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اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

امیرحسین خالقی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 اندر افسانه
و اسطوره های 
اقتصادی ایران
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رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان خوروبیابانک خبرداد:

تکمیل باند دوم محور خور - فرخی
در دستور کار

در سفر مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی به اصفهان؛

108 مادر زندانی با حمایت آستان قدس رضوی
آزاد شدند
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نماینده مردم سمیرم در مجلس:

قانون کار باید متناسب با شرایط فعلی کشور و 
استان ها بازنگری شود

در چهارمین مرحله کمک های مؤمنانه آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

توزیع 150 بسته معیشتی
بین نیازمندان
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رئیس اداره ایمنی و ترافیک استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز ایمنی حمل و نقل :

 توسعه شهرنشینی ناهمخوان
با ظرفیت راه ها

حلقه های اولیه زنجیره آسیب های اجتماعی از فقرآغازمی شود؛

 فقر در جامعه
و بررسی دهک درآمدی

غذاهایی برای کاهش اضطراب

بفرمایید
آرامبخش

آیا وضعیت مالی روی اندازه مغز هم تأثیر دارد؛

فقر و کوچک شدن
مغز نوزادان!

Essential Oils for Hair
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»جوئل میگدال« در کتاب »دولت در 
جامعه« اشاره جالبی دارد که سازمان هایی 
به بزرگی دولت ها علی االصول نباید خیلی 
دوام داشته باشد، اندازه هر سازمانی اگر 
از حدی بگذرد هزینه هماهنگی در آن 
به اندازه ای باال می رود که پیامدی جز 
فروپاشی نخواهد داشت. اما دولت ها 
علیرغم این اندازه بزرگ همچنان وجود 
دارند و چه بسا روز به روز بزرگ تر هم 
می شوند. علت چیست؟ میگدال در کنار 
دیگر عوامل به یک عامل اصلی اشاره 

می کند: افسانه ها و اسطوره ها.
دولت ها هستند و بزرگ و بزرگ تر می شوند 
به دلیل اینکه مردم فکر می کنند باید چنین 
باشند. افسانه و اسطوره ها در ذهن مردم 
چنان رد پررنگی گذاشته است که دولت 
همواره می تواند علی رغم ناکارآمدی 
ذاتی بقای خود را حفظ کند. دولتی ها و 
سیاسیون کم و بیش در همه جای دنیا، 
فرصت استفاده از این افسانه ها و رویاها 
را از دست نمی دهند. خیلی از حرف های 
اقتصادی اهالی دولتی ها را هم باید در همین 
سیاق فهمید؛ باید چیزی گفت که بین 
مردم خریدار دارد حتی اگر نادرست باشد 
و خود گوینده هم خیلی به آن معتقد نباشد. 
بد نیست به سه مورد از این افسانه های 

اقتصادی به طور مختصر اشاره کنیم:
ادامه در صفحه 8...

تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات منطقه اصفهان حائز رتبه برتر بیست و یکمین دوره از 
مسابقات بسکتبال با ویلچر جام موالی عرشیان شد. بیست و یکمین دوره از مسابقات بسکتبال 
با ویلچر جام موالی عرشیان به همت هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین و معاونت شهرداری 
اصفهان در سالن شهید میثمی اصفهان برگزار گردید. در پایان این رقابت ها تیم مخابرات اصفهان، 

تیم ایثار وانجمن آسیب نخاعی مقام اول تا سوم این دوره از مسابقات را نصیب خود کردند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن انسجام و یکدلی بازیکنان تیم را دلیل موفقیت ذوب آهن 
در فینال دوم دانست. به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کوهیان در جمع خبرنگاران بعد از مصاف 
با شهرداری گرگان که با پیروزی تیمش همراه بود، اظهار داشت: بازی خیلی سخت بود زیرا تیم 
گرگان خیلی خوب بازی کرد. وی افزود: فکر می کنم لحظات آخر شرایط سختی برای هر دو تیم 
بود و ما در این شرایط تمام تالش خود را برای پیروزی کردیم و این نتیجه برای ما دارای اهمیت 
جدی بود. سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: بهترین اتفاق این بود که بازیکنان با انسجام 
و یکدلی بازی کردند که این موضوع کمک کرد بتوانیم بازی را ببریم. وی با اشاره به نقش مهم 
حضور هواداران تاکید کرد: به هیچ شکلی نمی توانم قدردان زحمات تماشاگران باشم، سال های 
سال است که بدون هیچ چشم داشت بسکتبال را حمایت می کنند. کوهیان تصریح کرد: برنامه 

این است که بازیکنان ریکاوری شوند و بتوانیم به بازی بعد برگردیم.

علی سلمانی دانشــجوی ملی پوش دانشــگاه اصفهان، نایب قهرمان یازدهمین دوره 
رقابت های جهانی پومسه شــد. یازدهمین دوره رقابت های جهانی پومســه با حضور ۷۸۴ 
تکواندوکار از ۶۳ کشور در کره جنوبی برگزار شد. این تعداد ورزشکار از ۲۰ کشور آسیایی، ۲۱ 
کشور اروپایی، ۱۴ کشور از قاره آمریکا، ۷ کشور از آفریقا و یک کشور از اقیانوسیه حضور داشتند 
و در محل نمایشگاه های بین المللی کره جنوبی در شهر »گویانگ« طی روزهای اول تا چهارم 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به رقابت پرداختند. در این رقابت ها علی سلمانی دانشجوی رشته تربیت 
بدنی دانشگاه اصفهان موفق به کسب نایب قهرمانی این مسابقات شد. کره جنوبی برای سومین بار 
میزبان رقابت های پومسه قهرمانی جهان بود. این رقابت ها سال ۲۰۰۶ به میزبانی شهر سئول 
راه اندازی شدو ترکیه، مصر، ازبکستان، روسیه، کلمبیا، اندونزی، پرو و چین تایپه دیگر میزبانان 
این مسابقات در طول سال های گذشته بوده اند. گفتنی است علی سلمانی دانشجوی ملی پوش 
دانشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۰ نیز موفق به کسب مدال طالی پومسه تیمی قهرمانی آسیا و 

کسب مدال نقره پومسه انفرادی قهرمانی آسیا شد و برای کشور افتخار آفرینی نمود.

موفقیت دوباره تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان

انسجام و یکدلی بازیکنان تعیین کننده بود

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات جهانی تکواندو
)پومـسه(توسط دانشجوی ملی پوش دانشگاه اصفهان

موفقیت دوباره تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان
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برگزاری آیین راه اندازی مجدد کارخانه آکریلیک 2 شرکت پلی اکریل:

تنها خط تولید آکریلیک کشور به مدار تولید بازگشت

امام جمعه اصفهان:

شکوه راهپیمایی روز قدس جای تشکر از مردم روزه دار دارد
2

رنا 
ع: ای

منب
   

 مهارت، احتیاط  و گذشت؛ سه ویژگى خوب، براى راننده خوب. 

آگهی مزایده 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مزایده عمومى یک مرحله اي 
واگذار نماید، بدینوسیله از  اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مطابق اسناد مزایده پیوست سامانه ستاد ایران براي شرکت 

در مزایده زیر دعوت به عمل می آید.
1- اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی پایانه بار امیرکبیر با شماره پالك اموال 146                            

(شماره مزایده : 40120206/1)          
2- اجاره  و نگهداري مجموعه نمازخانه بین راهی محور نایین-اصفهان (واقع در گردنه مال احمد)                                 

          (شماره مزایده : 40120207/1)
تاریخ انتشار فایل اسناد مزایده از چاپ اول آگهى از ساعت 8:00 مورخ 1401/02/10 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/02/29 از طریق 
کارتابل مزایده اجاره سامانه ستاد ایران به نشانی الکترونیکی setadiran.ir  و مهلت بازدید از مکانهاي مورد نظر  از ساعت 
8:00 مورخ 1401/02/11  تا  ساعت 14:00 مورخ 1401/02/28  و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/02/19  و مهلت ارائه پیشنهادات  
و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرآیند ارجاع کار یا ودیعه(شرکت در مزایده) و سایر اسناد از طریق سامانه ستاد 
ایران و ارائه پاکات به صورت فیزیکى به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره 

حراست از ساعت 8:00 مورخ 1401/02/11 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/02/29   می باشد.
زمان گشایش فایلهاي پاکات مزایده از طریق سامانه ستاد ایران  و به صورت فیزیکی در ساعت 8:00 صبح 1401/02/31 در محل 

سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان انجام می شود. 
(تصمیم گیري در خصوص برنده مزایده صرفأ بر اساس اطالعات مندرج در سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد)

نشانى اداره: بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستی:33743 -81766، تلفن گویا 031-35059

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1401/02/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/02/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال )اعتبار

(ریال )

عملیات لوله گذاري فاضالب در منطقه بهارستان62-1-401
7,025,727,019341,000,000جارى (با ارزیابى کیفى)

توسعه و اصالح شبکه آب و ترمیم ترانشه در سطح 63-1-401
9,999,410,006430,000,000جارىمنطقه سه   

14,257,575,681557,700,000جارىتوسعه شبکه جمع آوري فاضالب منطقه شاهین شهر    66-1-401

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار:1401/2/10

نوبت دوم

نوبت اول

شناسه آگهى: 1310283

س خبر
عک

اصفهانی  حضورکودکان 
در مراسم روزجهانی قدس 
و جلوه هایی گکه آفریدند.

عکس: اشرف کمالی / اخبار اصفهان
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در شـــهر

Isfahan News

خبر روز

ISFAHAN
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 حسن دهانی  رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان خوروبیابانک گفت: 
مطالعات تکمیل زیرسازی و روکش آسفالت باند دوم محور خور به شهر فرخی 

به میزان ۱۵ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.
 ابوالفضل آقا رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان خوروبیابانک در خصوص 
مجموعه اقدامات این اداره در حوزه های کاری مختلف بیان داشت: با توجه 
به پیگیری های به عمل آمده مطالعات تکمیل زیرسازی و روکش آسفالت 
باند دوم محور خور به شهر فرخی به میزان ۱۵ کیلومتر در دستور کار قرار 
گرفت. وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰ هزار خودروی سواری و کامیون 

از محورهای این شهرستان رفت و آمد می کنند. گفت: تکمیل پروژه های 
راهسازی این شهرستان با در راستای رفع نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات 
بسیار حائز اهمیت است. رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک 
اذعان داشت: مطابق با سیاست گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان و تالش و پیگیری های به عمل آمده در این 
اداره، در مجموع ۲۵۰ پالک مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، 
تأمین مسکن اقشار ویژه این شهرستان و خانواده های دارای حداقل دو عضو 
معلول، واگذار شد. وی با اشاره به آغاز به کار پروژه نهضت ملی مسکن شهر 

خور به صورت گروهی به تعداد ۱۰۰ پالک مسکونی، گفت: ۳۰۰ پالک 
مسکونی به محدوده شهرهای خور و فرخی الحاق شد. آقا با بیان اینکه این 
اداره در سال گذشته اطالعات ۱۳ فقره سند تک برگ را در سامانه »سادا« 
)سامانه ملی ثبت اسناد( به ثبت رسانده است عنوان کرد: در راستای تفاهم 
نامه فی مابین وزارت راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی در خصوص تحویل و 
تحول و تغییر نمایندگی اسناد مالکیت اراضی ملی داخل و خارج از حریم، تغییر 
نمایندگی مالکیت اراضی حریم بیش از ۳۰۴ هزار مترمربع قطعی شده و برای 
بیش از ۷۵۶ هکتار از اراضی صورت جلسات تحویل و تحول تنظیم شده است.

رئیس اداره راه وشهرسازی 
شهرستان خوروبیابانک خبرداد:

تکمیل باند دوم 
محور خور - فرخی 

در دستور کار

ــه  ــا اشــاره ب ــه اصفهــان ب ــام جمع ام
حضــور گســتره مــردم در راهپیمایــی 
روز قــدس، گفــت: شــکوه راهپیمایی 
روز قــدس جــای تشــکر از ایــن مردم 

روزه دار دارد
یوســف  ســید  اهلل  آیــت 
ــاز  ــای نم ــژاد در خطبه ه طباطبائی ن
جمعــه ایــن هفتــه شــهر اصفهــان که 
ــزار  ــی )ره( برگ ــام خمین ــدان ام در می
ــود از  ــه ســهم خ ــن ب ــت: م شــد، گف
ایــن جمعیــت باشــکوه متشــکرم.

وی اضافــه کــرد: امــروز جمعیــت 
ــی حضــور  ــی در راهپیمای بســیار خوب
یافــت بــه گونــه ای کــه میــدان 
ــت و  ــت اس ــو از جمعی ــام )ره( ممل ام
ــر  ــه زودت ــز ک ــردم نی ــیاری از م بس

آمــده بودنــد برگشــتند.
ــه داد:  ــری ادام ــرگان رهب ــو خب عض
همــان غربی هایــی کــه روزی 
یهودیــان را ســوزاند امــروز هــم 
داعیــه دار دلســوزی از یهــود شــده اند 
و اجــازه نمی دهنــد کــه واقعیــات 
آتــش ســوزی یهودیــان منتشــر 
ــوری  ــرای ام ــوم ب ــن ق ــود و از ای ش
ــود  ــع خ ــرای مناف ــل جاسوســی ب مث

اســتفاده می کننــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــه اصفهــان ب ــام جمع ام
پیشــینه قــوم یهــود و بنــی اســراییل، 
ــوم  ــات ق ــس از نج ــرد: پ ــح ک تصری
بنی اســراییل و شــکافته شــدن رود 
ــل بــه فرمــان خــدا و مشــاهده  نی
معجــزات بســیار قــدرت خــدا، از 
حضــرت موســی )ع( می خواســتند 
کــه بــرای آنهــا خدایــی دیدنــی 
ــش  ــان از بین ــه نش ــد ک ــت کن درس

مــادی و جهالــت آنهاســت.
وی افــزود: قــرآن کریــم بــه طوایــف 
مختلــف احتــرام می گــذارد ولــی 
دشــمن ترین دشــمنان مومنــان 
یهودیــان صهیونیســت هســتند و 
ــد  ــت خواه ــم شکس ــن رژی ــًا ای قطع

خــورد.
ــد کــرد:  ــژاد تاکی آیــت اهلل طباطبایی ن
قــرآن تاکیــد دارد ایــن دشــمنان 
اســالم هرگــز از اســالم راضــی 
نمی شــوند تــا جایــی کــه از آنهــا 

تبعیــت کنــی.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه روز 
کارگــر، گفــت: اســالم توجــه 
ــیره  ــر دارد و در س ــه کارگ ــژه ای ب وی
ــن خصــوص  ــی در ای ــوی مثال های نب

مشــاهده می شــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
اصفهــان بــا ســالروز شــهادت 
اســتاد مطهــری اشــاره کــرد: شــهید 
ــمر  ــه ش ــتند ک ــد داش ــری تاکی مطه
ــتی  ــم صهیونیس ــان رژی ــروز هم ام

اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســالروز آغــاز 
عملیــات بیــت المقــدس، گفــت: 
ایــن عملیات بــزرگ در ســوم خــرداد 
بــه آزادســازی خرمشــهر منجــر شــد.

ــن در  ــان همچنی ــه اصفه ــام جمع ام
خطبــه اول نمــاز جمعــه بــا اشــاره بــه 
ــات،  ــات و روای ــاق در آی ــگاه انف جای
ــتحبی در  ــچ مس ــرد: هی ــح ک تصری

ــت. ــاق نیس ــر از انف ــالم باالت اس
وی تصریــح کــرد: الزم اســت مــردم 
ــژه در  ــه وی ــر ب ــه یکدیگ ــاق ب در انف
ــام  ــتأجران اهتم ــاره مس ــات اج مراع
ویــژه داشــته باشــند و همچنیــن مازاد 
ــه  ــم را ب ــاج نداری ــه احتی ــی ک لوازم
ــق  ــن طری ــیم و از ای ــران ببخش دیگ

ــم. ــرف کنی ــران را برط ــاز دیگ نی
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر 
اصفهــان بــه مناســبت روز قــدس 
ــدگان روز  ــی کنن ــور راهپیمای و حض
ــی )ره(  ــام خمین ــدان ام ــدس در می ق

ــد. ــزار ش ــل برگ ــن مح در ای

سردار یداهلل جوانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس در میدان امام )ره( 
اصفهان، با بیان اینکه بدنبال حوادثی که در سال های اخیر رخ داد مقام های 
سیاسی و امنیتی و نظامی صهیونیستی اعتراف می کنند که در حال نزدیک 
شدن به نقطه پایان هستند، افزود: این سخن رهبر حکیم ایران، انقالبی ها و 
سید حسن نصراهلل و رهبر انصار اهلل نیست که می گوید رژیم صهیونیستی به 
زودی فرو خواهد ریخت، بلکه واقعیتی است که خود صهیونیست ها را به اذعان 

و اعتراف واداشته است.
وی ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی از داخل در حال فرسایش قدرت است 
و دستگاههای اطالعاتی و امنیتی آنها بسیار ضعیف و ناتوان هستند و قادر به 

شناسایی موقعیت و جایگاه مبارزان فلسطینی نیستند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اســالمی اظهار داشت: رژیم غاصب 
اسراییل که بر اساس یک توطئه برای اشغال جهان اسالم و بخش های کلیدی 
جهان اسالم با عنوان ایده نیل تا فرات جعل شد و رفتار سرکوبگرانه را انجام داد تا 
جایی که رهبران دولت های اسالمی و گروه های فلسطینی را متقاعد به سازش 
و پذیرش این موجودیت ننگین و نامشروع کرد، امروز وضعیت بگونه ای رقم 

خورده که خود می گویند اسراییل امکان بقا ندارد.
وی اضافه کرد: برخی از مقام های رژیم صهیونیستی می گویند که چه بسا زودتر 

از ۲۵ سال آینده این رژیم فرو خواهد ریخت.
سردار جوانی خاطرنشان کرد: همانگونه که زمانی صهیونیست ها از جنوب لبنان 
فرار کردند و چندی قبل آمریکایی ها در منطقه ما بویژه از افغانستان با حالت ذلت، 
خفت و خواری فرار کردند، آن روز نیز نزدیک است که صهیونیست ها هم گروه 

گروه پا به فرار بگذارند.
وی به رهبران این رژیم کودک ُکش صهیونیستی توصیه کرد که امروز یک 
نگاه واقع بینانه به ُکره خاکی داشته باشند و ببینند پیشگامان رهایی قدس و مردم 
کشورهای مختلف و از جمله ایران اسالمی، مردان، زنان و جوانان و خردساالن 
در سال ۱۴۰۱ همانند سال اولی که این روز توسط امام )ره( اعالم شد با شور و 
نشاط در صحنه حاضر شدند و پایداری، پایمردی، مقاومت و ایستادگی بر آرمان 

قدس شریف را اعالم می کنند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: بهتر است که رهبران رژیم 
صهیونیستی واقع بینانه عمل کنند و تا قبل از اینکه دیر شود و مجبور به شنا 
در دریا و فرار شوند، چمدان های خود را ببندند و مسیر مهاجرت معکوس را در 

پیش بگیرند و به همان نقطه ای که آمدند برگردند وگرنه فردا دیر خواهد شد.
وی بیان کرد: امروز رژیم صهیونیستی فقط با کشوری همانند ایران و حزب اهلل 
مشکل ندارد، بلکه این رژیم غاصب با امت بیدار شده و به پا خاسته اسالمی و 

بویژه با فلسطینیان بیدار شده و به پا خاسته مقابل هستند.
سردار جوانی افزود: همه فلسطینیان در حرکت اخیر خود اعالم کردند که این 
پاسخ جنایات ۷۴ ساله اسراییل در منطقه است و این راه ادامه خواهد داشت و 
کسانی که از صهیونیست ها دفاع می کنند و دولت های مرتجعی که در مسیر 
سازش و عادی سازی روابط هستند باید بدانند همانگونه که آمریکا بعنوان حامی 
اصلی آنها در حال افول قدرت است صهیونیست ها هم در حال نزدیک شدن به 
نقطه پایانی هستند و ما به زودی آزادی مسجداالقصی را جشن خواهیم گرفت 

و این وعده و سنت الهی است که وعده الهی تخلف ناپذیر است.
وی ادامه داد: امروز سنگ های در دستان فلسطینیان مظلوم و مبارزان واقعی 
در سرزمین های اشغالی، به برکت نگاه آسمانی امام )ره( و تدابیر حکیمیانه رهبر 
معظم انقالب و مجاهدت مردان میدان از جمله شهید سلیمانی به موشک های 
نقطه زن تبدیل شده و هیچ نقطه ای از محدوده صهیونیسم خارج از برد این 
موشک ها نیست و این ســنگ ها امروز به پهبادهایی تبدیل شده که قابلیت 
انجام عملیات های انتحاری و به آتش کشیدن هر گوشه ای از سرزمین های 

اشغالی را دارند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در این سالها با پدیداری 
مقاومت اسالمی، صهیونیست های غاصب، زورگو و آدم کش که به راحتی این 
سرزمین ها را اشغال می کردند، از سرزمین لبنان فرار کردند و در جنگ ۳۳ روزه 
برای اولین بار ارتش معروف به ارتش شکست ناپذیر طعم شکست را در کارنامه 

خود ثبت کردند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
امروز مقام های سیاسی، امنیتی و نظامی صهیونیستی 
هم اعتراف می کنند که این رژیم در حال نزدیک شدن 

به نقطه پایان است. 

