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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 5000 تومان یک شنبه| 11 اردیبهشت 1401| 1  ِمی  2022 |  29 رمضان 144٣ | سال سوم| شماره 1044|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

محمد سلطانی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

ورزش و اقتصاد؛
حلقه های بزرگ زنجیره توسعه
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آیت اله مظاهری میزان فطریه را اعالم کرد:

40 هزار تومان
برای هر نفر

افزایش کشفیات چوب موجب کاهش قاچاق؛

کشف 224 تن چوب
قاچاق در اصفهان
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معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان:

دستگا ه های اجرایی حق انسداد حساب و قطع آب 
برق و گاز واحدهای تولیدی را ندارند

پنج کتاب برای باور به قدرت عادت و تقویت اراده؛

راه هایی که
از سطرها می گذرند
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مدیر بحران استانداری اصفهان خبر داد:

آماده باش عوامل امدادی برای کنترل سیال ب های 
محلی و آبگرفتگی

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:

موافق طرح
شفافیت هستم

همسایگان ایران چه بالیی بر سر آ ب وهوای کشور آورده اند و مسئوالن در سایه دیپلماسی منفعل 
زیست محیطی تنها نظاره گرند!

خاک همسایه ها در چشم ایران

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس:

بازار پرندگان وحشی
فریدونکار برای همیشه بسته شد

Useful sports for neck pain and back pain
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اعـداد وارقامـی که ایـن روزهـا درورزش 
ایـران و دیگرکشـورها رسـانه ای و 
پرداخـت می شـود یـا حضورچهره هـای 
مشـهور ورزشـی در فضـای اقتصـادی 
کریپتولند رقـم می خورد گـواه یک نکته 
اسـت؛ ورزش دیگـر یک فعالیـت تفننی 
نیسـت، بلکـه بـه یـک صنعـت پررونق 
بـه خصـوص در کشـورهای پیشـرفته 
تبدیـل گردیـده اسـت، چنان کـه حجـم 
سـرمایه گذاری های انجـام شـده هـم در 
بخش حرفه ای و هـم در بخش همگانی 

بسـیار زیـاد می باشـد.
 فوائـد مـادی و غیرمـادی ورزش را 
نمی تـوان نادیـده گرفـت. هـم از بابـت 
منافـع مـادی آنـی که بـرای شـرکتهای 
تجاری صنعتی به دنبال مـی آورد و هم از 
بابت منافـع درازمدتی همچـون افزایش 
سـطح سـامت و تندرسـتی بهره گیری 
بهتـر از نیـروی کار و افزایش اشـتغال در 
بخش هـای ورزشـی و غیرورزشـی بـه 
دنبال مـی آورد. لذا الزم هسـت تـا دولتها 
بـرای بهـره گیـری از مزایـای درازمدت 
ورزش آن را یـک کاالی سـرمایه ای بـه 
حسـاب آورده و برای رونق آن بخصوص 
در بخـش همگانـی توجـه الزم را بـرای 

پیشـرفت آن مبـذول دارنـد.

ادامه در صفحه 2...
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جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزارشد:

درج قیمت برروی کاالهای گروه 3 بحران زا است 

دربرنامه تلویزیونی»یک شهرضیافت«توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان روی داد:

کمک مالی ۵۰۰ میلیون تومانی به محکومین مالی جرائم غیرعمد
6
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 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

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1310283

آگهى  مزایده
 شهردارى چمگردان به اســتناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شــهر چمگردان (ش/1401/23 مورخ 
1401/1/23) در نظر دارد نسبت به فروش زمین موجود در خیابان اباذر کوچه بعثت به متراژ 237/90 مترمربع 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/2/25 دریافت اسناد و آگاهى از شرایط تجدید 
مزایده به واحد امور مالى مراجعه و تا پایان وقت ادارى همان روز پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى 

نمایند.هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى هر یک از موارد فوق به عهده برنده مزایده مى باشد.
شماره تماس شهردارى: 52240471

على پوربافرانى-شهردار چمگردان
شناسه: 1311381

نوبت اول

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

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.iragahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

گزارش تصویری

دیدار با دانشجویان خوابگاهی دانشگاه اصفهان
توسط استاندار و رئیس دانشگاه اصفهان انجام گرفت:

آنچه تصمیم گیران کالن 
کشورها باید بدانند؛

استاندار اصفهان به اتفاق رییس دانشگاه اصفهان ضمن 
حضور در خوابگاه های این دانشگاه از نزدیک با دانشجویان 
دیدار وگفتگو نمود. استاندار اصفهان درگفتگو با دانشجویان 
خوابگاهی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: وضعیت 
دانشگاه ها بعد ازگذشت دوسال از شیوع کرونا و از سرگیری 
آموزش حضوری قطعًا نیازمند برنامه ریزی های مدون، 
برای رسیدن به شرایط مطلوب است. سیدرضا مرتضوی در 
ادامه تصریح نمود: خوشبختانه گزارشات حاکی از این است 
که دکترهرسیج رییس دانشگاه اصفهان با برخورداری از 
یک نگاه صحیح و با کمک تیم مدیریتی خود، برای رسیدن 
به وضعیت مطلوب دانشگاه، تاش های مضاعف و شبانه 
روزی دارند و از تمام انرژی خود برای رسیدن به این مهم 
استفاده می نمایند. استاندار اصفهان ضمن تأکید بر حفظ 
جایگاه واالی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی خواستار 
تعامل بیشتر دانشجویان با مسئولین دانشگاه به منظور 
رفع دغدغه های دانشجویی شد. وی همچنین افزود: 
برگزاری چنین نشست هایی باعث می شود خواسته های 
دانشجویانی که محور اصلی حوزه آموزش و پژوهش در 
کشور هستند و در این مکان علمی آموزش می بینند به 

مسئولین دانشگاه منتقل شود.
مرتضوی خاطرنشان ساخت: استانداری نیز به سهم خود 
مساعدت های الزم برای بهبود شرایط موجود برای آن 
بخش از دغدغه های دانشجویی که مربوط به استان است 

را خواهد داشت.
شایان ذکر است در این دیدار، حسین هرسیج رییس 
دانشگاه اصفهان نیز ضمن ابراز خرسندی و تشکر از معاونت 

دانشجویی در خصوص اقدامات و تمهیدات انجام شده در 
خوابگاه های دانشجویی اظهار داشت: معاون دانشجویی 
دانشگاه به اتفاق تیم مدیریتی خود تمهیدات الزم برای 
از سرگیری آموزش حضوری و بازگشایی خوابگاه ها را 
به نحو مطلوب مدیریت نمودند که اقدامات مفید ایشان 

قابل تقدیر است.
رییس دانشگاه اصفهان در ادامه افزود: حوزه معاونت 
دانشجویی بعد از اعام از سرگیری آموزش حضوری، طی 
مدت چهار هفته، موفق به آماده سازی و تجهیز خوابگاه ها 
شده به نحوی که دانشجویان عزیز بتوانند در فضایی 
مطلوب به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود بپردازند. 
هرسیج تصریح نمود: با توجه به گزارشات رسیده و رصد 
اخبار منتشره، تغییر و تحوالت مفیدی انجام و بسیاری از 
مشکات حل و فصل شده اما تا رسیدن به شرایط مطلوب 

