نشـد و مشـکات 
دیگری که سـبب شـد فعاالن نمایشگاهی 
به تدریج بـه مرز شکسـت برسـند. علیرضا 
مرتضـوی درگفت وگـو بـا ایسـنا، با اشـاره 
به وضعیـت برگزاری نمایشـگاه ها در سـال 
گذشـته، اظهار کرد: سـال گذشـته، روزگار 
خوبـی بـرای فعـاالن نمایشـگاهی نبـود. 
بسـیاری از سـایت ها، برگزارکننـدگان 
نمایشـگاه ها و کارکنـان ایـن صنعـت بـه 
دلیـل تعطیلی هایی که بـا اوج گیـری کرونا 
اتفـاق می افتـاد، امید خـود را از دسـت داده 

بودنـد.
وی افـزود: متأسـفانه تقویـم بسـیاری از 
سـایت ها بـه صـورت کامـل اجـرا نشـد و 
مشـکات دیگـری که سـبب شـد فعاالن 
نمایشـگاهی بـه تدریـج بـه مـرز شکسـت 

برسـند.
نمایشـگاه های  شـرکت  مدیرعامـل 
بین المللـی اسـتان اصفهـان بـا اعتقـاد 
بـر اینکـه سـال ۱۴۰۱ را می توانیـم سـال 
شـکوفایی صنعـت نمایشـگاهی بدانیـم، 
تأکید کرد: پس از دو سـال وقفه و کم کاری 
و برگزار نشـدن بسـیاری از نمایشـگاه های 
همایش هـای  و  بین المللـی  و  مهـم 
اقتصادی، امسـال، سـال رشـد دوباره است 
و معتقدم پس از یک دوره رکود، شـکوفایی 

رخ خواهـد داد.

وی با بیـان اینکه نمایشـگاه ویترین اقتصاد 
اسـت، افزود: نمایشـگاه مکانی برای نشان 
دادن توانمندی هـا و عرضـه داشـته ها 
اسـت و همچنیـن اسـتفاده و شـکل دادن 
بـه ظرفیت های جدیـد، در نمایشـگاه اتفاق 

فتـد. می ا
مرتضـوی ابـراز امیـدواری کـرد: در سـال 
جدید رونـق اقتصاد و جایـگاه واقعی صنعت 
نمایشـگاهی را بـه مخاطبان نشـان دهیم.

وی با بیـان اینکـه بخـش زیـادی از دانش 
اقتصاد را می تـوان بـا مفهوم مبادلـه تبیین 
کرد، گفـت: بـرای درک ایـن مفهـوم هیچ 
بسـتری بهتـر از نمایشـگاه های تخصصی، 
بین المللـی، منطقه ای و رویدادهای اکسـپو 
امـکان بـه نمایـش گذاشـتن ایـن مهـم را 

نخواهند داشـت.

در کمتـر از ۱۰ روز سـه حادثـه 
شکسـتگی و ریـزش شـبکه آب 
و فاضـاب در نقـاط مختلـف شـهر 
اصفهـان رخ داده اسـت؛ فرسـایش 
و شکسـتگی خـط انتقـال فاضاب 
غـرب بـه شـرق اصفهـان در خیابان 
شهید قدوسی )آپادانا اول( در هفدهم 
فروردیـن، نشـتی آب در خـط لولـه 
آبرسـانی قطـر ۵۰۰ میلیمتـر چـدن 
پایـگاه هشـتم شـکاری در بیسـت و 
دوم فروردیـن و شکسـتگی لولـه آب 
و ریزش شـبکه فاضـاب در خیابان 
حکیـم نظامـی در روز پنجشـنبه 
بیسـت و پنجم فروردین ماه و انتشـار 
تصاویـری از حفـره ای عظیـم در زیر 
این خیابـان به گمانـه زنی هـا درباره 
علـت سلسـله شکسـتگی ها در زیـر 

پوسـت شـهر اصفهـان دامـن زد.
هرچنـد مسـئوالن شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان علـت حـوادث اخیر 
را فرسـودگی شـبکه آب و فاضـاب 
می داننـد امـا پیش تـر کارشناسـان 
زمیـن شناسـی نیـز دربـاره بحرانـی 
شدن فرونشسـت زمین در اصفهان و 
کشـیدن شـدن دامنه های این پدیده 
خطرناک به درون این شـهر و آسیب 
بـه زیرسـاخت های مهـم شـهری از 
جملـه ایجاد تنـش در تأسیسـات آب 

و گاز هشـدار داده بودنـد.
بررسـی ها نشـان می دهد شکستگی 
یا ریزش لوله شـبکه فاضاب شـهر 
اصفهـان در سـال های گذشـته در 
فواصـل طوالنـی رخ مـی داد؛ بـرای 
مثال شکستگی لوله فاضاب خیابان 
نظر غربـی در سـال ۸۳، ریـزش لوله 
در خیابان مشـتاق و خیابان بزرگمهر 
در سـال ۸۶، میـدان انقاب در سـال 
۸۸، خیابـان میـر در سـال ۹۲ و نظـر 
غربی در سـال ۹۴ حاکی از فرسودگی 
این شـبکه اسـت امـا برغـم قدیمی 
بـودن شـبکه آب و فاضـاب، ایـن 
حـوادث در سـال های گذشـته پـی 
در پـی و در مدت زمـان کوتـاه اتفاق 

نمی افتـاده اسـت.
• ۳۳۰ کیلومتـر از لوله هـای 
شـهری  فاضـالب  شـبکه 

اصفهـان فرسـوده اسـت
قدمـت شـبکه فاضـاب شـهری 
اصفهـان بـه ۶۴ سـال می رسـد. 
اصفهان نخسـتین شـهر ایران است 
کـه شـبکه فاضـاب شـهری آن از 
سـال ۱۳۳۷ طراحـی و اجرا شـد و در 
سـال ۱۳۴۶ کامـل بـه بهره بـرداری 
شـبکه  طـول  همچنیـن  رسـید. 
فاضاب شـهر اصفهـان به بیـش از 
سـه هـزار و ۶۰۰ کیلومتـر می رسـد 
و آنطـور که سـخنگوی شـرکت آب 
و فاضـاب اسـتان می گویـد ۳۳۰ 
کیلومتر از لوله های شـبکه فاضاب 

شـهر اصفهـان فرسـوده اسـت.
گفـت  در  خورسـندی  مهـرداد 
وگـو بـا مهـر بـا بیـان اینکـه حادثه 
ریـزش شـبکه فاضـاب ارتباطی با 
فرونشسـت زمیـن نـدارد، می افزاید: 
شکستگی انشـعاب آب باعث ریزش 
خـاک زیـر آسـفالت روی شـبکه 
فاضاب در خیابان حکیـم نظامی در 
بامداد روز پنجشـنبه گذشـته شد که 
پس از دو- سـه سـاعت قطـع آب در 
این محـدوده، حفـاری و تعویض لوله 

فاضـاب انجـام شـد.
وی با اشـاره بـه اینکه لولـه فاضاب 
خـط ۶۰۰ در ایـن منطقـه فرسـوده 
اسـت و جریان فاضـاب بـه دلیل از 
بیـن رفتن تـاج لوله ها قابل مشـاهده 
اسـت، می افزایـد: ریـزش خـاک بـه 
مـرور زمـان باعـث ایجـاد حفـره در 
زیـر خیابـان حکیـم نظامی شـده اما 
ایـن حادثـه ارتباطـی با فرونشسـت 

زمیـن نـدارد.
سـخنگوی شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه گاز 
فاضـاب بـه مـرور زمـان باعـث 
فرسـودگی ایـن لوله های بتنی شـده 
اسـت، اضافـه می کنـد: حادثـه ای 
مشابه آنچه روز پنجشـنبه در خیابان 
حکیم نظامـی رخ داد در سـال ۱۳۸۳ 
در خیابـان نظـر اتفـاق افتاد کـه لوله 
فاضـاب تعویض شـد؛ خیابان هایی 
مانند نظـر و حکیـم نظامـی در بافت 
قدیمـی شـهر هسـتند. فرسـودگی 
لوله های فاضـاب به مرور سـبب از 
بین رفتن تاج لوله ها شـده و هنگامی 
که حجم جریـان فاضاب زیاد شـود 
خاک را شسـته و باعـث ریزش خاک 
داخل جریان فاضـاب و ایجاد حفره 

در زیـر خیابان شـده اسـت.
خورسـندی می گویـد: ۳۳۰ کیلومتر 
از لوله هـای شـبکه فاضـاب شـهر 
اصفهـان فرسـوده اسـت و نیـاز بـه 
بازسـازی دارد که هزینه بازسازی هر 
کیلومتـر آن به قیمـت روز ۵۰ میلیارد 

تومان اسـت.
به گـزارش مهـر، تأمین منابـع مالی 
بازسـازی شـبکه فرسـوده فاضاب 
اصفهان در چهار فاز در قالـب قرارداد 
فاینانـس خارجـی مصوبـه هیئـت 
دولـت در سـال ۱۳۸۶، تخصیـص 
۲۰۰ میلیـون یـورو بـوده اسـت کـه 
۵۰ میلیـون یـورو در همـان سـال به 
منظور اجـرای فاز اول پـروژه با مجوز 
شـورای اقتصـاد تأمیـن و قرارشـد با 
همکاری کارشناسـان آلمانی، چینی 
و ایرانـی بازسـازی شـبکه فاضاب 

شـهر اصفهـان انجام شـود.
شـبکه  اجـرای  قدمـت   •
فاضـالب شـهر اصفهـان به 
بیـش از ۵۰ سـال می رسـد

همچنیـن منصـور شیشـه فـروش 
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان دربـاره شکسـتگی های 
سلسـله وار لوله هـای آب و فاضاب 
شـهر اصفهان بـه مهـر می گویـد: با 
توجه به اینکـه قدمت اجرای شـبکه 
فاضاب شـهر اصفهـان به بیـش از 
۵۰ سـال می رسـد، لوله هـا پوسـیده 
شده و با تنشی شکسـته می شود؛ این 
شـرایط می تواند از فرونشسـت زمین 
نیـز تأثیـر پذیر باشـد کـه البتـه قابل 
بررسـی از سـوی متخصصان اسـت.

وی اضافـه می کنـد: از ایـن رو یـک 
کمیته علمـی- تخصصی از اسـاتید 
و هیئـت علمی دانشـگاه ها تشـکیل 
شـده که ارتبـاط پذیری ایـن حوادث 
را بـا فرونشسـت زمیـن بررسـی و 

اعـام کنند.
• تعـدد یـک حادثـه در یـک 

منطقـه طبیعـی نیسـت
امـا مدیـرکل زمین شناسـی اسـتان 
اصفهـان معتقـد اسـت: هنگامی که 

تعـدد یـک حادثـه در یـک منطقـه 
زیـاد می شـود بایـد روی گزینه های 
دیگـر نیـز فکـر کـرد از جملـه اینکه 
فرونشسـت زمیـن می توانـد علـت 
شکسـتگی های پـی در پـی محـل 
اتصـال لوله هـای آب و فاضـاب 

باشـد.
رضـا اسـامی در گفت وگـو بـا 
مهـر می افزایـد: در نظـر بگیریـد 
سـازه هایی ماننـد سـی و سـه پـل، 
پـل خواجو و مسـجد جامع عباسـی 
۴۰۰ سـال قدمـت دارنـد و در طول 
ایـن سـال ها ثابـت و پابرجـا بودند 
امـا در عـرض ۲۰-۳۰ سـال یـک 
باره تـرک دار شـدند. وی می گوید: 
و  آب  مسـئوالن  کـه  پاسـخی 
فاضـاب اسـتان دربـاره حـوادث 
سلسـله وار شکسـتگی لوله ها بیان 
می کننـد شـاید منطقـی باشـد زیرا 
به عنـوان متخصصان این شـرکت 
می گوینـد قدمـت ایـن لوله هـای 
فاضاب بـه بیش از ۵۰ سـال پیش 
می رسـد و پوسـیده اسـت و بـار 
ترافیـک و نشـت آب باعـث ریزش 
زیـر آسـفالت خیابان هایـی چـون 
حکیـم نظامـی می شـود امـا آیـا 
خیابان آپادانـا بار ترافیکی داشـت؟ 
وسـط بلـوار ایـن اتفـاق افتـاد! یـا 
حوادثی مشـابه کـه در خیابـان امام 
خمینـی )ره(، مغازه کفش فروشـی 
در میـدان شـهدا، در خیابـان جی و 

احمـد آبـاد اتفـاق افتاده اسـت.
مدیـرکل زمیـن شناسـی اسـتان 
اصفهان بـا اشـاره به اینکه کشـوری 
مانند ژاپـن نیـز فروریزش هایی بدتر 
داشـته اما تعـدد آن هـا ماننـد حوادث 
سلسـله وار لوله هـای آب اصفهـان 
نبـوده اسـت، خاطرنشـان می کنـد: 
شـما یـک کاغـذ را در نظـر بگیریـد 
که دو فـرد از دو سـمت آن را بِکشـند 
و نفـری ۲۰۰ نیوتن بـه آن نیـرو وارد 
کنند؛ هیـچ اتفاقی نمی افتـد اما کافی 
است نیرویی که وارد می شـود از یک 
سـمت کمی افزایـش پیدا کنـد، این 
اختاف نیـرو باعث کشـش، ترک و 

گسـیختگی می شـود.
• زیـر پوسـت شـهر چـه 

؟ د ر می گـذ
اسـامی می افزاید: ضخامـت آبرفت 
منطقـه نظـر و آپادانـا حداکثـر ۴۰ 
متـر و جنـس خـاک آن شـن و دانـه 
درشـت اسـت، ضخامـت دانـه ریـز 
ایـن محـدوده نهایـت ۱۰ متر اسـت 

و سـپس بـه سـنگ بسـتر می رسـد. 
زمیـن ایـن مناطق مانند سـی و سـه 
پل در طول ۴۰ -۵۰ سـال ۳۲ سانتی 
متر فـرو می نشـیند یعنی حـدود یک 
تـا دو سـانتیمتر در سـال؛ امـا اتفاقی 
که ما فکـر می کنیـم اکنـون رخ داده 
ایـن اسـت کـه در مناطـق شـمالی 
شـهر اصفهـان نـرخ نشسـت زمین 
در حـال حاضر باالسـت و بیـن ۱۴ تا 
۱۶ سـانتیمتر در سال اسـت در حالی 
که نشسـت زمین در جنوب شهر کم 
اسـت و همیـن امـر سـبب اختـاف 
و تنـش در زیـر پـای شـهر شـده و 
امـکان دارد ترک هـای فرونشسـت 
در زیـر زمیـن وجـود داشـته باشـد 
کـه بـا شکسـتگی لوله هـای آب و 
فاضـاب در جنـوب شـهر خـود را 

نشـان می دهـد.
وی تصریـح می کنـد: تأثیـر پذیـری 
لوله هـای آب و زیرسـاخت ها را برای 
۱۰ سـال آینده پیش بینی می کردیم 
نه اکنـون امـا در حـال حاضر بـه این 
گسـتردگی اتفاق افتـاده زیـرا یکی از 
آثـار زیانبار فرونشسـت تأثیـر گذاری 
بـر خطـوط انتقـال آب و گاز و سـایر 
زیرسـاخت هایی اسـت کـه در زیـر 

زمین اسـت.
مدیـرکل زمیـن شناسـی اسـتان 
اصفهـان اضافـه می کنـد: خطـوط 
لولـه از محـل اتصـال سسـت اسـت 
و در همیـن محل هـا بـر اثـر فشـار 
گسیختگی ایجاد می شـود؛ به همین 
دلیـل اسـت کـه بـا توجـه بـه وقوع 
حوادث سلسـله وار شکسـتگی محل 
اتصال لوله های آب و فاضاب شـهر 
اصفهان، مسـئله بحران فرونشسـت 
زمین مطرح می شـود. اگر مسـئوالن 
آب و فاضـاب اسـتان علـت ریزش 
خاک و ایجـاد حفره در زیـر خیابان ها 
را نشـتی آب عنـوان می کننـد بایـد 
دانسـت علـت ایـن نشـتی های آب 
در سـه نقطـه نزدیـک بهم در شـهر 
در مـدت ۲۰ روز چیسـت؟ بدتـر از 
این، تصـور کنیـد کـه اگـر لوله های 
گاز نشـتی پیـدا می کـرد چـه اتفاقی 

می افتـاد؟!
این  با  اسامی می گوید: طبیعت 
نشانی ها در حال هشدار دادن به ما 
است اما یک زمانی نیز بروز و فوران 
می کند؛ آیا نباید این حوادث را جدی 
گرفت؟! فرونشست کار خود را انجام 
می دهد و اما ما در حال فرافکنی هستیم 

تا این نشانه ها را توجیه کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه فرونشسـت 
دشـت اصفهـان- برخـوار بـر همـه 
زیرسـاخت های ایـن شـهر تأثیـر 
می گـذارد، می افزایـد: فرونشسـت 
زمین فقیـر و غنی، کوچـک و بزرگ، 
خانـه مسـکونی یـا آثـار باسـتانی، 
پاالیشـگاه و بیمارسـتان و فرودگاه و 
نیـروگاه نمی شناسـد و هـر آنچه که 
در این دشـت وجود دارد کم یـا زیاد از 

آن تأثیـر می پذیـرد.
آب  حداقلـی  جریـان   •
شـدت  از  زاینـده رود  در 
می کاهـد فرونشسـت 

اسـامی با بیان اینکه جریان حداقلی 
آب در زاینده رود از شـدت فرونشست 
زمیـن می کاهـد و آن را کنتـرل 
می کنـد، می گویـد: چاره ایـن بحران 
نیاز به برگزاری جلسـه نـدارد، نیاز به 
عـزم ملـی دارد اگـر اصفهـان بـرای 
کشـور و دولت مهم اسـت بایـد برای 
آن اقـدام کنـد. بایـد بـه سـفره های 
آب زیرزمینـی فرصت تنفـس داد و از 
برداشـت این منابـع جلوگیـری کرد.

وی تصریـح می کنـد: مسـئوالن و 
نماینـدگان اسـتان بداننـد کـه چاره 
کار طرح هـای انتقـال آب نیسـت که 
اگر ایـن چنین بـود زاینـده رود اکنون 
بـه کانـال آبرسـانی تبدیل نمی شـد 
و تـاالب گاوخونی منشـأ گـرد و غبار 
نبـود، زبانه هـای فرونشسـت زمیـن 
بـه داخـل شـهر کشـیده نمی شـد، 
بیش از ۶۵ درصد منابع آب زیرزمینی 
آبخـوان اصفهـان مصرف نمی شـد، 
آسـیب پذیری منازل و ابنیه اصفهان 
در مقابل خطر زلزله بیشـتر نمی شـد 
و سـطح زیـر کشـت محصـوالت 
کشـاورزی از ۳۶۰ هزار هکتار به ۱۷۰ 

هـزار هکتـار نمی رسـید.
مدیـرکل زمیـن شناسـی اسـتان 
اصفهـان می افزایـد: اگـر انتقـال آب 
راهکار بـود بسـیاری از زیسـتمندان 
جانـوری و گیاهـی زاینـده رود نابـود 
نمی شـدند و افزایـش بـی و حسـاب 
و کتـاب مهاجـران جویـای کار اتفاق 
نمی افتاد. بـه هـر رو اگر بـا این تفکر 
کـه آب هـای انتقالـی صرف توسـعه 
صنعـت و کشـاورزی شـود و محیط 
زیسـت همچنـان در ایـن توزیع هـا 
سـهمی نداشـته باشـد و اولویت آخر 
نیـز نباشـد همـان بهتـر کـه نیایـد. 
مشـکل اصفهـان کمبـود آب یـا بی 
آبی نیسـت مشـکل در نـوع مدیریت 

آب اسـت.