خبر اول

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

رژیم صهیونیستی در حال 
نزدیک شدن به نقطه پایان است

امام جمعه اصفهان:

شــکوه راهپیمایی روز 
قدس جای تشــکر از 
مــردم روزه دار دارد

 اخبار اصفهان  رئیس اداره ایمنی و 
ترافیک استان اصفهان گفت: توسعه 
ناهمگون شهرنشینی با توسعه راه ها 
همخوانی ندارد، افزایش و مناسب 
سازی راه ها در این زمینه امری 
ضروری است. معید ذهبیون در نشست 
خبری با خبرنگاران به مناسبت روز 
ایمنی حمل و نقل با بیان اینکه سال 
گذشته ۱۲ جلسه کمیسیون ایمنی 
راه ها در استان اصفهان برگزار شده 
است، اظهار داشت: این جلسات ۱۵۰ 
مصوبه داشته که ۸۰ درصد آنها اجرایی 

شده است.
وی با بیان اینکه در نوروز امسال ۴۱ 
نفر در تصادفات جاده ای در سطح 
استان اصفهان جان خود را از دست 
داده اند، ابراز داشت: این آمار نسبت به 
سال گذشته یک نفر کمتر بوده و این 
در حالی است که آمار تردد در نوروز 
امسال نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد 

افزایش داشت.
ترافیـک  و  ایمنـی  اداره  رئیـس 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه در 
نوروز امسـال پلیس راه با کمبود نیرو 
و خـودرو مواجـه بـود، اضافـه کـرد: 
بـرای حـل این مشـکل با همـکاری 
فرمانداری هـا کمبودهـای پلیـس 
جبـران و نظـم ترافیکـی برقرار شـد.

درصدی   ۱۵ افزایش   •
تصادفات فوتی در سال گذشته

وی با بیان اینکه سـال گذشـته شاهد 
افزایـش ۱۵ درصـدی تـردد نسـبت 

بـه سـال ۹۹ بودیـم، تصریـح کـرد: 
به دلیـل ثابت بـودن امکانات شـاهد 
افزایـش ۱۵ درصدی تلفـات جاده ای 

نیـز بوده ایـم.
ذهبیـون بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس 
اعالم پلیس بیشـترین تصادفـات در 
اسـتان اصفهان واژگونی بوده اسـت، 
اضافـه کـرد: دلیـل اصلـی ایـن امـر 
خواب آلودگـی، عـدم توجه بـه جلو و 

سـرعت بـاال بوده اسـت.
وی گفت: مالیـم کردن شـیب های 
شـیروانی توسـط اداره راهـداری از 
جملـه اقداماتـی اسـت کـه در ایـن 

زمینـه انجـام می شـود.
• عامل انسانی علت ۷۰ درصد 

تصادفات اصفهان است
ترافیـک  و  ایمنـی  اداره  رئیـس 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه عامل 
۷۰ درصـد تصادفـات در اسـتان 
اصفهان انسـان بوده اسـت، ادامه داد: 
بایـد توجـه داشـت کـه آموزش های 
راهنمایـی و رانندگی در کشـور کافی 
نیسـت و باید در این زمینـه بازنگری 

داشـته باشـیم.
وی با بیان اینکـه کمتـر از ۱۰ درصد 
از سرنشـینان عقب خودروها کمربند 
ایمنی اسـتفاده می کنند، افـزود: وزن 
سرنشینان و اشـیا موجود در خودروها 
در هنـگام تصـادف بسـیار افزایـش 
می یابد بـه گونـه ای که یک فـرد ۷۰ 
کیلوگرمی سرنشـین عقب بـه اندازه 
سـه تن ضربـه بـه جلـو وارد می کند.

ذهبیون با بیان اینکه خانواده ها باید 
نسبت به ایمنی سفر و خودروها توجه 
داشته باشند، گفت: خانواده ها باید سفر 
را از درب خانه حساب کنند و نکات 

ایمنی را مورد توجه قرار دهند.
وی بـا بیان اینکـه توسـعه ناهمگون 
شهرنشینی با توسعه راه ها همخوانی 
نـدارد، اضافه کرد: افزایش و مناسـب 
سـازی راه هـا در ایـن زمینـه امـری 
ضـروری اسـت ضمـن اینکـه از 
گونه هـای مختلـف حمـل و نقلـی 

اسـتفاده شـود.
ترافیـک  و  ایمنـی  اداره  رئیـس 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه روکش 

یک محور بـا عرض ۳.۵ متـر در یک 
کیلومتـر حـدود یـک میلیـارد تومان 
اسـت، افزود: هزینه نگهـداری راه ها 

بسـیار گران اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه توسـعه آمـوزش 
در حـوزه حمـل و نقـل و ایمنـی نیاز 
به همـکاری صدا و سـیما، رسـانه ها، 
فضای مجازی و. .. دارد، ادامه داد: بهتر 
اسـت این آموزش ها قبـل از دریافت 

گواهینامـه ارائه شـود.
مخابراتـی  کـور  نقـاط   •
جـاده ای در اصفهـان بهبـود 

بـد می یا
ذهبیــون در پاســخ بــه ســؤال 
ــی  ــر چرای ــی ب ــر مبن ــگار مه خبرن

ــات  ــد مصوب ــرای ۲۰ درص ــدم اج ع
کمیســیون ایمنــی راه هــا در اســتان 
اصفهان اظهــار داشــت: در این زمینه 
ــی از  ــه برخ ــت ک ــه داش ــد توج بای
ایــن مصوبــات نیــاز بــه اقــدام 
ــرای  ــته اســت، ب ــن بخشــی داش بی
ــاط  ــردن نق ــن ب ــرای از بی ــال ب مث
کــور مخابراتــی نیــاز بــه هماهنگــی 

داریــم.
وی ادامـه داد: مهم تریـن مصوبـات 
سـال گذشـته ایجـاد پایگاه هـای 
اورژانـس در محـور دهـق و طریـق 
الرضا بـود کـه در حـال انجام اسـت، 
همچنیـن پیگیـری پلیس راه شـرق 
اسـتان را داشـتیم کـه محقـق شـد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص 
و ایرادات در نحوه جانمایی ها در اختصاص اراضی به واحدهای 
صنعتی، گفت: در گذشته نحوه جانمایی ها دارای ایراداتی بوده 
که الزم است به گونه ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل 

زیست محیطی نداشته باشد.
حجت االسالم اســداهلل جعفری رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 
ملی و منابع طبیعی استان در خصوص نحوه و میزان واگذاری های 
اراضی در بخش صنعت گفــت: مالک و معیــار هم در اصل 
واگذاری ها و هم در ارائه خدمات باید بر اســاس موازین قانونی 
باشد؛ بنابراین در جهت رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری 
بر این اساس انجام شود مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر 

کاربری های غیر مجاز و خالف قانون با جدیت مقابله می شود و 
ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خالف 

قانون و ممنوع است.
وی خطاب به مدیران استان خاطرنشان ساخت: در طراز نظام 
جمهوری اسالمی مدیر باید قیمتی باشد نه آنکه به هر قیمتی به 
پست مدیریت رسیده باشد، تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم 
بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و 
دستگاه قضایی استان همه جانبه از مدیران قانون مدار و شجاع 

حمایت می کند.
جعفری با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی ها 
در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه 
در گذشته نحوه جانمایی ها دارای ایراداتی بوده که الزم است به 

گونه ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی 
نداشته باشد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین یادآور شد: شرکت 
شهرک های صنعتی نیز در توسعه شهرک های صنعتی با بازبینی 
و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از جمیع جهات 

مورد نظارت قرار دهد که وفق مقررات صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده 
و با مجرم برخورد می شود، بیان داشت: مأموران دولتی ارگان ها و 
سازمان های مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و 
کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و... بر اساس 
قانون ورود کنند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با ایشان 

جرم بوده و با مجرم برخورد می شود.

تفاهــم نامــه ســرمایه گــذاری در تکمیــل زنجیــره ارزش 
»ســنگ آهــن از اکتشــاف و اســتخراج تــا فــرآوری کامــل مــواد 
ــتان  ــتانداری کردس ــان واس ــن اصفه ــن ذوب آه ــی« بی معدن
امضــا شــد. اســتاندار کردســتان در ایــن بــاره گفــت: کردســتان 
دارای ظرفیت هــای متنوعــی درحوزه هــای مختلــف اســت کــه 
ــی درایــن زمینه هــا بــی  ــا تمرکــز بهتــرو برنامــه ریــزی اصول ب
ــرای همیشــه  ــتان ب ــن اس ــت از روی ای شــک پســوند محرومی
حذف خواهــد شــد. اســماعیل زارعی کوشــا افــزود: داشــتن ۲۳۰ 
کیلومتر مــرز مشــترک با کشــور عــراق، وجــود مرزهای رســمی 
ســیرانبند بانــه و باشــماق مریــوان، منطقــه ویــژه اقتصــادی بانه 
ــن  ــای ای ــن مزیت ه ــوان از مهمتری ــه –مری ــه آزاد بان و منطق
اســتان بــه ویــژه در حــوزه ســرمایه گــذاری اســت. زارعی کوشــا 

با اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ۱۸ نــوع مــاده معدنــی در این اســتان 
شناســایی شــده اســت، گفت: امروز شــرایط ســرمایه گــذاری در 
این اســتان بــا توجــه بــه امنیــت پایــدار در آن برقرار شــده اســت. 
اســتاندار کردســتان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ذخایر ســنگ آهن 
در این اســتان و ســرمایه گــذاری شــرکت ذوب آهن اصفهــان در 
اســتخراج و فــرآوری ایــن مــاده معدنــی بــا ارزش گام بزرگــی در 
صنعتــی شــدن اســتان برداشــته می شــود. سرپرســت مدیریــت 
ــن  ــت: ای ــن مراســم گف ــم در ای ــان ه ــن اصفه ــل ذوب آه عام
شــرکت برای تکمیــل زنجیــره ارزش ســنگ آهن در کردســتان 

۲۰ هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد.
ایرج رخصتـی با اشـاره به اینکه سـرمایه گـذاری این شـرکت در 
تکمیل زنجیـره ارزش سـنگ آهن کردسـتان در سـه فـاز انجام 

می شـود، افـزود: فـاز نخسـت شـامل اسـتخراج، فـرآوری و دانه 
بنـدی، فـاز دوم شـامل تولیـد کنسـانتره و گندلـه و فاز سـوم هم 
تولید محصـول نهایی یعنی شـمش فوالد اسـت. ایـرج رخصتی 
اعالم کرد: میزان سـرمایه گذاری انجام شـده این شـرکت در فاز 
نخسـت طرح تکمیـل زنجیـره ارزش سـنگ آهن در کردسـتان 
پنج هزار میلیـارد ریال، فـاز دوم ۱۵ هـزار میلیارد ریال و فاز سـوم 
هم پنـج هـزار میلیـارد ریـال اسـت. سرپرسـت مدیریـت عامل 
ذوب آهـن اصفهـان اظهـار داشـت: بـا اجـرای ایـن طـرح برای 
بیش از یـک هـزار و ۵۰۰ نفر اشـتغالزایی خواهد شـد. تفاهم نامه 
سـرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش سـنگ آهن از اکتشـاف 
و اسـتخراج تا فـرآوری کامل مـواد معدنـی پنجشـنبه ذوب آهن 

اصفهان و اسـتانداری کردسـتان امضا شـد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز ایمنی حمل و نقل :

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

همکاری ذوب آهن اصفهان و استانداری کردستان امضا شد:

توسعه شهرنشینی ناهمخوان با ظرفیت راه ها

جانمایی واحدهای صنعتی تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد

تفاهم نامه برای تأمین سنگ آهن

ــت  ــردم خواس ــش از م ــناس حیات وح ــک کارش ی
در برخــورد بــا گونه هــای وحشــی هیچ گونــه 
ــط  ــه فق ــت: مداخل ــد و گف ــه ای انجــام ندهن مداخل
ــوری  ــه جان ــه گون ــود ک ــام ش ــی انج ــد زمان بای
ــان  ــا انس ــد و ی ــیب می زن ــانی آس ــه انس ــی ب وحش
ــن  ــه در ای ــد ک ــیب می زن ــوری آس ــه جان ــه گون ب
ــت. ــاس گرف ــت تم ــا محیط زیس ــد ب ــورت بای ص

ایمــان ابراهیمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
ــه  ــران، دو گون ــی ای ــات وحش ــه از حیوان ــه اینک ب
پســتاندار در ســطح شــهر اصفهــان دیــده می شــود، 
ــگ هــر دو سال هاســت  ــاه و خدن ــرد: روب ــار ک اظه
ــاه قرمــز یکــی از  در اصفهــان دیــده می شــوند. روب
ــه  ــل ب ــا تمای ــام دنی ــه در تم ــت ک ــی اس گونه های
ــدن  ــی دی ــد دارد، یعن ــه ســطح شــهر بیای ــه ب اینک

ــی نیســت. ــاه در ســطح شــهر اتفــاق عجیب روب
ــای  ــه ج ــا در هم ــه روباه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــت: در  ــد، گف ــد می کنن ــهرها رفت وآم ــا در ش دنی
ــی  ــدگان به راحت ــل جون ــی مث ــع غذای ــهر مناب ش
پیــدا می شــود. البتــه بســتگی بــه وضعیــت 
محیط زیســت اطــراف شــهر و طعمه هــای طبیعــی 
بــرای ایــن حیوانــات دارد که اگــر وضعیت مناســب 
نباشــد احتمــال بیشــتری دارد کــه بــه ســطح شــهر 
بیاینــد. عامــل اثرگــذار دیگــر رفتــار شــهروندان بــا 
ــهرهایی  ــه در ش ــت، به طوری ک ــات اس ــن حیوان ای
ــات  ــا حیوان ــی ب ــورد عجیب ــی برخ ــچ کس ــه هی ک
ــز  ــه ســطح شــهر نی ــات ب ــد حیوان ــدارد، رفت وآم ن

بیشــتر می شــود.
مدیرعامــل انجمــن حفاظــت از پرنــدگان آوای 
ــز  ــاه قرم ــدن روب ــورت دی ــر ص ــزود: در ه ــوم اف ب
ــازه ای نیســت،  در ســطح شــهر پدیــده عجیــب و ت
فقــط ممکــن اســت فرصتــی بــرای تماشــای 
ــای آن منتشــر  ــر زیب ــده و تصاوی ــم ش ــا فراه آن ه

شــود. همان گونــه کــه اخیــراً روبــاه قرمــز در 
ــراغ  ــااًل س ــه احتم ــد ک ــده ش ــده رود دی ــتر زاین بس
حفره هــای ایجــاد شــده در بســتر رودخانــه 
ــی  ــع غذای ــدگان و منب ــه جون ــه الن ــد ک می رون

ــت. ــات اس ــن حیوان ــرای ای ب
ــام بــرد  وی از خدنــگ به عنــوان حیــوان دیگــری ن
کــه ممکــن اســت در اصفهــان دیــده شــود و گفت: 
مــردم معمــواًل خدنــگ را بــا راســو و ســمور اشــتباه 
ــی  ــز در حیات وحــش زندگ ــه نی ــد. این گون می گیرن
می کنــد، امــا تمایــل بــه تــردد در ســطح شــهر هــم 
ــه  ــژه در منطق ــم به وی ــان ه ــهر اصفه دارد. در ش

ــود. ــده می ش ــه دی ــوه صف ک
ــگ هــم  ــت خدن ــان اینکــه جمعی ــا بی ابراهیمــی ب
تابــع رفتــار مــردم اســت، تصریــح کــرد: اگــر ایــن 
ــهر  ــد وارد ش ــبی نبینن ــورد نامناس ــات برخ حیوان

می شــوند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم مــا در زمینــه رفتــار 
ــد،  ــی ندیده ان ــوزش کاف ــی آم ــای وحش ــا گونه ه ب
گفــت: مــردم تمایل بــه کمــک بــه حیوانــات دارند، 
ــه  ــت، درحالی ک ــه اس ــا ناآگاهان ــن کمک ه ــا ای ام
ــه  ــته ب ــدت وابس ــه ش ــش ب ــای حیات وح گونه ه
ــه در آن  ــتند ک ــی هس ــه قلمروی ــته ب ــادر و وابس م
ــی  ــه جابه جای ــن هرگون ــد، بنابرای ــی می کنن زندگ
و جــدا کــردن توله هــا از مــادر و قلمروشــان باعــث 
ــری و  ــود و درگی ــا می ش ــه آن ه ــدی ب ــیب ج آس
ــد. ــت اشــتباه در قلمــرو گونه هــا ایجــاد می کن رقاب

ایــن کارشــناس حیات وحــش مداخلــه مســتقیم در 
طبیعــت را منجر به آســیب دیــدن حیوانات دانســت 
ــای  ــا گونه ه ــورد ب ــد در برخ ــردم بای ــت: م و گف
وحشــی هیچ گونــه مداخلــه ای انجــام ندهنــد، 
ــه  ــگ و گرب ــل س ــی مث ــای وحش ــون گونه ه چ
نیســتند و نمی شــود رفتــار ایــن حیوانــات را تعمیــم 

ــه  ــود ک ــام ش ــی انج ــد زمان ــط بای ــه فق داد. مداخل
ــه  ــاکن منطق ــراد س ــا اف ــودش ی ــه خ ــوان ب حی
ــده و  ــهر ش ــی وارد ش ــاًل گرگ ــد، مث ــیب می زن آس
خطــر حملــه بــه انســان وجــود دارد. در این شــرایط 
امــکان ایــن مداخلــه وجــود دارد کــه از ســر اجبــار 
ــظ  ــا حف ــد ب ــه بای ــه مداخل ــال ک ــت، درعین ح اس
ــدن او  ــف ش ــه تل ــر ب ــد و منج ــوان باش ــان حی ج

ــود. نش
ــای  ــردم گونه ه ــی م ــرد: وقت ــان ک وی خاطرنش
حیات وحــش را می بیننــد تنهــا کاری کــه بایــد 
بکننــد ایــن اســت کــه از تماشــای آن لــذت ببرنــد، 
امــا مداخلــه و درخواســت مداخله فقــط بایــد زمانی 
انجــام شــود کــه گونــه جانــوری وحشــی به انســان 
ــه  ــه گون ــا برعکــس، انســان ب ــد و ی ــیب می زن آس
جانــوری آســیب می زنــد کــه در ایــن صــورت بایــد 

ــد. ــاس بگیری ــت تم ــا محیط زیس ب

یک کارشناس حیات وحش خواستار شد:

در برخورد با گونه های وحشی هیچ گونه مداخله ای انجام ندهند



یــک عضــو شــورای شــهر اردســتان در جلســه این شــورا، اســتعفای 
خــود را اعــام کــرد. حســینعلی جــوادی اظهــار کــرد: چنــدی پیش 
اســتعفای کتبــی خــود در اعتــراض بــه تخلفــات شــهرداری تنظیــم 
ــچ  ــه هی ــل رئیــس شــورای اســامی اردســتان کــردم و ب و تحوی

عنــوان بــه شــورای شــهر بــاز نمی گــردم.
ــدارد و  ــدی ن ــتان کارآم ــهر اردس ــورای ش ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــزود: در چن ــرد، اف ــات شــهرداری را بگی ــوی تخلف ــد جل نمی توان
ــی  مــاه گذشــته بارهــا از شــهردار اردســتان ســواالتی داشــتیم، ول

ــار نتوانســت پاســخگوی شــورای شــهر باشــد. ایشــان هرب
ایــن عضــو مســتعفی شــورای شــهر اردســتان در خصــوص دالیــل 
اســتعفای خــود از شــورای شــهر اردســتان، گفــت: یکی از ســؤاالت 
ــری بودجــه شــهرداری در  ــل افزایــش چندبراب شــورای شــهر، دلی
ســال جدیــد بــود. همچنیــن درخواســت گــزارش عملکــرد ماهیانــه 

از شــهردار از دیگــر ســؤاالت بــوده کــه ایشــان هیــچ کدام را پاســخ 
ندادند.