نیز فاصله داریم.
وی همچنین ضمن تشریح وظایف معاونین دانشگاه در 
راستای پیشبرد اهداف متعالی این مرکز علمی بر تفویض 
اختیارات مالی برای هر کدام از معاونین تاکید و تصریح 
نمود: با استفاده از سبک مدیریت مشارکتی تصمیم گرفتیم 
که هرکدام از معاونت ها در رسیدگی به مطالبات مالی حوزه 
خود مستقل باشند تا امور دانشگاه به نحو مطلوب تری 

انجام شود.
دکتر هرسیج در ادامه افزایش تعامل و ارتباط مسئولین 
دانشگاه با دانشجویان را بسیار حائز اهمیت دانست و 
تصریح نمود: خوشبختانه تعامل بین دانشجو و مسئولین 

بسیار خوب و رضایت بخش است.

وی در ادامه در خصوص تجهیز سالن ورزشی چند منظوره 
ورزشگاه والیت دانشگاه اصفهان اظهار داشت: سالن 
ورزشی چند منظوره ورزشگاه والیت دانشگاه اصفهان با 
زیربنای ۷ هزارمتر مربع، شامل سالن اصلی حدود ۳۵۰۰ 
متر مربع و سالن جانبی شامل سالن های پینگ پنگ، 
بدنسازی، بولینگ، تیراندازی، بیلیارد و فضای خدماتی 
و مشترک است که در حال حاضر 9۰ درصد این پروژه 
انجام شده و برای 1۰ درصد باقی مانده، نیازمند همکاری 
و حمایت استاندار و همچنین پی گیری های الزم برای 
دریافت بودجه از سفر ریاست جمهوری به اصفهان هستیم.
رییس دانشگاه اصفهان خطاب به دانشجویان افزود: 
دانشجویان عزیز ضمن طرح مطالبات خود باید از معاون 
دانشجویی و تیم ایشان که شبانه روز برای آن ها وقت 
می گذارند و دانشجویان را مانند فرزندان خود می دانند و 
برای رفاه و آسایش این عزیزان تاش می کنند، حمایت 

کنند.
دکتر هرسیج در پایان اولویت مدیریت جدید دانشگاه را 
احقاق حق همه دانشگاهیان به خصوص دانشجویان عزیز 

دانست و بر این مهم تاکید نمود.
گفتنی است: استاندار اصفهان به اتفاق تعدادی از معاونین 
و مدیران استانداری، رییس دانشگاه اصفهان، جمعی از 
اعضای هیأت رئیسه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه اصفهان دیگر مدیران دانشگاه پنجشنبه 
نهم اردیبهشت 14۰1 پس از دیدار و گفتگوی دانشجویی 
استاندار، با جمعی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه 

اصفهان دیدار و گفتگو نمودند.



در شـــهر

Isfahan News

سرمقاله

...ادامه از صفحه 1
از دهـــه  1960 اقتصـــاد و ورزش بـــه مـــدد گســـترش رســـانه ها 
بـــا یکدیگـــر بـــه تعامـــل پرداختنـــد و رونـــد موســـوم بـــه تجـــاری 
شـــدن ورزش شـــکل نوینـــی بـــه خـــود گرفـــت. ایـــن تعامـــل دارای 
ســـودمندی های متقابلـــی بـــرای هـــر نهـــاد ورزش و اقتصـــاد بـــود. از 
ـــه ورزش  ـــمار در عرص ـــب پرش ـــک مخاط ـــه کم ـــاد ب ـــو اقتص ـــک س ی
ــای  ــج فرآورده هـ ــغ و ترویـ ــرای تبلیـ ــبی بـ ــازار مناسـ ــت بـ توانسـ
ـــا  ـــت ب ـــز توانس ـــر ورزش نی ـــوی دیگ ـــد؛ و از س ـــا نمای ـــت و پ ـــود دس خ
بهره گیـــری از ســـرمایه گذاری های اقتصـــادی، ضمـــن افزایـــش 
ـــی،  ـــی و کیف ـــد و گســـترش کم ـــاخت ها و رش ـــدی در عرصـــه زیرس توانمن
ـــدی  ـــای جدی ـــد و فض ـــول کن ـــکاران را متح ـــادی ورزش ـــت اقتص وضعی
موســـوم بـــه حرفـــه ای شـــدن را بـــه وجـــود آورد. صنعـــت ورزش در 
ـــا دالر  ـــاالنه میلیون ه ـــه س ـــت ک ـــادی اس ـــین اقتص ـــی ماش ـــکا نوع آمری
ـــت ورزش دارای بخش هـــای  ـــد صنع ـــراه دارد. هـــر چن ـــد بـــه هم درآم
ـــی  ـــد یعن ـــی تولی ـــه یعن ـــک نقط ـــی در ی ـــا، همگ ـــت؛ ام ـــددی اس متع
ـــت:  ـــق آورده اس ـــن محق ـــد.  ای ـــتراک دارن ـــای ورزش اش ـــول یکت محص
»محصـــوالت ورزشـــی بـــه کالهـــا و خدمـــات، رویدادهـــا، آمـــوزش و 
ــدام از محصـــوالت  ــر کـ ــود. هـ ــیم می شـ ــی تقسـ ــات ورزشـ اطالعـ
ـــی  ـــص داخل ـــد ناخال ـــر روی تولی ـــود ب ـــه خ ـــه نوب ـــد ب ـــی می توان ورزش
ــل از  ــهم GDP حاصـ ــذارد. سـ ــر بگـ ــزوده تأثیـ )GDP( و ارزش افـ
ـــد  ـــار درص ـــش از چه ـــرفته بی ـــورهای پیش ـــی از کش ـــت ورزش برخ صنع
ـــع  ـــر صنای ـــن دیگ ـــت را بی ـــن صنع ـــگاه ای ـــت و جای ـــده اس ـــزارش ش گ

ارتقـــا بخشـــیده اســـت.
صنعتی شدن ورزش و تفریحات سـالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته 
به شـمار مـی رود. مولیـن ) 1983( برای اولیـن بـار از ورزش به عنـوان یک 
صنعت یاد کرد. او اشـاره داشـت هرگونه فعالیت ورزشـی آماتـور و حرفه ای 
که موجبـات افزایـش ارزش افـزوده کاال و خدمـات ورزشـی را فراهم کند، 
صنعـت ورزش محصوب می شـود. پیتز، فیلدینـگ و مایلـر در تأیید تعریف 
مولین همه محصـوالت، کاالها، خدمات، اماکـن و افراد مرتبط بـا ورزش را 
اجزای صنعت ورزش معرفی می کننـد. در جای دیگر پیتزواسـتاتلر ) 1996( 
در رابطه با تعریـف صنعت ورزش بـر بازارهـای مرتبط بـا ورزش، آمادگی و 