 باال گرفتن تنش، زیر پای اصفهان
تکرار حادثه ریزش خیابان ها غیرعادی است؛

 ملودی دهانی  سخنگوی جشنواره نسل فیروزه ای با تشریح برنامه های 
جشنواره نسل فیروزه ای، گفت: یک هزار و ۵۰۰ گروه تربیتی  در جشنواره نسل 
فیروزه ای سازماندهی شده است.حجت االسام محسن مظاهری سخنگوی 
جشنواره رمضانی نسل فیروزه ای، گفت: این جشنواره در ماه مبارک رمضان  ویژه 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان در سطح مساجد استان اصفهان آغاز شده است.وی 
ادامه داد: طی این جشنواره ۴۰ فعالیت در قالب هشت عرصه علمی و آموزشی، 
عبادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، ورزشی و تفریحی، سازندگی و خدمت رسانی 
در دستور کار پایگاه  های بسیج قرار دارد.معاون تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان 

)عج( استان اصفهان با بیان اینکه مهمترین هدف طرح ایجاد شور و نشاط و 
پویایی در سطح مساجد استان اصفهان است، افزود: از ۵هزار و ۳۰۰ مسجد استان 
سه هزار مسجد جامعه هدف این برنامه هستندو قریب۱۷۰ هزار نفر از نونهاالن 
و نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار داده است.وی با اشاره به آغاز طرح از 
ابتدای ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در این مدت ۷۰۰ کاس کمک درسی در 
سطح مساجد استان راه اندازی شد و جامعه فرهنگیان استان به صورت جهادی در 
این عرصه  شرکت داشتند.حجت االسام مظاهری با اشاره به برخی برنامه های 
هنری این طرح گفت: بیش از ۷۰۰پایگاه سینما مسجد راه اندازی شد و در این 

برنامه ها فیلم های ارزشی و فرهنگی روز سینمای ایران اکران شد.سخنگوی 
جشنواره رمضانی نسل فیروزه ای افزود: همچنین جشنواره روزه اولی ها در استان 
ویژه دختران پایه سوم و چهارم و پسران پایه هفتم و هشتم اجرا شد که در شهر 
اصفهان این برنامه به صورت متمرکز در میدان امام خمینی )ره( و همچنین در 
سایر شهرستان ها نیز برنامه های مشابهی اجرا شد که در مجموع قریب به  ۴۰هزار 
نفر در این برنامه ها شرکت کردند.وی تصریح کرد: در نهضت انس با قرآن در 
سطح استان تشکیل شد و یک هزار و ۱۲۰ جلسه جز خوانی در سطح مساجد 

استان در روزهای ماه مبارک رمضان در حال اجرا است.

سازماندهی یک 
هزار و ۵۰۰ گروه 

تربیتی درجشنواره  

سخنگوی جشنواره نسل فیروزه ای 
خبر داد: 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:
1401 سال شکوفایی صنعت نمایشگاهی است



رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان از تصـادف یـک 
سـواری پـژو 206 بـا درخـت، در شـاهین شـهر و فـوت 
2 جـوان خبر داد. سـرهنگ محمدرضـا محمدی اظهار 
داشـت: در ایـن حادثـه رانندگی یک سـواری پژو 206 
بـا درخـت تصـادف کـرده بـود کـه متاسـفانه راننـده و 

سرنشـین آن جـان خـود را از دسـت دادند.
وی ادامـه داد: علـت وقـوع این حادثه رانندگی توسـط 
کارشناسـان مربوطـه در دسـت بررسـی اسـت و اعـام 

خواهد شـد.
سـرهنگ محمـدی خاطر نشـان کـرد: رعایت سـرعت 
مجـاز و مطمئنـه و پرهیـز از عجله و شـتاب تأثیر زیادی 

در کاهـش وقـوع حوادث رانندگـی دارد.

ماموران انتظامی مستقر در یکی از ورودی های شهرستان نایین در شرق 
استان اصفهان موفق به کشف و ضبط ۹00 کیلوگرم تریاک از یک 

دستگاه کامیون عبوری شدند.
سرهنگ هادی کیان مهر فرمانده انتظامی شهرستان نایین به ایرنا گفت: 
ماموران انتظامی مستقر در یکی از ورودی های شهرستان حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدندو آن را 

متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۹00 کیلوگرم تریاک جاسازی 

شده، کشف شد.
سرهنگ کیان مهر ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
شهرستان نایین در شرق استان اصفهان قرار دارد و هر ساله مقدار زیادی 
ضبط  و  کشف  آن  جاده های  در  قاچاق  کاالهای  نیز  و  مخدر  مواد 

می شود.

مدرسه زنده یاد رحمت اهلل عبدی گلشن دهاقان 
با حضور یوسف نوری وزیر آموزش وپرورش 

افتتاح شد.
در ادامه سفر وزیر به شهرستان دهاقان از استان 
عبدی  رحمت اهلل  زنده یاد  مدرسه  اصفهان 

گلشن دهاقان افتتاح شد.
با  گلشن  عبدی  رحمت اهلل  زنده یاد  مدرسه 
زیربنای 6۴0 مترمربع دارای محوطه و فضای 
ورزشی به مساحت ۹۱۵ مترمربع، شش کاس 

فضای آموزشی مجهز به ویدئو پروژکتور و 
اجتماعات،  سالن  آموزشی،  هوشمند  برد 
نمازخانه، کاس کار و فناوری و آزمایشگاه 

و کتابخانه است.
همچنین کل هزینه انجام شده برای ساخت این 
مدرسه چهار میلیارد و ۱00 میلیون تومان بوده 
که سهم خیر در تأمین این مبلغ ۴00 میلیون 

تومان است.
همچنین خشت گذاری هنرستان فنی دخترانه 
۹ کاسه امروز با مشارکت ۳0 درصدی اداره 
مسکن  در  دهاقان  شهرستان  راه وشهرسازی 
نوری  یوسف  حضور  با  شهرستان  این  مهر 
ابراهیمی  وزیر آموزش وپرورش، محمدرضا 
مدیرکل آموزش وپرورش استان و جمعی از 

مسئولین استانی و منطقه انجام شد.

مدرسه  ضیغمی،  غامحسین  حاج  مدارس  افتتاح 
خشت گذاری  و  گلشن  عبدی  رحمت اهلل  زنده یاد 
دهاقان  در شهرستان  فنی دخترانه ۹ کاسه  هنرستان 
اصفهان با حضور یوسف نوری وزیر آموزش وپرورش 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  سفر  ادامه  در  شد.  انجام 
یوسف نوری و مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش 
استان به شهرستان دهاقان سفر کردند و مدرسه حاج 
غامحسین ضیغمی در این شهرستان با حضور وزیر 
آموزش وپرورش و جمعی از مسئولین استانی و منطقه 

افتتاح شد.
مدرسه حاج غامحسین ضیغمی با زیربنای ۴۵2 مترمربع 
 ۳600 مساحت  به  ورزشی  فضای  و  محوطه  دارای 
مترمربع، سه کاس فضای آموزشی مجهز به ویدئو 
پروژکتور و برد هوشمند آموزشی، سالن اجتماعات، 
نمازخانه، کاس کار و فناوری و آزمایشگاه و کتابخانه 
است. همچنین کل هزینه انجام شده برای ساخت این 
مدرسه یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که سهم 

خیران در تأمین این مبلغ 600 میلیون تومان است.

پایانی  روزهای  در  گفت:  قوطاسلو  شهید  بهینه سازی  مرکز  فرمانده 
شهید  اردوگاه  در  ارتش  مدافع حرم  شهید  اولین  یادواره  فروردین ماه 

بهشتی شهر ابریشم شهرستان فاورجان برگزار می شود.
 ۳0 روز  یادواره  این  کرد:  اظهار  خبر،  این  اعام  با  اسحاقیان  مهدی 
ارشد  فرماندهان  و  ارتش  شهدای  خانواده های  حضور  با  فروردین ماه 
نظامی برگزار و در این مراسم از خانواده شهید تجلیل به عمل می آید. وی 
افزود: همچنین از تاریخ 2۷ فروردین ماه و همزمان با هفته گرامیداشت 
ارتش نمایشگاهی از دستاوردها و تجهیزات نظامی در محل اردوگاه 

شهید بهشتی برگزار و از محصوالت فرهنگی رونمایی خواهد شد.
وی گفت: امروز ادامه راه شهدا در حفظ دستاوردهای انقاب اسامی 
نقش موثری دارد و باید تاش کرد تا آرمان ها و اهداف شهدای واالمقام 

و ایثارگران در جامعه گسترش یابد.
به گزارش ایسنا، شهید محسن قوطاسلو در فروردین ماه ۹۵، پس از به 
هاکت رساندن تعداد بسیار زیادی از گروه تروریستی داعش در نبرد تن 

به تن در حلب به شهادت رسید.

در ادامه سفر وزیر به استان اصفهان:

مدرسه زنده یاد رحمت اله عبدی گلشن دهاقان افتتاح شد

با حضور وزیر آموزش وپرورش انجام شد؛

 افتتاح دو مدرسه و خشت گذاری یک هنرستان
فنی دخترانه در دهاقان

در شهرستان فالورجان؛

یادواره اولین شهید مدافع حرم ارتش 
برگزار می شود

شهردار مبارکه گفت: بافت تاریخی محله 
اسماعیل ترخان دارای ویژگی های مهم و 
پتانسیل های باالیی برای جذب درآمدهای 

پایدار می باشد.
بازدید  به  اشاره  با  احمدی  مهدی  محمد 
معاون مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری 
بافت  از  اصفهان  استان  دستی  صنایع  و 
ترخان  اسماعیل  محله  تاریخی  و  فرسوده 
گفت: بافت تاریخی محله اسماعیل ترخان 
دارای ویژگی های مهم و پتانسیل های باالیی 

برای جذب درآمدهای پایدار می باشد.
تاریخی  و  فرسوده  بافت  احیا  افزود:  وی 
ترخان می تواند در جذب  اسماعیل  محله 
بسزایی  این محله نقش  گردشگر و رونق 

داشته باشد.
کرد:  نشان  خاطر  احمدی  مهدی  محمد 
همجواری با رودخانه زاینده رود و وجود 
امکان  تاریخی،  و  قدیمی  بنای  چندین 
به  منطقه  این  تبدیل  و  گردی  بوم  احیای 

قطب گردشگری را امکان پذیر می نماید.
مجموعه  تاش های  به  مبارکه  شهردار 
مدیریت شهری برای احیاء این بافت اشاره 
کرد و گفت: تاش داریم تا در تهیه طرح 
بافت  احیا  ترخان  اسماعیل  تفصیلی محله 
ویژه ای  توجه  مورد  تاریخی  و  فرسوده 
قرار گیرد تا بتوانیم به بهترین شکل از این 
منطقه در راستای رفاه همشهریان عزیز قدم 

برداریم.

شهردار مبارکه خبر داد:

 بافت فرسوده و تاریخی
محله اسماعیل ترخان احیا می شود

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

بارگذاری جدید خارج از توان حوضه آبریز زاینده رود است
نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: در جلسـه مجمـع 
نماینـدگان اسـتان اصفهان تاکید شـد که پـروژه بن-بروجن یک بارگذاری و فشـار 
جدیـد اسـت و حوضـه آبریـز زاینـده رود دیگـر تحمل این فشـار را نـدارد و باید از 

منبـع دیگـری آن را تأمیـن کنند.
حجت االسـام محمدتقـی نقدعلـی نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای 
اسـامی در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در اصفهـان اظهار داشـت: جلسـه مجمع 
نماینـدگان اسـتان اصفهان با حضور اسـتاندار، معاونین اسـتاندار و برخـی از مقامات 

اسـتانی برگزار شـد.
وی افـزود: در ایـن جلسـه مسـائل مطـرح در سـطح اسـتان و امـورات جـاری مـورد 
بحـث قـرار گرفـت و مشـخصاً به مسـأله آب اسـتان توجـه و از اقداماتـی که مجلس 
شـورای اسـامی و مجموعـه نماینـدگان و از طـرف دیگـر اسـتانداری اصفهـان و 

مقامـات اجرایـی در ایـن خصـوص پیگیـر بودنـد، گزارشـی ارائـه شـد. نقدعلـی در 
خصـوص دیگـر مباحـث ایـن جلسـه عنـوان کـرد: افـق پیـش رو و تصمیماتـی کـه 
بـرای بحـران خشکسـالی، مباحثـی ماننـد تهدیـد تمدنـی اسـتان، فرونشسـت زمیـن، 
تهدیـدی کـه برای آب شـرب، کشـاورزی و صنعت اسـتان وجود دارد، بحث شـد.

نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای اسـامی افـزود: دربـاره اقداماتی که 
انجـام شـده اسـت و بایـد انجـام شـود صحبـت شـد و تصمیماتی هـم اتخاذ شـد که 
عمدتـاً مباحـث مطـرح شـده در خصـوص اصـاح رویه هـا و انعـکاس مشـکات 
اسـتان بـه مقامـات وزارتـی بود. وی بـا بیان اینکـه پـروژه بن-بروجن هم از مسـائلی 
بـود کـه در ایـن جلسـه مطـرح شـد، تصریـح کـرد: در همیـن مـورد پیشـنهاداتی 
پیرامـون بعضـی از اقداماتـی کـه بایـد انجـام شـود ارائـه شـد زیـرا پروژه هایـی مانند 
بن-بروجـن از نظـر منطقـی و واقعیت هـای موجـود، یـک بارگذاری جدید و فشـار 

مضاعفـی بـر حوضـه آبریـز زاینده رود اسـت.
نقدعلـی ادامـه داد: تاکیـد شـد که ایـن بارگذاری یک فشـار جدید اسـت و حوضه 
آبریـز زاینـده رود دیگـر تحمـل ایـن فشـار را نـدارد، بنـا شـد کـه در ایـن رابطـه 
رایزنی هـای الزم را بـا مقامـات کشـوری داشـته باشـیم تـا متوجـه شـوند کـه اجرای 
ایـن پـروژه در تـوان زاینـده رود نیسـت و بایـد آن را از طریـق دیگـری تأمیـن کنند. 
نماینـده مردم خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـامی خاطرنشـان کـرد: نمایندگان 
غیرقانونـی  پروژه هـای  از  جلوگیـری  و  اسـتان  مـردم  حقـوق  از  دفـاع  در  اسـتان 
اجرایـی  مقامـات  می کننـد،  دنبـال  جـد  بـه  را  کار  و  نمی نشـینند  پـا  از  لحظـه ای 
اسـتان هـم در دفـاع از حقـوق و انعـکاس واقعیت هـای موجـود کوتاهـی نمی کننـد 
 و قطعـاً نماینـدگان و مجموعـه حاکمیتـی در اسـتان از حقـوق مـردم اسـتان کوتـاه
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شهرستان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

فوت 2 جوان در اثر تصادف 
خودرو با درخت در شاهین شهر

ماموران انتظامی:

۹۰۰ کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد

 گزارش ویژه

مغازه  یک  نسترن،  پارک  روبروی  باشد،  رفته  نوش آباد  کسی  هر 
نانوایی را می بیند که یک زوج جوان در آنجا مشغول کار هستند. 
برای  اما  است،  آشنا  محلی  مشتری های  برای  صحنه  این  هرچقدر 
گردشگران جالب و تعجب برانگیز است. بانویی که پای تنور در کنار 
همسرش می ایستد و نان سنگک را از تنور داغ بیرون می کشد و با 
خنده و خوش رویی به دست مشتری می سپرد. »لیا خبازی« بانوی ۴0 
ساله نوش آبادی است که بعد از آنکه پرستاری در مطب یک پزشک 
و مدیریت در تاالر جشن را تجربه کرده، چند سالی است که بخشی 
از حیاط خانه خود را تبدیل به نانوایی کرده و همپای همسر خود، 

کار می کند.
بوی نان تازه از چند متر جلوتر به استقبال می آید و هر رهگذری را 
به خود جلب می کند. چاشتگاه است و هر دو نفر مشغول تمیز کردن 

پیاده روی جلو نانوایی هستند.
دیدن ما برای آنها تعجبی ندارد، انگار آنکه به پذیرایی از آدم های 
غریب عادت کرده اند و با چای گرم و نان سنگکی که دیگر داغ 
نیست، از ما نیز پذیرایی می کنند و بعد از صحبت کوتاهی ماجرای 

نانوا شدنش را برای ایسنا می گوید.
این بانوی نانوا می گوید: بعد از آنکه در رشته حسابداری دیپلم گرفتم، 
عاقه ای به دانشگاه نداشتم و بعد از ازدواج مشغول خانه داری شدم. 
شغل همسرم، رنگ کاری ساختمان بود و کارش هم رونق داشت، اما 
به مرور که کاغذ دیواری و مدل های دیگر مد شد، رنگ کاری هم 
از رونق افتاد و من با توجه به آنکه دوره امدادگری را بلد بودم برای 
کمک به اقتصاد خانواده عصرها در مطب یک پزشک مشغول کار 
شدم. چند سالی گذشت که به یک تاالر پذیرایی رفتم. صبح ساعت 
۸ تا ۱2 و عصرها از ساعت ۳ تا ۱۱ که گاهی تا پاسی از نیمه شب هم 

به طول می کشید.
به  همسرم  شد،  خراب  که  رنگ کاری  اوضاع  می دهد:  ادامه  وی 
سفارش پدرم و پدرش تصمیم گرفت مشغول شغل پدری خود شده و 
نانوایی راه بیندازد و بعد از این شد که من هم تصمیم گرفتم تا خودم 
در نانوایی مشغول کار شوم و چون نانوایی شغل خانواده پدری ام بود، 

فوت و فن کار را بلد بودم و مشغول کار شدم.