ــا  ــا ب ــکاران و البی گریی ه ــا پیمان ــرارداد ب ــت: چگونگــی ق وی گف
برخــی از شــهروندان از دیگــر ســؤاالت از شــهردار بــوده اســت.

جــوادی تصریــح کــرد: اکنــون ســه عضــو شــورای شــهر از عملکرد 
شــهردار اردســتان انتقــاد دارنــد، ولــی رئیــس شــورای شــهر و یکــی 
دیگــر از اعضــا همچنــان در مقابــل تخلفــات شــهرداری ســکوت 

می کننــد.
ــر اینکــه تخلفــات در شــهرداری اردســتان بســیار  ــا تاکیــد ب وی ب
زیــاد اســت، گفــت: شــورای شــهر بــه دلیــل برخــی باندبازی هایــی 
کــه وجــود دارد، نمی توانــد حتــی یــک ســؤال از شــهردار بپرســد و 
شــاید در روزهــای آینــده دیگــر اعضــای شــورای شــهر هم اســتعفا 

. هند د

ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــهر اردس ــورای ش ــخنگوی ش ــن س همچنی
اعضــای شــورای شــهر در بخش هایــی بــه شــهرداری نقــد دارنــد، 
ــهرداری  ــه ش ــه ب ــی ک ــی از نقدهای ــال یک ــوان مث ــت: به عن گف
ــای ســطح  ــازی پارک ه ــایل ب ــنایی و وس ــت روش می شــود وضعی
شــهر اســت کــه شــهرداری مکلف شــده تــا قبــل از فصل تابســتان 

ــد. ــوری کن ــدام ف ــازی اق ــع و بهســازی پارک هــای ب ــرای رف ب
مهدانیــان خاطرنشــان کــرد: وســایل بــازی مســتقر در پارک هــای 
شــهر اردســتان بــه هیــچ عنــوان اســتاندارد نیســت و باعــث گایــه 
ــورت  ــهر به ص ــورای ش ــه ش ــت ک ــده اس ــا ش ــدید خانواده ه ش

جــدی پیگیــر رفــع ایــن مشــکل هســتند.
ســخنگوی شــورای شــهر اردســتان گفــت: یکــی از ایرادهایــی کــه 
ــات  ــات جلس ــری مصوب ــدم پیگی ــود، ع ــهر می ش ــورای ش ــه ش ب
ــورای  ــود. ش ــورد می ش ــگاری برخ ــهل ان ــا س ــه ب ــت ک ــل اس قب

ــد  ــه در شــورا انجــام می ده ــی ک ــه مصوبات ــد نســبت ب شــهر بای
ــد. ــر باش ــر و پیگیرت دقیق ت

ــم کــه در  ــه شــهردار گفتی ــادآوری اینکــه بارهــا ب ــا ی ــان ب مهدانی
بیــن برخــی از کارکنــان شــهرداری انگیــزه خدمــت وجــود نــدارد، 
افــزود: شــهرداری بــرای اینکــه بتوانــد نتیجــه خوبــی از عملکــرد 
کارکنــان خــود بگیــرد بایــد نیروهایــی کــه کارآیــی الزم را ندارنــد 

جابجــا کنــد.
وی در خصــوص دالیــل اســتعفای عضوی شــورای شــهر اردســتان 
گفــت: تاکنــون ســواالتی کــه به صــورت کتبی از شــهردار اردســتان 
ــای  ــی از اعض ــه برخ ــد. البت ــخ دادن ــان پاس ــده را ایش ــام ش انج
ــًا  ــف هســتند و طبیعت شــورای شــهر، عضــو کمســیون های مختل
عملکــرد شــهرداری را دقیق تــر زیــر نظــر دارنــد کــه در ایــن بیــن 

ــد. ــهردار می کنن ــواالتی را از ش س
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رئیس شورای اسامی زرین شهر گفت: 
نیازهای بسیار مهم شهروندان  از  یکی 
داشتن مسکن است، اما کمبود زمین و 
گرانی مسکن شهروندان را دچار مشکل 
که  پروژه هایی  از  یکی  و  است  کرده 
این چالش  رفع  برای  ُمسکنی  می تواند 
باشد، اجرای طرح اقدام ملی مسکن در 

زرین شهر است.
علی سلیمیان در گفت گو با ایمنا، با بیان 
اینکه افزایش قیمت مسکن تب مهاجرت 
در  را  زرین شهر  از  شهروندان  اجباری 
سال های گذشته افزایش داده است، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین دل مشغولی های 
موضوع  شهروندان  از  بسیاری  امروز 
مسکن است، به گونه ای که اغلب آنها 
برای  نجومی  قیمت های  موضوع  با 
خرید زمین یا مسکن دست و پنجه نرم 
باعث مهاجرت  این موضوع  می کنند و 
اجباری شهروندان زرین شهر به شهرهای 

اطراف شده است.
نیازهای بسیار مهم  از  افزود: یکی  وی 
ایمن  سقف  یک  داشتن  شهروندان 
و  زمین  کمبود  اما  است،  زندگی  برای 
برای  را  مسکن  تهیه  مسکن،  گرانی 
آرزویی  به  شهروندان  از  زیادی  بخش 
دست نیافتنی تبدیل کرده است و یکی 
از پروژه هایی که می تواند ُمسکنی برای 
رفع این چالش باشد، اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن در خطه طایی ایران است.

رئیس شورای اسامی زرین شهر با بیان 
اینکه تاکنون بیش از سه هزار متقاضی 
کرده اند،  ثبت نام  ملی  اقدام  طرح  در 
تصریح کرد: اجرای طرح اقدام ملی در 
مواجه  متعددی  مشکات  با  زرین شهر 
نام  نخست  گام  در  که  گونه ای  به  بود 
متقاضیان  ثبت نام  سامانه  در  زرین شهر 
از  پس  و  نداشت  وجود  طرح  این 
شهرداری  از سوی  متعدد  پیگیری های 
نام  تأخیری حدود ۵۰ روز  با  زرین شهر 

زرین شهر در این سامانه افزوده شد.
و  بزرگ  احداث صنایع  تاکید کرد:  وی 
منطقه  یک  توسعه  سبب  همواره  مادر 
می شود، اما هم جواری صنعت ذوب آهن 
عامل  تنها  نه  ایران  طایی  خطه  با 
توسعه زرین شهر نبوده است بلکه یکی 
به  شهر  این  توسعه  موانع  مهم ترین  از 

شمار می آید.
از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  سلیمیان 
چالش های پیش روی اجرای طرح اقدام 
ملی در زرین شهر دریافت مجوز محیط 
زیست بود؛ به گونه ای که وجود صنعت 
ذوب آهن و آلودگی حاصل از این صنعت 
به عنوان بزرگترین مانع توسعه زرین شهر 
و  شهرداری  از  زمان  ماه  سه  از  بیش 
کرد  تلف  زرین شهر  اسامی  شورای 
تا موافقت محیط زیست با جانمایی در 

مکانی دیگر به ثمر بنشیند.
وی با بیان اینکه جانمایی اراضی شمال 
مسکن  اداره  اراضی  و  پیام نور  دانشگاه 
بزرگ  مصلی  جوار  در  شهرسازی  و 
شهر نهایی شده است، اضافه کرد: باید 
شاهد  جدید،  جانمایی  در  داشت  توجه 
حریم  در  پیشنهادی  مکان  شدن  واقع 
کارخانه سیمان سپاهان بودیم که پس 
از پیگیری های متعدد از سوی هلدینگ 
سپاهان  سیمان  و  غدیر  سرمایه گذاری 
این  مدیرعامل  با  جلسه  برگزاری  و 
مجموعه و با تاش های انجام شده از 
سوی اعضای شورای اسامی زرین شهر 
پیشنهاد شد با جابه جایی زمین در نظر 
گرفته شده در پارک کوهستان و خارج 
کردن آن از حریم سیمان سپاهان این 

چالش رفع شود.
رئیس شورای اسامی زرین شهر گفت: 
دریافت  هفت خوان  گذراندن  از  پس 
دریافت  به  موفق  مختلف،  مجوزهای 
اداره  همچون  اداراتی  از  مثبت  پاسخ 
گاز، برق و مخابرات شدیم، اما همچنان 
موافقت اداره کل آب و فاضاب استان 
اصفهان برای تخصیص منابع آب به این 

پروژه دریافت نشده است.
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  ناچار  به  زرین شهر  شهروندان 
شهرهای فوالدشهر و باغبادران ثبت نام 
این  روی  پیش  مشکل  اگر  و  کرده اند 
طرح رفع شود، می توانند با انتقال محل 
خانه  صاحب  خود  شهر  در  نظر  مورد 
است که هر چه سریع تر  امید  و  شوند 
این مشکل نیز با همکاری و همیاری 
استان  و  شهرستان  ارشد  مسئوالن 

پیگیری شود.

رئیس شورای اسالمی مطرح کرد:

چالش های طرح ملی مسکن 
در زرین شهر

گفت و گو
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بایـد قانـون کار براسـاس شـرایط فعلی کشـور و اسـتان بازنگری شـود. اصغر 
سـلیمی در گفت وگـو بـا مهـر با اشـاره بـه قانـون کار و افزایش مشـاغل غیر 
رسـمی در اسـتان اظهار داشـت: وزارت کار و رفاه باید کار کارشناسـی در این 

خصـوص انجـام دهـد تا بتوانـد چنین مشـاغلی را نیز سـاماندهی کند.
وی افـزود: البتـه بـا ایـن مشـکل کـه یک طـرف آن اضافـه حقـوق کارگران 
اسـت و حـق آنهاسـت روبـرو هسـتیم و از طرف دیگـر کارفرما بایـد بتواند بر 
اسـاس هزینه هـای تولید و خدمـات مدیریت کنـد و ادامه دهـد. نماینده مردم 
سـمیرم در مجلـس شـورای اسـامی خاطر نشـان کـرد: بنابراین بـرای ادامه 

فعالیـت کارفرماهـا بـه دلیل شـرایط موجود باید بـه گونـه ای برنامه ریزی کرد 
کـه کارگـر بـه حداقـل حقوق خـود برسـد و کارفرمـا نیـز تـوان اداره کارگر را 
داشـته باشـد و باعث نشـود تعـداد کارگـران کمتـر و کار بیشـتری را متحمل 
شـوند. وی بـا بیـان اینکه قانـون کار بایـد اصاح شـود، گفت: ایـن قانون در 
سـال های گذشـته تدویـن شـده و بایـد با توجـه به تغییـرات و شـرایط فعلی 
کشـور دوبـاره بازنگـری و اصاح شـود. سـلیمی ادامه داد: مشـکاتی هم که 
در خصـوص بیمـه با ایـن قانون ایجاد می شـود نیز با اصاح قانـون و انعطاف 

پذیـری آن برطرف می شـود.

وی بـا بیان اینکه حتی شـرایط کار در اسـتان های مختلف تفـاوت دارد، گفت: 
هزینه هـای رفـت و آمـد و مسـکن و معیشـت در اسـتان های بـزرگ بیشـتر 
اسـت و کارگـر در ایـن اسـتان ها یک حقوق متناسـب با آن بایـد دریافت کند 
و کارگـری هـم کـه در شهرسـتان های کوچـک بـا هزینه های کمتـر حضور 

دارنـد باید متناسـب بـا همـان دریافت کند.
نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس خاطر نشـان کـرد: این امر باعث می شـود 
کـه مهاجـرت از شهرسـتان ها کاهش یابد و اینکه مجبور نشـوند بـرای کار به 
سـایر اسـتان ها مهاجـرت کننـد و در کنار خانواده خود مشـغول به کار شـوند. 

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

قانون کار باید متناسب 
با شرایط فعلی کشور و 

استان ها بازنگری شود

دبیر تشکل غیر دولتی »جمعیت زیست بان پایدار فیروزه ای« در اصفهان گفت: انتخاب ورزنه 
بعنوان »شهر تاالبی« به توسعه صنعت گردشگری، ایجاد معیشت پایدار و احیای تاالب 

بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان منجر خواهد شد.
شهرهای »ورزنه« نزدیک تاالب بین المللی گاوخونی استان اصفهان و »بندر خمیر« در 
مجاورت تاالب بین المللی خورخوران استان هرمزگان امسال از سوی کنوانسیون رامسر 
واجد دریافت عنوان شهر تاالبی شناخته شدند. خوشه عظیم پور افزود: شهر ورزنه بدلیل 
برخورداری از ظرفیت های بسیاری از جمله مجاورت تاالب بین المللی گاوخونی در شرق 
اصفهان، هویت فرهنگی و تاریخی و مشارکت اجتماعی مردم از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور به کنوانسیون رامسر معرفی شد تا پس از اعتبارسنجی و تأیید نهایی 

بعنوان »شهر تاالبی« معرفی شود.
وی که به عنوان معتمد جامعه محلی در تهیه و تکمیل مستندات مورد نیاز بمنظور معرفی 
ورزنه بعنوان شهر تاالبی فعالیت می کند، اظهار داشت: هرگاه ورزنه بعنوان شهر تاالبی در 
نقشه های بین المللی و زیست محیطی معرفی شود، مقصد گردشگری بسیاری از طبیعت 

دوستان و گردشگران خواهد شد که به درآمدزایی و معیشت پایدار منطقه کمک می کند.
این فعال محیط زیستی خاطرنشان کرد: هرچند از طرفی ممکن است بدلیل انتخاب شدن 
ورزنه بعنوان شهر تاالبی، محدودیت هایی از نظر رعایت ماحظات زیست محیطی ایجاد 

شود اما در دراز مدت به نفع مردم محلی و تاالب گاوخونی خواهد بود.
وی یکی از مهمترین شاخص های انتخاب شهر تاالبی را اراده جامعه محلی و دولتمردان 
برای حفظ تاالب و رعایت حقوق آن در سیاستگذاری ها دانست و گفت: ثبت ورزنه بعنوان 
شهر تاالبی می تواند به احیای تاالب گاوخونی و حفظ اقلیم منطقه کمک کند زیرا تعهداتی 

را برای جامعه محلی و دولتمردان ایجاد خواهد کرد.
عظیم پور با بیان اینکه شهرهای نامزد شهر تاالبی هر ۲ سال یکبار مورد بررسی قرار 
می گیرند و ممکن است در یک کشور چند شهر این امتیاز را کسب کنند، افزود: تا کنون از 
ایران شهرهای ورزنه و بندر خمیر برای کسب این عنوان به کنوانسیون رامسر معرفی شدند 

و مراحل اولیه اعتبارسنجی را با موفقیت سپری کردند.
وی ادامه داد: مسوولیت اصلی برای انجام این فرایند به عهده شهردار شهر مورد نظر است 
و باید پیگیر باشد اما مستندات توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور به کنوانسیون 

رامسر ارسال می شود.
وی با تاکید بر اینکه مستندات مربوط به شهر تاالبی ورزنه با مشارکت مردم منطقه، 
شهرداری، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور و تشکل دوستداران محیط زیست ورزنه تهیه شده است، گفت: در این مستندات به 
میراث ناملموس مانند چادر سفید زنان و ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی منطقه 
اشاره شده است و در صورت تأیید نهایی ورزنه بعنوان شهر تاالبی باید این میراث، حفظ 

شود.
این فعال محیط زیستی همچنین با اشاره به اینکه انتخاب شهر تاالبی توسط کنوانسیون 

رامسر برای نخستین بار از سوی شهردار وقت ورزنه در سال ۹۴ پیشنهاد شد، توضیح داد: در 
آن سال هیات بلند پایه ای از کنوانسیون رامسر همزمان با گرامیداشت روز جهانی تاالب ها 
به ایران و اصفهان سفر کردند و در بازدید از تاالب گاوخونی، شهردار وقت ورزنه پیشنهاد 

کرد که این خطه بعنوان شهر تاالبی ثبت شود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد مورد استقبال کنوانسیون رامسر قرار گرفت و مقرر شد پس از 
تنظیم شیوه نامه های مربوط به این موضوع، شهرهای مورد نظر و معرفی شده از سوی 

کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند که تاکنون در ۲ دوره این کار انجام شده است.
ورزنه، مرکز شهرستان ورزنه در شرق استان اصفهان است؛ این شهر تاریخی و گردشگری با 

حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت در نزدیکی تاالب بین المللی گاوخونی واقع شده است.
به گفته کارشناسان، منطقه ورزنه سرشار از جاذبه های دیدنی گردشگری زمین )ژئوتوریسم( 
و گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( است و این موضوع باعث شده گردشگران زیادی به آن 

جذب شوند.
وجود دریاچه نمک، تپه های شنی و کوه سیاه در نزدیکی ورزنه با دارا بودن دشتی وسیع از 
سنگ های آذرین زیبایی خاصی دارد که این شهر را متمایز ساخته است. همچنین ورزنه 
در نزدیکی تاالب بین المللی گاوخونی قرار دارد که در زمان های پرآبی این تاالب بویژه در 

گذشته، فامینگو و گونه های خاص پرندگان مهاجر را می توان در این تاالب نظاره گر بود.
سازمان حفاظت محیط زیست اعام کرده است که کمیته مستقل مشورتی شهرهای تاالبی 
کنوانسیون رامسر گزینه های نهایی را از میان ۲۵ شهر انتخاب و بصورت شفاهی در خرداد 
۱۴۰۱ به کمیته دائمی کنوانسیون رامسر ارائه خواهد کرد که پس از تصویب کمیته دائمی 

نام شهرهای منتخب طی یک اطاعیه رسمی در وب سایت کنوانسیون درج خواهد شد.
کنوانسیون رامسر پیمانی بین المللی برای حفاظت از تاالب ها و حیوانات و گیاهان وابسته 
به آن ها )به ویژه پرندگان آبزی( است که در سال ۱۳۴۹ در شهر رامسر به تصویب رسید. 
در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت کننده رسید. در حال حاضر این 

پیمان ۲۴۱۲ مکان به وسعت بیش از ۲۵۴ هزار هکتار در ۱۷۱ کشور را پوشش می دهد.

دبیر جمعیت زیست بان پایدار فیروزه ای:

گزارش

انتخاب ورزنه اصفهان به عنوان شهر تاالبی به توسعه گردشگری منجر می شود

دادسـتان عمومـی و انقـاب نجـف آبـاد گفـت: 
واقفـان، خیـران و خیریه هـا در حوزه هـای مختلف 
مثـل آزادی زندانیـان جرائـم غیـر عمد گره گشـای 

مشـکات این شهرسـتان هسـتند.
حسـین گرامی شـامگاه چهارشـنبه در ویـژه برنامه 
آزادی زندانیـان جرائـم غیرعمد اسـتان اصفهان در 
جمـع خیـران نجف آباد افـزود: همـواره خیریه های 
نجـف آباد برای گره گشـایی از مشـکات پیشـتاز 
بـوده و در حوزه هـای مختلـف بـه رونـد پیشـرفت 

کار شـهر و رفـع نیازهـای مـردم کمـک می کنند.
وی کمـک بـه خانـواده زندانیـان، آزادی زندانیـان 
ایـن  زنـدان  نیازهـای  رفـع  و  غیرعمـد  جرائـم 
و  مـردم  همکاری هـای  جملـه  از  را  شهرسـتان 
مؤسسـات خیریـه بـا دسـتگاه قضایـی بیـان کرد.