تفریحات سـالم تاکیـد دارند.
ـــد و  ـــا تولی ـــط ب ـــای مرتب ـــه فعالیت ه ـــه مجموع ـــت ورزش ب  در کل صنع
ـــای  ـــه در ارتق ـــود ک ـــه می ش ـــی گفت ـــات ورزش ـــا و خدم ـــی کااله بازاریاب
ـــز و همـــکاران ) 2006(،  اجـــزای  ـــزوده نقـــش داشـــته باشـــند. پارک ارزش اف
ـــه  ـــه س ـــا ب ـــا آنه ـــط ب ـــرآورده مرتب ـــوع ف ـــاس ن ـــت ورزش را براس صنع
ـــی،  ـــرد ورزش ـــش عملک ـــه بخ ـــامل س ـــه ش ـــد. ک ـــیم کرده ان ـــته تقس دس
ـــر  ـــد. دای ـــت ورزش می باش ـــی در صنع ـــعه ورزش ـــی و توس ـــدات ورزش تولی
ملـــور، میســـتیلیس و مولـــز ) 2005( مهم تریـــن نقـــش رویدادهـــای 
ـــد.  ـــی می کنن ـــانه ای معرف ـــش رس ـــگر و پوش ـــذب گردش ـــی را ج ورزش
ـــی،  ـــدور مرب ـــان، ص ـــاالت بازیکن ـــل و انتق ـــه نق ـــر آن، ب ـــالوه ب ـــی ع ول
ـــات و تاسیســـات  ـــن ورزشـــی، ایجـــاد امکان ـــط، تبلیغـــات میادی فـــروش بلی
ـــر  ـــه دیگ ـــه از جمل ـــی ک ـــان مال ـــذب حامی ـــا و ج ـــرط بندی ه ـــی، ش ورزش
ـــول  ـــن محص ـــوان اصلی تری ـــه عن ـــی ب ـــای ورزش ـــتاوردهای رویداده دس
ایـــن صنعـــت اســـت،  نیـــز می تـــوان اشـــاره کـــرد. هانـــی ) 2006( در 
ـــت ورزش  ـــه صنع ـــوط ب ـــدازه ای مرب ـــی ان ـــورد ارزیاب ـــه درم ـــی ک تحقیق
ـــر هـــدف ورزش  ـــه اگ ـــان کـــرد ک ـــی اســـترالیا انجـــام داده بی در اقتصـــاد مل
ـــت  ـــاوت اس ـــه متف ـــد قضی ـــاد باش ـــا کل اقتص ـــت ورزش ب ـــه صنع مقایس
و مقایســـه تولیـــد ناخالـــص ملـــی بخـــش ورزش GDSP بـــا تولیـــد 
ـــوط  ـــم مرب ـــه ه ـــدی ب ـــا ح ـــت ت ـــن اس ـــی )GDP( ممک ـــص داخل ناخال
ـــه  ـــد کل هزین ـــه بای ـــد ک ـــی می کن ـــود GDP ارزیاب ـــن وج ـــا ای ـــند ب باش

روی ورزش باشـــد.
ـــن مـــردم بعضـــی از  ـــب در بی ـــده غال ـــی اســـت کـــه عقی ـــوارد در حال ـــن م ای
ـــه ماننـــد یـــک کاالی مصرفـــی اســـت و از  ـــه ورزش ب جوامـــع نگریســـتن ب
اهمیـــت آن در تولیـــد و رشـــد و توســـعه اقتصـــادی و توزیـــع بهتـــر درآمدهـــا 
غافل انـــد. هـــر چنـــد پرداختـــن بـــه ورزش نیازمنـــد بـــه هزینه هـــای 
بـــاالی زیربنایـــی اســـت، ولـــی ایـــن هزینه هـــا را نمی تـــوان در کنـــار 

ـــرار داد. ـــی ق ـــای مصرف ـــارج و هزینه ه مخ
در عیـــن حـــال بایـــد دانســـت کـــه ورزش مخلوطـــی از ســـه بخـــش 
دولتـــی، اختیـــاری و بخـــش تجـــاری می باشـــد. همچنیـــن دولـــت در 
مواقعـــی هـــم بایـــد بخـــش حرفـــه ای را مـــورد حمایـــت خـــود قـــرار 
ـــش  ـــه بخ ـــود را ب ـــات خ ـــد مالی ـــت بای ـــال دول ـــن ح ـــی در عی ـــد. ول ده
ـــود ورزش  ـــرای بهب ـــات ب ـــا از ایـــن مالی ورزش حرفـــه ای تحمیـــل نمـــوده ت
ـــد  ـــدت فوای ـــی در دراز م ـــرا ورزش همگان ـــد، زی ـــتفاده نمای ـــی اس همگان
بیشـــتری را بـــرای بخـــش عظیمـــی از جامعـــه بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.

ISFAHAN
N E W S

معاون امــور هماهنگــی اقتصادی 
استانداری اصفهان با اشاره به مصوبه 
مشترک دادستان مرکزی این استان 
و ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی گفت: 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان 
بدون هماهنگی با اســتانداری حق 
مسدود کردن حســاب ها بانکی و یا 
قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی 
و صنعتی را ندارنــد. امیررضا نقش در 
نشست هم اندیشی صاحبان صنایع 
شهرستان های کاشان، آران و بیدگل 
و نطنز در اتاق بازرگانی کاشان افزود: 
مصوبه مشترک دادســتان مرکزی 
اصفهان و ســتاد پیگیــری اقتصاد 
مقاومتی به دســتگاه های اجرایی و 

خدمات رسان استان ابالغ شده است.
وی تاکید کرد: این اقدام ها در راستای 
تحقق شعار ســال و ایجاد اشتغال در 

استان اصفهان انجام می شود.
معاون اســتانداری اصفهــان اظهار 
داشت: 12 درصد دی جی پی صنعت 
کشور در این استان صنعتی قرار دارد که 

این رقم سه برابر متوسط کشور است.
به گفته وی، افزون بر 10 هزار بنگاه 
تولیدی در استان اصفهان وجود دارد 
که این بنگاه ها در ۷6 شهرک و ناحیه 

صنعتی این استان مستقر هستند.
نقش با یادآوری برخــی مزیت ها و 
توانمندی های اصفهان گفت: 50 تا 60 
درصد فوالد و ۴5 درصد نساجی کشور 
در این استان قرار دارد و داشتن مقام 
نخست تولید شــیر خام، گوشت مرغ 
و تخم مرغ کشور نیز بیانگر استعداد و 

تعالی این استان است.
وی با برشــمردن برخی چالش های 
اســتان اصفهان اضافه کرد: اکنون 
نزدیک به 600 واحدهــای تولیدی 
راکد در این استان وجود دارد و حدود 35 
درصد از 10 هزار بنگاه تولیدی استان 
زیر 60 درصد ظرفیت فعالیت می کنند.