وقتی از واکنش مشتری ها پرسیدم، باز هم لبخند زد و گفت: روزهای 
اول برای مردم جالب بود که یک خانم در یک محیط مردانه کار 
می کند و چون همسایه و آشنا بودند کسی واکنش خاصی نداشت، 
اما گردشگران در برخورد اول تعجب کرده و کمی نگاه می کنند و 
بعد نانشان را می خرند. اما به نوعی این امر باعث اعتبار مغازه شده است 
چون به نسبت مغازه های مردانه، هم محیط تمیزتر است و هم نوبت 

رعایت می شود.
در این هنگام خانمی برای خرید نان مراجعه می کند و من فرصت به 
دست آورده و از او می پرسم، به نظر او، اگر یک خانم در نانوایی 
باشد چه فرقی با سایر نانوایی ها دارد؟ در جوابم می گوید: وقتی یک 
خانم در نانوایی هست، خیالمان راحت می شود که نان در یک محیط 

تمیز پخته شده است.
از شاطر امیر پرسیدم، نانوایی کار سختی نیست؟ نگاهی کرد و گفت: 
قدیمی ها بر این باور بودند که نانوایی حرمت دارد و لیاقت می خواهد. 
نانوایی، مخصوصاً نان سنگک و سنتی، کار سخت و طاقت فرسایی 
است، اما وقتی فکر کنی که حاصل زحمت تو، برکت سفره مردم 
است، یک حس خوب و خوشایندی به وجودت می افتد که نمی توان 
فراموش کرد. به قول روانشناسی که مشتری ماست، بوی نان تازه، 

حس مثبت دارد.
نان ها تفاوت دارد،  با سایر  نان سنگک  امیر می گوید: پخت  شاطر 
ساعت ۴ صبح باید خمیر آن را آماده کنی تا بتوانی ساعت 6 صبح 
شروع به پخت کنی و این دو ساعت فاصله زمانی برای سایر نان ها 
نیست و در هر نوبت پخت تکرار می شود و می توان گفت که همه 

روز از ساعت ۴ صبح تا ۱0 شب گرفتار هستی.
وی ادامه می دهد: برای پخت سنگک باید قدرت بدنی داشته باشی تا 
بتوانی پاروی سه متری را بر روی سنگ ها حرکت بدهی و به همین 

علت، بسیاری از نانواها دچار بیماری های کمر درد و پادرد می شوند.
در همین فاصله شاطر لیا با خنده بر لب گفت: حواست به سلیقه 
نرم  نان  یکی  و  می خواهند  برشته  نان  برخی  باشد  باید  هم  مشتری 
می پسندد، برخی هم مشتری نان کنجدی هستند که ما باید مطابق 
سلیقه آنها نان را تحویل بدهیم تا همه راضی باشند و بر سفره دعا کنند.

این زوج نانوا، دو فرزند دارند، دخترشان زهرا که دانش آموز سال دهم 
دبیرستان استعدادهای درخشان است و هم به کاس زبان می رود و هم 
عضو تیم والیبال است و پسرشان سینا که کاس اول ابتدایی است و 

رسیدگی به درس و مشق آنها هم بر عهده مادر است.
امیر ارباب افزود: عصرها که نانوایی شلوغ می شود، پدر و برادرهایم به 
کمک می آیند و در این فاصله، همسرم به فرزندان رسیدگی می کند 
تا از درس و مدرسه عقب نمانند و شکر خدا که تا حاال مشکلی نبوده 

و پیش معلم ها و همکاس های خود سربلند بوده اند.
لیا خبازی، پیش از نانوایی عضو تیم والیبال بوده است و هنوز هم 
گاهی که فرصت داشته باشد به باشگاه می رود و هر شب در پارک 
محله پیاده روی و تأکید می کند: ورزش و تفریح برای سامت روان و 

جسم زنان امروز، یک ضرورت است.
این بانوی نانوا گفت: هر شب بعد از مغازه یا صبح در فاصله آماده 
شدن خمیر، ناهار را آماده می کنم و گاهی هم مادرم یا مادر همسرم 
این زحمت را بر دوش می کشند و نگهداری از پسرم هم بر عهده 
دخترم است که هم باید به درس های خودش برسد و از این فرصت 

استفاده می کنم تا از همراهی آنها سپاسگزاری کنم.
خبازی در مورد ۱6 آوریل روز جهانی قدردانی از همسر گفت: چرخ 
روزگار برای هرکسی به نوعی می چرخد و برای خانواده ما هم با 
گرمای تنور و طعم خوش نان سنگک می چرخد. هم خوشی دارد 
و هم ناخوشی، اما این چرخ باید بچرخد و نباید در برابر آن ایستاد. 
قدردانی نیاز به بهانه و هزینه های گزاف هم ندارد، همین که یکدیگر 

را درک کنیم و همدالنه برخورد کنیم، بهترین چاره است.
بیرون از مغازه، یکی از مشتریان نانوایی گفت: همه چیز را که نوشتی، 
این را هم اضافه کن که در چند سالی که کرونا، بای جان مردم شده 
بود، و همه از یکدیگر فرار می کردیم، لیا خبازی، در همه شبانه روز، 
با خودروی شخصی خود به منزل بیماران می رفت و مثل یک دختر 
دلسوز برای آنها سرم تزریق می کرد و پرستار آنها بود. بر شیشه نانوایِی 
ارباب، بر یک پرده که همه آن را به خوبی ببینند، منشور سه گانه ای 
نوشته شده است »به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، سالمندان، حق 

تقدم دارند، نوبت را رعایت کنیم«.

یک گزارش خواندنی از زوج نانوا در نوش آباد؛

تلفیق کاروزندگی مسیرزندگی را همواروقله های موفقیت را فتح می کند

گفت و گو

معـاون مدیـرکل و رئیـس اداره راه وشهرسـازی کاشـان گفـت: افـزون بـر ۵0 هکتـار از 
زمین هـای دولتـی بـه ارزش 600 میلیـارد تومـان سـال ۱۴00 بـا هـدف حفـظ و نگهداری 
از زمین هـای دولتـی و جلوگیـری از تجـاوز افـراد سـودجو در این شهرسـتان رفع تصرف 

. شد
مجتبـی آراسـته افـزود: بـرای رفـع تصـرف این زمین هـای دولتـی ۱۷0 فقره حکـم اجرا و 

زمین هـا بـه بیت المـال اعـاده بـه حالت قبـل و بازگردانده شـد.
وی بـا قدردانـی از حمایت هـای دادسـتان کاشـان و مراجـع قضایـی شهرسـتان و اسـتان، 
فرماندهـی انتظامـی، یـگان حفاظـت از اراضـی کاشـان، جدیـت و حمیـت اداره کل راه 
و کانتری هـای شـهرهای هفت گانـه شهرسـتان کاشـان  اصفهـان  اسـتان  و شهرسـازی 
ادامـه داد: بـا ایـن اقـدام مهـم از بسـیاری از تخلف هـای زمین خـواری جلوگیـری و منشـأ 

تخلف گونـه فکـری تصـرف زمین هـای دولتـی بـه صفـر رسـیده اسـت.
معـاون مدیـرکل و رییـس اداره راه و شهرسـازی کاشـان اظهـار داشـت: 2۵ هـزار نفر در 
هفـت شـهر ایـن شهرسـتان در طـرح جهـش اقـدام ملـی مسـکن ثبـت نـام کرده انـد کـه 
تاکنـون ۱2 هـزار نفـر از آن هـا تأیید صاحیت شـده و بقیه نیـز در انتظـار تأیید صاحیت 

و دریافـت پیامـک تاپایـان خرداد هسـتند.
وی، احـراز سـکونت پنـج سـاله، افراد سرپرسـت خانوار، مجـردان باالی 2۳ سـال و خانه 
اولی هـا بـه شـرط نداشـتن واگذاری هـای اماکـی را از جملـه شـرایط ثبـت نـام در طرح 
اقـدام ملی مسـکن برشـمرد و گفت: در شـهرهای کاشـان یـک هـزار و ۳20 هکتار زمین 
بـرای اجـرای ایـن طـرح پیش بینـی وپیشـنهاد شـده اسـت. آراسـته خاطر نشـان کـرد: هم 
اکنـون در طـرح اقـدام ملـی مسـکن در مرحلـه نخسـت، بـرای بیـش از یک هـزار و 600 
واحـد در شـهرهای کاشـان، قمصـر، بـرزک، جوشـقان قالـی، مشـکات و کامـو چوگان 
برنامه ریـزی شـده کـه مراتـب درقالب هـای مختلف توسـط پیمانـکاران و بنیاد مسـکن به 

عنـوان کارگـزار ایـن اداره در حال سـاخت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه قانـون سـاماندهی زمین هـای دولتـی تصریـح کـرد: در راسـتای حفـظ 
حقـوق عامـه و بیت المـال، سـال گذشـته بیـش از یـک هـزار و 200 هکتـار از زمین هـای 
کاشـان در قالـب ۴0 فقـره سـند، دارای سـند تک بـرگ و بیـش از 2۵ هـزار هکتـار از 
اراضـی دولـت محتـرم سـاماندهی، شناسـایی، تثبیت، ثبـت کاداسـتر و منجربـه اقدام های 

ثبتـی مـورد نیاز شـد.
رییـس اداره راه و شهرسـازی کاشـان واگـذاری ۸2 هـزار و ۱۱۷ مترمربـع از زمین هـای 
واقـع در پـاک ثبتـی ۷۴۵۴ فرعـی از ۴۵ اصلـی در قالـب اجـاره بـه شـرط تکمیـل بـه 
شـرکت هدیـه البرز مشـهد برای سـاخت ورزشـگاه و مجتمع ورزشـی تفریحـی در جاده 
کاشـان - قمصر را یادآور شـد و اظهار داشـت: این مهم در راسـتای حفظ حقوق مردم، 
گسـترش یکنواخت توسـعه شـهری و افزایش سـرانه ورزشی شهرسـتان انجام شده است.

وی، واگـذاری زمیـن بـه دسـتگاه های مختلـف اجرایـی و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  راهبـردی  و  مهـم  هدف هـای  از  یکـی  را  صاحیـت  دارای 
در قالـب طرح هـای دارای صاحیـت بیـان و اضافـه کـرد: در همیـن راسـتا اداره راه و 
شهرسـازی کاشـان بـا همـکاری اداره کل اسـتان اصفهـان یـک قطعه زمین به مسـاحت 2 
هـزار و ۹00 مترمربـع را بـرای سـاخت خانـه تکوانـدو بـه اداره ورزش و جوانـان کاشـان 

کرد. واگـذار 
آراسـته، واگـذاری پنـج هکتـار زمیـن بـرای سـاخت بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس کاشـان، 2 
هـزار و ۵00 مترمربـع در بلـوار گلسـتان بـرای سـاخت موسسـه امیرالمومیـن )ع( و نهـج 
الباغـه، ۷00 متـر مربع برای سـاخت اداره امـور آب در بلوار بوسـتان، ۴00 مترمربع برای 
سـاختمان خانـه ملـت، ۱0 هکتـار شـرکت پاالیـش و پخـش فرآورده های نفتـی، بیش از 
2 هـزار و ۵00 مترمربع برای بازرسـی کاشـان، سـه هـزار مترمربع برای سـاخت نمایندگی 
اداره محیـط زیسـت بـرزک وپیش بینـی و کارسـازی زمیـن دولتـی در سـال جدیـد برای 
اداره های سـازمان تبلیغات، موزه قمصر و کاشـان، نظام پزشـکی و اداره های ثبت احوال، 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی و میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کاشـان، کمیته 
امـداد و تأمیـن اجتماعـی راونـد و اداره هـای گاز و مالیـات بـرزک را ازدیگـر اقدام هـای 

اداره راه و شهرسـازی کاشـان در سـال ۱۴00 عنـوان کرد.
رییـس اداره راه و شهرسـازی کاشـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای رفـع مشـکات مجتمـع 
گفـت:  اسـت،  شـده  پیش بینـی  رضـا  امـام  بلـوار  در  زمیـن  هکتـار   2۱ کاشـان  اداری 
اختصـاص 2۷ هکتـار زمیـن و شـروع آماده سـازی آن در بلـوار قطـب راونـدی در قالـب 
۱۸۷ قطعـه بـرای منتقـان از کان شـهرها کـه در دولت های پیشـین جامانـده بودند پیش 
بینـی و انجـام و واگـذاری زمیـن بـه ۳۵0 نفـراز خانواده هـای معظم شـهیدان، جانبـازان و 
ایثارگـران کاشـان، ۳۵ هکتـار زمیـن برای سـاخت بوسـتان مسـافر در بلوار امـام رضا )ع( 

و جـاده قمصـر از دیگـر فعالیت هـای ایـن اداره در سـال گذشـته بـوده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: پیگیـری واگـذاری و سـاماندهی زمین در دشـت تقـی زاده، کوی 
حکمت هـا، اراضـی لتحـر و مهابـاد نیاسـر، دشـت همواریـه کامـو، نصـف راه قمصـر و 
سـاماندهی زمیـن فرماندهـی نیـروی انتظامـی کاشـان در مجتمـع جدیـد اداری، پیگیـری 
مهـر،  مسـکن  و ورزشـی  آموزشـی  مسـجد،  اعتبارهـای سـاخت کانتـری،  تخصیـص 
اختصـاص زمیـن بـرای خیـران مسکن سـاز، پیگیـری زمیـن بـرای سـاخت شـهرک های 
صنعتـی نیاسـر و جوشـقان قالـی، پیگیری اراضی امیرکبیـر 2 و ۳، سـاماندهی ۹0 هکتاری 
دارالسـام گابچـی، مشـاغل مزاحـم و نیمـه مزاحـم شـهرهای هفـت گانـه و سـاماندهی 
شـهرک قطـب راونـدی، واگـذاری زمیـن برای سـاخت هتل در کاشـان و بـرزک، زمین 
بـرای راهـداری بـرزک و کامـو، مجتمع هـای رفاهی و تفریحـی در آزادراه کاشـان - قم 
و بقیـه محورهـای مواصاتـی، پیگیری و کارسـازی ۱00 هکتاری منطقه ویـژه اقتصادی، 
پایـگاه فوریت هـای پزشـکی و امـداد هوایـی، پیگیـری سـنددارکردن اراضـی وامـاک 
اداره هـای آب و دانشـگاه ها را از دیگـر اقدام هـای اداره راه وشهرسـازی کاشـان در سـال 

۱۴00 اسـت.

رئیس اداره راه وشهرسازی کاشان:
 پارسال ۶۰۰ میلیارد تومان زمین دولتی

در کاشان رفع تصرف شد
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 Iran’s thermal power plants gen-
erated 324 billion kilowatt-hours 
(kWh) of electricity in the previ-
ous Iranian calendar year (end-
ed on March 20) to register an 
eight-percent rise compared to 
the preceding year, an official 
with the Thermal Power Plants 
Holding (TPPH) announced.
According to Omid Abdolmaleki, 
the director of TPPH’s Produc-
tion Planning and Operation 
Office, of the mentioned figure, 

181 billion kWh was the share of 
combined cycle units, 84 billion 
kWh was the share of steam 
units, and 59 billion kWh was 
generated by gas units, IRNA 
reported.
The official noted that a total of 
359 billion kWh of electricity 
was generated by all the pow-
er plants across the country 
(thermal, hydro, nuclear, and 
renewable) in the previous year, 
of which the share of thermal 

power plants (steam, gas, com-
bined cycle) was more than 324 
billion kWh.
Thermal power plants account-
ed for over 91 percent of the 
country’s total power generation 
in the previous year, according 
to Abdolmaleki.
He mentioned the inauguration 
of several steam units in the 
country’s thermal power plants 
in the previous year, saying: 
“With the inauguration of the 

steam units of Jahrom, Harris, 
Urmia, and Chabahar power 
plants, we witnessed an out-
put increase in combined cycle 
power plants which are environ-
mentally friendly power generat-
ing units.”
According to Abdolmaleki, turn-
ing gas power plants into com-
bined cycle ones is one of the 
most efficient ways to improve 
the efficiency of the country’s 
electricity network, which is 

very effective not only for the 
electricity industry but also for 
preserving the environment and 
saving fuel.
“By placing a 160-megawatt 
steam turbine along with two 
159-megawatt gas turbines and 
forming a complete combined 
cycle block, the power plant’s ef-
ficiency increases from 34 per-
cent to nearly 50 percent with-
out the need for additional fuel 
and only by using the heat recy-
cled in the first cycle of power 
generation,” he explained.
In the past decade, constant 
temperature rising and the sig-
nificant decrease in rainfalls 
across Iran have put the coun-
try in a hard situation regarding 
electricity supply during peak 
consumption periods.
Earlier this month, Iranian Ener-
gy Minister Ali-Akbar Mehrabian 
said the country’s electricity 
generation capacity was going 
to increase by 6,000 megawatts 
(MW) by the end of spring (June 
22) in order to meet the sum-
mer’s peak demand.
Mehrabian noted that 4,500 MW 
of the mentioned figure will be 
provided through developing 
the country’s thermal power 
plants and another 1,000 MW 
will also be provided by imple-
menting overhaul operations, 
while the other 500 MW is going 
to be supplied by new renewable 
power plants.

Thermal power plants’ annual output up 8%

‘Govt. should direct 
resources allocated 
to knowledge-based 
movement’
Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) Gholam-Hossein Shafeie 
has said the government must ensure 
the appropriate use of the financial re-
sources allocated for the development 
of the knowledge-based companies 
in the current Iranian calendar year 
(started on March 21), the ICCIMA 
portal reported.
Referring to the current year’s motto, 
which has been named the year of 
“Production: Knowledge-Based and 
Job-Creation” by Leader of the Islamic 
Revolution Seyed Ali Khamenei, Sha-
feie considered the knowledge-based 
movement an excellent step in the di-
rection of industrial development and 
stressed the need to prevent possible 
deviations regarding the financial sup-
ports allocated in this field.
“This movement is very valuable be-
cause today our industries need to 
move in the direction of technology 
and knowledge-based development 
more than ever, but there are also con-
cerns that need to be addressed,” he 
said in a meeting with the members of 
the Mashhad Chamber of Commerce.
Unfortunately, when a new field is 
stressed and comes under the spot-
light in the country and the govern-
ment decides to provide financial 
support in that specific field, rent and 
deviations also become abundant in 
that area, he added.

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

Iran Blasts UK’s Com-
modifying of Asylum 
Seekers
Iran has censured a plan by the UK 
to forcefully transfer asylum seekers 
to the East African nation of Rwanda, 
calling it a breach of international com-
mitments and responsibilities.
London’s decision is contrary to the 
spirit and text of the convention on 
asylum seekers, Iranian Foreign Min-
istry spokesman Saeed Khatibzadeh 
said, noting that the move “entirely 
neglects human and ethical consider-
ations”.
He said the treatment of refugees like 
commodities, violently or contemptu-
ously is “contrary to human honor”.

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

Inflation Surge Slash-
es $11tn From World’s 
Negative-Yielding Debt
This year’s hawkish change in tack 
from central banks is near ending 
the period of negative-yielding debt, 
shrinking the worldwide tally of bonds 
with sub-zero yields by $11tn.
Bond costs have tumbled this year as 
central banks transfer to finish large-
scale asset purchases and lift rates of 
interest of their battle with hovering in-
flation, pushing yields in lots of mas-
sive economies to their highest ranges 
in years. Consequently, bonds price 
$2.7tn presently commerce at a yield 
of lower than zero, the bottom deter-
mine since 2015, and a pointy plunge 
from greater than $14tn in mid-De-
cember, based on the Bloomberg in-
ternational mixture bond index — a 
broad gauge of the fastened earnings 
market. Wiping out unfavorable yields 
totally would mark a return to normal-
ity for a broad vary of massive traders.