دادسـتان عمومـی و انقـاب نجـف آباد ادامـه داد: 
توزیع بسـته های معیشـتی بـرای خانـواده زندانیان 
هـر دو مـاه یکبـار انجام شـده و با تشـکیل خیریه 

آنـان  نیـاز  تأمیـن  زندانیـان  خانـواده  از  حمایـت 
بـرای  هوشـمند  امکانـات  و  شـده  داده  پوشـش 
تحصیـل دانـش آمـوزان ایـن قشـر فراهـم کـرده 

. ست ا
پوشـش  تحـت  خانـواده   ۲۰۰ کـرد:  اضافـه  وی 
انجمـن حمایـت از زندانیـان این خطه هسـتند و از 
حمایت هـای معیشـتی و تحصیلـی و درمانـی بهره 

منـد می شـوند.
بـه گـزارش ایرنـا، خیریـه امام موسـی کاظـم )ع( 
در حمایـت از زندانیـان نجف آبـاد ۲۵ میلیارد ریال 
برای معیشـت، رفع نیازهای زندانیـان و آزادی آنان 
در یـک سـال گذشـته هزینـه کـرده و بـا برگزاری 
جلسـات صلـح و سـازش فرصتـی بـرای کاهـش 
ورودی پرونده هـای قضایـی و ورودی بـه زنـدان 
داشـته اسـت. خیـران نجـف آبـاد در ایـن مراسـم 
بیـش از ۱۰ میلیـارد ریـال بـرای آزادی زندانیـان 

جرائـم غیرعمـد کمـک کردند.

رئیـس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شـهرضا گفت: جامعه 
کارگـری بـه عنـوان موتـور محرکـه و بـازوان پـر تـوان هـر 
جامعه ای همواره ایفا کننده نقشـی اساسـی در رشـد، تعالی و 
شـکوفایی هستند. محمد مهدی اسـکندری در جلسه شورای 
اداری شهرسـتان شـهرضا ضمـن تبریک هفتـه کار و کارگر، 
اظهـار داشـت: کارگران قشـری هسـتند که در دین آسـمانی 
اسـام از شـأن و منزلت ویژه ای برخوردار بوده و بوسـه پیامبر 
)ص( بـر دسـتان کارگـر بیانگـری نگاهـی ارزشـمند بـه این 

قشـر است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه کارگـران، جهادگـران سـنگر اقتصاد 
هسـتند، بیـان کـرد: امیدواریـم در سـالی کـه مقـام معظـم 
رهبـری بـا عنـوان تولید دانـش بنیـان و اشـتغال آفرینی نام 
گـذاری کردنـد بـا همتی بلنـد گامی مفیـد در بحـث تولید و 

اشـتغال برداشـته شود.
رئیـس اداره کار شهرسـتان شـهرضا تصریح کرد: شهرسـتان 
شـهرضا دارای ۶۸ کارگر شـهید اسـت که این نشان از تاش 
بسـیار کارگـران در عرصه های مختلف اقتصادی بوده اسـت.

وی بـا توجـه بـه رسـالت اداره تعـاون، کار و رفاه شهرسـتان 

شـهرضا، گفـت: در حـوزه روابـط کار در سـال ۱۴۰۰ تعـداد 
۶۵۰ شـکایت کارگری رسـیدگی شـده و کاهش ده درصدی 
شـکایات نسـبت بـه سـال های مشـابه داشـته ایم همچنیـن 
مـدت زمـان رسـیدگی از ۲۴ روز به ۱۴ روز در سـال گذشـته 

است. رسـیده 
اسـکندری بیـان کـرد: در حـوزه بازرسـی کار بیـش از هزار و 
۷۰۰ بازرسـی در جهـت حمایـت از جامعه کارگـری و نظارت 

بـر حسـن اجـرای قانـون کار صورت گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پرداخـت تسـهیات جهـت حمایـت از این 
قشـر زحمتکـش، افـزود: در حـوزه اشـتغال بـا پرداخـت مبلغ 
یکصـد و ۹۳ میلیـارد ریـال تسـهیات بـه واحدهای آسـیب 
دیـده از کرونـا بـا اشـتغالزایی دو هـزار و ۳۲ نفـر و همچنین 
بـا پرداخـت ۱۲ میلیارد ریال با اشـتغالزایی ۱۱۳ نفـر در حوزه 

مشـاغل خانگی حمایـت صـورت گرفته.
رئیـس اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی شـهرضا گفـت: 
شهرسـتان در حـوزه تعـاون بـا دارا بـودن ۳۳۰ تعاونـی، ۱۰۰ 
تعاونـی فعـال و تشـکیل ۱۲ تعاونی دیگر به اشـتغالزایی ۱۴۰ 

نفـر کمـک کرده اسـت.

رئیـس میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری شـهرضا گفت: 
بـی توجهی بـه تخریب و آسـیب دیدگی بناهای تاریخـی بی توجهی 

به هویت و پیشـینه شهرسـتان شـهرضا است.
سـجاد افشـاری در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان شـهرضا، اظهار 
داشـت: شـهرضا شـهری اسـت که نام آن قبل اسام کمشـه و بعد از 
اسـام به قمشـه و بعد از انقاب اسـامی شـهرضا نام گذاری شـده 

کـه این نشـان از تاریخ کهن شـهر اسـت.
وی بـا توجـه بـه اینکه آثـار تاریخـی نادیـده گرفتـه می شـود، افزود: 
زمانـی که هسـته اولیـه شـهر می بینیم بازار و مسـاجدی هسـتند که 
گویـای تاریـخ کهن و فرهنگ اسـامی در این شـهر بوده اما سـالیان 
سـال اسـت کـه در حـوزه مرمـت توجهـی نمی شـود و این آثـار حال 

خوبـی ندارند.
رئیـس میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری شـهرضا بیان 
کـرد: شـهرضا جـزو ۱۶۸ شـهر دارای بافـت ارزشـمند تاریخـی ایران 
اسـت و دارای حدود ۱۵۴ هکتار بافت تاریخی تنها در شـهر شـهرضا 

اسـت کـه جزو ۲۰ شـهر بـزرگ ایران اسـت.
وی بیـان داشـت: یـک اثر تاریخی یک شناسـنامه نیسـت کـه اگر از 
بیـن رفـت المثنـی شـود اگر از بیـن رفت با پـول و اسـتادان ماهر هم 

نمی شـود درسـت کرد.
افشـاری بـا تاکیـد بر اینکه همـه بایـد در صیانت، حفـظ و مرمت آثار 
تاریخـی مشـارکت جدی داشـته باشـند، گفـت: تعلق خاطر بـه تاریخ 
پـر افتخـار ایـران موجـب هویت بخشـی و اعتبـار فرهنگـی همگان 
می شـود و بایـد در خصـوص حفـظ و مرمـت و صیانـت از بناهـای 
تاریخـی مسـولیتی اجتماعی شـکل گیـرد تا آثـار را بتوان حفـظ کرد.

وی بیـان کـرد: در سـال ۱۴۰۰ قدم هـای خوبی در حوزه گردشـگری 
انجـام شـده و امیدواریـم که بـا حمایت ها، ظرفیت اقامتی در شـهرضا 

دو برابـر شـود چـرا که یک چهـارراه حیانی بین چند اسـتان اسـت.
رئیـس میـراث فرهنگـی شـهرضا تصریـح کـرد: امسـال رتبـه پنجم 
اقامت در اسـتان را با تمام کمبودها و مشـکات در حوزه زیر سـاخت 

گرفتیم.
وی باتوجـه بـه اینکه مرمت، آثـار تاریخی نیازمند بودجه اسـت، افزود: 
مجلـس بایـد نگاه ویژه ای به شـهرهای تاریخی داشـته باشـد تا بافت 

و آثـار آن بـه مرور زمـان ازبین نرود.
افشـاری بیـان کرد: در بحـث مرمت بـازار تاریخی کمک های بسـیار 
خوبـی توسـط شـهرداری شـهرضا بـه اداره میـراث شـد و توانسـتیم 

مرمـت ایـن اثـر تاریخـی ۹۰۰ را انجـام دهیم.

در جلسه شورای شهر اردستان اعالم شد:

استعفای یک عضو شورای شهر اردستان

دادستان نجف آباد:

واقفان و خیران گره گشای مشکالت هستند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا:

کارگران جهادگران سنگر اقتصاد هستند
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا:

بی تفاوتی به مرمت آثار تاریخی بی توجهی به تاریخ شهرضا است
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Iranian President Ayatollah Seyed 
Ebrahim Raisi has said that his 
administration considers itself 
obliged to follow the instructions 
of the Leader of the Islamic Revo-
lution, Ayatollah Seyed Ali Khame-
nei.
President Raisi made the remarks 
in reaction to the Tuesday speech 
of the Leader. 
Speaking on Wednesday in the 
cabinet meeting, Ayatollah Raisi 
referred to the strategic state-
ments of the Supreme Leader of 
the Revolution in his meeting with 
students on Tuesday, regarding 
the importance and position of sci-
ence and culture cantered on the 
university, and obliged all govern-
ment departments to try to fulfil 
his orders, according to the official 

website of the Iranian presidency.
He considered the preservation of 
the scientific, religious and revolu-
tionary identity of the university as 
the most important concern raised 
by the Supreme Leader in this 
meeting and said, “The enemy has 
always tried to distort the identity 
gained by the university thanks to 
the Islamic Revolution and we all 
have a duty to prevent the imple-
mentation of this sinister plan”.
Raisi described giving hope to stu-
dents as one of the other concerns 
of the Supreme Leader of the Rev-
olution and said, “One of the prob-
lems of students after graduation 
is employment, which the Ministry 
of Science should plan for with the 
cooperation of the Ministries of 
Industry and Labor”.

Expressing that the government 
will be the executor of the Su-
preme Leader’s instructions, Pres-
ident Raisi urged his Vice-Presi-
dent for Science and the Minister 
of Science to cooperate with the 
relevant departments, to review 
and follow up on the implemen-
tation of the Supreme Leader’s 
statements.
Ayatollah Raisi also described the 
organization of the dormitories to 
be important and necessary, and 
instructed the Ministry of Science 
and the Plan and Budget Organi-
zation to address this issue imme-
diately.
The president also mentioned the 
university as a think tank of the 
government and urged the uni-
versity professors and students 

to study the important issues of 
the country such as water issues, 
smuggling of goods, development 
of knowledge-based companies 
and prevention of raw materials 
and to find and provide a solution 
to them.
On Tuesday, the Leader of the 
Islamic Revolution met with a 
number of university students. In 
the meeting, the Leader said rev-
olutionary universities should be a 
place of nurturing elites for solving 
the problems of the country.
The Leader also touched on a 
number of international issues. 
“Today the world is on the thresh-
old of a new world order: a new 
international order against the 
previous monopolar and bipolar 
world,” he said. 
He added, “The Ukraine War 
should be considered more deep-
ly. This war isn’t simply about a 
military invasion of a country. The 
roots of this invasion are deep and 
a complex, difficult future can be 
predicted.”
He noted, “On the eve of a proba-
ble new world order, all countries 
including Iran have a duty to be 
active in the fields of both soft 
and hard power such that they can 
ensure their nation’s interests and 
security. The most important duty 
is on the shoulders of the universi-
ty students.”
Ayatollah Khamenei also pointed 
to the decline America is going 

through. “The US is getting weak-
er day by day–from within, in its 
domestic policies, in its foreign 
policies, in its economy and in 
its security. The US has become 
weaker since 20 years ago and 
continuing up until today,” he said.
Earlier in March, the Leander 
said Iran is supporting an end 
to the war in Ukraine. He stated, 
“Iran advocates ending the war 
in Ukraine. However, the solution 
to any crisis only works when the 
root cause of the crisis has been 
identified. The root of the crisis in 
Ukraine are the US policies that 
create crisis, and Ukraine is one 
victim of these policies.”
Repeating his opposition to the 
war in Ukraine, Ayatollah Khame-
nei explained that the solution 
to the crisis lies in identifying its 
root cause, “The root cause of the 
Ukraine crisis is the US and west-
ern policies. These roots must 
be recognized and then based on 
these a judgment can be made. 
If we wanted to take action, we 
would do so based on such a 
judgment.”
At the end of his statements, the 
Leader of the Islamic Revolution 
spoke of the lessons that one can 
learn from the events in Ukraine, “I 
wish to speak about two of these 
lessons. One is that the western 
powers’ support of the govern-
ments that they themselves have 
placed in power is a mirage.

Azerbaijan’s Minister of Economy Mi-
kayil Jabbarov has underlined the need 
for the expansion of economic relations 
with Iran, IRNA reported.
Jabbarov made the remarks in a meet-
ing with visiting Iranian Deputy Foreign 
Minister for Economic Diplomacy Af-
fairs Mehdi Safari in Baku on Tuesday.
In the meeting, the officials explored 
ways of promoting trade relations, es-
pecially by defining and implementing 

joint projects.
During his visit to the Republic of 
Azerbaijan, Safari also met with Sha-
hin Mustafayev, deputy prime minister 
and chairman of the two countries’ joint 
economic committee. The official also 
held talks with his Azeri counterpart 
Khalaf Aly oghlu Khalafov.
The two sides discussed a variety of 
issues in the abovementioned meet-
ings including the latest developments 

in bilateral relations, follow-ups on the 
agreements reached during Joint Eco-
nomic Committee meetings, the ongo-
ing projects between the two countries, 
the reconstruction of Karabakh, and 
other issues of mutual interest.
Also on Wednesday, Azerbaijan’s am-
bassador in Tehran said that his country 
and Iran have proper capacities to raise 
economic and trade ties.
Ali Alizadeh who traveled to Ardebil 

Province, northwestern Iran, made the 
remarks on the sidelines of a meeting 
with the province’s governor-general.
The ambassador said that Iranian and 
Azerbaijani businesses have strong ties 
which could be strengthened by facili-
tating cross-border exchanges.
He noted that the borders of the Re-
public of Azerbaijan have been open to 
Iranians during the pandemic despite 
limitations in place for other counties.

Government follows Leader’s instructions: Raisi

Different Quds Day

After a two years hiatus in marking 
the International Quds Day due to 
Covid-19 restrictions, millions of 
Muslims in Iran and other coun-
tries are gearing up for condemn-
ing Israel’s occupation of Palestin-
ian territories. 
International Quds Day is marked 
on the last Friday of the holy month 
of Ramadan every year. The occa-
sion was designated at the initia-
tive of Imam Khomeini. This year’s 
Quds Day rolls around on 29 April. 
Massive preparations are under-
way across Iran to magnificent-
ly stage processions and online 
events. Mohammad Hossein 
Mousa Pour, chairman of the Is-
lamic Advocacy Council, said on 
Wednesday that the Quds Day pro-
cessions will be held in Tehran and 
900 cities and villages around the 
country. 
“This year, we are going to wit-
ness the holding of popular pro-
cessions across the country after 
two years,” Mousa Pour, a cleric, 
said. “The Quds Intifada Commis-
sion was formed and it reviewed 
the strategies, plans, and slogans. 
Now, there is coordination and 
convergence for implementing the 
programs inside and outside the 
country,” he said. 
According to the chairman, who 
is in charge of planning and coor-
dinating the Quds Day activities, 
Commander of the Islamic Revo-
lution Guards Corps (IRGC) Gen-
eral Hossein Salami will deliver a 
speech at the University of Teh-
ran, where the demonstrators will 
gather for the Friday Prayer. Other 
Iranian officials are expected to 
deliver speeches on the occasion. 
Also, Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian will take 
part in an online event on Palestine 
along with Ali Akbar Velayati, an 
advisor to the Leader of the Islamic 
Revolution of Iran Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei on international re-
lations. The event, promoted as 
the biggest online International 
Quds Day ceremony, is dubbed 
“liberating Quds as the capital of 
Palestine.”
Earlier on Tuesday, Ayatollah 
Khamenei hailed this year’s Quds 
Days as being different from pre-
vious years. 
Addressing a number of universi-
ty students on Tuesday afternoon, 
the Leader said, “This year’s Quds 
Day is different from other years. 
The Palestinians have been making 
great sacrifices both during last 
year’s and this year’s Ramadan. 
The Zionist regime is committing 
the worst crimes, and the US and 
Europe are supporting them.”
He added, “Palestine is both op-
pressed and powerful; it’s an op-
pressed power. I said the same 
about Iran many years ago. Pal-
estine is truly strong today. The 
Palestinian youth do not allow the 
question of Palestine to be for-
gotten and they’re standing up in 
opposition to the enemy’s crimes.”
Lebanese newspaper Al-Akhbar 
has said that the resistance of the 
Palestinians has become a source 
of concern for Israel given the co-
incidence of the Quds Day and the 
Day of Nakba, which falls on May 
15.
“Despite the relative calm currently 
in force in the occupied Palestin-
ian territories, it does not seem 
that the escalation will be delayed 
before it rears its head again. Is-
rael is waiting for two occasions 
that constitute an annual date for 
Palestinian activities in the face of 
the occupation, namely Quds Day 
and the Nakba commemoration,” 
the newspaper said.  It described 
the security situation in Palestine 
as “fragile to the extent that any 
operational mistake could push to-
wards a wide confrontation.”

Tehran, Moscow to 
develop transporta-
tion ties 
Iranian Transport and Urban 
Development Minister Rostam 
Qasemi, who traveled to Mos-
cow on top of a delegation on 
Tuesday night, has announced 
the two countries’ determination 
for expanding transport ties.
As reported by the portal of 
the Transport Ministry, Qasemi 
made the remarks upon arrival 
in Moscow, saying that he’s go-
ing to have important meetings 
with Russian officials including 
his counterpart.
Mentioning his meeting with the 
Russian transport minister, he 
said: “In this meeting, we will 
discuss various topics, includ-
ing transportation issues, while 
finalizing previous agreements 
in the field of rail, sea, road, and 
air transportation are also on the 
agenda.”
Increasing the number of 
flights, activating the two coun-
tries’ ports, agreement for the 
operation of the rail corridor 
from Chabahar Port to Russia, 
and signaling of Incheh boroun-
Garmsar railway are also on the 
minister’s agenda during this 
visit.
Referring to the north-south 
railway corridor in Iran, the of-
ficial stated: “The north-south 
corridor is connected [with Rus-
sia] at two points and Russia 
can be connected directly to the 
Persian Gulf via Incheh Boroun 
railway. We are also connected 
via Jolfa and Nakhchivan.”
Iran and Russia have been tak-
ing serious measures for in-
creasing relations in all areas, 
especially in the economy and 
trade. Back in January, Iranian 
President Ebrahim Raisi said 
that the Islamic Republic and 
Russia have reached an agree-
ment to boost the trade between 
the two countries up to $10 
billion. However, according to 
the head of Iran Chamber of 
Commerce. Industries, Mines, 
and Agriculture (ICCIMA) re-
solving transportation is a pre-
requisite for the development of 
Iran-Russia economic relations. 
Speaking in a meeting with 
Vladimir Obydenov, chairman 
of the Russian-Iranian Busi-
ness Council (RIDS) earlier this 
month, Gholam-Hossein Sha-
feie said: “To send their goods 
to Russia, Iranian traders have 
to pass through third countries, 
which always cause hardships 
for them.”

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

Tehran Times to 
hold first online 
event
As Iran’s leading international 
newspaper, the Tehran Times 
will host its first online event, 
dubbed “Remember Pales-
tine”. The event will focus on 
various aspects of the Palestin-
ian cause, the Islamic world’s 
number one issue.
The event is aimed to com-
memorate the brave Pales-
tinian fighters, as well as the 
free-spirited people around 
the world who take the issue 
of injustice done against the 
Palestinians seriously. It also 
explores various aspects of 
Intifadas, as well as the issue 
of human rights violations in 
Palestine.
It will also promote awareness 
of the plight of Palestinians 
whose land has been under 
Israeli occupation since 1948. 
“Remember Palestine” will be 
held on Friday, April 29, which 
coincides with International 
Quds Day, and will end on May 
15, known as Nakba Day (Day 
of Catastrophe).