معاون استانداری اصفهان با اشاره به 
وجود یک هــزار و 600 واحد تولیدی 
نیمه تمام در این استان ادامه داد: این 
واحدها پس از اخذ مجوز تأســیس با 
مشکالت ســال 139۷ و ارز مواجه 
شدند و جای تأمل اینکه از این تعداد 
نزدیک به 800 واحد بیش از 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با اشاره به تعهد ساالنه ایجاد یک 
میلیون اشتغال در دولت سیزدهم گفت: 
سهم استان اصفهان از این رقم برای 
سال جاری، ایجاد 80 هزار اشتغال است 
که به نسبت سال گذشته نزدیک به 
2 برابر شده است. به گفته وی، سال 
گذشــته تعهد ایجاد 60 هزار اشتغال 
برای اصفهان در نظر گرفته شده بود 
که ۴3 هزار آن محقق شــد و امسال 
رقم 60 هزار به 80 هزار افزایش یافته 
و انتظار آن اســت که این رقم به طور 
کامل تحقق یابد. نقش یادآور شــد: 
اگر برای ایجاد هر مشاغل مختلف به 
طور متوســط 500 میلیون تومان در 
نظر بگیریم، نزدیک ۴0 هزار میلیارد 
تومان در این اســتان باید برای ایجاد 
80 هزار اشتغال، سرمایه گذاری شود 
که این رقم باید فقط از سوی بخش 
خصوصی سرمایه گذاری شود. معاون 
اســتانداری اصفهان مردم را یکی از 
پایه های اقتصادی مقاومتی دانست و 
این پرسش را مطرح کرد که اگر موانع 
مقابل بخش خصوصی برداشته نشود 
کدام ســرمایه گذاری برای ۴0 هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری در این 

استان به میدان می آید؟
نقش تاکید کــرد: با تالش مضاعفی 
که در ســتاد تســهیل و موانع تولید 
اصفهان انجام شده و روزهای دوشنبه و 
چهارشنبه هر هفته به بررسی پرونده ها 
اختصاص یافته، شمار پرونده ها از 6۷0 
در پنج ماه پیش به 15 پرونده در هفته 

جاری کاهش یافته است.
به گفته وی، با تفکیک موضوع های 
بانکی و غیربانکی بر پایه پایشی که از 
سوی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده 
بیش از 90 درصد موارد مطرح شده در 
نشست های ستاد تسهیل و موانع تولید 
استان به تصویب رسیده است. معاون 
استانداری اصفهان همکاری بیشتر 
مدیران بانک ها برای رفع مشکالت 
موانع تولید و ایجاد اشتغال در این استان 
را خواستار شد و افزود: نزدیک به پنج و 
سه دهم درصد منابع بانکی کشور در 
اصفهان قرار دارد و این استان پس از 

تهران مقام دوم کشور را داراست.
نقش افزود: 55 درصــد منابع بانکی 
کشــور در تهران و پس از اصفهان، 

خراسان رضوی قرار دارد اما با تأسف 
ســه و 9 دهم تســهیالت کشور در 
اصفهان است، یعنی یک و چهار دهم 
منابع اســتان اصفهان در استان های 
دیگر و این ضعف اصفهان اســت. به 
گفته وی، متوسط منابع بانکی کشور 
81 درصد و در اصفهان 59 درصد است 
که قابل قبول نیست و باید کسری 20 
درصد جبران شود. معاون استانداری 
اصفهــان، بزرگ ترین مشــکل در 
سرمایه گذاری و تولید را مربوط به امور 
بانکی دانست و گفت: مشکل سرمایه 
در گردش سرمایه گذاران برای تولید 
در استان باید 6 برابر افزایش یابد که 
بانک ها باید این منابع را تأمین کنند. 
وی اضافه کرد: بر پایه قانون اگر بانکی 
بدون دالیل قانع کننده، هیات خبرگان 
بانکی استان، تسهیالتی را برای تولید 
و ایجاد اشتغال پرداخت نکند، به هیات 
انتظامی بانک مرکــزی معرفی و در 
مرحله نخست اخطار دریافت می کند 
و پــس از آن اقدام های دیگــر و در 
نهایت انفصال از خدمت نیز در قانون 

پیش بینی شده است.
نقش با اشاره به ســفر آینده آیت اهلل 
سیدابراهیم رییسی رییس جمهور به 
اصفهان گفت: تسهیالت بسیار خوبی 
برای این استان در نظر گرفته شده و روز 
سه شنبه )امروز( نشست هیات دولت 
با حضور معاون اول رییس جمهور در 

تهران برگزار می شود و تسهیالت به 
تصویب می رسد.

نماینده مردم نطنــز و بخش قمصر 
کاشان در مجلس شــورای اسالمی 
نیز در این نشست گفت: امام خمینی 
)ره( در دولت دوم پــس از انقالب بر 
مشارکت مردم در اقتصاد کشور تاکید 
داشتند اما تفکر حاکم بر دولت وقت بر 

اقتصاد دولتی بود.
رحمت اهلل فیروزی پور با اشاره به اینکه 
بسیاری از آسیب های ناشی از عملکرد 
آن تفکر غیراسالمی در آن مقطع در 
دولت حاکمیت داشــت، افزود: این 
بیماری مزمن، کهنه و ریشه دار یعنی 
توجه نکردن به مشارکت مردم هنوز 
هم نهله های آن در بخش اداری کشور 
وجود دارد و رهبر معظــم انقالب به 
همین دلیل سال هاست که بر مشارکت 
مردم در تولید و اشتغال زایی تاکید دارند.

وی اظهار داشــت: هنوز در کشــور 
شاهد هستیم با وجود پاسخ مثبت یک 
وزیر، مدیرکل و رییس اداره ای برای 
سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال 
اما یک کارشناس با نگاه غیرمنطقی، 
غیرمعقــول و پاســخ دادن چندپهلو 
کارشــکنی می کند و به همین دلیل 
یک نامه ماه هــا در کارتابل می ماند. 
نماینده مردم نطنــز و بخش قمصر 
کاشان در مجلس گفت: هنگامی که 
یک ســرمایه گذار برای اخذ موافقت 

اصولی یا دریافت تسهیالت با موانع 
مختلفی مواجه می شود، روی گردانی 
او را در بخش تولید و اشــتغال زایی به 

دنبال دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور 
از افراد دارای تمکن مالی خواست برای 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی به میدان 
بیایند و دستگاه های دولتی نیز موانع را 

از سر راه تولید بردارند.
فیروزی پور با اشاره به توطئه دشمنان 
برای نارضایتی مردم به دلیل کمبودها، 
کم کاری ها و درســت عمل نکردن 
برخی مســووالن نســبت به نظام 
جمهوری اســالمی، از مدیــران و 
مسووالن دستگاه های اجرایی خواست 
برای رضایت مندی و وفاداری مردم به 

نظام تالش مضاعف انجام دهند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی کاشــان نیز گفت: با 
وجود تالش مســووالن شهرهای 
آران و بیدگل، کاشــان و نطنز برای 
پیگیری های رفع موانع تولید، بخش 
قابــل توجهی از وقــت معاونت امور 
هماهنگــی اقتصادی اســتانداری 

اصفهان صرف این امور می شود.
محمود توالیی، تفویض اختیار بیشتری 
را به مدیران شهرستان ها خواستار شد 
و گفت: با تفویــض اختیار می توان بر 
مشکالت زیادی فائق آمد و کمتر برای 

رفع آنها به مرکز استان مراجعه کرد.