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

Annual exports to Afri-
can, Arab countries rise 
20%
The value of Iran’s exports to its Afri-
can and Arab trade partners increased 
by $2.6 billion or 20 percent in the pre-
vious Iranian calendar year (ended on 
March 20), Farzad Piltan, director-gen-
eral of Trade Promotion Organization 
(TPO)’s Office of Arabian and African 
Countries, said. According to Piltan, 
Iranian exports to Arab and African 
countries reached $16.293 billion 
in the previous year, while the figure 
stood at $13.595 in the preceding 
year, the TPO portal reported.

Commodities worth 
over $720m export-
ed from South Kho-
rasan in a year
Products valued at $723.907 mil-
lion were exported from South 
Khorasan province, in the east 
of Iran, during the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), a provincial official 
announced.
Hasan Rahimi-Zadeh, the direc-
tor-general of the province’s cus-
toms department, put the weight 
of exported goods at 2.123 mil-
lion tons. He said that export from 
South Khorasan province in the 
past year fell 14 percent in value 
and 40 percent in weight, from its 
preceding year.
The official named cement, light 
hydrocarbons, ceramics and tiles, 
gas oil, distilled fuel oil, dates, 
bitumen and rebar as the major 
exported items and Afghanistan, 
Iraq, Pakistan and Turkmenistan 
as the main export destinations.
As previously announced by the 
head of Islamic Republic of Iran’s 
Customs Administration (IRICA), 
the value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent in the past Iranian 
calendar year 1400, as compared 
to its previous year.
Alireza Moqadasi put the coun-
try’s non-oil trade at 162 million 
tons worth $100 billion in the past 
year. He said that Iran exported 
122 million tons of non-oil prod-
ucts worth $48 billion in the pre-
vious year, which was $14 billion 
(41 percent) more than the figure 
for its preceding year.
The country’s non-oil trade record 
in 1400 was reached while the 
toughest sanctions were imposed 
on Iran, but thanks to God and the 
efforts of entrepreneurs, produc-
ers and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a 
historical record was achieved in 
the past year which was unprec-
edented in recent decades, the 
official underlined.

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

Efforts being made 
to develop Bushehr’s 
handicraft exports, 
official says
There are efforts being made 
in the southwestern Bushehr 
province to increase handicraft 
exports, the provincial tourism 
chief has said. Handicrafts from 
Bushehr are unique, well-made, 
and well-known products in the 
country, Esmaeil Sajadimanesh 
explained on Saturday.
The craftspeople of the province 
could benefit from the capacity of 
the markets of the Persian Gulf 
states as well as European coun-
tries to ensure their prosperity, 
productivity, and economic devel-
opment, the official added.

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

Knowledge-based 
development reduc-
es migration of edu-
cated elite
The establishment of knowl-
edge-based companies and the 
development of innovation eco-
systems in the country, according 
to officials and people working 
in the technology sector, have 
decreased the rate of migration 
by the educated elite. One of the 
main assets of any country is its 
human resources, especially the 
elite and the educated. In Iran, 
the issue of elite immigration has 
always been one of the important 
concerns of decision-makers and 
politicians. However, this area 
faces a serious lack of credible 
statistics and research needed for 
effective policymaking.

As announced by a provincial of-
ficial, 25,342 tons of fishery was 
exported from Bushehr province, 
in the southwest of Iran, during 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20).
Mohammad-Mehdi Seymarouni, the 
deputy head of the province’s Vet-
erinary Department for the health 
affairs, said that of the mentioned 
figure, 19,000 tons were farmed 
shrimps, and 6,000 tons were the 
other types of fisheries.
He said that European Union coun-
tries, Russia, China, Persian Gulf 
littoral states, Malaysia, Turkey, Tai-
wan, Armenia, Belarus, Bangladesh, 
Hong Kong, Azerbaijan, Thailand, 
and South Korea were the destina-
tions of the province’s fishery ex-
ports.
Bushehr province is the top produc-

er of farmed shrimps in the country, 
the official underscored.
As stated by an official with Iran 

Fisheries Organization (IFO), pro-
duction of 714,000 tons of fishery 
has been targeted for the current 

Iranian calendar year.
Morteza Afrasiabi, the acting head 
of the IFO’s fishery development de-
partment, said that of the mentioned 
figure, 277,000 tons will be fishes 
bred in cages and 70,000 tons will 
be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 tons 
of fishery requires infrastructure as 
well as credits and banking facilities, 
the official added.
Fishery production has increased 
noticeably in Iran in recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the ex-
port markets, and also some new 
export destinations welcomed these 
products in the past three years; as 
new markets including China, South 
Korea, and the Eurasian Union na-
tions opened up for Iranian fishery 
products.

Bushehr province’s annual fishery export stands at over 25,000 tons

The value of Iran’s exports to its African and Arab 
trade partners increased by $2.6 billion or 20 per-
cent in the previous Iranian calendar year (ended 
on March 20), Farzad Piltan, director-general of 
Trade Promotion Organization (TPO)’s Office of 
Arabian and African Countries, said.
According to Piltan, Iranian exports to Arab and 
African countries reached $16.293 billion in the 
previous year, while the figure stood at $13.595 in 

the preceding year, the TPO portal reported.
Iraq with $8.9 billion of imports, United Arab 
Emirates (UAE) with $4.9 billion, Oman with $716 
million, Ghana with $353 million, and South Africa 
with $254 million were the top export destinations 
for Iranian products in the year 1400, the official 
said.
Syria, Kuwait, Qatar, Nigeria, and Mozambique 
with $218 million, $158 million, $134 million, 

$125 million, and $98 million of imports from 
Iran, respectively, were ranked sixth to tenth 
among the Islamic Republic’s Arab and African 
trade partners in the mentioned year.
Also, official data show that Iran’s imports from 
its Arab and African trade partners also increased 
by 76 percent in 1400 compared to 1399 to stand 
at $18.479 billion. Iran had imported $10.470 bil-
lion worth of commodities from the mentioned 
counties in 1399, Piltan stated.
The UAE with $16.523 billion of exports, Iraq with 
$1.197 billion, Oman with $619 million, Syria with 
$30 million, and Lebanon with $18 million worth 
of exports were the top five suppliers of goods 
to Iran in the previous year, followed by Kuwait, 
Tanzania, Qatar, Ghana, and Ethiopia.
According to Piltan, the development of trade 
infrastructure including transportation, finance, 
banking, insurance, ports, customs, standard-
ization, as well as supporting the establishment 
of commercial centers and upgrading the lev-
el of trade promotion activities such as holding 
exhibitions, exchanging trade delegations, and 
increasing the number of commercial attachés in 
target countries, in addition to holding economic 
and trade committee meetings, concluding trade 
agreements, and reducing trade tariffs, as well as 
increasing the exports of knowledge-based and 
high value-added products are among TPO’s most 
important programs to increase trade with Arab 
and African countries.

Annual exports to African, Arab countries rise 20%
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 Alireza Yousefi and Yekta Jamali will rep-
resent Iran at the 2022 International World 
Federation’s (IWF) Junior World Champion-
ships. The competition will be held in Herak-
lion, Greece from May 2 to 10. Yousefi, who 
won a gold medal at the 2018 Buenos Aires 
Youth Olympic Games, will compete at the 
men’s +109kg. He registered a new record 
in the 2021 World Weightlifting Champion-
ships in Tashkent, Uzbekistan. Yousefi made 

238kg in the clean and jerk and bettered the 
world junior record by one kilogram set by 
his compatriot Ali Davoudi in the 2019 Asian 
Weightlifting Championships in Ningbo, Chi-
na. Jamali claimed Iran’s first-ever medal in 
the weightlifting championships in women’s 
division. She won a bronze medal in the 87kg 
weight class at the 2021 IWF Junior World 
Weightlifting Championships in Tashkent, 
Uzbekistan.

Iran to send 
two weight-
lifters to 2022 
IWF Junior 
World Champi-
onships

Iran’s thermal pow-
er generation grows 
by 8%: TPPH
Iran’s thermal power stations 
generated 324 billion kilo-
watt-hours (kWh) of electricity 
during the previous Iranian year 
(ended on March 20) to register 
an eight percent rise compared 
to the preceding year, announced 
an official with the Thermal Pow-
er Plants Holding (TPPH).
According to Omid Abdolmale-
ki, the director of TPPH’s Pro-
duction Planning and Operation 
Department, of the said figure, 
181 billion kWh was the share of 
combined-cycle units, 84 billion 
kWh pertained to steam units, 
and 59 billion kWh was generat-
ed by gas-fired power plants.

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

Russia: Iranian 
clothing brands to re-
place Western labels 
in national market
While Moscow faces increasing 
Western sanctions over the con-
flict in Ukraine, Western clothing 
brands are now expected to be 
replaced with Iranian ones in the 
Russian market over a span of 
three years.
According to a proposal made 
by the Russian Council of Shop-
ping Centers (RCSC), Western 
clothing brands that have left the 
Russian market due to sanctions 
over the country’s military opera-
tion in Ukraine could be replaced 
by Iranian companies that pro-
duce leather clothing, shoes, and 
bags.
Russia’s state-owned news 
agency TASS reported that Oleg 
Voytsekhovsky, the head of the 
RCSC, had met with represent-
atives of Iranian business asso-
ciations at the Iranian embassy 
in Moscow, where it was agreed 
that a replacement of Western 
clothing brands with the Iranian 
ones might occur within three 
years.

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

Seventh National Toy 
Festival in Tehran
The nights of the holy month of 
Ramadan provide a wonderful 
opportunity for holding exhibi-
tions and festivals in Iran. The 
interest and enthusiasm shown 
by the people add a wonderful 
splendor and a special magnifi-
cence to these events.
Unlike other months of the year, 
the exhibitions and festivals held 
in Ramadan, usually begin be-
fore sunset and continue until 
one hour after midnight.
Due to the outbreak of COVID-19, 
no cultural exhibition was held in 
the country during the past two 
years and only a limited number 
of expos were held virtually.

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

IRGC: New Aggres-
sion Sign of Zionist 
Regime’s Panic
The Islamic Revolution Guards 
Corps says the new wave of 
Israeli crimes and aggression 
at Al-Aqsa Mosque reveals the 
depth of Zionist panic over the 
rise of a modern Intifada (upris-
ing) in Palestine, reaffirming its 
unwavering support for the Pal-
estinian resistance.
In a statement, the IRGC strongly 
condemned the Zionist regime’s 
intensified attacks on Palestini-
ans. It said the new wave of the 
Israeli acts of aggression has 
been triggered by the spread 
anti-Israeli struggle among the 
younger generation, and rise of 
resistance capabilities.

The 5 Best Vitamins 
for Hair Growth 
(+3 Other Nutrients)
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/nutrition/
best-vitamins-hair-growth#TOC_TITLE_HDR_6

Many people view healthy-looking hair 
as a sign of health or beauty. Like any 
other part of your body, hair needs a va-
riety of nutrients to be healthy and grow 
(1Trusted Source). 
In fact, many nutritional deficiencies are 
linked to hair loss.
While factors such as age, genetics and 
hormones also affect hair growth, opti-
mal nutrient intake is key. Below are 5 
vitamins and 3 other nutrients that may 
be important for hair growth.
1. Vitamin A
All cells need vitamin A for growth. This 
includes hair, the fastest growing tissue 
in the human body.
Vitamin A also helps skin glands make 
an oily substance called sebum. Sebum 
moisturizes the scalp and helps keep 
hair healthy (2Trusted Source).
Diets deficient in vitamin A may lead to 
several problems, including hair loss 
(3Trusted Source).
While it’s important to get enough vita-
min A, you don’t want too much. Stud-
ies show that too much vitamin A can 
also contribute to hair loss (4Trusted 
Source).
Sweet potatoes, carrots, pumpkins, 

spinach, and kale are all high in beta-car-
otene, which is turned into vitamin A.
Vitamin A can also be found in animal 
products such as milk, eggs, and yo-
gurt. Cod liver oil is a particularly good 
source.
2. B vitamins
One of the best known vitamins for hair 
growth is a B vitamin called biotin. Stud-
ies link biotin deficiency with hair loss in 
humans (5Trusted Source).
Although biotin is used as an alterna-
tive hair loss treatment, those who are 
deficient have the best results. However, 
deficiency is very rare because it oc-
curs naturally in a wide range of foods. 
There’s also a lack of data about wheth-
er biotin is effective for hair growth in 
healthy individuals.
Other B vitamins help create red blood 
cells, which carry oxygen and nutrients 
to the scalp and hair follicles. These pro-
cesses are important for hair growth.
You can get B vitamins from many 
foods, including:
• whole grains
• almonds 
• meat 
• fish 

• seafood 
• dark, leafy greens
Additionally, animal foods are the only 
good sources of vitamin B12. So if 
you’re following a vegetarian or vegan 
diet, consider taking a supplement.
3. Vitamin C
Free radical damage can block growth 
and cause your hair to age. Vitamin C is 
a powerful antioxidant that helps protect 
against the oxidative stress caused by 
free radicals (6Trusted Source).
In addition, your body needs vitamin C 
to create a protein known as collagen — 
an important part of hair structure.
Vitamin C also helps your body ab-
sorb iron, a mineral necessary for hair 
growth.
Strawberries, peppers, guavas, and cit-
rus fruits are all good sources of vitamin 
C.
4. Vitamin D
Low levels of vitamin D are linked to 
alopecia, a technical term for hair loss 
(7Trusted Source).
Vitamin D is thought to play a role in hair 
production, but most research focuses 
on vitamin D receptors. The actual role 
of vitamin D in hair growth is unknown.

That said, most people don’t get enough 
vitamin D. It may still be a good idea to 
increase your intake.
Your body produces vitamin D through 
direct contact with the sun’s rays. Good 
dietary sources of vitamin D include:
• fatty fish 
• cod liver oil
• some mushrooms 
• fortified foods
5. Vitamin E
Similar to vitamin C, vitamin E is an an-
tioxidant that can help prevent oxidative 
stress.
In one study, people with hair loss expe-
rienced a 34.5% increase in hair growth 
after supplementing with vitamin E for 8 
months (8Trusted Source).
Sunflower seeds, almonds, spinach, and 
avocados are all good sources of vitamin 
E.
6. Iron
Iron helps red blood cells carry oxygen 
to your cells. 
Iron deficiency, which causes anemia, is 
a major cause of hair loss. It’s especially 
common in women (9Trusted Source, 
10Trusted Source, 11Trusted Source, 
12Trusted Source).

Foods high in iron include clams, oys-
ters, eggs, red meat, spinach, and lentils.
7. Zinc
Zinc plays an important role in hair tis-
sue growth and repair. 
Hair loss is a common symptom of 
zinc deficiency (13Trusted Source, 
14Trusted Source). Studies show re-
solving zinc deficiency with supplemen-
tation may reduce deficiency-related 
hair loss(15Trusted Source, 16Trusted 
Source).
However, there are some anecdotal re-
ports that supplementing with too high 
of a dose can also contribute to hair loss.
For this reason, it may be better to get 
your zinc from whole foods. Foods high 
in zinc include oysters, beef, spinach, 
wheat germ, pumpkin seeds, and lentils.
8. Protein
Hair is made almost entirely of protein. 
Consuming enough is important for hair 
growth.
Animal studies show that protein de-
ficiency may decrease hair growth 
and even lead to hair loss (17Trusted 
Source).
However, actual protein deficiency is ex-
tremely rare in Western countries.

 TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
13,539 points to 1.467 million on 
Saturday.
As reported, over 8.434 billion se-
curities worth 47.857 trillion rials 
(about $173.3 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 11,054 
points, and the second market’s in-
dex gained 23,747 points.
TEDPIX rose 9,000 points to 1.454 
million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
As reported, the indices of Iran 
Khodro Investment Development 
Company (IKIDO), Social Security 
Investment Company (SSIC), Iran 
Khodro Company (IKCO), Saipa 
Company, and Isfahan Oil Refinery 

were the mostly followed ones dur-
ing the past week.
As stated by the head of Iran’s Se-
curities and Exchange Organization 
(SEO), the monthly sales of the 
shares of companies listed on the 
Tehran Stock Exchange has been 
very good in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
and it is predicted that the growing 
trend of the exchanges will continue 
in the present year as well.
“Considering the general provisions 
approved in this year’s budget bill 
we expect that companies will have 
good capital increase and take pos-
itive development measures, and it 
will be easier for investors to make 
decisions,” Majid Eshqi told the 
press on March 12.

TEDPIX gains 13,000 points on Saturday

Iranian government is going to pass 
new regulations to increase the pen-
alties for illegal cryptocurrency mining 
using subsidized electricity, an official 
with the country’s Power Generation,
Distribution, and Transmission Com-
pany (known as Tavanir) announced.
According to Mohammad Khodadadi 
Bohlouli, based on the new regula-
tions, the increase in punishments 
includes rising fines by a minimum of 
three and a maximum of five times, im-
prisonment of the offender, and revo-
cation of their business license in case 
of repeated violations, IRNA reported.
“Any use of subsidized electricity, in-

tended for households, industrial, ag-
ricultural and commercial subscribers, 
for mining cryptocurrency is prohibit-
ed,” Khodadadi said.
Misusing subsidized electricity to mine 
cryptocurrencies reduces the quality 
of the electricity supply in the national 
grid and damages peoples’ electrical 
appliances such as televisions, refrig-
erators, air conditioners, and so on, 
the official noted.
Following the Iranian government’s 
approval of cryptocurrency mining as 
industrial activity in 2019, numerous 
companies started mining cryptocur-
rency across the country thanks to the 

extremely low-cost electricity, and now 
Iranian power plants started to see this 
industry as an opportunity to increase 
their revenues.
In January 2020, the Ministry of In-
dustry, Mining and Trade issued over 
1,000 licenses for cryptocurrency min-
ing units.
In addition to the approved units, some 
unauthorized miners have also started 
using household electricity for crypto-
currency mining and this has created 
major issues for the country’s electric-
ity industry which is already facing se-
rious problems created by drought and 
reduced rainfall.
Back in May 2021, the Iranian Energy 
Ministry’s Spokesman for the electrici-
ty sector Mostafa Rajabi Mashhadi had 
said that those cryptocurrency miners, 
who use subsidized electricity, will 
have to pay a heavy fine if identified.
In addition to paying the mentioned 
fines, those miners must also compen-
sate for the damages they cause to the 
electricity network, Rajabi Mashhadi 
added.
Unauthorized mining of cryptocurren-
cies creates problems in supplying 
electricity due to the damage to the 
local power grid and transformers, 
Mashhadi Rajabi noted, adding con-
tinued activity of these miners will 
definitely make the power supply 
more difficult and there is a possibility 
of blackouts due to the damage they 
cause.

Iran to increase penalties for illegal cryptocurrency mining

Housing rental 
rises %28 in a 
quarter yr/yr

 The Statistical Center of Iran (SCI) has announced 
that the rental price has increased 28.1 percent in the 
country during the last quarter of the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20), from the same 
quarter in its preceding year.
The SCI said that in the last quarter, Yazd province, 
in the center of Iran, with 8.6 percent had the highest 

and Sistan-Baluchestan province, in the southeast of 
the country, with 1.5 percent had the lowest rental in-
flation rate among the provinces of the country.
Back in April, 2021, the head of Iran’s Property Advis-
ers Union had said that housing prices in the country 
should decrease at least 25 percent in order for people 
to be able to afford to purchase.