A capital market expert said that the Iranian economy 
is expected to experience significant growth in the 
next two years, adding: “This will be a good thing for 
the capital market and we will see a positive effect on 

the market as well.”
In an interview with IRNA on Monday, Hamid 
Mir-Moeini pointed to the return of growth to the 
trend of stock exchange transactions and the factors 
affecting it, saying: “After the downward trend in the 
past [Iranian calendar] year (ended on March 20), 
the capital market finally returned to an uptrend in 
the last days of the year, paving the way for some 
optimism in the market for the current year.”
“The resumption of growth in the stock exchange 
transactions over the last week of Esfand (last month 
of the Iranian calendar year) was due to the optimism 
that was influenced by the nuclear talks and this 
event affected the whole market,” he added.
According to Mir-Moeini, in the new year, however, 
some of the optimism about the Vienna negotiations 
waned, and this resulted in a decline in market trans-
actions, but the stock market index continued its up-

ward trend due to the debate over the privatization of 
the country’s automakers and offering their shares 
in the market.
“There is still optimism about the nuclear negotia-
tions, and this could be a major factor in removing 
sanctions and improving the activities of companies, 
which will greatly improve the capital market trans-
actions,” the market analyst stressed.
Noting that the capital market will react to real chang-
es in macroeconomic indicators, he said: “Compa-
nies are experiencing good profitability under the 
influence of increasing access to international mar-
kets, and this indicates that economic growth is on 
the horizon for the country.”
“In the next one or two years, we will experience 
good economic growth, which is in favor of the cap-
ital market and we will see its positive impacts in the 
market as well”, Mir-Moeini added.

Iran expected to witness significant economic growth in next 2 years: expert

Azeri economy minister calls for expanding ties with Iran

Keyvan Kashefi, a board member of 
Iran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (ICCIMA), 
said supplying electricity has become 
a major concern for large industries in 

the country, the ICCIMA portal report-
ed. Speaking in a meeting with Dep-
uty Majlis speaker Abdolreza Mesri, 
Kashefi said: “Over the past few years, 
energy supply has become a major 

challenge for large industries and has 
greatly increased their production 
costs.” This challenge has significant-
ly affected large and high-consuming 
industries which are the main drivers 
of the country’s economy, the official 
added. He noted that during the hot 
season’s peak consumption period 
such industries are faced with limited 
energy supply.
Kashefi, who is also the head of the 
Kermanshah Chamber of Commerce 
and Industries, criticized the fact that 
most of the times industries are the 
government’s priority for imposing 
energy consumption restrictions, 
emphasizing: “The sum of these situ-
ations has greatly increased the cost 
of production.”
According to the official, in some 
cases, when industries plan to build 
specialized power plants to meet their 
needs or store enough fuel oil for the 

cold season, they still face some chal-
lenges, for example in the field of fuel 
oil, sometimes industries have to sup-
ply their fuel oil at a cost many times 
higher than the average prices.
The head of the Kermanshah Chamber 
emphasized that the energy supply of 
industries should be considered by 
the government as a major issue, es-
pecially in less developed provinces, 
saying: “All industrial units in Ker-
manshah together are not consuming 
as energy as some large-scale indus-
trial units in developed provinces, and 
therefore a single recipe should not be 
applied for all industries in all provinc-
es.”
In the past decade, constant temper-
ature rising and the significant de-
crease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation re-
garding electricity supply during peak 
consumption periods.

Energy supply, a major challenge for big industries
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Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) has said the country will not face 
any problems in supplying its foreign 
currency needs even without the nuclear 
deal officially known as the Joint Compre-
hensive Plan of Action (JCPOA) revived.
“Oil sales have reached very good figures 
and we receive all our export earnings; 
Even if Barjam (the Persian equivalent for 
JCPOA) is not revived, we will not have 

any problems in providing the currency 
needed by the country,” Ali Saleh-Abadi 
said on Wednesday.
Speaking on the sidelines of a cabinet 
meeting, the official mentioned the recent 
fluctuations in the foreign currency ex-
change market, stating that the country’s 
foreign currency earnings have improved 
compared to the previous Iranian calen-
dar year (ended on March 20).

Revenue 
inflows un-
interrupted 
even without 
JCPOA: CBI 
governor

IRGC chief says Is-
rael is on the path 
to decline

Addressing Quds Day march-
ers in Tehran on Friday, the 
commander of the Islamic Rev-
olution Guards Corps (IRGC) 
said Israel is on the path to 
decline and predicted that the 
Zionist regime will be wiped 
out of the world map soon, the 
ISNA news agency reported.
“Arrogant countries estab-
lished the Zionist regime in 
the world and this regime will 
soon be wiped out of the world 
map,” Major General Hossein 
Salami remarked.
Quds Day rallies are held an-
nually on the last Friday of the 
fasting month of Ramadan . 
Salami also said negotiators 
with Israel will not bring peace 
for the Palestinians.
Pointing to the expulsion of 
millions of Palestinians from 
their homeland by Israeli set-
tlers, the commander said the 
Palestinians have realized that 
they cannot wish a return to 
their motherland and coexists 
with the oppressors through 
worthless papers.
“This is a lesson that history 
have taught us all,” the top mil-
itary official noted.
The Palestinian Authority, now 
led by Mahmoud Abbas, has 
been negotiating with Israel for 
decades with no result. During 
these long years, Israel has 
only been annexing more Pal-
estinian lands.   
The top general called on Pal-
estinians to continue their 
struggle against the Zionist oc-
cupiers, saying, “Your enemy is 
on the path to decline and your 
power is being reinvigorated.”  
Rahim Safavi, the assistant and 
senior advisor to the Leader 
of the Islamic Revolution, also 
said on Friday that the “new 
world order will accelerate the 
process of the decline of the 
Zionist regime.”
Safavi, the former IRGC chief, 
made the remarks while ad-
dressing people in the Quds 
Day rallies in Arak, central Iran.
Safavi went on to say that while 
the Zionists were boasting that 
by normalizing ties with certain 
Arab states they have achieved 
a better security and stability 
in comparison to the past, the 
course of developments in Pal-
estine, ranging from the spread 
of armed struggle from the 
Gaza Strip and the West Bank 
to Jerusalem al-Quds and the 
lands occupied in 1948, show 
that days of the Zionist regime 
are numbered.
The senior military advisor said 
what is more important is the 
“armed struggle” against oc-
cupiers by ordinary Palestinian 
people which was not “con-
ceivable” by the Israeli security 
bodies.

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

Nassaji win Iran’s 
Hazfi Cup

Nassaji football team won the 
title of the Iran’s Hazfi Cup for 
the first time Wednesday night.
In the match held in Tehran’s 
Azadi Stadium ahead of more 
than 40,000 spectators, Nassa-
ji defeated Aluminum 1-0.
Mehrdad Abdi scored the win-
ner with a header in the 58th 
minute.
Esteghlal are the most decorat-
ed team in Hazfi Cup compe-
tition, winning the titles seven 
times.
The Hazfi Cup was founded in 
1975.

Essential Oils for Hair
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/essential-oils-for-hair-growth#takeaway

Essential oils are extracted from plants 
through methods like distillation or evap-
oration. While essential oils are most fa-
mous for their aromatic capabilities, they 
also contain strong chemical properties 
that can be beneficial for health.
Essential oils have long been used in 
alternative, Eastern, and homeopathic 
medicines thanks to their effectiveness 
and low risk of side effects.
One benefit some essential oils have is 
improving hair health. Different oils can 
do everything from helping hair grow to 
adding strength and shine.
Essential oils for your hair
1. Lavender essential oil
Lavender oil can speed up hair growth. 
Knowing that lavender oil has properties 
that can generate the growth of cells and 
reduce stress, researchers on one ani-
mal study found that this oil was able to 
generate faster hair growth in mice.
It also has antimicrobial and antibacte-
rial properties, which can improve scalp 
health.
Mix several drops of lavender oil into 3 
tablespoons of carrier oil, like olive oil or 
melted coconut oil, and apply it directly 
to your scalp. Leave it in for at least 10 
minutes before washing it out and sham-
pooing as you normally would. You can 
do this several times per week.
2. Peppermint essential oil
Peppermint oil can cause a cold, tingling 
feeling when it increases circulation to 
the area it’s applied to. This can help pro-
mote hair growth during the anagen (or 
growing) phase.

One study found that peppermint oil, 
when used on mice, increased the num-
ber of follicles, follicle depth, and overall 
hair growth.
Mix 2 drops of peppermint essential oil 
with the carrier oil of your choice. Mas-
sage it into your scalp, and leave on for 5 
minutes before washing out thoroughly 
with shampoo and conditioner.
3. Rosemary essential oil
If you want to improve both hair thick-
ness and hair growth, rosemary oil is a 
great choice thanks to its ability to im-
prove cellular generation.
According to one studyTrusted Source, 
rosemary oil performed as well as mi-
noxidil, a common hair growth treat-
ment, but with less scalp itching as a 
side effect.
Mix several drops of rosemary oil with 
olive or coconut oil, and apply it to your 
scalp. Leave it in for at least 10 minutes 
before washing it out with shampoo. Do 
this twice per week for best results.
4. Cedarwood essential oil
Cedarwood essential oil is thought to 
promote hair growth and reduce hair 
loss by balancing the oil-producing 
glands in the scalp. It also has antifungal 
and antibacterial properties, which can 
treat different conditions that may con-
tribute to dandruff or hair loss.
Included in a mixture with lavender and 
rosemary, cedarwood extract was also 
found to reduce hair lossTrusted Source 
in those with alopecia areata.
Mix a few drops of cedarwood essential 
oil with 2 tablespoons of a carrier oil of 

your choice. Massage it into your scalp, 
and leave it on for 10 minutes before 
washing it out.
5. Lemongrass essential oil
Dandruff can be a common ailment, and 
having a healthy, flake-free scalp is an 
important part of hair health. Lemon-
grass oil is an effective dandruff treat-
ment.
Lemongrass oil for dandruff is most ef-
fective when used daily. Mix a few drops 
into your shampoo or conditioner daily, 
and make sure it’s massaged into your 
scalp.
6. Thyme essential oil
Thyme can help promote hair growth by 
both stimulating the scalp and actively 
preventing hair loss. Like cedarwood oil, 
thyme oil was also found to be helpful in 
treating alopecia areataTrusted Source.
Put only 2 small drops in 2 tablespoons 
of a carrier oil before applying it to your 
scalp. Leave it on for about 10 minutes, 
then wash it out.
7. Tea tree essential oil
Tea tree oil has powerful cleansing, an-
tibacterial, and antimicrobial properties. 
When used topically, it can help unplug 
hair follicles and increase hair growth.
Tea tree oils come in many concen-
trations, so it’s important to follow the 
manufacturer’s directions. 
You can mix 10 drops of tea tree essen-
tial oil into your shampoo or conditioner 
and use it daily. Or, you can mix 3 drops 
with 2 tablespoons of a carrier oil, and 
leave it on for 15 minutes before rinsing 
it out.

The value of non-oil export from 
Khuzestan province, in the southwest 
of Iran, rose 75 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year, an 
official with the province’s customs 
department announced.
Gholamreza Balouti-Mirza said that 
17 million tons of commodities worth 
$677 million were exported from the 
province in the past year, indicating 
also 12 percent growth in terms of 
weight year on year.
He named clinker, petrochemicals, 
service goods for factories, and vege-
tables as the main exported items and 
the United Araba Emirates (UAE), Chi-
na, Brazil and European countries as 
the major export destinations.
The official further announced that 
20.56 million tons of commodities 
worth $10.197 billion have been im-
ported to the country through Khuz-
estan province in the past year, indi-
cating 51 percent rise in value and 18 
percent growth in weight year on year.
He said that 99 percent of the prov-
ince’s imported goods were basic 

goods, which include corn, oil, rice, 
wheat and factory raw materials, im-
ported from Russia, Ukraine, Brazil 
and other countries.
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 country’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 products worth $48 
billion in the previous 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 tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official underlined.

Annual non-oil export from Khuzestan province

Golestan province, in the northeast of 
Iran, exported commodities worth $53.6 
million to the members of the Eurasian 
Economic Union (EAEU) in the past Irani-
an calendar year 1400 (ended on March 
20), a provincial official announced.
Darvish-Ali Hassanzadeh, the acting 
head of the province’s Industry, Mining 
and Trade Department, said that the 
export from Golestan to EAEU member 
states rose by 100 percent in the past 
year. As announced by the spokesman 
of the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), Iranian exports 
to the members of the Eurasian Econom-
ic Union exceeded $1.170 billion in the 
previous year, to register a 12-percent 
increase year on year.
Iran exported over 2.770 million tons 
of commodities to the five members of 
the mentioned union in the said year, 
3.5 percent more than the figure for the 
preceding year, Ruhollah Latifi has stat-
ed.

Russian Federation with $583.658 mil-
lion was the top destination for Iranian 
products among the EAEU members, 
followed by Armenia with $302.343 mil-
lion, Kazakhstan with $188.866 million, 
Kyrgyzstan with $78.900 million, and 
Belarus with $16.813 million of imports, 
the official said.Iran also imported over 
10.356 million tons of goods valued at 
$4.472 billion from the block in the said 
year, to register a 90 percent rise in val-
ue and a 73 percent increase in terms of 
weight, compared to the preceding year.
Russian Federation with $4.053 billion, 
Kazakhstan with $379.271 million, Bela-
rus with $28.605 million, Armenia with 
$9.071 million, and Kyrgyzstan with 
$1.663 million were the top five sources 
of Iranian imports.
Iran and Eurasian Economic Union 
reached a preferential trade agreement 
(PTA) in October 2018 based on which 
about 862 commodity items were sub-
jected to preferential tariffs.

The interim agreement enabling the for-
mation of a free trade area between Iran 
and the EAEU was signed on May 17, 
2018, and officially came into force on 
October 27, 2019.
The two sides have also announced the 
decision for upgrading the mentioned 
PTA into a free trade agreement by the 
end of 2022.
Iran is a very important market in the 
region and the development of ties with 
this country is of high significance for 
the EAEU members (Russia, Belarus, 
Armenia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan).
The preferential trade agreement be-
tween Iran and this union has laid the 
ground for the expansion of trade ties 
between the two sides.
The agreement with the bloc has in-
creased Iran’s exports to the EAEU 
member states significantly, which is a 
turning point for the Islamic Republic’s 
plans for boosting non-oil exports dur-
ing the U.S. sanctions.

Golestan province exports products worth $53.6m to EAEU members in a year

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 1,433 points to 1.521 million on 
Wednesday.
As reported, over 12.68 billion securities worth 
63.999 trillion rials (about $230.2 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index dropped 2,260 points, but 
the second market’s index rose 859 points.
TEDPIX gained 58,000 points (four percent) to 
1.512 million in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
As reported, the indices of Tehran Oil Refining Com-

pany (TORC), Iran Khodro Investment Development 
Company (IKIDO), Social Security Investment Com-
pany (SSIC), Iran Khodro Company (IKCO), Saipa 
Company, and Isfahan Oil Refinery were the mostly 
followed ones during the past week.
TEDPIX also rose 145,000 points (10.5 percent) in 
the past Iranian month Farvardin, the first month of 
the Iranian calendar year (March 21-April 20).
Head of Securities and Exchange Organization 
(SEO) Majid Eshqi has said 25 new major compa-
nies are ready to offer their shares at the country’s 
stock exchange.

“Many initial public offerings (IPOs) are going to be 
made in the near future, and now about 25 compa-
nies are ready to enter the market,” Eshqi told IRNA 
on April 24.
“Over the last six months, we have been preparing 
initial offerings in accordance with market condi-
tions and the balanced entry of liquidity into the 
market. Currently, Tehran Stock Exchange and Iran 
Fara Bourse (IFB) officials and experts have made 
the necessary plans so that the initial public offer-
ings can be made in accordance with the best con-
ditions for capital to enter the market,” he explained.

TEDPIX drops 1,400 points on Wednesday
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و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به 
مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت 
حرفه ای گفت: ارتقای ایمنی و سالمت 
شغلی ضامن افزایش امنیت و سالمت 
کارکنان در محیط کار است که این کار 
جز با همکاری همدیگر و ایجاد فرهنگ 
ایمنی و سالمت در بین کارکنان میسر 

نخواهد شد.
حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت 
حرفه ای در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
 )ILO( اظهار کرد: سازمان بین المللی کار
از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث 
و بیماری های شغلی مراسمی را در این 
روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه 
است برگزار می کند، ضمن اینکه روز 
جهانی ایمنی و سالمت شغلی در واقع یک 
فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه 
کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان 
است که در 28 آوریل هر سال این مراسم 
برگزار می شود.وی افزود: برگزاری این 
مراسم یک بخش مهم از استراتژی های 
جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای 
ایمنی و سالمت شغلی در همه محیط های 
کاری است که باعث ارتقای آگاهی های 
مردم و همچنین افزایش امنیت و سالمت 
در محیط کار می شود. همچنین سازمان 
بین المللی کار )ILO( از برگزاری این 
مراسم توسط کلیه دولت ها، سازمان ها 
و بخش های خصوصی و کارفرمایان و 

کارخانجات حمایت و پشتیبانی می کند.
و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
مبارکه  فوالد  شرکت  محیط زیست 
پاندمی  طول  در  کرد:  خاطرنشان 
کووید-19، مشاهده کردیم که داشتن 
یک سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای 
)OSH( قدرتمند که شامل مشارکت 
معنادار دولت ها، کارفرمایان، کارگران، 
فعاالن بهداشت حرفه ای، عوامل اجرایی 
سالمت عمومی و همه مقامات )مرتبط در 
سطح ملی و شرکت(، جهت ایمن سازی 
شرایط محیط های کاری و صیانت از 
ایمنی و سالمت کارکنان سازمان است 

بسیار مهم و حیاتی محسوب می شود.
وی اذعان داشت: حفظ ایمنی و سالمت 
کارگران از طریق گفت وگوی اجتماعی 
مؤثر، برگزاری اثربخش آموزش های 
ایمنی و بهداشت حرفه ای و مشارکت 
فعال کارکنان در تمام مراحل فرایندهای 
تصمیم گیری ایمنی و بهداشت حرفه ای 
میسر است و دست یافتن به این مهم شامل 
توسعه و بازنگری چارچوب های نظارتی و 
خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای برای 
رسیدگی به چالش های پایدار و جدید 
ایمنی و بهداشت حرفه ای گرفته و کاربرد 

واقعی در سطح محل کار است.
مدرسی فر تصریح کرد: گفت وگوی 
اجتماعی و ارائه آموزش های مؤثر نه تنها 
به بهبود سیاست ها و استراتژی های ایمنی 
و بهداشت حرفه ای کمک می کند، بلکه 
ایجاد مالکیت و تعهد همه همکاران نیز 
ضروری است و راه را برای اجرای سریع 

و مؤثرتر آن آسان تر می کند.
وی مشارکت همه کارکنان در جهت 
مقابله با پاندمی کووید 19 و انجام کار 
ایمن در سال گذشته درجهت دست یابی 
به نتایج مطلوب ایمنی، فرهنگ ایمنی 
کارکنان فوالد مبارکه را ستود و بیان 
داشت: در محل کار، فرهنگ ایمنی و 
بهداشت حرفه ای قوی فرهنگی است 
که در آن حق داشتن یک محیط کار 
ایمن و سالم توسط مدیریت و کارگران 
ارزش گذاری و ترویج می شود. فرهنگ 
ایمنی و بهداشت حرفه ای مثبت، از طریق 
مشارکت معنادار همه طرف ها در بهبود 
مستمر ایمنی و سالمت در محل کار میسر 
می گردد. مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: در یک محل کار با فرهنگ ایمنی و 
بهداشت حرفه ای قوی، کارگران احساس 
راحتی می کنند که نگرانی های خود را در 
مورد خطرات احتمالی ایمنی و بهداشت 
حرفه ای یا خطرات در محل کار مطرح 
کنند و مدیریت با کارگران برای یافتن 
راه حل های مناسب، مؤثر و پایدار فعاالنه 
همکاری می کند که این امر مستلزم ارتباط 
و گفت وگوی باز است که بر پایه اعتماد و 

احترام متقابل بنا می شود.