آیت اهلل حســین مظاهری میزان زکات فطریه براساس قیمت 
گندم را حدود ۴0 هزار تومان برای هر نفر اعالم کرد. دفتر آیت اهلل 
مظاهری در اطالعیه ای با اعالم میزان فطره و کّفار در سال 1۴01 

براساس نظر این مرجع تقلید آورده است:
با آرزوی قبولی عبادت های مؤمنین در ماه مبارک رمضان، نظر 
آیت اهلل العظمی مظاهری در مورد »زکات فطره« و »کّفاره« به 

شرح ذیل اعالم می شود.
1( میزان زکات فطره مکلفینی که فقیر نیستند، برای خودشان و 
اشخاص تحت تکفل، به ازای هر نفر، تقریباً سه کیلوگرم گندم یا 
جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحق بدهند و اگر 
پول یکی از اینها را هم بر اساس قیمت رایج محل زندگی خود 

بپردازند کافی است.

این مبلغ برای گندم در اغلب مناطق کشور حدود ۴0 هزار تومان 
توسط کارشناسان مربوطه برآورد شده است. در مورد سایر مواد 
غذایی، با توجه به اینکه قیمت آنها در شهرهای مختلف متفاوت 
است، مؤمنین می توانند معادل مقادیر مذکور را براساس قیمت 

محل زندگی خود بپردازند.
2( کفاره افطار غیر عمدی روزه به ازای هر روزه، حدود ۷50 گرم 
طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفاره عمدی افطار روزه، به ازای 

هر روزه شصت برابر آن است.
3( خرید ســایر نیازمندی های متعارف فقرا، اعم از خوراکی و 
غیرخوراکی، با مبالغ زکات فطره یا با مبالغ کفاره و تحویل به آنان 
جایز است و نیز انتقال مبالغ زکات فطره یا کفاره به حساب آنان 

مانعی ندارد و الزم نیست عین پول به آنها پرداخت شود.

آیت اله مظاهری میزان فطریه را اعالم کرد:

۴۰ هزار تومان برای هر نفر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ورود یک 
جبهه سامانه بارشی از امشب به مناطق جنوبی استان، گفت: 
شهرستان های شهرضا، سمیرم و دهاقان در حال آماده باش 
هستند و این جبهه تا فردا کل استان را دربرمی گیرد و ماهیت 
آن بارش های رگباری، تندباد لحظه ای و گردوغبار خواهد بود.

منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
از اواخر امروز تا اواخر روز یکشنبه یک سامانه بارشی بر روی 
استان مستقر است که رگبار و رعدوبرق، تگرگ، وزش تندباد، 

در اکثر مناطق استان را به همراه دارد.
وی با اشاره به ورود این سامانه از امشب و احتمال بارش های 
رگباری در مناطق جنوب استان، افزود: از روز شنبه بعدازظهر تا 
یکشنبه این سامانه بارشی کل استان را دربرمی گیرد و در مناطق 
شمالی و همچنین در مناطق شرقی با پیش بینی آبگرفتگی معابر 
عمومی، جریان روان آب در مسیل ها و رودخانه ها و شکل گیری 
سیالب های محلی، صاعقه، آسیب به سازه های موقت و 

درختان همراه است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ابالغ 
دستورالعمل ایمنی و آماده باش به همه شهرداری ها و 

دستگاه های امدادی در همه مناطق استان خبر داد و تاکید کرد: 
در فصل بهار و به ویژه اردیبهشت ماه، رگبارهای ناگهانی باعث 
سیالب های نقطه ای می شود بنابراین توصیه به خالی کردن 
دهانه پل ها، بازگشایی مسیل ها و استقرار تیم های امدادی، 
هالل احمر و فعال شدن پایگاه های امدادی راهدارخانه ها به 

دستگاه های مربوط اعالم شد.
شیشه فروش همچنین با اشاره به ابالغ دستورالعمل ایمنی به 
عشایر در حال کوچ از مناطق ییالقی استان های کهکیلویه و 
بویراحمد، خوزستان و فارس به مراتع اصفهان، گفت: به عشایر 
توصیه شده که در حال حرکت به مراتع اصفهان در کوهپایه ها 
استقرار پیدا نکنند، همچنین تجربه سیالب های اردیبهشت 
نشان داد که معمواًل بارش ها رگباری خواهد بود و کشاورزانی 
که در دشت ها فعالیت می کنند باید دستورالعمل های ایمنی 
صاعقه را رعایت کنند و در صورت مشاهده رعد و برق در فضای 

سرپوشیده قرار گیرند.
وی با اشاره به ورود این جبهه هوا از امشب به مناطق جنوبی 
استان، خاطرنشان کرد: شهرستان های شهرضا، سمیرم 
و دهاقان در حال آماده باش هستند و این جبهه تا فردا کل 

استان را دربرمی گیرد و ماهیت آن هم بارش های رگباری، 
تندباد لحظه ای همراه با گرد و غبار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اعالم 
آماده باش کامل به 116 شهرداری، ۴2 پایگاه هالل احمر، 
200 پایگاه اورژانس و ۴۴ پایگاه راهدارخانه در همه مناطق 
استان خبر داد و گفت: افرادی که قصد رفت و آمد در جاده ها را 
دارند نیز باید توصیه های ایمنی را در هنگام بارندگی، وزش باد 

و گردوخاک در این مناطق را رعایت کنند.
وی رگبارهای تند را باعث ایجاد روان آبها، ایجاد خسارت 
در مناطق کوهپایه دانست و افزود: به مرتع داران و دامداران 
توصیه شد که که دستورالعمل امدادی را رعایت کنند، 
خودداری از تردد و توقف در حاشیه رودخانه های فصلی 
و مسیل ها، اجتناب از فعالیت کوهنوردی و چرای دام در 
مناطق مرتفع، مرتعی و حاشیه رودخانه ها، پاکسازی دهانه 
پل ها و آبروها، عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده 
و ساختمان های نیمه کاره در مناطق تحت تأثیر نیز از دیگر 
اقدامات پیش بینی شده برای کاهش خسارات ناشی از فعالیت 

این سامانه بارشی در استان به شمار می آید.