Mostafa Gholi Khosravi stressed the need for estab-
lishing a market regulation headquarters for the hous-
ing sector to monitor the activities of dealers and real 
estate agencies in order to balance the prices.
Housing prices in Iran have been constantly rising 
over the past three years due to various internal and 
external factors.



رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در این دیدار، بازنشستگان این 
شرکت را از جمله پرتالش ترین اقشار کشور دانست که در شرایطی سخت و 
با کمترین امکانات این شرکت را به عنوان اولین واحد فوالدی ایران بنا نهادند 

و صنعت این کشور مدیون آنهاست.
وی افزود: حفظ کرامت و حرمت این بازنشستگان و استفاده از تجربه و دانش 
گرانبهای آن ها همواره مد نظر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد.

 سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن افزود: این شرکت بدون بهره گیری از 
یارانه انرژی، مواد اولیه را با قیمت های جهانی و به سختی تهیه می کند و لذا 
مقایسه ذوب آهن با سایر واحدهای بزرگ فوالدی که از این یارانه برخوردار 

هستند، عادالنه نیست.
رخصتی افزود: متاسفانه با وجود اینکه ذوب آهن اصفهان، صنایع فوالدی 
مهمی طی دهه های گذشته در کشور ساخته است اما هنگام خصوصی 
سازی، معادن خود را با تصمیمات مسئولین وقت از دست داده و هم اکنون 

با چالش هایی مواجه است.
وی اظهار داشت: این شرکت با تالش فراوان موفق شد در سال گذشته به 
باالترین رکورد تولید ساالنه خود دست یابد که یکی از عوامل آن، تغییر 
نگرش در تأمین مواد اولیه بود. مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد نیز در این دیدار گفت: بخش عمده بازنشستگان این صندوق 
از اصفهان و دوشرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه هستند که رسیدگی به امور 

آنها اهمیت ویژه ای دارد.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان یک شرکت شناخته شده و با عظمت است که 
نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نست. حسین عامریان، حفظ 
حرمت و جایگاه بازنشستگان را بسیار مهم دانست و گفت: این قشر که در 
صنایع مهم فعالیت های سختی انجام داده اند، اکنون انتظار حمایت دارند و 

خدمت به آنها وظیفه ماست.
مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد ابراز امیدواری کرد 
که با تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی با واحدهای فوالدی، شرایط رفاهی 

بازنشستگان این صندوق بهبود یابد.
 عامریان در دیدار با بازنشستگان ذوب آهن گفت: هدف مسئولین در صندوق 
کارکنان فوالد ایجاد آسایش و آرامش برای کسانی است که با دستان توانای 

خود صنعت این کشور را به چرخش در آورده اند.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد با اشاره به اینکه هدف از این 
دیدار تکریم، احترام و پاسخگویی به بازنشستگان می باشد گفت: خواسته های 
بازنشستگان باید سه اصل قانونی بودن، قابلیت اجرا و همچنین منطقی بودن 

را باید داشته باشد تا بتوان را به انجام رساند.
 وی گفت: تمام تالش خود را به کار خواهم بست تا با تغییر برخی زیر ساخت ها 
آینده ای روشن برای این بازنشستگان که سرمایه های صنعت هستند را تأمین 
کنیم. مجتبی احمدی نیز گفت: بازنشستگان صندوق فوالد کسانی هستند 
که توانستند با دستان توانای خود این صنعت را به شکوفایی برسانند و هم 
اکنون نیاز به یاری دارند و این وظیفه مسئولین است که آسایش را برای این 

قشر فراهم کنند.

و  انسانی  سرمایه های  رئیس 
سازماندهی شرکت فوالدسنگ 
مبارکه با اشاره به روز ملی منابع 
انسانی گفت: میزان رضایت باالی 
کارکنان شرکت فوالدسنگ بر 
محیط ایمن و فضای مساعد کاری 

در این شرکت صحه می گذارد.
رئیس  صمیمی،  احمدرضا 
سرمایه های انسانی و سازماندهی 
شرکت فوالدسنگ مبارکه با اشاره 
به نام گذاری ۲۵ فروردین به عنوان 
روز ملی منابع انسانی در گفت وگو 
با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: 
منابع انسانی سرچشمه تحوالت 
یک سازمان و مهمترین عامل در 
کیفیت ارائه خدمات است و ارتباط 
مستقیم با بهره وری و عملکرد 

سازمان دارد.
وی افزود: شرکت فوالد سنگ 
فوالد  گروه  اهداف  با  همگام 
مبارکه با تقویت توسعه فردی 
در راستای تحقق شعار سال گام 
برمی دارد. در حال حاضر ۱۳۵ نفر 
در شرکت فوالدسنگ به فعالیت 
مشغول هستند که با طرح های 
توسعه ای تعریف شده و توجه به 
مؤلفه اشتغال آفرین در شعار سال 
درصدد جذب نیروی انسانی متعهد 

و کاردان هستیم.
و  انسانی  سرمایه های  رئیس 
سازماندهی شرکت فوالدسنگ 
مبارکه با اشاره به جذب نیروی 
انسانی در سال گذشته از طریق 
آزمون یکپارچه در این شرکت، 
تصریح کرد: شایسته گزینی از 
بر  حاکم  مولفه های  مهمترین 
جذب نیروی انسانی در شرکت 
فوالدسنگ است که خروجی آن 
در تعالی سازمانی مشهود است. در 
همین راستا مدیریت منابع انسانی 
)HRM( با حفظ کرامت نیروی 
انسانی برای رفاه بیشتر کارکنان و 
کارگران زحمتکش اقدامات موثری 
انجام داده است تا با انگیزه بخشی، 
بتوان از ظرفیت های نیروی انسانی 
در جهت ارتقا تولید در شرکت 

نهایت بهره را جست.
وی با اشاره به حمایت های رفاهی 
شرکت  زحمتکش  پرسنل  از 
فوالدسنگ، تصریح کرد: میزان 
رضایت باالی کارکنان شرکت 
فوالدسنگ بر محیط ایمن و فضای 
مساعد کاری صحه می گذارد. 
مدیریت منابع انسانی شرکت 
فوالدسنگ با برگزاری دوره های 
آموزشی و کسب گواهی در حوزه 
آموزش با محوریت توسعه فردی 
کارکنان در جهت ارتقا بهره وری 

سرمایه انسانی اقدام می کند.
صمیمی اضافه کرد: رشد و توسعه 
کارکنان در سطوح فردی، شغلی 
جذب  همچنین  و  سازمانی  و 
و نگه داشت استعدادها رویکرد 
اصلی منابع انسانی در جهت تحقق 
رسالت و مأموریت سازمان است. 
سرمایه انسانی به عنوان شریک 
راهبردی سازمان در پی خلق 
ارزشهای بنیادین و کسب مزیت 

رقابتی برای شرکت می باشد.
وی بیان کرد: در دو دهه اخیر، با 
تغییر پارادایم، سرمایه انسانی به 
عنوان شریک راهبردی سازمان 
شناخته می شود در این پارادیم 
شناخت وضعیت بازار، رقبا، جامعه 
و ذینفعان اهمیت ویژه ای دارد 
و خروجی منابع انسانی با ایجاد 
ارزش افزوده برای سازمان همراه 

خواهد بود.
و  انسانی  سرمایه های  رئیس 
سازماندهی شرکت فوالد سنگ 
شرکت  کرد:  تصریح  مبارکه 
فوالدسنگ توسعه پایدار و حفظ 
محیط زیست را در دستور کار خود 
قرار داده و در این زمینه فرهنگ 
سازمانی سبز و مدیریت منابع 
انسانی سبز را مورد توجه قرار داده 

است.

رئیس سرمایه های انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالدسنگ 

مبارکه:
رضایت حداکثری 

منابع انسانی در شرکت 
فوالدسنگ وجود دارد
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 مریم یادگاری  محققان دانشــگاه 
اصفهــان در یــک کار مشــترک با 
همــکاری آکادمــی علــوم چین و 
دانشگاه کالج لندن موفق به طراحی 
سلول خورشــیدی »پروسکایتی بر 
پایه کربن« شــدند که در مقایسه با 
نمونه های تجاری سیلیکونی، ارزان تر 
و نسبت به ســلول های خورشیدی 
پروســکایتی معمولی بــر پایه طال، 

پایدارتر و دارای بازدهی بیشتر است.
محقق و عضو هیأت علمی دانشگاه 
اصفهان، اظهار داشت: کار تحقیقاتی 
خورشیدی  سلول های  طراحی 
فوتوولتائیک پروسکایتی پایه کربن 
با بازدهی ۲۶ درصد توسط محققان 
این دانشگاه و با همکاری گروه های 
تحقیقاتی از آکادمی علوم چین و 

دانشگاه کالج لندن انجام شد.
رضا کشاورزی با بیان اینکه هزینه 
تولید سلول خورشیدی طراحی شده 
در این تحقیق نسبت به نمونه تجاری 
سیلیکونی تا ۸۵ درصد کاهش می یابد، 
افزود: هزینه ماژول های خورشیدی 
سیلیکونی موجود در بازار، یک دالر 
به ازای هر وات برق تولیدی است 
در حالی که در نمونه طراحی شده بر 
پایه کربن حتی اگر بازدهی آن به ۲۰ 
درصد برسد، حدود ۰.۱۴ دالر به ازای 

هر وات برق خواهد بود.
وی، هدف اصلی از اجرای این طرح را 
کاهش هزینه های سلول خورشیدی 
سلول های  در  گفت:  و  دانست 
خورشیدی اصلی از طال و یک الیه 
مثبت(  )بار  حفره  انتقال دهنده 
استفاده می شود که قیمت باالیی دارد 
و همچنین موجب ایجاد ناپایداری در 

سلول می شود.
عضو هیات علمی گروه شیمی معدنی 
دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در 
طراحی انجام شده، طال حذف شده 

و از کربن به جای آن استفاده می شود، 
ادامه داد: کربن نسبت به طال ارزانتر 
است و در افزایش پایداری سلول 
خورشیدی پروسکایتی نقش موثرتری 
دارد و با استفاده از راهکارهای مختلف 
برای افزایش بازدهی این نوع سلول 

خورشیدی اقدام کردیم.
کشاورزی با اشاره به اینکه این طرح، 
جزیی از یک طرح بزرگ پژوهشی 
است که با یک گروه چینی در قالب 
صندوق علمی »راه ابریشم« با حمایت 
صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور و آکادمی علوم چین در 
حال اجراست، خاطرنشان کرد: طرح 
»سلول های خورشیدی پروسکایتی بر 
پایه کربن« توسط صندوق راه ابریشم 
پذیرفته و از ۲ سال گذشته روی آن 

کار شده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت 
تولید و ترویج سلول های خورشیدی 
در کشور با توجه به ظرفیت های زیادی 
که برای استفاده از آن به عنوان یک 
منبع انرژی پاک و در دسترس وجود 
دارد، گفت: کشورهای پیشرفته حتی 
ممالک واقع در حاشیه جنوب خلیج 
فارس به سمت این انرژی حرکت و 
سرمایه گذاری زیادی روی آن کرده اند 
اما هنوز در کشور ما آنطور که باید، در 

این زمینه کار نشده است.
وی با بیان اینکه ما زمین های مناسبی 
در کشور برای استقرار سلول های 
کرد:  تصریح  داریم،  خورشیدی 
دولتمردان، محققان، شرکت های 
فناور و سرمایه گذاران ما نیز باید بیشتر 

به این مقوله بپردازند.
کشاورزی با اشاره به اینکه هزینه 
کارهای تحقیقاتی در باره انرژی 
خورشیدی نیز در کشورمان بدالیل 
مختلف مانند نوسانات ارزی، باالست، 
گفت: قیمت مواد اولیه افزایش زیادی 
یافته و بعنوان مثال قیمت یک گرم از 

یکی از مواد مورد نیاز در این طرح ۳۰ 
میلیون است که امیدواریم بخشی از 
این هزینه از طریق صندوق راه ابریشم 

تأمین شود.
وی با تاکید بر اینکه قابلیت تجاری 
خورشیدی  سلول  طرح  سازی 
»پروسکایتی بر پایه کربن« در کشور 
بخوبی وجود دارد، افزود: برای تجاری 
سازی نیاز است تا پس از رسیدن 
آزمایشگاه،  در  نهایی  جواب  به 
سرمایه گذاران از آن حمایت مالی 
کنند و این کار را می توان از طریق 

ایجاد هسته فناور پیش برد.
روابط عمومی دانشگاه اصفهان نیز در 
این زمینه اعالم کرد: رضا کشاورزی 
عضو هیات علمی دانشکده شیمی 
دانشگاه اصفهان به همراه میرکاظم 
عمرانی دانش آموخته کارشناسی 
ارشد رشته فیزیک این دانشگاه، 
ُمجتبی عبدی جالبی استاد دانشگاه 
کالج لندن و »پنگ جائو« از آکادمی 
علوم چین در این طرح مشارکت 

داشتند.
سلول های خورشیدی پروسکایتی، 
سلول های  از  جدیدی  نسل 

خورشیدی است که بدلیل رشد سریع 
در افزایش بازدهی، توجه زیادی را به 

خود جلب کرده است.
بازدهی این سلول ها از ۳.۸ درصد در 
سال ۲۰۰۹ به ۲۵.۷ درصد در سال 
۲۰۲۱ رسیده که بسیار نزدیک به 
بازدهی سلول های خورشیدی تجاری 

سیلیکونی است.
عضو هیات علمی شیمی معدنی 
دانشگاه اصفهان، مهم ترین چالش 
سلول های خورشیدی تجاری را پایدار 
نبودن طوالنی مدت آن دانست و 
گفت: در این نوع سلول ها در کنار مواد 
معدنی پروسکایتی، از یک الیه طال 
و یک الیه انتقال دهنده حفره )بار 
مثبت( استفاده می شود که عالوه بر 
افزایش هزینه، نقش بسزایی در پایدار 

نبودن سلول ها دارد.
کشاورزی افزود: در این کار تحقیقاتی 
طراحی شده  سلولی  بین المللی، 
است که با جایگزین کردن کربن به 
جای الیه گران قیمت طال و حذف 
الیه انتقال دهنده حفره، می توان 
به پایداری آنها افزود و از طرفی با 
اضافه کردن نانوذرات پالسمونیکی 

به الیه فعال نوری سلول، بازدهی آن 
را افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد: در طراحی انجام 
شده، سلول خورشیدی پروسکایتی 
پایه کربن و بدون الیه انتقال دهنده 
ُحفره بازدهی ۱۹.۷۲ درصد حاصل 
می شود و با افزون یک الیه نازک ۳۰ 
 )I( نانومتری معدنی از جنس مس
یوسیانات در فصل مشترک کربن 
و پروسکایت می توان بازدهی را به 

۲۶.۵۸ درصد رساند.
مجله  در  تحقیق  این  نتایج 
»Scientific Reports« از انتشارات 
»Nature« به چاپ رسیده و مجله 
نیز   »PV Magazine« خبری 
دستاوردهای این تحقیق را بصورت 

یک خبر منتشر کرده است.
 )Solar cell( سلول خورشیدی
قطعه  فتوولتائیک، یک  یا سلول 
نور  انرژی  که  است  الکترونیکی 
خورشید را مستقیم به الکتریسیته 
تبدیل می کند. دانشگاه اصفهان با 
حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو 
هیات علمی یکی از دانشگاه های جامع 

برتر کشور است.

حسین عامریان مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد و هیات همراه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان، با مدیرعامل 
و تنی چند از دیگر مسئولین این شرکت دیدار و گفت وگو نمود و 
در همین روز در مجموعه فرهنگی شفق ذوب آهن در نشستی با 
حضور جمعی از بازنشستگان این شرکت و مجتبی احمدی رئیس 

هیأت مدیره کانون بازشستگان ذوب آهن اصفهان حضور یافت.
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دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: امسال ۱۲۲ 
میلیارد ریال به زندانیان شاغل این استان حقوق داده شده 
است. علی اصفهانی در ویژه برنامه یک شهر ضیافت در 
جمع خیرین انجمن حمایت از خانواده زندانیان اصفهان 
افزود: برخی از مددجویان در داخل زندان و بعضی با 
حکم های باز در بیرون، مشغول به فعالیت تحت نظارت 
زندان و انجمن حمایت هستند و بر اساس فعالیت، حقوق 

دریافت می کنند.