ارتقای ایمنی ضامن افزایش 
امنیت و سالمت در محیط کار

به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت 
شغلی مطرح شد:

خبر اول
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای اصفهان از 
تردد 3۶۵ میلیون و ۵00 هزار وسیله 
نقلیه در سطح راه های استان در سال 

گذشته خبر داد.
محمدعلـی صلواتی بمناسـبت روز 
ملی ایمنـی و حمـل و نقـل در جمع 
خبرنگاران، افـزود: این میـزان تردد 
نسبت مدت مشابه سـال گذشته 11 

درصـد افزایش یافته اسـت.
وی ادامـه داد: سـال گذشـته بیـش 
از هفـت میلیـون مسـافر به وسـیله 
نـاوگان مسـافری اسـتان جابه جـا 
شـدند و اصفهان پس از اسـتان های 
تهران و مشـهد در رتبه سـوم میزان 

جابه جایـی مسـافر قـرار دارد.
معـاون حمـل و نقـل اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اصفهـان اظهـار داشـت: بیـش از 9 
هـزار راننـده نـاوگان حمـل ونقـل 
مسـافر و بیـش از پنج هزار دسـتگاه 
خـودرو در ایـن نـاوگان از جملـه 
اتوبـوس، مینی بـوس و سـواری در 

اسـتان اصفهـان وجـود دارد.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان 

از نظر حمـل و نقل در جایگاه بسـیار 
خوبـی قـرار دارد و در هـر کـدام از 
شـاخص های حمل و نقلی رتبه اول 
و یا دوم کشـور را به خـود اختصاص 

داده اسـت.
صلواتـی اضافه کرد: سـال گذشـته 
۵2 میلیون تـن کاال از مبداء اسـتان 
اصفهان به سـایر نقاط کشـور حمل 
شـد و این اسـتان در ایـن زمینه رتبه 

اول کشـور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به وجود 3۵ هزار ناوگان 
بار جاده ای و ۴۵ هــزار راننده باری 
در اســتان اصفهان، بیان کرد: 1۶0 
شرکت مسافری، ۴۶0 شرکت باری، 
هفت پایانه بار و 31 پایانه مسافری 
و 12 مرکز معاینــه فنی خودورهای 

سنگین در این استان وجود دارد.
•عامل ۷۰ درصد تصادف در 

استان اصفهان انسانی است
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: 
۷0 درصد علت تصادف جاده ای در 
این اســتان به عامل انسانی مربوط 
می شود و بقیه به ترتیب شامل عوامل 

محیطی، وسیله نقلیه و جاده است.

وی با اشـاره بـه اهمیـت جلوگیری 
از تخلفـات رانندگـی افـزود: بـرای 
کاهـش حـوادث رانندگـی بایـد 
فعالیت هـای فرهنگـی و آمـوزش 
مـردم و جوانـان در اسـتان افزایـش 

یابـد.
صلواتی خاطرنشان کرد: تصادفات، 

زاییده تخلفات هستند و باید در این 
زمینه مطالبه و فرهنگ سازی الزم در 
جامعه انجام شود و تخلفات رانندگی 
برای متخلفان هزینه اجتماعی داشته 
باشد و رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی باید برای همه مردم به 
هنجار تبدیل شود و از قانون شکنی 

جلوگیری شود.
استان اصفهان دارای 11 هزار و ۵00 
کیلومتر راه اسـت که بدلیل موقعیت 
خـاص آن در مرکز بعنوان چهـار راه 
ترانزیت بار و مسـافر کشور، ُرتبه اول 
حمل بـار و رتبه سـوم حمل مسـافر 

را داراست.

نوسان قیمت اصلی ترین چالش در توسعه 
کشت گلخانه ای در استان اصفهان است. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: نوسان قیمت ها و متغیر بودن 
هزینه احداث، اصلی ترین چالش در توسعه 
کشت گلخانه ای در این استان است. احمدرضا 
رییس زاده افزود: افزایش قیمت و ناپایداری نرخ 
وسایل و ادوات اولیه احداث گلخانه ها، به یک 
چالش اساسی تبدیل شده است و از همین رو 
سرمایه گذاران با سختی و مشقت به این عرصه 

وارد می شوند.
وی اضافه کرد: انواع آهن آالت و لوله اتصاالت 
در سال های اخیر با افزایش چشمگیر قیمت 
روبه رو بودند و در یکی 2 سال گذشته نوسان 

قیمت در آن ها بیشتر شد.
مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان اظهارداشت: افزایش دستمزد کارگری 
و خدمات نیز قیمت تمام شده راه اندازی 
گلخانه های جدید را بیشتر کرده است و در 
مجموع بدون حمایت و تسهیالت، توسعه این 

بخش دشوار خواهد بود.
رییس زاده گفت: تسهیل در صادرات از دیگر 
مقوله هایی است که برای توسعه کشت 
گلخانه ای در استان اصفهان به آن نیاز داریم که 
همکاری و تعامل سایر نهادها و دستگاه های 

اجرایی و متولی را می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان های دهاقان، 
شهرضا، تیران و کرون، چادگان و نجف آباد 
بیشترین گلخانه های استان را در خود جای 
داده اند و تولیدات آن ها حدود 380 هزار ُتن 
در سال و بالغ بر یک چهارم آن صادراتی است. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان ادامه داد: خیار، گوجه، فلفل دلمه ای 
رنگی، بادمجان، توت فرنگی، سبزی برگی و 
غده ای و همچنین گل زینتی در گلخانه های 
استان استحصال می شود. به گزارش ایرنا، 
استان اصفهان با داشتن ۵۶8 هزار هکتار 
اراضی کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت 
استان، 3.۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را 

به خود اختصاص داده است.

مدیر امور باغبانی کشاورزی اصفهان گفت: 

نوسان قیمت اصلی ترین چالش درتوسعه کشت گلخانه ای
ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان در پی بروز حادثه برای یکی 
از گروه های سرود در حاشیه این رویداد اعالم 
کرد: اعضای گروه سرود نوجوانان در سالمت 
کامل بسر می برند و با عوامل مقصر در این 
حادثه برخورد جدی شد. به گزارش ایرنا، فیلم 
کوتاهی با عنوان »سقوط گروه تواشیح از روی 
استیج در نمایشگاه بین المللی اصفهان« از 
شامگاه چهارشنبه در شبکه های اجتماعی 
بازنشر شده است که در آن گروهی از نوجوانان 
بر روی جایگاه حضور دارند اما جایگاه همراه با 
اعضای گروه سقوط می کند. بر این اساس، ستاد 
برگزاری هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان روز پنجشنبه اعالم کرد: در سومین 
روز هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت، جایگاه 
موقت پیش بینی شده برای برگزاری مراسم 
هنگام اجرای یکی از گروه های سرود با مشکل 
رو به رو شد که این اتفاق، ناراحتی خانواده ها 
و جامعه فعاالن قرآنی را بدنبال داشت. ستاد 
برگزاری هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 

اصفهان عنوان کرد: پس از بررسی ها مشخص 
شد که این اتفاق بدلیل مشکل فنی در نصب 
جایگاه رخ داد اما به لطف خداوند و به برکت 
ماه رمضان، هیچ آسیبی به نوجوانان حاضر 
روی جایگاه وارد نشده است. در این پیوند، 
ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان با عذرخواهی از قصور بوجود 
آمده، اعالم کرد: با پیمانکاران و عوامل اجرایی 
مقصر در این حادثه برخورد جدی صورت گرفته 
و فعالیت آنها در نمایشگاه بین المللی اصفهان به 

حالت تعلیق درآمده است.
بنا بر اعالم ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت اصفهان در حاشیه برگزاری 
نمایشگاه مذکور، ده ها برنامه جانبی برای 
استفاده و بهره برداری خانواده ها پیش بینی و اجرا 
شده که با استقبال بی نظیر مردم روبه رو است. 
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
روز دوشنبه پنجم اردیبهشت جاری در محل 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان گشایش 

یافت و تا 10 اردیبهشت ادامه دارد.

ستاد برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان اعالم کرد: 

اعضای گروه سرود نوجوانان اصفهان در سالمت کامل هستند

همزمان با روزهای آخر ماه پر برکت رمضان و 
هفته بسیج کارگری، محفل نورانی انس با قرآن 
کریم، چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه سال جاری، 

مصادف با 2۵ ماه مبارک رمضان در مسجد الغدیر 
ذوب آهن برگزار شد. در این محفل قرآنی که 
به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، 

روابط عمومی و دارالقرآن الکریم شرکت و با 
حضور سرهنگ عطایی فرمانده بسیج گارگری 
استان، سرهنگ شیری جانشین فرماندهی سپاه 
لنجان، تعدادی از معاونین، مدیران و همکاران 
بسیجی پایگاه ها و شرکت کنندگان جلسات 
مختلف قرآنی ذوب آهن در ماه مبارک رمضان 
برگزار شد، آیت ا... رهبر مسئول هماهنگی 
تبلیغات اسالمی به اهمیت قرآن و تعالیم نورانی 
آن در زندگی دنیوی و اخروی مسلمانان اشاره 
کرد و با بیان مواردی از آیات و روایت مرتبط با 
قرآن کریم، گفت: یادگیری و آشنایی با قرآن 
کریم در جلسات و محافل قرآنی حاصل می شود 
و حضور در این جلسات به همراه یادگیری و یاد 
دادن قرآن و تعالیم نورانی آن به ویژه در ماه 
مبارک رمضان وظیفه هر مسلمان و موجب 

سربلندی و سعادت آن ها است.

سرهنگ مهران مختاری، فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان نیز ابراز امیدواری نمود که 
این برنامه ها همچون گذشته در سال های بعد نیز 
به نحو احسن ادامه یابد.  استاد امین پویا، قاری 
و داور بین المللی قرآن که به عنوان قاری مدعو 
در این محفل حضور داشت، گفت: جلسات و 
برنامه های قرآنی در ذوب آهن اصفهان بسیار با 
شکوه بوده و این محفل نیز بهترین محفل قرآنی 
است که در بین ۷0 محفل قرآنی ماه مبارک 

امسال شاهد آن بود ام.
شایان ذکر است؛ در این محفل برنامه هایی از 
جمله قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری 
بین المللی امین پویا و قاریان ذوب آهن اصفهان 
و اجرای گروه تواشیح تنزیل سده لنجان در بیان 
عظمت قرآن و شهید این ماه موالی متقیان 

حضرت امیر المومنین علی )ع( اجرا شد.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در ذوب آهن اصفهان 

قرآن راهنمای زندگی دنیوی و اخروی مسلمانان است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: هدف نهایی تشکیل قرارگاه آب این استان 
و کارگروه های تخصصی ذیل آن احیای رودخانه 

زاینده رود است.
مهران زینلیان افزود: متولی اصلی در اجرای 
برنامه های مرتبط با احیای زاینده رود دستگاه های 

اجرایی هستند و استانداری نیز نقش راهبری 
و پشتیبانی خود را در این مسیر ایفا خواهد کرد. 

وی که در جلسه کارگروه های تخصصی زاینده 
رود سخن می گفت ادامه داد: ارتباطات مناسب با 
نهادهای باالدستی، ذینفعان و ذیمدخالن در پیشبرد 

امور برای احیای زاینده رود ضروری است.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان اظهارداشت: 
نظارت مستمر مدیران دستگاه ها بر فعالیت های 
مرتبط با این موضوع، لزوم کاربردی و خروجی محور 
بودن جلسات کارگروه ها، برگزاری منظم جلسات 
به صورت هفتگی، پاسخگو بودن و گزارش دهی 
کارگروه ها به استانداری و استفاده از ظرفیت روابط 
عمومی ها و واحدهای حقوقی دستگاه ها برای 

دستیابی به هدف نامبرده ضرورت دارد.

جلسه کارگروه های تخصصی زاینده رود با معارفه 
مسووالن کارگروه های تخصصی قرارگاه آب 
استان اصفهان و احیای زاینده رود با حضور مدیران 

دستگاه ها و مسووالن برگزار شد.
اصفهان وضعیت آبی نابسـامان و کم سـابقه ای 
را در نیم قـرن اخیـر سـپری می کنـد بطوریکـه 
رودخانـه زاینـده رود در 2 دهـه اخیـر از سـد چم 
آسـمان در شهرسـتان لنجـان واقـع در غـرب 
اسـتان تا تـاالب گاوخونی به دفعات خشـکانده 
و از مهر سـال 99 تاکنون نیـز، این موضـوع باز 
تکرار می شـود. زاینـده رود کـه به طـول افزون 
بـر ۴۵0 کیلومتـر بزرگتریـن رودخانـه منطقـه 
مرکزی ایـران به شـمار مـی رود، در سـال های 

گذشـته به دفعات خشـک شـده اسـت.

معاون استاندار در جلسه کارگروه های تخصصی زاینده رود:

هدف نهایی »قرارگاه آب« احیای رودخانه است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبرداد:

ثبت بیش از ۳۶۵ میلیون تردد درراه های استان

رویـداد سـاالنه اعطـای »جایـزه فنـاوری مرحـوم دکتـر مهـدی 
برنجکـوب« بمنظور تجلیل از مقـام مرحوم برنجکـوب و ادامه راه او 
در توسـعه هر چه بیشـتر صنعت امنیت کشـور و با حمایت شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، دانشـگاه صنعتی اصفهان و انجمن رمز 
ایران و همچنین خانواده او و شـرکتی که توسـط مرحوم برنجکوب 

پایه گـذاری شـد، برگزار می شـود.
مرحـوم مهـدی برنجکوب، عضـو هیـات علمـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان و از پیشـگامان توسـعه دانش و فنـاوری بومـی رمزنگاری 
و »امنیـت فضـای تبـادل اطالعـات« )اَفتا( در کشـور بود که سـال 

۱۳۹۶ پـس از تحمـل یـک دوره بیماری درگذشـت.
سـید محمد دخیل علیان روز چهارشـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنا افزود: امسـال در دومیـن دوره ایـن رویداد، بمنظور گسـترش 
سـطح مخاطبان و گسـترش هرچه بیشـتر فعالیت تیم هـای فناور 
و شـرکت های نوپا، محورهـای بالک چین )زنجیره بلـوک( و هوش 

مصنوعـی به موضوع هـای آن اضافه شـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه شـهریور پارسـال نخسـتین جایـزه فناوری 
دکتـر برنجکوب بـه شـرکت فنـاور برتـر در زمینـه امنیـت فضای 
تبادل اطالعات اهدا شـد، اظهار داشـت: امسـال در دومیـن رویداد 
جایـزه دکتـر برنجکـوب، دسـتاوردهای نوآورانـه دانشـگاهیان و 
فنـاوران در حوزه هـای امنیت فنـاوری اطالعات )اَفتـا(، بالک چین 
و هـوش مصنوعـی بـا محوریـت صنعـت افتـا در قالـب تیم هـا و 
شـرکت های نوپای فناور )اسـتارتاپ( مـورد ارزیابی قـرار می گیرد 

و به تیـم یـا شـرکت برگزیده جایـزه اعطـا خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن دوره از رویـداد، عـالوه بـر شـرکت های 
حقوقی، تیم ها و هسـته های فناور نیز کـه دارای نـوآوری و فناوری 
در ایـده، تولید محصـول یـا ارائه خدمـت در حـوزه امنیـت فضای 
تبـادل اطالعـات )افتـا(، بالک چیـن و هـوش مصنوعـی هسـتند، 
می توانند شـرکت کنند، اضافـه کرد: امنیـت اطالعـات فقط بحث 
محرمانگـی داده هـا و رمـز کـردن آنهـا نیسـت بلکه سـرویس های 

دیگـری نیـز در این زمینـه مطرح اسـت.
دخیل علیـان با اشـاره بـه اینکه سـال گذشـته تجربه هـای خوبی 
در برگزاری نخسـتین رویـداد جایزه دکتـر برنجکوب بدسـت آمد، 
خاطرنشـان کرد: عالوه بـر جایزه نقدی کـه به تیم برگزیـده رویداد 
اهدا شـد از محل صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی نیز تسـهیالت کم 

بهره سـه میلیـارد ریالی بـه آن تعلـق گرفت.
وی با بیان اینکه امسال نیز موافقت اولیه برای حمایت صندوق نوآوری 
و شکوفایی از تیم یا شرکت برگزیده جایزه دکتر برنجکوب صورت 
گرفته است، تصریح کرد: رویداد جایزه دکتر برنجکوب، یک تیم 
برگزیده دارد که به آن جایزه و تندیس تعلق می گیرد اما به تیم های 

دوم و سوم نیز جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام برای شرکت در دومین رویداد جایزه 
فناوری دکتر برنجکوب از اول اردیبهشت جاری آغاز شد، گفت: عالقه 
مندان تا پایان تیر برای ثبت نام و ارسال مدارک فرصت دارند و از تیم 
برگزیده در شهریور امسال و همزمان با نوزدهمین کنفرانس بین 

المللی انجمن رمز ایران، تجلیل خواهد شد.
دبیر »جایزه فناوری دکتر برنجکوب« از جمله اهداف این رویداد را 
تقویت روحیه کارآفرینی و تشویق دانشجویان به انجام پژوهش های 
کاربردی، تشویق برای ارائه فناوری های نو و ساخت محصوالت و 
خدمات نوآورانه و حرکت به سمت خودکفایی و صادرات در زمینه 

امنیت فضای تبادل اطالعات برشمرد.
دخیـل علیـان ادامـه داد: تـالش مـا بر این اسـت کـه دانشـجویان 
بتواننـد روی پـای خـود بایسـتند و ایده هـای نوآورانـه خـود را بـه 

محصـول تبدیـل کنند.
متقاضیان شرکت در دومین رویداد اعطای »جایزه فناوری مرحوم 
دکتر مهدی برنجکوب در صنعت افتا« تا پایان تیر امسال فرصت دارند 

مدارک خود را به سامانه berenjkoub-prize.ir ارسال کنند.
نوزدهمیـن کنفرانـس بین المللـی انجمـن رمـز ایـران ۱۰ و ۱۱ 

شـهریور امسـال در دانشـگاه گیـالن برگـزار خواهـد شـد.
امـروزه فضـای تولیـد و تبـادل اطالعـات شـامل اطالع رسـانی، 
داده ورزی، ارائـه خدمـات، مدیریت و کنتـرل و ارتباطـات از طریق 

سـازوکارهای الکترونیکـی و مجـازی اسـت.
این فضا در معـرض آسـیب ها و تهدیدهای گوناگونـی نظیر ارتکاب 
جرائـم سـازمان یافته، تخریـب بانک هـای اطالعاتـی، حمـالت 
ُمختل کننـده خدمات، جاسوسـی، نقـض حریم خصوصـی و نقض 
حقوق مالکیت معنوی اسـت بـه همین دلیـل پرداختن بـه امنیت 
این فضـا به عنـوان یـک ضـرورت و اولویت کشـور تلقی می شـود.

دبیر رویداد »جایزه فناوری دکتر برنجکوب« گفت: 
هوش مصنوعی و بالک چین با محوریت امنیت فضای 
تبادل اطالعات به موضوع های رقابتی دومین دوره این 

رویداد که شهریور امسال برگزار می شود، اضافه شد.