مدیر بحران استانداری اصفهان خبر داد:

آماده باش عوامل امدادی برای کنترل سیالب های محلی و آبگرفتگی

دستگاه های اجرایی حق انسداد حساب و قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را ندارند 
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان:

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: امروز جامعه جهانی 
درباره اوکراین به شکلی رفتار می کند 
و در عین حال نسبت به مظلومیت های 
مردم یمن، فلسطین و بحرین بی توجه 
است، این دقیقًا همان شکافی است که 
از قبل نیز وجود داشته و امروز عمیق تر 

شده است.
حجت االسالم محمد حسین بلک در 
گفت وگو با ایسنا در توضیح چرایی 
اهمیت روز قدس، اظهار کرد: موضوع 
قدس شریف، امسال بیش از گذشته 
برای جهان اسالم مهم است و طبیعتًا 
این مراسم پر رنگ تر از گذشته برگزار 

می شود.
وی با تاکید بر ضرورت حضور یکپارچه 
همه مسلمانان در راهپیمایی روز قدس، 
اضافه کرد: این ضرورت بیش از گذشته 
نمایان می کند که امت اسالمی برای 
نقش برآب کردن توطئه های دشمنان و 
صهیونیست جنایتکار به میدان بیایند و 

از فلسطینی ها پشتیبانی کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: وضعیت 
سیاسی امروز با سال های قبل بسیار 
متفاوت تر است، ما در گلوگاه ها و 
مرزهای تعیین کننده ای از قدس شریف 
قرار داریم و همین مسئله نیز حضور 
یکایک ما در روز قدس امسال را پر 

اهمیت تر می کند.
بلک در تحلیل رفتار دوگانه غرب در 
مواجهه با مسئله حقوق بشر و به طور 
عینی غوغاساالری رسانه ای در مسئله 
اوکراین و هم زمان سکوت خبری در 
قبال فجایع فلسطین و یمن، تصریح 
کرد: این موضوع جدیدی نیست، این 
نقابی بر چهره غرب تا به امروز بوده و 
امروز بیشتر از گذشته نمایان شده است. 
مشابه همین تفاوت رفتاری امروز در 
قضاوت ها یا در ارتباط با حقوق بشر و 
یا رفتارهای آن ها با ملت های مختلف 
در عرصه های مختلف جنگ نیابتی هم 

مشهود است.
وی به رفتار دوگانه حقوق بشری غرب با 
ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس 
اشاره کرد و گفت: در جنگ هشت 
ساله عراق با ایران نیز ما شاهد همین 

رفتارهای متضاد و دوگانه بودیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اضافه کرد: امروز جامعه جهانی 
درباره اوکراین به شکلی رفتار می کند و 
در عین حال نسبت به مظلومیت های 
مردم یمن، فلسطین و بحرین بی توجه 
است، این دقیقًا همان شکافی است که 
از قبل نیز وجود داشته و امروز عمیق تر 
شده و می طلبد که همه ملت ها بانگاهی 
دقیق تر مسائل را شفاف ببینند و خود 

قضاوت کنند.

حقوق بشر دوگانه، نقاب از 
چهره غرب انداخته است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان:

خبر روز

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بطور میانگین بین 10 تا 
11 درصد از جمعیت کودکان 5 تا 12 سال در این استان علیه کرونا واکسینه 
شده اند که این آمار رضایت بخش نیست. پژمان عقدک با بیان اینکه میزان 
پوشش ُدز سوم واکسیناسیون در جمعیت بزرگسال استان اصفهان نیز به 
38 درصد می رسد که قابل قبول نیست، گفت: با این روند ُدز چهارم واکسن 
که نیز برای افراد با نقص سیستم ایمنی و باالی 80 سال سن و کادر درمان 

توصیه شده است، با مشکل مواجه می شویم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عین حال گفت که تاریخ 
مصرف هیچ از واکسن ها تمام نشده است و در سالن های نگهداری که برای 

آن دیده شده، قرار دارند.
وی میزان واکسیناسیون ُدز اول و دوم در استان را به ترتیب 86 و ۷۷ درصد 
عنوان کرد و افزود: پیک ششم به کمترین آمار خود رسیده است و آمار تعداد 
مراجعان سرپایی، افرادی که تست کرونا آن ها مثبت شده، بیماران بستری، 
بیماران بدحال در بخش آی سی یو و آمار مرگ ومیر بیماران روند نزولی دارد.

عقدک با بیان اینکه آماربستری های افراد مبتال به کووید 19 هم اینک در 
استان اصفهان جز کاشان و آران و بیدگل به زیر 200 نفر رسیده است، ادامه 
داد: در 10 روزگذشته به استثنای یک یا 2 روز مرگ و میر بیماران کرونایی 

به صفر رسید.
وی گفت: با این وجود در صورتی که با یک پاندمی و اپیدمی بیماری مقابله 
جدی صورت نگیرد هر دوره چهار یا پنج ماهه احتمال پیک بیماری وجود 
دارد و اگر هم یک سویه جدید غالب شود با تشدید بیماری مواجه می شویم.

واکسیناسیون کودکان 
اصفهانی علیه کرونا رضایت 

بخش نیست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
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در شـــهر

Isfahan News

دانشگاه  در  رهبری  نمایندگی  دفتر  مسوول 
نهج البالغه  به  نیاز  تبیین ضرورت  با  کاشان 
در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگر گفت: 
می تواند  خود  علم  بر  تکیه  با  انسان  اکنون 
به  توجه  رو  این  از  کند،  رفع  را  نیازهایش 
نهج البالغه نباید به گونه ای باشد که یک متن 

دینی با قدمت ۱۴ قرن مشاهده می شود.
حجت االسالم جواد خسروی افزود: شخصیت 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( پس از رسول گرامی 
اسالم )ص( بی نظیر و نهج البالغه به گونه ای 
ظرفیت شان  اندازه  به  انسان ها  که  است 
می توانند از آن استفاده کنند؛ هر مقدار علم و 
عقل بشر رشد کند، میزان بهره گیری استفاده 

از آن بیشتر می شود.
وی تصریح کرد: نگاه به نهج البالغه باید به 
نحوی باشد که این کتاب یک نیاز ضروری 
برای انسان هاست، با توجه به اینکه در عصر 
نیازهای  به  که  نیازمندیم  شدت  به  معاصر 
آن  از  یکی  داده شود،  پاسخ  انسان ها  درونی 
نیازهای درونی حس آرامش است که انسان 
زیر نظر یک مربی قرار گیرد، از این رو باید به 
بحث نهج البالغه خوانی توجه خاصی داده شود.

مدرس حوزه و دانشگاه اظهار داشت: افزون 
بر شخصیت امام علی )ع(، در نامه هایی که 
آن حضرت نوشته اند مخاطب آن نامه ها هم 
چه  در  مخاطب  آن  که  دارند  اهمیت  بسیار 
مثال یک  برای  دارد؟  قرار  رتبه ای  و  جایگاه 
مرتبه به محمد حنفیه نامه می نویسند، یک 
هم  بار  یک  و  فرماندهان  کارگزاران،  به  بار 
به معاویه و تمامی این نامه ها و مخاطبان باید 

مورد توجه باشد.
وی تصریح کرد: باید تالش شود تا یکسری 
پنجره های جدید فکری و اعتقادی را در مقابل 
یکسری  انسان  که  چرا  کنیم،  باز  خودمان 
کدهایی را از نهج البالغه دریافت می کند که 
باعث باز شدن مشاعر روحی و معنوی انسان 
تعالی گام  بتواند در مسیر رشد و  تا  می شود 

بردارد.
نامه ۳۱  به  اشاره  با  حجت االسالم خسروی 
امیرالمؤمنین  حضرت  گفت:  نهج البالغه، 
)ع( این نامه را هنگام بازگشت از صفین به 
فرزندشان امام حسن مجتبی )ع( می نویسند 
بخش های  با  طوالنی  نامه های  از  یکی  که 
مختلف این کتاب گرانسنگ و ارزشمند است.