وی بیان کرد: اشتغال این افراد در کاهش مشکالت 
معیشتی و تأمین برخی از نیازها مؤثر بوده و بعضی از آنان 
با کسب مهارت پس از آزادی مشغول به فعالیت شده اند.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان ادامه داد: کمک به 
تأمین نیاز خانواده زندانیان و آزادی محکومیت غیرعمد در 
کاهش آسیب های اجتماعی خانواده های آنان مؤثر بوده 

و همه نسبت به این رفع نیازهای آنها مسئول هستیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه 

یادآورشد: پارسال انجمن حمایت از زندانیان ۱۳۰ میلیارد 
ریال برای معیشت و آزادی از بند با کمک خیرین هزینه 

کرده است.
اصفهانی یادآورشد: ۴۰ میلیارد ریال نیز در سال گذشته 
در قالب سرانه ماهانه به خانواده های مددجویان برای 
امرار معاش پرداخت شد. وی جمعیت تحت پوشش 
این خیریه را سه هزار نفر در قالب هزار و ۲۰۰ خانوار 

اعالم کرد.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان اعالم کرد:

پرداخت ۱۲۲ میلیارد ریال 
حقوق به زندانیان شاغل 

اصفهان
خبر اول
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خبر روز

در دیدار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد با 
مسئولین و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
با تغییر برخی زیرساخت ها آینده ای 

روشن برای بازنشستگان تأمین می شود

اقتصاد استان

محققان دانشگاه اصفهان با همکاری آکادمی علوم چین و دانشگاه کالج لندن انجام دادند:

طراحی سلول خورشیدی ارزانتر و پایدارتر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات 
سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اصالح 
آیین نامه تعزیرات حکومتی توسط هیات دولت، 
از این پس نیروهای جهاد کشاورزی به عنوان 
ضابط این سازمان محسوب می شوند و امکان 
تشکیل پرونده و ارائه گزارش تخلفات را نیز 

دارند.
محمدعلی اسفنانی، در آیین تودیع و معارفه 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در دادگستری 
اصفهان افزود: بر اساس آیین نامه پیشین 
تعزیرات حکومتی، رسیدگی به یک پرونده 
به عنوان تخلف باید از طرف سازمان صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شده باشد و با توجه 
به اینکه نیروهای جهاد کشاورزی ضابط ما 
محسوب نمی شدند در این زمینه با مشکل 

مواجه بودیم.
به گفته وی، پیش از این، برای رقم تخلف تا ۲۰۰ 
هزار تومان رأی قطعی صادر می شد و بیش از 

آن قابل تجدیدنظر بود اما در زمان حاضر، رقم و 
نصاب تخلف به ۱۰ میلیون تومان رسیده است 
و رأی صادر شده هم قطعی است و ضرورتی هم 
به احضار فرد ُمتخلف به شعبه رسیدگی کننده 

وجود ندارد.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: 
احکام صادر شده این سازمان تا ۱۰ میلیون 
تومان مانند احکام نیروی انتظامی در تخلفات 
رانندگی است که ُمتخلفان بسرعت جریمه 
و اعمال قانون می شوند از این رو شعبه های 
تعزیرات حکومتی هم می توانند بدون دعوت 
ُمتخلف اقدام به رسیدگی و صدور حکم کنند 
اما احکامی که بصورت غیابی صادر شود قابل 

تجدیدنظر خواهد بود.
وی ادامه داد: وسعت کار سازمان تعزیرات 
حکومتی بسیار پیچیده و سنگین است که برای 
رسیدگی به همه این موارد، نیاز به ِعده و ُعده 
آنچنانی دارد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی 

اظهار داشت: حوزه صالحیت تعزیرات حکومتی 
وسیع و گسترده است و این سازمان در سه حوزه 
کاال و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کاال و 

ارز صالحیت کاری دارد.
وی اضافه کرد: حدود ۵۵۰ هزار قلم تجهیزات 
پزشکی وجود دارد که رسیدگی به آنها در 
زمینه بحث قاچاق، خریداری، گران فروشی و 
کم فروشی باید در سازمان تعزیرات حکومتی 

مورد توجه قرار گیرد.
اسفنانی با تاکید براینکه مجازات باید اثربخشی 
الزم را داشته باشد، تصریح کرد: اختیارات 
سازمان تعزیرات حکومتی در سال های گذشته 
کاهش پیدا کرده است به نحوی که در بعضی 
موارد از جمله کشف انبار احتکار کاال، مجبوریم 
از دادستانی شهرستان ها کمک بگیریم. وی 
افزود: بر اساس نگاهی که از سال های گذشته 
نسبت به تعزیرات حکومتی وجود داشت و با 
توجه به ثبات بازار در آن مقطع، نیاز چندانی به 

فعالیت این سازمان وجود نداشت و در مقطعی 
هم زمزمه انحالل تعزیرات حکومتی مطرح شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات 
سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در زمان حاضر 
با هماهنگی های انجام شده و تاکید ریاست 
قوه قضاییه و ریاست جمهوری، فعالیت های 
این سازمان با هماهنگی کامل با دادگستری 
و دادستانی های شهرستان ها انجام می شود. 
اسقنانی ابراز امیدواری کرد که در موارد وجود 
نقص در مقررات، نسبت به اصالح قانون اقدام 
شود تا سازمان تعزیرات حکومتی بتواند با عمل 
به وظایف قانونی و نهایی خود در کمترین زمان 
ممکن به تخلف رسیدگی و حکم صادر کند و 

ُمتخلفان نیز مجازات شوند.
به گزارش ایرنا، در پایان این آیین از تالش های 
منصور انصاری، تقدیر و علی اکبر مختاری 
به عنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی 

استان اصفهان معرفی شد.   

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد:

نیروهای جهاد کشاورزی به عنوان ضابطان تعزیرات حکومتی

یک فعال سیاسـی اصولگرا گفـت: اصل و 
اسـاس کار برای حل مشـکالت اقتصادی 
باید راهکارهـای بلندمدت باشـد و دولت 
بایـد بـا پرهیـز از هرگونـه شـعار از نظـر 

نخبـگان و متخصصـان بهـره ببرد.
مهـران نحـوی در گفت وگـو بـا ایسـنا 
دربـاره مشـکالت اقتصـادی موجـود و 
قیمـت بـاالی کاالهـای مختلـف، اظهار 
کرد: در چندماه گذشـته در مسیر تورمی 
شـدید و مشـکالت اقتصادی انباشته قرار 
گرفته ایـم و طبیعتـاً ایـن مشـکل ظرف 
مدت یک روز و یک ماه قابل حل نیسـت، 
بلکه با تدویـن یک برنامه اقتصـادی قوی 
به تدریج قابل حل اسـت. برخی شـعارها 
مبنی بـر حل فـوری مشـکالت اقتصادی 

قابل قبول و کارشناسـی شـده نیسـت.
وی افـزود: مناسـبت هایی ماننـد عیـد 

نـوروز و یـا مـاه رمضـان سـبب بـه وجود 
آمدن نوسـانات قیمتی در بازار می شـوند. 
دولت بایـد برای حل مشـکالت اقتصادی 
راهـکار بلندمـدت، مبنایـی و کوتاه مدت 
داشـته باشـد. بایـد توجـه داشـت کـه 
راهکارهای کوتاه مدت شـعاری نباشـند، 
چراکـه دادن وعده هـای بـدون پشـتوانه 
سـبب بی اعتمادی مـردم به مسـئوالن و 

دولـت می شـود.
این عضو کانون اندیشـه و تمدن اسـالمی 
اسـتان اصفهـان، گفـت: اصـل و اسـاس 
کار بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی باید 
راهکارهای بلندمدت باشـد. نکته اساسی 
این اسـت که باید بپذیریم که در شـرایط 
بحرانی قرار گرفته ایم و انباشت مشکالت 
اقتصادی معضـالت زیادی را بـرای مردم 
به وجـود آورده اسـت. در وهلـه اول نباید 

تقصیرهـا را به گـردن یکدیگـر بیندازیم، 
چراکه همـه دولت هـا در به وجـود آمدن 
شـرایط بد یا خـوب فعلی دخیـل بوده اند 
و تنهـا نمی تـوان جنـاح خاصـی را متهم 

کـرد.
نحـوی تصریـح کـرد: در این شـرایط نیاز 
به تدبیـر تخصصـی اسـت و مسـائلی که 
ابعـاد ملـی دارند اگـر به شـکل تخصصی 
بـه آن پرداختـه نشـود بی اعتمـادی را 
گسـترده می کنـد. یکـی از مسـائلی کـه 
می توانـد دولـت را در شـرایط بحرانـی 
موفـق کنـد، ایجـاد اعتمـاد نسـبی در 
جامعـه اسـت. رفتـن به میـان مـردم که 
رئیس جمهور انجـام می دهند یـک اقدام 
خوب امـا ناکافـی اسـت و باید بـرای حل 
مشـکالت اقتصادی مردم از نظر نخبگان 

در پیـش بـرد امـور بهـره برد.

رئیــس اتحادیــه نانوایــان اصفهــان 
گفــت: یــک هــزار و ۱۰۰ نانوایــی 
امــروز در شــهر اصفهــان و در شــب 
میــالد کریــم اهــل بیــت امــام حســن 
ــان  ــع ن ــت و توزی ــه پخ ــی )ع( ب مجتب
ــینی  ــد حس ــد. محم ــذری می پردازن ن
ــنیم  ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــه پیــش رو بودن  دراصفهــان با اشــاره ب
میــالد امــام حســن مجتبــی )ع( اظهار 
ــه در  ــت ک ــال اس ــن س ــت: چندی داش
پانزدهــم مــاه مبــارک رمضــان و شــب 
ــام  ــت )ع(، ام ــل بی ــم اه ــالد کری می
ــان  ــذر ن ــرح ن ــی )ع( ط ــن مجتب حس
در کشــور و اســتان اصفهــان اجــرا 

. د می شــو
وی افــزود: ایــن طــرح بــا همــت انجمن 
شــیفتگان امــام حســن مجتبــی )ع( از 

ــد و  ــاز ش ــی آغ ــه نانوای ــال ۶۹ در س س
ــان حســنی در یک  ــذر ن امســال طرح ن
ــز  ــی یارانه پ ــد نانوای ــزار و ۱۰۰ واح ه
یــک و دو اجــرا می شــود. نانوایانــی کــه 
ــد پخــت  ــرح شــرکت کردن ــن ط در ای
ــرای شــب میــالد  ــان خــود را ب عصــر ن

ــد. ــذری می دهن ــان ن ن
رئیــس اتحادیــه صنــف نانوایــان 
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
حرکــت بــه صــورت مردمــی و 
خودجــوش و بدون وابســتگی بــه ارگان 
و نهادهــا صــورت می گیــرد، بیــان 
کــرد: عــالوه بــر مــردم و خیــران، خــود 
ــفره  ــن س ــوالً در ای ــز معم ــان نی نانوای
ــوند و  ــر ســهیم می ش ــرم و کار خی ک
بســته به ســلیقه نــان بــا کیفیــت بهتر 
ــد.  ــه می دهن ــا ســبزی و کنجــد ارائ و ب

هــر نانوایــی بــه طــور متوســط حــدود 
یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان نــان 
ــان  ــی نانوای ــا بعض ــد، ام ــت می کن پخ
کمتــر و بعضــی بیشــتر از ایــن مبلــغ و 
ــان  حــدود ســه میلیــون تومــان هــم ن
می پزنــد. دو واحــد ســیار در ســطح 
شــهر اصفهــان نیــز بــه ارائــه نــان 
ــد. ــدام می کنن ــردم اق ــه م ــگان ب رای

وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن، 
ــرص  ــار ق ــاوی چه ــزار بســته ح ۸۸ ه
نــان در بســته بندی های بهداشــتی 
و شناســنامه دار در یــک واحــد 
شناســه دار و اتومــات بســته بندی 
و در بیمارســتان ها، آسایشــگاه ها، 
ــی  ــز نظام ــازان، مراک ــگاه جانب آسایش
و  دولتــی  ادارات  پادگان هــا،  و 

شــهرداری ها ارائــه می شــود.

یک فعال سیاسی اصولگرا:

تقصیرها را به گردن یکدیگر نیندازیم
رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان:

 ۱۱۰۰ واحد نانوایی در اصفهان نان نذری توزیع می کنند
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 مرضیه محب رسول  چندی پیش رئیس جمهور 
آمریکا رسمًا فرمان ممنوعیت واردات نفت و گاز 
روسیه به این کشور را امضا کرد. پیش از این 
تحریم های بسیار فراگیرتری هم علیه این کشور 
از سوی آمریکا و شرکای اروپاییش در ناتو اعمال 
شده بود. هر چند این مدل از تحریم ها تاکنون عیله 
کشوری مانند روسیه بی سابقه بوده، اما کارشناسان 
می گویند داده ها و اطالعات آماری نشان می دهند 
تاکنون روس ها نه تنها در برابر این محدودیت ها 
به خوبی مقاومت کرده اند بلکه از ارزش درآمدهای 
روسیه هم چیزی کم نشده است. بلومبرگ گزارش 
داده است که درآمدهای روسیه تا ماه گذشته 
میالدی از مرز 300 میلیارد دالر گذشته است. این 
رقم در سال گذشته چیزی معادل 230 میلیارد دالر 
بوده است؛ البته بخش زیادی از این افزایش درآمد 
مرهون افزایش قیمت نفت و گاز است، تا جایی که 
تاکنون هیچ کشور اروپایی حتی نتوانسته واردات 
انرژی از روسیه را کاهش دهد. در خوش بینانه ترین 
حالت کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در سال 
آینده میالدی می توانند بخشی از وابستگی خود 
به انرژی روسیه را کاهش دهند چالشی بزرگ که 
همچنان کفه ترازوی روس ها در این نبرد را سنگین 

نگه داشته است، به وجود می آید.
• روسیه چطور مقاومت کرده است

دولت روسیه به خوبی توانسته است ارزش پول ملی 
این کشور را هم از سقوط نجات دهد. هر چند در آغاز 
درگیری ها در اوکراین ارزش روبل، واحد پول روسیه، 
به پایین ترین حد خود یعنی ۱2۱.۵ روبل در هر دالر 
رسید اما با کاهش قیمت تا 7۱ روبل بار دیگر ثبات به 
بازارهای این کشور بازگشته است؛ نرخ باالی سود در 
روسیه ظاهراً یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت روبل 
است. اندکی پس از شروع جنگ علیه اوکراین بانک 
مرکزی روسیه با افزایش دو برابری نرخ سود مبنای 
آن را به 20 درصد رساند. کنترل جریان سرمایه که 
مانعی در راه خروج ارز از کشور است نیز به کمک 
بهبود وضعیت روبل آمده است. روسیه با آگاهی از 
میزان وابستگی اروپا به گاز اعالم کرد مشتریان 

باید بهای خرید گاز را به روبل بپردازند. اقدام کرملین 
گرچه در عمل، با مخالفت کشورهای غربی روبرو 
شده ولی سازوکاری که نهایتًا روسیه برای این 
تصمیم وضع کرد تغییری در پرداخت های خارجی 
ایجاد نمی کند، اما فضای روانی ناشی از اعالم 

کرملین در مجموع به سود روبل تمام شده است.
سؤال اصلی اینجاست که در شرایط کنونی روس ها 
تا کی می توانند در برابر تحریم های گسترده مقاومت 
نمایند؟ جواب اما چندان واضح و روشن نیست. هر 
چند کرملین ابزارها و راه های زیادی برای مقاومت 
در برابر تحریم ها دارد. روسیه برای این حمله و 
جنگ بهای زیادی را پرداخته است. عالوه بر جنبه 
مالی عملیات نظامی چهره و پرستیژ این کشور به 
شدت خدشه دار شده است و حاال جنگ اصلی نه در 
شهرهای اوکراین بلکه در سطح روابط بین الملل و 
زورآزمایی میان روسیه و ناتو است. پس روس ها به 
آسانی کوتاه نخواهند آمد به خصوص اینکه حربه 
کارآمدی مانند انرژی را هم در دست دارند. در نتیجه 
راه های زیادی برای برون رفت از فشارهای تحریم 

خواهند داشت.
• چین میانبر اصلی

 چین یکی از میان برهای اقتصادی خواهد بود. 
غول اقتصادی که می تواند بر روی فرصت طلبی 
آن حساب کند و به راحتی بازاری برای فروش 
محصوالت و رفع نیاز وارداتی داشته باشد، مشابه 

آنچه چین با ایران در زمان تحریم ها کرد البته در 
مقیاسی بزرگ تر و سودآورتر. در روزهای آغاز جنگ 
اوکراین چینی ها اعالم کردند در بحران اوکراین، 
چین نقشی نداشته و طرف دعوا نیست. مقامات این 
کشور اعالم کردند نباید تجارت عادی و معمول ما 
با هیچ کشور دیگری تحت تاثیر قرار بگیرد. پکن که 
روابط نزدیک تری با مسکو ایجاد کرده، از محکوم 
کردن اقدامات روسیه در اوکراین و یا اینکه نام آن را 
»حمله« بگذارد، سر باز زده و مکرراً از تحریم های 
غربی که آن ها را غیرقانونی و یک طرفه می داند، 
انتقاد کرده است. هر چند مقامات چینی رسماً اعالم 
کرده اند برای دور زدن تحریم ها به روس ها کمک 
نمی کنند، اما شواهد تاریخی گویای چیز دیگری 
است؛ تنها در یک مورد شرکت های بزرگ چینی در 
ماه مارس محموله بزرگی از زغال سنگ را به تبادل 
یوان از روس ها خریداری کرده اند، مبادله ای که در 
سایر حوزه ها از جمله انرژِی هم قابل گسترش است.

• قیمت نجومی انرژی راهی برای جبران 
تحریم

یورو نیوز می گوید که هرچند اروپایی ها با تحریم 
نفت و گاز در روسیه می توانند مسکو را از یکی از 
منابع مالی خود محروم کنند اما در عین حال راه 
آسانی برای جایگزینی منابع انرژی روسیه در پیش 
ندارند. تحریم هایی که تاکنون علیه روسیه وضع 
شده، بانک ها و شرکت های بزرگ این کشور را هدف 

گرفته اند. این تحریم ها پرداخت هزینه خرید نفت و 
گاز از روسیه را در برنمی گیرند. این نشان می دهد 
اثرات تحریم انرژی روسیه بسیار فراگیر خواهد 
بود. حتی اگر در ماه های آینده اروپا بتواند بخشی 
از وابستگی خود به گاز روسیه را از جایی دیگر تأمین 
کند روس ها می توانند با انواع حربه ها و کمبود تولید 
نفت و گاز قیمت انرژی را آنقدر باال ببرند که بخشی 
از اثرات تحریم را کم کنند. روسیه پس از آمریکا و 
عربستان، سومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان 
است و صادرات روزانه نفت خام این کشور حدود پنج 
میلیون بشکه اعالم شده که نیمی از آن به اروپا راه 
می یابد. با تشدید تحریم ها قیمت نفت در بازارهای 
جهانی حتی به ۱۴0 دالر هم رسید. تحلیل گران 
معتقدند جو بازار در این روزها بیش از همه چیز، 
وابسته به اخبار روانی است. پس روسیه به راحتی 

می تواند در آن ایفای نقش نماید.
• مسأله فقط انرژی نیست

روسیه تنها با تکیه بر انرژی در دنیا قدرتمند نیست. 
بسیاری از اقالم اساسی از جمله گندم روسیه تأمین 
کننده امنیت غذایی بخش های گسترده ای از جهان 
هستند. تولیدات استراتژیک این کشور به نوعی 
برای سال ها تعیین کننده قیمت مواد غذایی دنیا 
بوده است و روس ها می توانند با قطع صادرات و 
یا افزایش قیمت عماًل بازارهای جهانی را متالطم 
نمایند. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در جهان 
است و بیش از ۱۸ درصد از صادرات بین المللی را 
به خود اختصاص داده است. شکر و جو هم بخش 
زیادی از صادرات این کشور را به خود اختصاص 
داده اند. روسیه فعاًل بخشی از صادرات خود را متوقف 
کرده و این امر باعث شده قیمت موادغذایی جهانی 
افزایش یابد، این اقدام می تواند در آینده به صورت 
گسترده تری هم اعمال شود و عماًل دنیا را با بحران 
روبرو سازد. بانک جهانی هشدار داده است تعدادی 
از کشورهای در حال توسعه به علت وابستگی به 
واردات گندم از اوکراین که به علت درگیری با روسیه 
متوقف شده است، در کوتاه مدت با کمبود تأمین این 

غله مواجه خواهند شد.

 پریسا جمدی  موز یکی از سالم ترین و خوشمزه ترین و همچنین 
ارزان ترین میوه هاســت و یک انتخاب خوب برای افرادی ست که 
می خواهند عادات غذایی سالمی داشته باشند. موز حاوی مواد مغذی 
زیادی است و به کاهش وزن و سالمت قلب کمک می کند. در این 

مقاله به ۱0 مورد از خواص موز برای سالمتی پرداخته ایم.
1 - سرشار از مواد مغذی است

موز حاوی مقدار زیادی فیبر و چندین آنتی اکســیدان است. ارزش 
غذایی یک موز با اندازه معمولی )۱۱۸ گرم( به شرح زیر است: کالری: 
۱۱2، چربی: 0 گرم، پروتئین: ۱ گرم، کربوهیدرات: 29 گرم، فیبر: 3 
گرم، ویتامین C: ۱2٪ از ارزش روزانــه، ریبوفالوین: 7٪ از ارزش 
روزانه، فوالت: 6٪ از ارزش روزانه، نیاســین: ۵٪ از ارزش روزانه، 
مس: ۱۱٪ از ارزش روزانه، پتاسیم: ۱0٪ از ارزش روزانه و منیزیم: 

۸٪ از ارزش روزانه.
2 - سطح قند خون را تنظیم می کند

موز غنی از فیبر محلول است. در طول فرآیند هضم، فیبر محلول در 
مایع حل می شود و به شکل ژل در می آید. موزهای نارس نیز حاوی 
نشاسته مقاوم هستند، که بدن نمی تواند آنها را هضم کند. این دو نوع 
فیبر، پس از خوردن غذا می توانند سطح قند خون را تعدیل کرده و با 

کاهش سرعت تخلیه معده، اشتها را کاهش می دهند.
موز علیرغم دارا بودن مقدار زیادی کربوهیدرات، باعث افزایش عمده 
قند خون در افراد سالم نمی شود. اما از آنجایی که مصرف موز رسیده 
در افراد مبتال به دیابت نوع 2 باعث افزایش سطح قند خون می شود، 
تاحد ممکن این افراد باید از خوردن مقدار زیاد این میوه اجتناب کنند.