 دبیر رویداد »جایزه فناوری دکتر برنجکوب« 
خبر داد:

اضافه شدن هوش مصنوعی و 
بالک چین به محورهای رویداد

خبر روز

مدیرعامـل بنیـاد کرامـت رضـوی گفـت: ۱۰۸ مـادر زندانـی 
بـا حمایـت آسـتان قـدس رضـوی طی یـک سـال گذشـته از 
بنـد آزاد شـدند. محمدحسـین اسـتادآقا درسـفر بـه اصفهان 
بـا حضوردرویـژه برنامـه یـک شـهر ضیافـت بـرای کمـک بـه 
آزادی زندانیـان جرائـم غیرعمدافـزود: ۱۳۷ مادربـه دلیـل 
محکومیت هـای غیرعمـد در زندان های کشـور قـرار گرفته اند 
کـه تاکنـون ۱۰۸ نفـر آنـان آزاد شـده اند. وی بیان کـرد: برای 

آزادی ایـن افـراد گذشـت شـاکیان، همـکاری خـادم یـاران و 
کمک های آسـتان قدس توام شـده تـا ایـن اتفاق رقـم خورده 

اسـت. 
مدیرعامـل بنیـاد کرامت رضـوی ادامـه داد: خـادم یـاران ۱۱ 
میلیـارد ریـال، ۲۰ میلیـارد ریـال مـردم و ۳۰ میلیـارد ریـال 
گذشـت شـاکیان در امـر آزادی زندانیـان نقش داشـته اسـت. 
وی اضافه کـرد: بنیـاد کرامت رضـوی ۲۵ میلیـار ریـال به این 

امر مهم اختصاص داده اسـت. اسـتادآقا با اشـاره بـه جنبه های 
معنـوی و خیرخواهـی مـردم اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد: 
بیشـترین زائران حرم رضوی متعلق بـه مردم این اسـتان بوده 
و کمک های آنـان در حوزه هـای مختلف مورد توجه اسـت. وی 
یادآورشـد: اهتمام مردم این دیـار بـرای آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمـد باعث شـده در ماه مبـارک رمضـان بیـش از ۲۰۰ نفر 

آزاد و زمینـه شـادی و خوشـحالی خانـواده آنان فراهم شـود.

در سفر مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی به اصفهان؛

۱۰۸ مادر زندانی با حمایت 
آستان قدس رضوی آزاد شدند
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 مریـم محسـنی  بـدون تردیـد فقـر 
و نابرابری هـای اقتصـادی از زمـرة 
مهم تریـن معضـات جامعه بشـری 
اسـت کـه از جایـگاه ویـژه ای در بین 
سـایر مسـائل اجتماعـی برخـوردار 
اسـت. فقر از بنیادی ترین مشکات و 
ناهنجارتریـن دردهای زندگی انسـان 
اسـت که با وجود پیشـرفت و توسـعه 
گسـترده در زندگی بشـری، میزان آن 
نه تنهـا کاسـته نشـده بلکه بـر طبق 
آمارهـای موجـود در حـال افزایـش 
اسـت. مشـکات فقر صرفـاً منحصر 
به پیامدهای خود فقر نمی باشـد، بلکه 
مشکات این مسـاله اجتماعی زمانی 
شـدت پیـدا می کند کـه آن بسترسـاز 

انحرافـات می گـردد.
• فقـر، وقـوع انحرافـات و 

میـزان آن افزایـش 
ارتبـاط بیـن فقیـران، گرسـنگان و 
بی خانمان هـا بـا سـارقان، قاتـان، 
معتـادان در حوزه هـای مختلف علمی 
از قبیـل، علـوم اجتماعـی، اقتصـادی 
و روان شناسـی، موضـوع تحقیـق و 
پژوهش هـای مختلـف قـرار گرفته و 
از منظرهـای گوناگـون بـه آن توجـه 
گردیده اسـت؛ به گونـه ای کـه در هر 
زمـان و بـه تناسـب شـرایط، امکانات 
و فضـای جامعـه، راه حل هایـی در 
برخـورد بـا آن در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. فقـر و انحرافـات اجتماعـی 
از جملـه پدیده هایـی هسـتند کـه 
بـه نظـر بسـیاری از صاحـب نظـران 
بـا هـم مرتبـط می باشـند. تحقیقات 
و پژوهش هـا در عیـن حـال کـه 
مؤیـد وجـود رابطـة مسـتقیم بیـن 
فقـر و انحرافـات نیسـت، امـا وجـود 
همبسـتگی میـان آن دو را تأییـد 
می نمایـد. بـر ایـن اسـاس فقـر بـه 
عنوان یکـی از مسـائل اجتماعـی، در 
وقـوع انحرافـات و افزایش میـزان آن 
به ویـژه در زمینـه جرائم زنـان، اعتیاد 
و سـرقت تأثیر گذار اسـت. در رویکرد 
دینی نیز این همبسـتگی میـان فقر و 
انحرافـات اجتماعی مورد تأیید اسـت. 
بر این اسـاس فقر انگیزش روی آوری 
بـه کجـروی را افزایـش می دهـد؛ 
همچنـان کـه رفـاه طلبـی در روی 
آوری بـه جرائـم، انگیـزة بسـیار قوی 

. شـد می با
•  دهـک درآمـدی مرزبنـدی 
مشـخصی بـرای خانوارهـا 

نیسـت
بر اسـاس اعـام معاونت رفـاه وزارت 

تعاون، کار و رفـاه اجتماعی، از مجموع 
۲۴ میلیـون و ۹۰۱ هـزار و ۶۹۶ خانوار 
ایرانی یارانه بگیـر، ۳۸ درصد فقیر، ۵۵ 
درصـد متوسـط و ۷ درصد برخـوردار 
هسـتند کـه سیاسـتگذار بـا اسـتفاده 
از آن می توانـد سیاسـت حمایتـی 
متناسـب با هر یک را به اجـرا بگذارد. 
دسـته بندی خانوارهـا بـه منظـور 
شـناخت بهتر نیازهای هر گـروه برای 
اجرای سیاست های حمایتی متناسب 
با هرگـروه صـورت می گیـرد. در حال 
حاضـر اطاعـات مرتبـط با حسـاب 
بانکی افـراد شـامل واریـز بـه کارت، 
خرید از کارت و مانده حساب در پایگاه 
اطاعات رفـاه ایرانیان به روزرسـانی 
می شـود. بنابراین، از این سـو می توان 
خانوارها را در دهک هـا یا صدک های 
مختلـف درآمدی طبقه بندی کـرد. اما 
بایـد توجه داشـت که دهـک درآمدی 
مرزبنـدی مشـخصی بـرای خانوارها 
نبـوده و بـه تنهایـی نمی توانـد بـه 
عنـوان مـاک تمیـز دادن خانوارهـا 
از یکدیگـر مـورد اسـتفاده قـرار 
گیـرد. بنابرایـن الزم اسـت در کنـار 
دهـک، بـرای دسـته بندی از سـایر 
ویژگی هـای خانـوار نیـز بهره بـرد. به 
طور کلـی امـکان شناسـایی دقیق تر 
دهک هـای باالیـی و دهک هـای 
پایینـی بیشـتر از دهک هـای میانـی 

ازایـن رو در  امکان پذیـر اسـت. 
دسـته بندی خانوارهـا، از معیاردهـک 
می تـوان برای شـناخت دو سـر توزیع 
درآمد خانوارها یعنـی پردرآمدترین ها 
و کم درآمدترین هـا اسـتفاده کـرده و 
برای سایر قسـمت های توزیع، از سایر 

ویژگی هـای خانـوار بهـره بـرد.

•تنهـا ۳۰ درصـد خانوارهای 
فقیر تحت پوشـش نهادهای 

حمایتی هسـتند
در پایــگاه اطاعــات رفــاه ایرانیــان، 
اطاعــات درآمــدی و معیشــتی 
از جمعیــت ۷۷.۴ میلیــون نفــر 
ــع آوری  ــر در کشــور جم ــه بگی یاران
ــات  ــن اطاع ــاس ای ــده و براس ش
یــک دســته بنــدی از خانوارهــا 
صــورت گرفتــه اســت. در ایــن 
ــاس  ــا براس ــدی خانواره ــته بن دس
ــروه  ــه گ ــه س ــدی ب ــت درآم وضعی
فقیــر، متوســط و برخــوردار تقســیم 
ــد  ــا ۳۰ درص ــع تنه ــده اند. در واق ش
ــش  ــت پوش ــر تح ــای فقی خانواره
ــه  ــتند. البت ــی هس ــای حمایت نهاده
خانوارهــای فقیــر، خانوارهایــی 
هســتند کــه دو شــرط از ســه شــرط 
ــج  ــر را داشــته باشــند و عضــو پن زی
اول همچنیــن تحــت  دهــک 
پوشــش نهــاد حمایتــی و فاقــد 
ــن  ــا ای ــه ب ــند ک ــت باش ــد ثاب درآم
ســه شــرط، حــدود ۹.۳ میلیــون 
ــده اند.  ــایی ش ــر شناس ــوار فقی خان
ــه دو  ــن خانوارهــا ب دســته بنــدی ای
ــامل ۲.۸  ــش )ش ــت پوش ــروه تح گ
ــد از  ــه ۳۰ درص ــوار ک ــون خان میلی
کل خانوارهــای فقیــر را تشــکیل 
می دهــد( و فاقــد پوشــش نهــاد 

ــون خانوار  ــامل ۶.۶ میلی حمایتی )ش
ــد از کل خانوارهای فقیر(،  و ۷۰ درص
ــد  ــه دســت می ده ــکان را ب ــن ام ای
ــرای  ــا سیاســت گذاری متناســب ب ت
هــر گــروه بــه اجــرا گذاشــته شــود. 
ــه  ــود آنک ــا وج ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ــاد  ــش نه ــت پوش ــای تح خانواره
حمایتــی بــه طــور متوســط در 
ــته و  ــرار داش ــری ق ــک پایین ت ده
ــا  ــادی آنه ــای اقتص ــایر متغیره س
ــر  ــای فقی ــر از خانواره ــز پایین ت نی
ــه  ــا ب ــت، ام ــش اس غیرتحت پوش
ــه  ــه پای ــورداری از بیم ــاظ برخ لح
ــد و  ــری دارن ــت بهت ــان وضعی درم
از ایــن رو اگــر قــرار اســت گروهــی 
بــه عنــوان اولویــت در طــرح 
پوشــش بیمــه همگانــی قــرار گیرد، 
ــش  ــد پوش ــر فاق ــای فقی خانواره
نهادهــای حمایتــی هســتند. بــه 
طورکلــی سیاســت هایی ماننــد 
بررســی آزمــون وســع و معرفــی 
ــش  ــد پوش ــای فاق ــی خانواره برخ
ــش  ــی، پوش ــای حمایت ــه نهاده ب
گســترده بیمه پایــه درمــان، حمایت 
از کــودکان دارای ســوءتغذیه، طــرح 
اشــتغال عمومــی و حمایــت نقــدی 
ــد کاالی  ــه منظــور خری ــاری ب اعتب
ــای  ــروه خانواره ــرای گ ــی ب اساس

فقیــر پیشــنهاد می شــود.

فقر در جامعه و بررسی دهک درآمدی
حلقههایاولیهزنجیرهآسیبهایاجتماعیازفقرآغازمیشود؛

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اخیراً در مسکو با والدیمیر پوتین 
دیدار کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز طی تماسی تلفنی 
با کرملین داشت. اردوغان از والدیمیر پوتین خواسته است مستقیماً با ولودیمیر 
زلنسکی گفتگو کند. در همین حال جدایی طلبان تحت حمایت روسیه همراه با 
نیروهای ارتش روسیه فشار حمات خود را بر مناطق شرق اوکراین افزایش 
داده اند و توانسته اند چندین ناحیه را در این قسمت تصرف کنند. در سوی مقابل 
آمریکا و متحدان غربی اوکراین مشغول هماهنگی برای دور تازه ای از ارسال 
تسلیحات نظامی به کی یف هستند. این در شرایطی است که بحران انسانی 
در اوکراین ادامه دارد و سازمان ملل تخمین زده است شمار جنگ زدگان 
اوکراینی که به کشورهای خارجی پناه برده اند به ۸.۳ میلیون نفر برسد. وزارت 
خارجه روسیه اعام کرده است که صدها نماینده پارلمان بریتانیا را در اقدامی 
تافی جویانه تحریم کرده است. کرملین گفته است این تصمیم در واکنش به 
وضع تحریم های بریتانیا علیه روسیه به خاطر جنگ در اوکراین اتخاذ شده است و 
این افراد کسانی بوده اند که »بیشترین نقش را در تصویب تحریم های ضد روسیه 
داشتند«. در اثر این تحریم ها دارایی های نمایندگان در روسیه توقیف می شود و 
آن ها اجازه سفر به این کشور را نخواهند داشت. پیش تر دولت والدیمیر پوتین، 
بریتانیا را به »تحریک کردن اوکراین به حمله به داخل خاک روسیه« متهم کرده 
بود. در پی انتشار بیانیه شرکت انرژی گازپروم روسیه مبنی بر توقف تحویل گاز 
به لهستان و بلغارستان، قیمت گاز اروپا تا ۲۴ درصد افزایش یافته است. بنابه 
گزارش ها این مبلغ در حالی به ۱۲۵ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است که 
با گرم شدن هوا و کاهش تقاضا برای گرم کردن خانه ها و ادارات انتظار می رفت 
قیمت انرژی نیز افت کند. در دیگر سو »کارل نهمر«، صدراعظم اتریش، ادعاها 
درباره پرداخت هزینه گاز وارداتی روسیه به روبل را رد کرد و گفت این »اخبار 
جعلی« توسط رسانه های روسیه منتشر شده اند. نهمر گفت: »شرکت نفت 
و گاز اتریش )OMV( به پرداخت هزینه های تحویل گاز از روسیه به یورو 
ادامه خواهد داد. اتریش به تحریم های مشترک اتحادیه اروپا که مورد توافق 
قرار گرفته اند دقیقاً پایبند است.« »لیز تراس«، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت 
غرب باید تجهیزات نظامی بیشتری از جمله تسلیحات سنگین، تانک و هواپیما 
به اوکراین بفرستد تا این کشور بتواند جنگ خود را علیه تهاجم روسیه تقویت 
کند. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین خواستار وضع تحریم های اقتصادی 
شدیدتر علیه روسیه شد و گفت غرب باید واردات نفت و گاز روسیه را »یک بار 
برای همیشه« متوقف کند. »اورزوال فن در الین«، رئیس کمیسیون اروپا، با 
انتقاد از قطع صادرات گاز روسیه به لهستان و بلغارستان، مسکو را به باج گیری 
از اروپا متهم کرد. وی با غیرقابل قبول خواندن این تصمیم گفت: »کشورهای 
عضو دقیقاً برای چنین سناریویی برنامه های اضطراری را از پیش اجرا کرده اند و 
ما در هماهنگی و همبستگی با آن ها کار کرده ایم.« رئیس کمیسیون اروپا اضافه 
کرد: »ما در حال بررسی برای یک واکنش هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا در 
این خصوص هستیم و همینطور به همکاری با شرکای بین المللی خود برای 
تأمین انرژی از طریق مسیرهای جایگزین ادامه خواهیم داد.« »کریل پتکوف«، 
نخست وزیر بلغارستان، گفت درخواست های شرکت گازپروم روسیه برای 
دریافت طلب خود به روبل و قطع متعاقب صادرات گاز به بلغارستان، »نقض 
فاحش قرارداد فعلی و باج گیری« است. گازپروم، غول صنایع انرژی روسیه، 
اعام کرد پس از لهستان عرضه گاز به بلغارستان را نیز متوقف کرده است. 
گازپروم گفته است این دو کشور از پرداخت هزینه محموله ها به روبل روسیه 
خودداری کرده اند و این شرکت از یک آوریل بدین سو هیچ مبلغی از لهستان و 

بلغارستان دریافت نکرده است.

گزارش ویژه 

گاز، تفنگ تازه پوتین
روسیهصادراتگازبهلهستانوبلغارستانراقطعکرد!

امین سریزدی : حمله نظامی روسیه به اوکراین در حالی شصت و 
سومین روز خود را پشت سر می گذارد که تالش های دیپلماتیک 
برای پایان دادن به جنگ شدت گرفته است، هرچند در حال حاضر 

چشم انداز روشنی برای پایان درگیری ها به چشم نمی خورد.

 پریســا جمدی  اضطــراب یکی از 
شایع ترین مشکات روانی است که تقریبًا 
۷.۶ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. اضطراب یک واژه عمومی 
مورد اســتفاده برای توصیف اختاالت 
مختلفی از جمله اختال اضطراب فراگیر، 
اضطراب اجتماعی و ترس است- و به طور 
کلی با احساسات دائمی همچون تنش، 
نگرانی و عصبانیت کــه می تواند زندگی 
روزمره را تحت تأثیر قرار دهد، مشخص 
می شود. جالب اینکه خوراکی ها می توانند 
به دلیل خواص تقویتی شان به حمایت از 

عملکرد مغز کمک کنند.
1. ماهی سالمون

است  مغذی  مواد  شامل  ماهی  این 
که برای سامت مغز مفید می باشند، 
از جمله ویتامین D و اسیدهای چرب 
و  اسید  ایکوساپنتانوییک   ،۳ امگا 
دوکوساهگزائنوئیک اسید. به منظور 
دستیابی به بهترین نتایج، سعی کنید ۲ تا 
۳ مرتبه در هفته ماهی سالمون میل کنید.

2. بابونه
این گیاه شامل خواص آنتی اکسیدانی و ضد 
التهابی است که می تواند به کاهش التهاب 
ناشی از اضطراب کمک کند. بابونه می تواند 
به تنظیم انتقال دهنده های عصبی مرتبط 
با خلق و خوی مانند سروتونین، دوپامین 
 )GABA( و گاما آمینوبوتیریک اسید

کمک کند.
۳. زردچوبه

حاوی  که  است  ادویه ای  زردچوبه 
کورکومین می باشد، و در ارتقاء سامت 
مغز و جلوگیری از اختاالت اضطرابی 
نقش موثری دارد. کورکومین دارای خواص 
آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است و به 
جلوگیری از آسیب به سلول های مغزی 
مرتبط با التهاب مزمن و استرس اکسیداتیو 

کمک می کند.
4. شکالت تلخ

شکات تلخ حاوی فاونول هایی از جمله 
اپی کاتچین و کاتچین است که ترکیبات 
گیاهی هستند و به عنوان آنتی اکسیدان ها 
عمل می کنند. طبق تحقیقات انجام شده 
فاونول های موجود در شکات تلخ به 
بهبود عملکرد مغز کمک کرده و اثر حفاظت 
نورونی دارند. فاونول ها جریان خون را به 
مغز و مسیرهای سیگنال دهی سلولی را 

افزایش می دهند.
5. ماست

پروبیوتیک یا باکتری های سالم موجود در 
برخی از انواع ماست برای سامتی بدن، 
از جمله سامت روان بسیار مفید است. 
غذاهای حاوی پروبیوتیک مانند ماست 
می توانند با کاهش التهاب و افزایش تولید 
انتقال دهنده های عصبی، مانند سروتونین، 
سامت روان را افزایش داده و عملکرد مغز 

را بهبود بخشند.

بفرماییدآرامبخش
غذاهاییبرایکاهشاضطراب

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: مدیریت پسماند در اصفهان به 
نسبت کل کشور سبک پیشتازانه دارد، اما حرکت پیشرو باید به سمتی باشد که عمده تفکیک 
در مبدأ انجام شود. مهدی طغیانی در بازدید از سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: وضعیت مدیریت پسماند در اصفهان مطلوب است و از گذشته تاکنون اقدامات 

زیادی در این عرصه انجام شده است.
وی با بیان اینکه زیربنای کار مدیریت پسماند در شهر اصفهان نسبت به دیگر شهرهای 
کشور بسیار قابل قبول است، تصریح کرد: البته وضعیت مدیریت پسماند به نسبت دیگر 

کشورهای پیشرفته نامطلوب است و تاش جدی تری را می طلبد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: یک مشکل جدی که در عرصه مدیریت پسماند 
کشور و به تبع شهر اصفهان به چشم می خورد که در صورت محقق سازی منجر به کاهش 
زیاد هزینه ها و بهبود عملکرد می شود، تفکیک زباله در مبدأ و امر فرهنگ سازی و آموزش 

در این زمینه است.
وی ادامه داد: مدیریت پسماند در اصفهان به نسبت کل کشور سبک پیشتازانه دارد، اما 
حرکت پیشرو باید به سمتی باشد که عمده تفکیک در مبدأ انجام شود، همچنین طرح 

جمع آوری زباله از درِ منازل شهری هفته ای یک بار صورت گیرد.
طغیانی خاطرنشان کرد: زمانی این مهم محقق می شود که فرهنگ سازی مبتنی بر آموزش 

عمومی انجام شود، در این صورت عمدتاً زباله خشک جمع آوری خواهد شد و کاهش شدید 
هزینه ها را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: برای آموزش عمومی، هرچه زمان، انرژی و هزینه صرف شود باز کم است 
و به نوعی سرمایه گذاری است، لذا ما نمایندگان مجلس در این زمینه در کنار شما خواهیم 

بود و از هیچ تاشی مضایقه نخواهیم کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با اشاره به برخی از اقدامات و فعالیت ها و 
پروژه های قابل تقدیر مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: مدیریت پسماند اصفهان 

امروز قابلیت الگو شدن برای کشور را دارد.