به گفته وی، در نخستین بخش این نامه امام 
علی )ع( در رابطه با انسان و حادثه های روزگار 
صحبت می کنند، یکی از اشتباه های رایج حتی 
بین روحانیان و مذهبیان این است که مستقیم 
از مسائل دینی و مذهبی شروع می کنند، در 
حالی که این موضوع یکی از بدترین راه های 

ورود به مسائل دینی است.
اگر قرار است فردی در حوزه  ادامه داد:  وی 
اعتقادها و بحث های نظری کار کند ابتدا باید 
یک  انسان  چون  باشد،  داشته  انسان شناسی 
حقیقتی است که باید ابعاد وجودی آن شناخته 
شود و این روش بهتر جواب می دهد، لذا آن 
حضرت در این نامه ابتدا از انسان و حادثه های 

روزگار صحبت می کنند.
دانشگاه  در  رهبری  نمایندگی  دفتر  مسوول 
از  فرازهایی  در  )ع(  علی  امام  گفت:  کاشان 
انسان  احواالت  بیان  حال  در  نهج البالغه 
از نوع  و روزگار هستند و یک نوع ترسیمی 
نگرش انسان به خودش و حوادث است که 
که  دارد  متعال یک سری سنت هایی  خداوند 
این سنت ها حتی برای اولیا و انبیاء و امامان 

غیرقابل تجدید نظر است.
وی افزود: برای مثال اینکه مردم و حتی انبیاء 
می میرند، در روایت وجود دارد که یک سری 
چیزها جبری و غیرقابل تغییر است مثل تولد و 
مرگ انسان که نمی تواند در آن تاثیرگذار باشد 
البته در باب مرگ مباحثی مثل اجل معلق و 
اجل حتمی وجود دارد، مانند اینکه چه چیزهایی 
مرگ را به تأخیر می اندازد اما در مجموع این 
مسائل جبری است و انسان نمی تواند بگوید 
نمی توانم به دنیا بیایم یا نمی خواهم بمیرم و 

مسائل دیگر که در روایت ها آمده است.
وی با طرح این پرسش که نگرش انسان باید 
چگونه باشد؟ افزود: نگرشی که در نهج البالغه 
و قرآن بیان شده و انسان باید به آن برسد نگاه 
توحیدی است یعنی انسان به نقطه ای برسد 
که همه عالم را زیر نظر خداوند متعال ببیند و 
نوع زندگی انسان به گونه ای باشد که خداوند 

را مربی خودش ببیند.

مسوول دفتر نمایندگی رهبری 
در دانشگاه کاشان:

 نیاز به نهج البالغه در برهه
 کنونی بیش از هر زمانی

ضرورت دارد

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

سرپرسـت شـهرداری نوش آباد گفـت: روز جهانی زمین 
پـاک فرصتـی برای تجلیل از کسـانی اسـت کـه برای 
حفـظ محیط زیسـت انسـان ها تالش می کننـد و یکی 
از ایـن گـروه پاکبان هـای زحمتکشـی هسـتند کـه هر 
روز آنهـا را در کوچـه و خیابـان می بینیـم. محمد بهفرد، 
در آییـن روز جهانـی زمین پاک در دبیرسـتان شـهدای 
کـرک نـوش آبـاد، اظهار کـرد: امـام علـی )ع( فرموده 
اسـت: “تقـوای الهـی را در برابر مردم و شـهرها رعایت 
کنیـد” که این نشـانه اهمیـت حفظ و مراقبـت از زمین 

و محیـط زیسـت در آموزه هـای دینی ماسـت.
وی افـزود: یکـی از وظایـف شـهرداری ها، پاکیزیگـی 
انجـام  پاکبان هـا  توسـط  اسـت کـه  محیـط شـهری 
می شـود که سـرمای زمسـتان و گرمای طاقت فرسـای 
تابسـتان را بـه جان خـود پذیرا می شـوند و بسـیاری از 
آنهـا در ایـن شـرایط دچـار بیماری هایی می شـوند و ما 

باید قـدردان ایثـار آنها باشـیم.
سرپرسـت شـهرداری نوش آبـاد، تاکیـد کـرد: کمتریـن 
اسـت  ایـن  پاکبان هـا،  از  سـپاس  بـرای  مـا  وظیفـه 
کـه در حفـظ پاکیزگـی شـهر کوشـش کنیـم. مـا در 
شـهری هسـتیم که بـه نـام آیین های مذهبی شـناخته 
می شـود، پـس پاکبان هـا، خادمان امام حسـین هسـتند 
و بـرای سـالمت شـیعیان امـام علـی تـالش می کنند.

وی تصریـح کـرد: روزانه حدود چهار تـن زباله در نوش 
آبـاد تولید می شـود که سـرانه هـر نفر حـدود ۳۰۰ گرم 
اسـت و باالتـر از اسـتاندارد جهانـی اسـت کـه از همـه 
بـه ویـژه دانش آمـوزان دعـوت می کنیـم  شـهروندان 

بـرای تفکیـک زبالـه در خانه مشـارکت کنند.
سرپرسـت شـهرداری نوش آبـاد گفت: حـدود ۳۰ درصد 
از زباله هـا، پسـماندهای خشـک و قابـل بازیافت اسـت 
کـه بـا تفکیـک پسـماند در مبـدأ، ضمـن کمـک بـه 
حفـظ زمیـن پاک، هـم هزینه هـای پاکیزگی شـهر کم 

می شـود و هـم بـه اقتصـاد خانـواده کمک می شـود.
بهفـرد افزود: اسـتفاده از کیسـه های پارچـه ای به جای 
پاکت هـای نایلونـی و ظرف پالسـتیکی، تفکیـک زباله 
در مبدأ سـاده ترین راهکارهایی اسـت کـه می توانیم در 
نظافـت شـهر کمـک کنیـم و در نتیجه ضمـن کاهش 
انـواع بیمـاری و هزینـه خانواده هـا، در حفـظ زمیـن و 

عرضـه حیات انسـان ها نیـز مشـارکت کنیم.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان 
ــن  ــی زمیـ ــت: روز جهانـ ــز گفـ ــدگل نیـ آران و بیـ
ــای  ــگ ارزش هـ ــج فرهنـ ــادی از ترویـ ــاک، نمـ پـ
زیســـت محیطـــی اســـت بـــا تمـــام فعالیت هایـــی 
کـــه می توانیـــم بـــرای حفـــظ کـــره زمیـــن انجـــام 

بدهیـــم.