3 - سیستم گوارش را تقویت می کند
فیبر موجود در موز فواید متعددی برای سالمتی دارد، از حمله می تواند 
سیستم گوارش و هضم را تقویت کند. یک موز با اندازه متوسط، دارای 

حدود 3 گرم فیبر می باشد.
4 - به کاهش وزن کمک می کند

هیچ مطالعه ای دال بر اثرگذاری موز بر کاهش وزن صورت نگرفته 
است. اما این میوه محبوب دارای ویژگی های است که می تواند به 
کاهش وزن کمک کند. اولین ویژگی آن این است که کالری بسیار 
کمی دارد. یک موز با اندازه متوسط تقریباً چیزی حدود ۱00 کالری 
دارد، اما در عین حال سرشار از مواد مغذی و سیرکننده است. دریافت 
فیبر بیشتر از سبزیجات و میوه هایی همچون موز باعث کاهش وزن 
می شود. به عالوه موزهای نارس سرشار از نشاسته مقاوم هستند که 

به کاهش اشتها و احساس سیری کمک می کند.
5 - باعث حفظ سالمت قلب می شود

پتاسیم برای سالمت قلب و مدیریت فشار خون فواید زیادی دارد. با 
وجود خواص بی نظیر و فراوان آن، خیلی از افراد در رژیم غذایی خود 

به مقدار الزم پتاسیم دریافت نمی کنند. 
یک رژیم غذایی سرشار از پتاســیم می تواند به کاهش فشار خون 
کمک کند. به عالوه، طبق مطالعات انجام شده، افرادی که در رژیم 
غذایی خود پتاسیم کافی دریافت می کنند، 27٪ کمتر در معرض خطر 

ابتال به بیماری های قلبی هستند.
6 - سرشار از آنتی اکسیدان است

موز نیز مانند سایر انواع میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان 

است. موز حاوی انواع مختلف آنتی اکســیدان های قوی، از جمله 
فالونوئید و آمینه می باشد. این آنتی اکسیدان ها به کاهش خطر ابتال 

به بیماری های قلبی و بیماری های دژنراتیو کمک می کنند.
7 - احساس سیری ایجاد می کند

فیبر محلول موجود در موز با کاهش روند هضم، باعث ایجاد حس 
سیری در فرد می شود. به عالوه موز نسبت به سایز خود، کالری بسیار 
کمی دارد. موز به دلیل دارا بودن کالری کم و فیبر باال، نسبت به بقیه 
میان وعده ها، احساس سیری بیشتری در فرد ایجاد می کند. پروتئین 
نیز باعث ایجاد حس سیری می شود، اما پروتئین موجود در موز بسیار 
کم است. به همین خاطر برای اینکه یک میان وعده سالم و عالی و 
سیر کننده داشته باشید موز را با موادغذایی حاوی پروتئین مانند ماست 

یونانی مخطول کنید، و یا با موز یک شیک پروتئین درست کنید.
8 - به تقویت سالمت کلیه ها کمک می کند

پتاسیم برای عملکرد سالم کلیه و کنترل فشار خون ضروری است. از 
آنجایی که موز یک منبع سرشار از پتاسیم است، مصرف موز به بهبود 

عملکرد کلیه کمک می کند.
9- تاثیرات مثبتی بر تمرینات ورزشی دارد

موز اغلب به دلیل داشــتن مواد معدنــی و کربوهیدرات هایی که 
به راحتی هضم می شــوند، به عنوان میان وعده ای مناسب برای 

ورزشکاران شناخته می شود.
10 - به راحتی می توان موز را به رژیم غذایی اضافه کرد

موز را می توان به راحتی به ماست، غالت و اسموتی ها اضافه کرد. 
حتی می توان موز را به عنوان شیرین کننده در موادغذایی استفاده کرد. 

10 خاصیت یک میوه که خوردن آن را لذت بخش ترمی کند؛

میم مثل موز مفید!

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

سرپرست مرکز پیشگیری سازمان 
بهزیستی خبر داد:

شناسایی ۱۹ هزار 
کودک دچار آمبلیوپ 

با غربالگری بینایی
سرپرسـت مرکـز توسـعه پیشـگیری 
گفـت:  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان 
عملکـرد غربالگـری اختـالالت بینایی 
و آمبلیوپـی در سـال ۱۴00، حـدود دو 
میلیـون و ۸۴۴ هزار کودک بـود که ۱9 
هزار کـودک دچـار آمبلیوپ شناسـایی 

شـدند.
فاطمـه عباسـی درخصـوص طـرح 
پیشـگیری از تنبلی چشـم کودکان سه 
تا شـش سـال، اظهـار کـرد: در سـطح 
اول غربـال کـودکان گـروه هـدف بـا 
چـارت و دسـتگاه غربالگـری و توسـط 
افـراد آمـوزش دیـده انجـام می شـود. 
اگـر کـودک، ارجاعـی تشـخیص داده 
شـود، جهت انجام معاینـات تخصصی 
بـه سـطح دوم )اپتومتریسـت ها( ارجاع 
و معاینـه می شـود و در صـورت نیـاز به 
سـطح سـوم )چشـم پزشـکان( ارجـاع 
شـده و تحـت درمـان قـرار می گیـرد.

وی بـا بیـان اینکـه در کلیـه مراحـل، 
کـودکان بیمـار تا درمـان کامـل تحت 
پیگیـری قـرار می گیرنـد، افـزود: اگـر 
خانواده هـا در تأمین هزینه هـای درمان 
دچار مشـکل باشـند ایـن هزینه هـا در 
قالـب کمـک هزینـه بـه خانواده هـا 
پرداخـت می شـود. سرپرسـت مرکـز 
توسـعه پیشـگیری سـازمان بهزیستی 
کشـور تصریـح کـرد: از زمـان شـروع 
برنامـه طرح پیشـگیری از تنبلی چشـم 
در کـودکان سـه تا شـش سـال )سـال 
۱37۵( تاکنـون حـدود ۴۸ میلیون مورد 
غربال انجام شـده که حـدود 3۵0 هزار 
کودک دچار آمبلیوپ شناسـایی شـدند.

وی ادامـه داد: عملکـرد غربالگـری 
اختـالالت بینایـی و آمبلیوپی در سـال 
۱۴00، حـدود دو میلیـون و ۸۴۴ هـزار 
کـودک بود کـه ۱9 هـزار کـودک دچار 

آمبلیـوپ شناسـایی شـدند.
عباسـی در ادامـه بـه هزینه اثربخشـی 
پیشگیری از تنبلی چشـم برای سازمان 
بهزیسـتی اشـاره کـرد و افـزود: کمک 
هزینه فـرد کم بینا یـا نابینا در سـازمان 
بهزیسـتی به طور متوسـط معـادل یک 
میلیون و 200 هزار تومان در ماه اسـت.

وی با اشـاره بـه اینکه حـدود 300 هزار 
کـودک دچـار آمبلیـوپ از سـال ۱390 
تـا ۱۴00 در برنامه پیشـگیری از تنبلی 
چشـم شناسـایی شـدند، درخصـوص 
هزینه سـاالنه یارانـه این تعـداد، اظهار 
کرد: هزینـه ایـن برنامه حـدود ۴, 300 
میلیـارد تومـان بـرای سـازمان اسـت. 
صرفًا هزینـه توانبخشـی این افـراد که 
طـی ۱0 سـال در نظـر گرفته شـد، رقم 
حـدود ۴3 هـزار و 260 میلیـارد تومـان 
محاسـبه می شـود کـه ایـن حداقـل 
هزینـه بـدون احتسـاب تـورم سـاالنه 
سـازمان بـرای هـر فـرد نابینـا و کـم 

بیناسـت.
سرپرسـت مرکـز توسـعه پیشـگیری 
سـازمان بهزیسـتی کشـور افـزود: در 
صورتی کـه بودجه برنامه پیشـگیری از 
تنبلی چشـم از سـال 90 تاکنـون حدود 
70 میلیـارد تومـان بوده اسـت؛ بـه این 
معنی که سـازمان بهزیسـتی بـا هزینه 
کـرد 70 میلیـارد تومـان طی ۱0 سـال 
اخیر بـرای این برنامـه مبلـغ ۴3 هزار و 
۱90 میلیارد تومان در هزینه توانبخشی 

صرفه جویـی کـرده اسـت.

محمد نـور صالحـی در نطـق پیش از دسـتور سـی و هشـتمین جلسـه علنی 
شورای اسـالمی شـهر اصفهان با تبریک میالد امام حسـن مجتبی )ع( اظهار 
داشـت: با توجه بـه تاکیـد امام حسـن مجتبـی )ع( بر لـزوم مشـورت می توان 
به جایگاه شـورای شـهر که یک نهاد مردمی اسـت اشـاره داشـت و با تعامل و 
همگرایی مردم و سـایر دسـتگاه ها برای زیسـت پذیر بودن شـهر تـالش کرد.

وی افـزود: نیمـه ماه مبـارک رمضان رسـم بر تکریـم و تجلیل از خیران شـهر 
بوده که نقش مهمی را در رشـد و شکوفایی شهر به عهده داشـتند و همیشه در 

امور خیر و توسـعه و پیشـرفت پیش قـدم بوده اند.

• گرامیداشت اولین سالگرد شهید حجازی
رئیس شـورای شـهر اصفهان گفت: در آسـتانه اولین سـالگرد شـهادت سردار 
حجازی جانشـین فرمانـده نیروی قدس سـپاه هسـتیم کـه این مرد بـزرگ از 
پیشـگامان جهاد و تقـوا و اخالص اصفهـان بودند و یـاد او را گرامـی می داریم.

وی همچنین با گرامیداشت روز ارتش تصریح کرد: ارتشیان دالور و قهرمان در 
سـال های مبارزات انقالب و هشـت سـال دفاع مقدس و پس از آن مجتهدانه، 
اوراق زرینـی را به دفتر انقالب اسـالمی افزوده اند که پیروزی همیشـگی آن ها 

را برای دفـاع از این مرز و بوم خواسـتاریم.

• تاکید بر بازآفرینی شهری
نور صالحـی ادامه داد: لـزوم توجه به بـاز آفرینی شـهری مورد تاکیـد مدیریت 
شـهری و شـورای ششـم اسـت تا بـا تقویـت تعامـالت بیـن بخشـی در این 

خصوص آنچنـان کـه شایسـته کالن شـهر اصفهان اسـت اقـدام کنیم.
وی سـاماندهی کالبـدی و خدمـات حوزه شـهری، حمـل و نقلـی، فرهنگی و 
اجتماعـی و ورزشـی را از جملـه رویکردهـای شـورا در خصـوص مناطـق کم 
برخوردار برشـمرد و گفـت: این مـوارد بخشـی از بودجـه را به خـود اختصاص 
داده وپروژه هـای تعریف شـده در محالت در این راسـتا باید سـریع آغاز شـوند 
و چنانچـه در ادامه نیـاز به اعتبارات بیشـتری بود شـورا آمادگی اصـالح بودجه 

را دارد.

• آسیب جدی انفعال مسئوالن
رئیس شـورای شـهر اصفهان گفـت: بافـت تاریخی و فرسـوده شـهر نیازمند 
تفکیک و تمایز مفهومی در برنامه هاسـت، زیرا دسـتگاه های بسـیاری مسئول 
و عالقه مند بـه فعالیت در این زمینه هسـتند، تالش می کنیم که دسـتگاه های 
مرتبط و بخش خصوصی با توجه به بسـته های تشـویقی حوزه بافت فرسـوده، 

بتوانند در این زمینـه فعالیت کنند.
وی با اشـاره بـه بیانـات رهبر معظـم انقـالب در دیدار با مسـئوالن بیـان کرد: 
ایشـان فرمودند که بسـیاری از مسـئوالن به علل مختلفی به ترک فعل مبتال 
هسـتند که خداونـد در این خصـوص بـه صـورت سـختگیرانه آن هـا را مورد 

مواخـذه قـرار می دهد.
نور صالحی ادامه داد: ایشـان انفعال را نیز آسـیب جدی برشـمردند که دشمنان 
تـالش دارنـد بـا روش هـای گوناگـون آن را در جامعـه القـا کننـد. بر اسـاس 
تأکیـدات رهبر معظم انقـالب، امـروز ناامید کردن مـردم جفا به مردم و کشـور 

و انقالب اسـت.

مریم محسنی: رئیس شورای شــهر اصفهان گفت: 
ســاماندهی کالبدی و خدمات حوزه شهری بخشی از 
رویکرد شــورا در مناطقه محروم است که برای آغاز 

سریع آنها در صورت نیاز بودجه اصالح خواهد شد.

 بودجه شهرداری اصفهان
 به نفع مناطق محروم

اصالح می شود

رئیس شورای اسالمی شهرستان اصفهان:

تحریم ها علیه روس ها کم اثر است؛ چرا؟!خبر ویژه
چین پارتنر پنهان و انرژی، آس در آستین پوتین!

 اخبار اصفهان  معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان بر 
ارائه برنامه اجرایی بـه منظور حمایت قاطع از شـرکت های دانـش بنیان تأکید 
کرد و گفـت: صنایع بـزرگ تولیدی بـرای پروژه های توسـعه ای خـود می باید 
پیوسـتار فناوری که به تأیید شـهرک علمی تحقیقاتی اصفهان رسـیده باشـد، 

اعالم و ارائـه کنند.
امیررضـا نقـش، معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان با 
ارائـه خط مشـی حرکت ویـژه علـم و فنـاوری اسـتان در دوره جدید، تشـکیل 
کارگروه هـای تخصصـی را از جملـه مؤلفه های بنیادیـن این نشسـت عنوان 

و اظهـار کـرد: سـند کاربـردی و عملیاتی توسـعه اقتصـاد دانش بنیان اسـتان 
و زنجیـره دانـش تا ثـروت بایـد بـه شـیوه ای کامـاًل کارشناسـی و تخصصی 

پیگیری، تهیـه، تنظیـم، تدویـن و عملیاتی شـود.
وی، در ادامـه بر مشـخص سـاختن درگاه های ارتباطـی و پنجره هـای اتصال 
بی المللـی اقتصاد دانـش بنیان بـا قرارگاه علـم و فناوری اسـتان، تاکیـد کرد و 
افـزود: ایجاد قرارگاه علـم، فناوری و صنایـع دانش بنیان می تواند، به شـیوه ای 
شگرف زمینه سـاز توسـعه، پیشـرفت، عمران و آبادانی روزافزون اسـتان شود.

نقش همچنین بر ارائـه برنامه اجرایی بـه منظور حمایت قاطع از شـرکت های 

دانش بنیـان تصریـح کـرد و افـزود: صنایع بـزرگ تولیـدی بـرای پروژه های 
توسـعه ای خود می باید پیوسـتار فناوری که به تأیید شـهرک علمی تحقیقاتی 

اصفهان رسـیده باشـد، اعالم و ارائه کنند.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان بـا اشـاره بـه نقش 
تاثیرگـذار دانشـگاه ها و مراکز علمی پژوهشـی در رشـد پایه ای اقتصـاد علم و 
اقتصاد فنـاوری، اظهار کـرد: تجاری سـازی و تأمین مالی شـرکت های دانش 
بنیـان از مـواردی اسـت که باید بـا حمایـت، مسـاعدت و پشـتیبانی حاکمیت 

محقـق و اجرایی شـود.

صنایع بزرگ استان 
ملزم به همکاری 

با شهرک علمی 
تحقیقاتی هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

https://www.healthline. :منبع 
com/nutrition/11-proven-ben-

efits-of-bananas



 مریم عمادی  سیدابراهیم رییسی میزبان ضیافت افطار و نشست صمیمانه با هنرمندان 
و پیشکسوتان عرصه تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی با سالیق و طیف های 
مختلف بود. در این دیدار رییسی قریب به دو ساعت پای صحبت هنرمندان نشست و 
از دغدغه های اهالی موسیقی تا دل های مخلص سینماگران مطرح و در این دیدار مورد 

بررسی قرار گرفت.

• جنجال بر سر لغو مراسم و برپایی دوباره آن
حضـور سـینماگران و هنرمنـدان در ضیافـت افطـاری رئیـس جمهـور، اگـر چه به 

سـنت همه دیدارهای سـال های اخیر روسـای جمهـور بـا هنرمندان در ایـام ماه 
مبـارک رمضـان اتفاق افتاده اسـت، امـا این بـار دارای یـک ویژگی خـاص بود. 
یک هفته پیش و بـا وزش گردوغبـار در تهران، بعضی رسـانه های غیررسـمی 
از لغو مراسـم افطـاری رئیـس جمهور خبـر دادند اما هیـچ یک از رسـانه های 
رسـمی این موضوع را تائید نکردنـد و درحالی کـه دولتی ها، شـرایط جوی را 
عامـل لغـو مراسـم می داننـد، منتقـدان می گوینـد، چهره های هنـری حاضر 
نشـده اند با رئیسـی افطار کنند. این رسـانه ها مدعـی شـده اند، در تماس های 
چنـد روزه دفتـر رئیـس جمهـور و وزیـر ارشـاد بـا هنرمنـدان و سـینماگران 

برجسـته کشـور و درخواسـت پـالک خـوردو و شـماره ملـی جهـت هماهنگی و 
دعـوت تشـریفاتی قریـب بـه ۹۹ درصـد هنرمنـدان برجسـته از شـرکت در این 
مراسـم به بهانه هایـی مانند کرونـا، بیمـاری، مسـافرت از حضور عذر خواسـتند و 
دفتر رییـس جمهور هم بـه علت عدم شـرکت هیچ چهره شـاخص هنری مراسـم 
را لغـو نمودنـد! در ایـن راسـتا برخـی کاربـران شـبکه های اجتماعـی ایـن گونـه 
اقدام هـا از سـوی چهره های معـروف یا بـه اصطالح سـلبریتی هـا را عـوام فریبانه 
و سـطحی می دانند و از سـوی دیگـر عـده ای از منتقدان بـر این باورنـد که چنین 
عقب نشـینی هایی می توانـد شـیوه های مؤثـر در جهت اعـالم نارضایتـی عمومی 

از شـرایط حاکم بـر جامعه باشـد.