مدیریت پسماند 
اصفهان در 

کشور الگو است

نمایندهمردماصفهان
درمجلس:

www.healthline.com/nutri�:منبع  
tion/6�foods�that�reduce�anxiety

بر اساس اعالم 
معاونت رفاه وزارت 

تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، از مجموع 

۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار 
و ۶۹۶ خانوار ایرانی 

یارانه بگیر، ۳۸ 
درصد فقیر، ۵۵ درصد 

متوسط و ۷ درصد 
برخوردار هستند که 

سیاستگذار با استفاده 
از آن می تواند سیاست 

حمایتی متناسب 
با هر یک را به اجرا 

بگذارد



اسکن MRI مغز نوزادان سالم نشان می دهد فقر و جنایت حتی قبل از تولد روی مغز 
آن ها تأثیر می گذارند و نوزادان مادرانی که در شرایط فقر و با آسیب های اجتماعی 
زندگی می کنند، نسبت به نوزادانی که مادرانشان درآمد خانواده باالتری دارند، با مغز 

کوچک تری متولد می شوند.
محققان نگرانند مغز نوزادانی که مادران آنها بارداری را در شرایط فقر و آسیب های 
اجتماعی طی کرده اند، نتواند حتی در ادامه زندگی نیز به اندازه مغز سایر نوزادان مشابه 

در شرایط غیر پرفشار رشد کند.
براساس مطالعه جدیدی که در JAMA Network Open منتشر شده، فقر، جرم و 
جنایت می تواند اثرات مخربی بر سالمت کودک داشته باشد و برخی از عوامل محیطی 

بر ساختار و عملکرد مغز حتی قبل از تولد تاثیرگذارند.

• تأثیر فقر و جنایت بر مغز نوزادان در زمان بارداری مادر
اسکن MRI مغز نوزادان تازه متولد شده از مادرانی که در فقر زندگی می کردند، 
نشان می دهد حجم مغز آنها از جمله ماده خاکستری قشر مغز، ماده خاکستری زیر 
قشری و ماده سفید نسبت به مغز نوزادانی که مادرانشان درآمد خانواده باالتری دارند، 

کمتر است.
اسکن های مغزی حدود چند روز تا چند هفته پس از تولد انجام شدند. نتایج این 
اسکن ها همچنین شواهدی از چین خوردگی کمتر مغز در میان نوزادانی که از مادرانی 
که در فقر زندگی می کنند، نشان می دهد. چین های کمتر و کم عمق تر معمواًل 
نشان دهنده نابالغ بودن مغز است. مغز انسان سالم در حین رشد و تکامل، چین خورده 

و سطح عملکردی بزرگ تری برای قشر مغز فراهم می کند.
مطالعه دیگری روی داده های همان نمونه از 399 مادر و نوزادان آنها انجام شده که 
براساس آن، مادران باردار از محله هایی با میزان جرم و جنایت باال نوزادانی به دنیا 
آورده اند که مغزشان در هفته های اول زندگی با مغز نوزادانی که در شرایط بهتری 

زندگی می کنند، متفاوت بود.
اسکن های MRI همچنین نشان می دهند نوزادانی که مادرانشان در معرض جرم و 

جنایت قرار داشتند، در پردازش احساسات شامل تنظیم و کنترل احساسات عملکرد 
ضعیف تری از خود نشان می دهند که دلیل آن می تواند استرس مادر باشد که می تواند 

باعث ضعیف تر شدن ارتباطات در مغز نوزادان شود.
»کریستوفر دی اسمایسر«، پروفسور نورولوژی، اطفال و رادیولوژی دانشگاه واشنگتن 
در سنت لوئیس می گوید: »این مطالعات نشان می دهد که تجربیات مادر در دوران 

بارداری می تواند تأثیر عمده ای بر رشد مغز نوزاد داشته باشد.«
نوزادان در این مطالعه از سال 2017 تا 2020، قبل از شروع همه گیری کووید-19 
متولد شدند. اسمایسر می گوید که برای اسکن موفقیت آمیز مغز این نوزادان در چند 
هفته اول زندگی، ابتدا آنها تغذیه شدند و سپس به خواب رفتند و اسکن های مغزی در 

زمان خواب نوزادان انجام شده است.
در مطالعه انجام شده برای بررسی تأثیر فقر بر کودکان، محققان روی 280 مادر و 
نوزادانشان تمرکز کردند. »رجینا آل. تریپلت«، محقق فوق دکترا در رشته اعصاب 
انتظار داشت که فقر و شرایط پرفشار مادر شامل آسیب های اجتماعی، بر مغز در 
حال رشد نوزادان تأثیر بگذارد. وی همچنین انتظار داشت که استرس روانی، شامل 

تجربیات نامطلوب زندگی و افسردگی نیز بر مغز نوزادان تأثیر بگذارد.
تریپلت می گوید: »مشکالت اجتماعی بر بسیاری از ساختارهای مغز تأثیر می گذارند. 
اما استرس روانی تأثیر قابل توجهی همانند مشکالت اجتماعی ندارد.« از نظر وی 
این نگرانی وجود دارد که مغز نوزادانی که در شرایط اجتماعی و مالی ضعیفی متولد 

می شوند، نتواند مانند مغز کودکان در خانواده های با درآمد باال رشد کند.
در مطالعه دوم، زندگی کودکان در محله های پر جرم و جنایت مورد بررسی قرار گرفت. 
»ربکا جی. برادی«، فارغ التحصیل در برنامه آموزش دانشمندان پزشکی می گوید بر 
خالف اثرات فقر، قرارگیری در معرض جرم و جنایت بر مناطق خاصی از مغز نوزادان 

تاثیرگذار است.
وی می گوید: »به نظر می رسد زندگی در مناطق با جرم و جنایت باال در دوران بارداری، 
تأثیر ویژه ای روی نواحی پردازش احساسات مغز نوزادان می گذارد. ما متوجه شدیم 

استرس های مرتبط با جرم و جنایت تأثیر ویژه ای بر عملکرد مغز دارد.«

گونـــاگون
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به مناســبت ماه مبــارک رمضــان بیــش از 500 نفــر از کارکنان 
ــای  ــه کمک ه ــن مرحل ــان در چهارمی ــتان اصفه ــای اس آبف
مؤمنانــه مشــارکت کردنــد. جانشــین فرمانده بســیج شــرکت 
ــه از  ــن مرحل ــت: در ای ــان گف ــتان اصفه ــاب اس آب و فاض
کمک هــای مؤمنانــه کــه بــا همــکاری خیریــه امامــزاده باقــر 
صــورت گرفــت 150 بســته معیشــتی هر یــک بــه ارزش 500 
ــطح  ــت در س ــی بضاع ــای ب ــان خانواده ه ــان می ــزار توم ه
ــر بســته از  ــزود: ه ــع شــد. احمدرضــا نظــری اف اســتان توزی
ــد  ــی مانن ــم کاالی اساس ــامل 9 قل ــه ش ــای مؤمنان کمک ه

برنــج، مــرغ، ماکارونــی، روغــن، شــکر، ســویا، حبوبــات، خرما 
و رب گوجــه اســت کــه بــا هــدف ایجــاد همدلــی و کمــک بــه 
قشــرهای بــی بضاعت، آســیب پذیــر و نیازمنــد تهیه شــد. وی 
گفــت: کارکنــان آبفــای اســتان تاکنــون در ســه دوره مختلف 
بیــش از 1100 بســته معیشــتی در قالــب کمک هــای مؤمنانه 
ــد. گفتنــی اســت در  ــع کرده ان ــه و توزی ــدان تهی ــرای نیازمن ب
مراســم توزیــع چهارمیــن مرحلــه کمک هــای مؤمنانــه، ناصر 
اکبــری سرپرســت شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان و 
جمعــی از معاونــان و مدیــران ایــن شــرکت حضــور داشــتند.

در چهارمین مرحله کمک های مؤمنانه آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

توزیع 150 بسته معیشتی بین نیازمندان

1 - اگر قیمت ها را آزاد بگذاریم و مدیریت 
بازار انجام نشود تورم به وجود می آید. 
عزیزی می پرسید اگر به همه پاسپورت 
بدهیم آیا فردا همه مملکت را ترک 
می کنند؟ فکر نکنم تردید داشته باشیم 
که جواب منفی است. در مورد آزاد گذاشتن 
قیمت ها هم ماجرا متفاوت نیست. قیمت را 
فقط تولیدکننده سودجو تعیین کند بلکه 
طرف تقاضا هم مهم است. هر کاسب 
حبیب اله می داند که نمی توان هر عددی 
را به عنوان قیمت تعیین کرد و تولیدکننده 
با توجه به شدت رقابت و دسترسی به 
کاالهای جانشین و .... در قیمت گذاری 
با محدودیت های جدی روبه روست. 
قیمت بازاری عالمت کمیابی نسبی است 
و مهمترین کارکرد آن چیزی جز ایجاد 
هماهنگی در زنجیره پیچیده فعالیت های 
اقتصادی نیست. اگر دماسنج هوا گرم را 
نشان می دهد چاره کار باز کردن پنجره 
است و نه شکستن دماسنج. علت واقعی 
تورم به معنای کاهش عمومی قدرت 
خرید را بیشتر باید در افزایش حجم پول 

یک کشور جستجو کرد.
2 - اگر برای صادرات عوارض وضع شود 
قیمت در داخل افزایش زیادی پیدا نمی کند. 
ایده کلی اینست که اگر خروج کاال را آزاد 
بگذاریم کشور از کاال خالی می شود و رعایا 
به دردسر می افتند؛ پس برای رعایت حال 
مردم باید با اقداماتی نظیر وضع عوارض 
صادراتی، خروج کاالهای تولید داخل را 
سخت تر کرد. اینجا هم نتیجه خوردن 
شالق و پیاز و دادن جریمه است. پولی 
که می توانست در توسعه ظرفیت تولید در 
کشور مورد استفاده قرار بگیرد به جیب های 
گشاد دولت و اهل بخیه می رود و خرج 
اعطینا می شود. در عمل شاهد خواهیم 
بود که چنین سیاست های خیرخواهانه ای 
حاصلی جز ایجاد فساد و مافیاهای صادرات 
محصول ندارند. در داخل به قیمت ارزان 
می خرند و با لطایف الحیل به صورت قانونی 
و غیرقانونی صادر می کنند. افزایش قیمت 
در داخل به هر حال اتفاق می افتد ولی این 
وسط ِرندان کیف می کنند. اگر هم مردم 
خیلی پیگیر شوند یحتمل از یک سلطان 
دیگر پرده برداری و این مقصر وضع بد 
موجود تنبیه می شود. کاهش انگیزه سرمایه 
گذاری و افزایش تولید اقتصادی در آینده 
هم از پیامدهای آشکار چنین سیاستی 
است. تعجبی هم ندارد هر مداخله دولتی 
ضربتی نظیر وضع عوارض صادراتی برای 
تولیدکننده به این معناست که هر لحظه 
ممکن است دولتی ها محاسبات او را به 
هم بزنند پس طبیعی است که با احتیاط 
بیشتری عمل می کند و معنای این احتیاط 

هم کاهش در تولید ثروت در داخل است.
3 - اگر شرکتی مالیات ندهد برای اقتصاد 
ارزشی ایجاد نمی کند. وقتی کفگیر به 
ته دیگ می خورد و دولت به فکر مالیات 
گرفتن از زمین و زمان می افتد یک 
استدالل سیاسی غریب از سمت دولت ها 
غریب دائم تکرار می شود. شوربختانه 
این استدالل بین مردم هوادار دارد. ادعا 
می شود این شرکت ها از آنجا که مالیات 
نمی پردازند ارزشی هم برای اقتصاد ملی 
ایجاد نمی کنند. این حرف بی ربطی است و 
بیشتر حاکی از فرصت طلبی دولت هاست. 
پرداخت مالیات البته به شرطها و شروطها بد 
نیست و تأمین کاالهای عمومی خرج دارد. 
اما ارزش یک شرکت برای اقتصاد ربطی به 
مالیات پرداختی آن ندارد؛ باید آن را با کاال 
و خدماتی سنجید که به مردم ارائه می کند. 
در واقع ارزشی که یک شرکت برای اقتصاد 
دارد را باید از منظر مازاد مصرف کننده دید 

و نه میزان مالیات پرداختی به دولت.
رونالد ریگان رئیس جمهور ایاالت متحده 
امریکا زمانی گفته بود ترسناک ترین جمله 
در زبان انگلیسی یک چیز است: من از 
طرف دولت آمدم کمکتان کنم. این حرف 
رئیس جمهور سرسخت یانکی ها بیراه 
نیست و حتی در فارسی هم این جمله چیز 

ترسناکی است؛ واهلل اعلم.

اقتصاد دان دانشگاه تهران

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

... ادامه از صفحه 1

آیا وضعیت مالی روی اندازه مغز هم تأثیر دارد؛

 فقر و کوچک شدن
مغز نوزادان!

خـط تولیـد کارخانـه آکریلیک ۲ شـرکت پلـی اکریل ایـران که 
تنهـا تولیدکننده آکریلیک کشـور اسـت پـس از یک سـال وقفه 

به چرخـه تولید بازگشـت.
امیرحسـین کمیلـی، مدیـرکل صنعت، معـدن و تجارت اسـتان 
اصفهان در آییـن راه اندازی مجـدد کارخانه آکریلیک ۲ شـرکت 
پلی اکریـل اظهـار کـرد: فعالیت هـای شـبانه روزی و تاش های 
جهـادی مدیریـت مجموعـه پلی اکریـل اقدامـی تقدیـر آفریـن 
اسـت و بـا وجـود اینکـه بیـش از 50 درصـد سـهام مجموعـه 
پلی اکریـل را سـهامداران خـرد تشـکیل می دهنـد، در این چند 

سـال گذشـته آن ها متضـرر شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه زمانـی شـرکت پل اکریـل، نگیـن نسـاجی 
خاورمیانـه بـوده، گفـت: ایـن مجموعـه در دهـه گذشـته 
تحت فشـارهای زیـادی بـود کـه امـروز بـه برکـت مـاه رمضـان 
و لطف خـدا و بـه همـت مدیـران جدیـد و حمایـت اسـتانداری 
اصفهـان، اکنون شـاهد شـروع شـکوفایی مجـدد ایـن مجموعه 

. هسـتیم
کمیلـی در ادامـه گفـت: شـرکت پلـی اکریـل اکنـون توانسـته 
بـه جایـگاه اصلـی خـود بازگـردد و مجموعـه پلی اکریـل و خط 
آکریلیـک و تولید آکریلیـک در خاورمیانـه بی نظیر اسـت و تنها 
مجموعه ای اسـت که ایـن تولیـد را در ایـران دارد و ایـن موضوع 

برای ملـت ایـران باعـث افتخار اسـت.
وی افـزود: تـاش می کنیـم کـه این خـط کـه اکنـون راه اندازی 
شـده، بـا توقـف مواجـه نشـود و ایـن قـول را می دهیـم کـه این 
مسـیری که آغازشـده اسـت را به حد نهایت خود یعنـی ظرفیت 

کامـل شـرکت پلی اکریل برسـانیم.

سـید محمدکاظمی، مدیرعامل شـرکت پلی اکریل ایـران نیز در 
این مراسـم اظهار کرد: ابتـدا از جمع کارکنان شـرکت پلی اکریل 
ایـران تشـکر می کنـم کـه در سـخت ترین شـرایط شـرکت 
ایسـتادگی کردنـد و نام پلی اکریـل را زنـده نگاه داشـتند چرا که 
شـرکت پلی اکریل ایران از سـال 1۳5۲ تأسـیس شـده اسـت و 
از سـال 1۳5۷ با تولیـد دو محصول پلی اسـتر و آکریلیـک در دو 

کارخانـه مجـزا مشـغول به فعالیت شـد.
وی بـا اشـاره بـه میـزان ظرفیـت تولیـد در کارخانـه آکریلیـک، 
گفـت: مجموع ظرفیت هـای مـا در تولیـد آکریلیـک در کارخانه 
آکریلیک )1( حـدود ۲1 هزار تن الیـاف و در کارخانـه آکریلیک 
)۲(، ۳۴ هـزار و 500 تن تولید سـاالنه اسـت و شـرکت دی ام تی 
که از شـرکت های تابعه پلـی اکریل اسـت و ماده اولیه پلی اسـتر 

مـا را تأمین می کنـد ۶۶ هـزار تـن ظرفیت سـاالنه دارد.
کاظمـی در ادامـه گفـت: اسـتیپل پلی اسـتر بـا ۳۶ هـزار تـن 
ظرفیت، یارد پلی اسـتر یـا به اصطاح نـخ ۴0 هزار تـن، مجموعه 
تاپـس ۲ هزار و ۴00 تـن و تولید پـت جی اف یک هـزار 9۸0 تن 

کلیـه ظرفیت هـای در دسـترس کارخانه اسـت.
مدیرعامـل شـرکت پلـی اکریـل ایـران گفـت: طـی چندسـاله 
گذشـته در کارخانـه آکریلیـک یـک از ظرفیـت قابل دسـترس، 
حتی یـک کیلوگرم تولید هـم نداشـتیم و در کارخانـه آکریلیک 
دو از سـال 95 بدون تولید، سـال 9۶ به هشـت درصد، سـال 9۷ 
به سـه درصـد تولیـد و سـال 9۸ بـه 1۶ درصد رسـیدیم و سـال 
99 به هشـت درصد و از تیرماه سـال گذشـته تاکنون هـم تولید 

متوقـف بود.
وی بـا بیـان اینکـه مجمـوع واردات در حـوزه آکریلیک کشـور 150 

هزار تن اسـت، افزود: اگـر هر دو کارخانـه ما کار کنـد، ۳0 درصد نیاز 
کشـور را برآورده می کنیـم و در نتیجـه اهمیت این صنعـت و صنایع 
زیردسـت ما که 1000 بافنده را شـامل می شـود، بسـیار مهم اسـت.

کاظمی ادامه داد: حفظ سـطح تولیـد در کارخانه های پلی اسـتر 
بـدون افـت تولیـد و فعالیـت بـا حداکثـر ظرفیـت از جملـه 

برنامه ریزی هـا بـود و در بحـث تأمیـن نقدینگـی حقـوق بهمن، 
اسـفند و فروردیـن بـا احتسـاب افزایش هـا پرداخـت شـد.

مدیرعامـل شـرکت پلـی اکریـل ایـران گفـت: جلسـاتی بـا 
سـهامداران داشـتیم و در آن وضعیت شـرکت توضیح داده شد و 

پیگیـری خیلـی از امـور شـرکت را بـه آن هـا واگـذار کردیـم.

گزارش تصویری

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان و 
حضور نیروهای پایگاه مقاومت بسیج 
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
جلسه تربیت و تعالی پایگاه مقاومت 
بسیج برگزار شد. در این جلسه عباس 
مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان ضمن آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات در ماه مبارک رمضان بر بهره 
برداری از فیوضات معنوی ماه مبارک 
رمضان تاکید کرد و افزود: در حال 
حاضر مقوله جهاد تبیین به عنوان یکی 
از مهمترین نیازهای جامعه مطابق 
بافرامین مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی( می بایست مدنظر قرار گیرد.

برگزاری آیین راه اندازی مجدد کارخانه آکریلیک ۲ شرکت پلی اکریل:

تنها خط تولید آکریلیک کشور به مدار تولید بازگشت
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