• هنرمندان زن؛ غایبان ضیافت افطاری
گرچه رسـانه های طرفدار دولـت یکی از نقاط قوت این نشسـت حضـور و همراهی 
ده هـا سـینماگر مطـرح ایـران از طیف هـا و سـالیق مختلـف می دانند کـه در نوع 
خود در سـال های گذشـته بی سـابقه بوده اسـت و اینکه در این نشسـت عـالوه بر 
سـینماگران، چهره های مطرحـی از بـزرگان تئاتر و موسـیقی و هنرهای تجسـمی 
حضـور داشـتند و بـا رئیس جمهـور دربـاره مشـکالت خـود در عرصه هـای مختلف 

هنـری بـه گفت وگـو نشسـتند اما یکـی از نقـاط ضعـف این دیـدار ایـن بود 
کـه در ترکیـب مدعویـن جایی بـرای زنـان در نظـر نگرفته شـده بود. 

به نظر می رسـد به فراموشـی سـپرده شـدن وعده هـای انتخاباتی 
خاصـه وعده هـای مربوط بـه حـوزه زنـان بعـد از روی کار آمدن 
دولت هـا تازگـی نـدارد امـا دولـت سـیزدهم در بی اعتنایـی 
بـه شـعارها و عملکـرد برخـالف جهـت آنهـا، مرزهـا را جابه جا 

کـرده اسـت. چنـان کـه سـطح مطالبـات از اینکـه چـرا وزیر زن 
انتخـاب نکردید، چـرا معاونـت زنـان خوب عمـل نمی کنـد و حتی 

چرا زنـان را به ورزشـگاه راه نمی دهیـد؛ چرا گاز فلفل می پاشـید، رسـیده بـه اینکه چرا 
زنـان را بـه مراسـم افطـاری دعـوت نمی کنیـد! عملکرد دولـت رییسـی در حـوزه زنان 
با توجه بـه جریـان سیاسـی متبـوع او دیدگاهی کـه از وی سـراغ داشـتیم تا انـدازه ای 
قابـل پیش بینـی بـود امـا از یک سـو مطالبه گـری و تـالش جامعـه زنـان بـرای ارتقای 
موقعیـت ایـن بخـش از جامعـه در سـطوح مختلـف، از سـوی دیگـر گام هایـی کـه در 
دولت های قبل برداشـته شـده بـود و از سـویی هم فعال شـدن همسـر و دختر رییسـی 
در دوره رقابت هـای انتخاباتـی و ابتدای شـروع بـه کار دولت ایـن گمانه را ایجـاد کرده 
بودند که شـاید آنچـه در عمـل از دولـت می بینیـم آنقدرها هم بـد نباشـد. اکنون 
امـا هنـوز بـه یـک سـالگی دولـت نرسـیده، شـاهد بلنـد شـدن صـدای انتقاد 
 زنـان هسـتیم کـه چـرا دولـت سـیزدهم انگونـه که شایسـته اسـت بـه زنان

بها نمی دهد.

• هنرمندان گله مندند
دیـدار مـاه رمضـان رئیـس جمهـوری بـا هنرمنـدان، می توانـد نقطـه 
آغـاز مجموعـه دیدارهایـی باشـد کـه آیـت اهلل رئیسـی در آینـده نزدیـک با 
هنرمنـدان برگزار کنـد. به هـر ترتیـب دیـدار رو در رو بـا رئیس جمهـور خود 
فرصتی اسـت بـرای رسـاندن دغدغه هـای هنرمنـدان و عموم مـردم بـه او. باید 
گفـت فضـای هنـری و هنرمنـدان در ماههـای اخیـر درگیـر مشـکالت انبوهی 
بوده انـد. بحـران ارتباط بـا مخاطـب، افزایـش چشـمگیر هزینه های تولیـد فیلم 
و مشـکالت معیشـتی )بیکاری مطلق پیشکسـوتان، تورم، نداشـتن مسـکن(. در 
کنار ایـن مسـئله بیشـترین انتقـادات هنرمندان بـه عملکـرد فرهنگـی دولت به 
سـینما و شـدت گرفتن محدودیت هـا بر می گـردد. آنـان معتقدند بـا دولتی روبه 
رو هسـتند کـه می خواهـد محدودیت هـا و سانسـورها را تشـدید کننـد. ایـن در 
حالی اسـت که تعداد قابـل توجهی از سـینماگران در انتخابات ریاسـت جمهوری 
سـالهای 13۹2 و ۹6 از حسـن روحانـی حمایت کـرده بودند و در آن سـاله مرتب 
از سـوی کاربـران شـبکه های اجتماعـی در فشـار بودند کـه پاسـخگوی عملکرد 
ضعیـف دولت مـورد حمایتشـان باشـند. مسـئله دیگر اشـکاالت زیرسـاختی در 
سـینما اسـت که هنرمندان را رنج می دهـد. جامعه هنـری در نبود قانون شـفاف 
و اعمـال نظـر مدیـران، گرفتـار کـج فهمـی شـده و ایـن موضـوع نارضایتی ها را 
باال می بـرد. سـینماگران هنـوز نمی دانند وضعیـت و اسـتراتژی دولت سـیزدهم 
در حـوزه فرهنـگ و هنر چیسـت و شـاید دولت هـم در حـال بررسـی وضعیت و 
مشـکالت و دسـتیابی بـه راه حـل بـرای بحران هایـی اسـت کـه شـیوع ویـروس 
کرونـا در دو سـال اخیـر در حوزه سـینما، تئاتـر و موسـیقی به وجـود آورده 
اسـت. اکثر هنرمندان معتقدند سـینمای ایران برای نجـات از بحران 
کنونـی نیازمند تبیین یک اسـتراتزی مشـخص اسـت معضالت 
ایـن روزهای سـینما بـه دلیـل همین فقـدان ضابطـه مندی و 
عدم حضور یک اتاق فرهنگـی و فکری در سینماسـت؛ چراکه 
اگر یک اتاق فکری وجود داشـته باشـد تا اسـتراتژی فرهنگی 
حمایت هـا و اولویت هـا را تعریـف کنـد، همـه چیـز بـر اسـاس 

خـط کشـی های از پیـش تعیین شـده خواهـد رفت.
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 اخبار اصفهان  مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: به اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مناسبت ماه مبارک رمضان 1۴ عنوان برنامه توسط این منطقه برگزار 
می شود که شامل جزءخوانی قرآن، برنامه مناجات خوانی و نواهای 
رمضان، جشن والدت امام حسن مجتبی )ع(، برنامه مهمان شهر، 
برنامه سه شنبه های مهدویت، تجلیل از خادمان قرآنی، تعزیه خوانی 
و برگزاری شب های قدر است. احمد رضایی ضمن تشریح جزئیات 
1۴ عنوان برنامه فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج شهرداری در ماه 
مبارک رمضان، اظهار کرد: از جمله این برنامه ها می توان به برنامه 
جزءخوانی قرآن که همه روزه از ساعت ۹ تا 13 در فرهنگسراهای این 
منطقه برگزار می شود، اشاره کرد. وی ادامه داد: مسابقه مناجات خوانی 
و نواهای رمضان )در قالب ارسال آثار فیلم در دو سطح شعر و نواخوانی 

از مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری و عالمه حسن زاده آملی( از یکم 
تا بیست و هشتم رمضان برگزار می شود. مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان با اشاره به برنامه »مهمان شهر« خاطر نشان کرد: محفل 
قرآنی و برگزاری مراسم جشن به مناسبت میالد امام حسن )ع( در 
مساجدی که به نام آن امام )ع( مزین شده و فرهنگسرای سبحان و 
مجموعه پارک صفه برگزار می شود، از ویژه برنامه هایی است که در این 
ماه گنجانده شده است. وی در ادامه به برنامه سه شنبه های مهدویت 
که با همکاری حوزه علمیه خواهران و هیئت طالب در پارک سپاهان 
شهر هر سه شنبه برگزار می شود و برنامه زمزمه های آسمانی با حضور 
قاریان قرآن ممتاز استانی و گروه تواشیح و اجرای شبیه خوانی در شب 

شهادت امیرالمؤمنین )ع( اشاره کرد. 

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای ۱۴ عنوان برنامه ویژه ماه رمضان در منطقه ۵

۸ عادت روزانه برای تقویت هوش هیجانی؛

کنترل را در دست بگیریم

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: 
مزرعه بزرگ گیاهان دارویی و نیروگاه 
حرارتی در موقوفات این استان با همت 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
با هدف توسعه اشتغال زایی تا پایان 

سال جاری راه اندازی می شود.
امیرحسین اسماعیلی پور با اشاره 
به شعار سال جاری با عنوان »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« افزود: 
رویکرد این نهاد در سال های اخیر 
حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و استفاده از ظرفیت های موقوفات 
بوده که در این زمینه در استان 
همکاری های خوبی با این شرکت ها 
و به ویژه با پژوهشکده رویان صورت 

گرفته است.
وی با بیان اینکه در زمینه اشتغال زایی 
هر طرح عمرانی امکان ایجاد حداقل 
1۵۰ فرصت شغلی را دارد، گفت: 
این فرصت های شغلی حداقل برای 
بازه زمانی سه ساله در هر طرح ایجاد 

می شود.
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اصفهان با اشاره به 
صدور مجوز ایجاد مزرعه بزرگ تولید 
گیاهان دارویی در سال جاری افزود: 
برای این امر زمین 12۰ هکتاری در 
امامزاده قاسم )ع( مورچه خورت در 
دستور کار قرارگرفته است که می تواند 
فرصت شغلی مناسبی را حداقل در 

بازه زمانی 12 سال ایجاد کند.
وی اظهار داشت: در این مزرعه قرار 
است که انواع گیاهان دارویی کم آب بَر 
با حداکثر نیاز به 2 بار آبیاری در سال 
راه اندازی شود که این مزرعه زمینه 
اشتغال ۸۰ تا 1۰۰ نفر را فراهم خواهد 

کرد.
بازدهی  زمان  پور  اسماعیلی 
سرمایه گذاری در طرح کشت گیاهان 
دارویی را حداکثر پنج سال برآورد کرد 
و گفت: بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته زمان پیش بینی شده برای پایان 
بهره برداری گیاهان دارویی در هر 
دوره 12 سال است و به این منظور 2 
برابر و نیم سوددهی سرمایه گذاری در 

این طرح پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: دریافت مجوز برای 
کشت زرشک پفکی در 2۰ هکتار از 
این زمین نیز در دستور کار است که 
در صورت تحقق اشتغال پایدارتری را 

ایجاد خواهیم کرد.
معاون بهره وری اقتصادی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اصفهان همچنین 
با اشاره به اینکه توسعه نیروگاه های 
تولید انرژی در دستور کار سازمان 
اوقاف است، افزود: در کنار راه اندازی 
نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های 
حرارتی نیز در دستور کار است که 
در صورت تحقق، تولید برق افزایش 

چشمگیری را خواهد داشت.
وی تأکید کرد: برای تحقق این امر 
نیز با همت شرکت های دانش بنیان 
و با سرمایه گذاری حداکثر 16 میلیون 
تومانی می توان نیروگاه یک مگاواتی 
2۴ ساعته را در امامزادگان استان 

راه اندازی کرد.
اسماعیلی پور افزود: در نیروگاه های 
حرارتی امکان تولید برق به صورت 
2۴ ساعته وجود دارد. وی بابیان اینکه 
زمین موردنیاز برای اجرای طرح 
نیروگاه های حرارتی کم است، افزود: 
برای راه اندازی نیروگاه یک مگاواتی 
خورشیدی به 2 هکتار زمین نیاز 
است و این در حالی است که می توان 
نیروگاه حرارتی یک مگاواتی را در 

زمین ۵۰۰ متری بهره برداری کرد.

دانش بنیان
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 با کمک شرکت های
دانش بنیان ایجاد می شود؛

مزرعه گیاهان دارویی 
 و نیروگاه حرارتی

در موقوفات اصفهان

دیدار رمضانی رئیس جمهور با هنرمندان برگزار شد؛

ضیافت 
افطاری 

با چاشنی 
سیاست و 

فرهنگ

 حوریه محزونیه  چرا باید هوش هیجانی خود را تقویت کنیم؟ شاید دلیل این موضوع این باشد که بخواهیم کنترل زندگیمان را در دست بگیریم. به صورت کلی سه چیز را در زندگی می توانیم کنترل 
کنیم: افکار، رفتار و احساساتمان که مهم ترین آن ها احساسات است، زیرا افکار و رفتارمان را هدایت کرده و به آن ها جهت می دهد.

آیـا تاکنون تجربـه واکنش شـدید در یک موقعیت فشـرده را داشـته اید کـه پس از آن پشـیمان شـده و آرزو 
کرده ایـد که کاش می توانسـتید بـه عقـب بازگردید؟ تجربـه چیزی کـه در یک لحظـه گفته اید و پـس از آن 
پشـیمان شـده باشـید چطور؟ فرقی نمی کند کـه ایـن واکنش هـای لحظه ای بـه نـدرت اتفـاق می افتند یا 
چیزهایی هسـتند کـه به صـورت مکـرر در زندگـی خـود تجربه می کنیـد، به هـر حـال فوایـد و مزیت های 

بسـیار زیادی در ایجاد تأخیـر در ابراز احساسـات وجـود دارد.

نوشـتن افکار و احساسـات به صورت منظم برای تقویت هوش هیجانی بسـیار مفید اسـت. ژورنال نویسی 
همچنیـن به عنـوان یـک روش مراقبـت از خـود عمـل می کند کـه خالقیـت و خودآگاهـی را هـم بهبود 
می بخشـد. باوجود اینکه هیچ قانون دقیقی برای ژورنال نویسـی وجـود ندارد، امـا آن را به عـادت روزانه ای 
تبدیل کنید کـه هر روز انجـام می دهیـد. فعالیت ژورنال نویسـی صبحگاهی یا عصرگاهی که شـامل سـه 

عادت مرتبط با هـوش هیجانی اسـت را ایجـاد کنید.

مدیتیشـن یک روش دیگـر بـرای تقویت هـوش هیجانـی اسـت و می تواند مسـیرهای عصبی جدیـدی بـرای کمک به 
مدیریـت اسـترس و احساسـات ایجـاد کند. بـه صورت خـاص مدیتیشـن می توانـد به افـرادی که بـا معیارهای سـنتی 
احساسـات در حال جدال هسـتند و به سـختی احساسـات خود را بروز می دهند کمـک کند. مطالعات همچنین نشـان 
داده اند که مدیتیشـن به افـرادی کـه نمی توانند به صورت سـازنده با احساسـات خود برخـورد کنند هم کمـک می کند.

به احتمال زیاد مطالب بسـیاری درباره فواید سالمتی 
یوگا شـنیده اید اما در این مطلـب می خواهیم بر تأثیر 
آن روی هوش هیجانـی تمرکز کنیم. تمریـن یوگا به 
افـراد می آمـوزد کـه در لحظـه حال باشـند، آن هـا را 
به خـودآگاه بودن تشـویق کـرده که در نهایـت باعث 
کمـک بـه تشـخیص آسـان تر احساسـات می شـود. 
احساسـات اغلب به صورت فیزیکی و جسمی نمایان 
می شـوند بنابراین آگاهی از بـدن به آگاهی بیشـتر از 
احساسـات، توانایی تمایـز بین احساسـات و مدیریت 
بهتر آن ها کمک می کند. سـعی کنیـد روزانه حداقل 

1۵ دقیقـه یـوگا را در برنامه خود قـرار دهید.

احساسـات مـا اغلـب بـه دلیـل نقـاط کـور ذهنی 
کـه جهت گیری هـای شـناختی نامیده می شـوند 
مـا را بـه جهـت اشـتباهی هدایـت می کننـد. این 
جهت گیری هـا قضاوت هـای خطرناکـی هسـتند 
کـه می توانند منجر بـه تصمیم گیری هـای ضعیف 
در زندگی هـای شـخصی و حرفـه ای شـوند. باید با 
ارزیابـی و یادگیـری مـواردی کـه بـه شـما مرتبط 
هسـتند از ایـن نقـاط کـور و دردسرسـاز پیشـی 
بگیریـد. سـپس یـک روتیـن روزانـه بـرای رفـع 
جهت گیری هـای شـناختی کـه بیشـترین تأثیر را 

دارنـد مشـخص کنیـد.

بـا وجـود اینکـه پنـج عـادت اول در ایـن 
لیسـت امکان انعکاس، ارزیابی و سنجش 
درونـی را فراهـم می کنند باید بـه صورت 
مسـاوی چگونگی ارتباط با سـایر افـراد را 
هـم در نظر بگیریـد. پس از تمریـن کردن 
عادت پنجـم متوجـه خواهید شـد که در 
ارتباط بـا دیگران چقـدر جهت گیری های 
شـناختی دارید. بـرای مدیریـت بهتر این 
احساسـات یک عادت روزانه برای ارزیابی 
احساسـات هنـگام تعامـل بـا افـراد دیگر 

داشـته باشید.

بسـیاری از افـراد بـدون شـنیدن دقیـق چیـزی کـه گفتـه می شـود گوش 
می دهنـد. این مـورد بـه ویـژه بـرای بسـیاری از بحث هایـی کـه در آن افراد 
موضـع مبارزه جویانـه به خـود می گیرنـد و بـه جـای گـوش دادن واقعی به 
افراد دیگـر زمان خـود را صـرف فرمول بندی پاسـخ در ذهن شـان می کنند، 
صادق اسـت. بـدون داشـتن مهارت های درسـت گـوش دادن، هیـچ هوش 
هیجانی ای شـکل نگرفته یا نمی تواند به کار گرفته شود و بسـیاری از دعواها 
حل نشـده باقی می مانند. هنـگام صحبت کـردن با دیگـران به جـای اینکه 
فقط به فکـر صحبـت بعدی خـود یـا گذرانـدن زمـان بـرای رسـیدن زمان 
صحبت تان باشـید به صورت فعال گوش دهیـد. عالوه بر این بـرای اطمینان 
از اینکـه درک خوبـی از چیزهایی که درباره آن ها بحث شـده اسـت داشـته 

باشـید، خوب گـوش دهید.

هـر چیـزی کـه دربـاره خودتـان، 
جهت گیری هـا و چگونگـی واکنـش 
نشـان دادن به دیگران یـاد گرفته اید 
را به خاطـر بسـپارید. سـپس عادت 
قاطـع بـودن و نـه پرخاشـگری و 
روراسـت بـودن هنـگام مکالمـه و 
گفت وگـو را توسـعه دهیـد. ایـن کار 
به شـما اجـازه می دهد نظـرات خود 
را شـفاف تر بیـان کـرده و همچنین 
دیگـران را تشـویق بـه مکالمـه 

شـفاف تر بـا شـما می کنـد.

  احساسات خود را
با تأخیر ابراز کنید

 ژورنال نویسی 
انجام دهید

 مدیتیشن
انجام دهید

 یوگا
انجام دهید

  به صورت
منظم جهت گیری های 
شناختی را تشخیص 

دهید

 ارتباط
با دیگران

 مهارت های گوش 
دادن فعال را در 
خود تقویت کنید

 از یک استایل 
گفتگوی قاطعانه و 
مشارکتی استفاده 
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