سید عباس نگهبان اظهار کرد: حدود چهار و نیم میلیارد 
سال از عمر زمین می گذرد که حدود یک میلیارد سال 
آن، فقط صرف ایجاد شرایط زیستن انسان در این کره 
خاکی شده است، ولی ما انسان ها طی ۲۰۰ سال بعد از 

انقالب صنعتی، جهان را دگرگون کرده ایم.
وی افزود: انسان با فعالیت ها و رفتار خود، وضعیت زمین 
و محیط زیست را به کلی تغییر داده است و بسیاری دیگر 
از جانداران این کره آبی را نابود کرده یا شرایط زیستن 
برای آنها را به خطر انداخته که تولید انواع محصوالت 

پالستیکی یکی از این تهدیدها است.
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت آران و بیـدگل، 
تصریـح کـرد: شـعار امسـال روز جهانـی زمیـن پـاک 
»سـرمایه گذاری در زمین با کاهش پالسـتیک« اسـت. 
در طی ۶۰ سـال گذشـته، بیش از هشـت و نیم میلیارد 
تـن مواد پالسـتیکی تولید شـده اسـت و ایـن محصول 
حجـم  سـبک،  وزن  و  مقـاوم  مولکولـی  زنجیـره  بـا 
گسـترده ای از زمیـن را در زیـر تأثیـر خود گرفته اسـت.

ــورت  ــتیکی در ص ــواد پالس ــرد: م ــد ک ــان تاکی نگهب
ــی  ــره غذای ــی وارد زنجی ــه راحت ــی، ب ــه مولکول تجزی
ــر  ــه خط ــان را ب ــی انس ــی زندگ ــده و حت ــان ش انس
می انــدازد و اگــر بــرای کنتــرل اســتفاده از آن تــالش 

ــت. ــم داش ــادی را خواهی ــای زی ــم بحران ه نکنی

و  آران  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
بیدگل گفت: بنا به آمار سازمان حفاظت محیط زیست، 
در ایران روزانه ۵۸ هزار تن زباله تولید می شود که حدود 
سه هزار تن آن مربوط به استان اصفهان است و ۲۰۰ تن 
آن در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل تولید می شود.

نگهبـان افـزود: اسـتمرار تولیـد مهـار گسـیخته زبالـه، 
اوضـاع وحشـتناکی اسـت کـه سـالمت شـهروندان را 
تهدیـد می کنـد و از مدیـران مدارس دعـوت می کنیم با 
برگـزاری اردوهـای دانش آمـوزی در محل دفـن زباله، 
حاصـل رفتـار شـهروندان با محیـط زیسـت را ببینند و 

به فکـر چاره باشـند.
وی بـا اشـاره بـه نقـش زبالـه در آلودگی زمیـن، اظهار 
کـرد: مـا فقـط دو درصـد از زباله هـا را بازیافت می کنیم 
در حالـی کـه بـا جداسـازی زبالـه در منـزل، می تـوان 
بـه حفـظ محیـط زیسـت کمـک کـرد و از بسـیاری از 
اتفاق هـای ناگـوار امـروز به علـت تولید و انباشـت زباله 

جلوگیـری کرد.
وی تصریـح کـرد: رفتـار خودخواهانـه انسـان ها، باعث 
شـده کـه جنگل ها، زیسـتگاه ها و بسـیاری از گونه های 
گیاهـی و جانـوری مـا نابـود شـده یـا در معـرض خطر 
افتـاده و در مقابـل، بیابان هـا و کویرهـا افزایـش یافتـه 

است.

نگهبـان گفـت: از همه شـهروندان درخواسـت می کنم 
که هر طبیعت سـبز را نشـانی از حیـات و زندگی بدانید 
و بـرای حفـظ آن کوشـش کنیـد و هریـک از دانـش 
آمـوزان، یک سـفیر بـرای حفظ محیط زیسـت باشـد.

همچنیـن مدیـر دبیرسـتان دخترانـه شـهدای کـرک 
نـوش آبـاد گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت حفـظ محیط 
بـرای  همگانـی  تـالش  و  پایـه ای  آمـوزش  زیسـت، 
حفـظ منابـع محـدود، مهـم و تجدیدناپذیـر طبیعـی و 
جلوگیـری از نابـودی و آلودگی آنها، یکـی از روش های 
اصولـی، آمـوزش و بـاال بـردن آگاهی زیسـت محیطی 

شـهروندان اسـت.
اعظـم داداشـی افـزود: نقـش آمـوزش حفـظ محیـط 
زیسـت در دوران مدرسـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
و افزایـش آگاهـی زیسـت محیطـی دانـش آمـوزان و 
تشـویق کـودکان و نوجوانـان به عنـوان همیـار سـبز و 
نهادینـه کـردن اصـول زیسـت محیطی یـک ضرورت 

. ست ا
نسـل جـوان،  کـه  مـا  در کشـور  کـرد:  تصریـح  وی 
می دهـد،  تشـکیل  را  جمعیـت  درصـد  بیشـترین 
آموزش هـای حفـظ محیط زیسـت می توانـد تأثیر قابل 
توجهـی در تقویـت فرهنگ زیسـت محیطی و رسـیدن 

بـه اهـداف توسـعه پایـدار داشـته باشـد.

سرپرست شهرداری نوش آباد:

تفکیک پسماند در مبدأ، کمک به اقتصاد خانواده است

ضـو کمسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس شـورای اسـالمی گفت: 
نظـام اداری کشـور نیازمنـد انقـالب و تحـول بـرای اصـالح سـاختار 
بـرای خدمت رسـانی بهتـر اسـت. ابوالفضـل ابوترابی در نشسـت اعضای 
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتای تیـران و کـرون در محـل اردوگاه 
فرهنگـی و تربیتـی امـام خمینـی )ره( ایـن شهرسـتان افـزود: بـا وجـود 
شـکل گیری انقالب اسـالمی و تحول در نظام حاکمیت کشـور اما نظام 

اداری تغییـری نکـرده و مثـل گذشـته اسـت.
وی بیــان کــرد: ســاختار اداری کشــور در حــال حاضــر نیازمنــد تحــول 
ــا شــاهد شــفافیت و کاهــش فســاد اداری  ــی اســت ت جــدی و دگرگون

باشــیم و رضایتمنــدی افزایــش یابــد.
نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از تمرکزگرایی در کشور، تصریح کرد: اختیارات مسئوالن 
استانی و شهرستانی برای تأمین نیازهای هر منطقه کافی نیست و همه 

تصمیمات در تهران و وزارتخانه ها متمرکز شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این وضع در نظام اداری کشور، توزیع بودجه بر 

اساس چانه زنی بوده و نیازهای هر منطقه مورد بررسی قرار نمی گیرد.
ابوترابی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را برای رفع این آسیب 
مهم خواند و اذعان داشت: در دوره قبل مجلس شورای اسالمی این طرح 

با کمبود پنج رأی ناکام ماند اما در این دوره عزم جدی برای تصویب و 
ابالغ آن وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با چنین اقدامی شاهد تصمیم سازی مسئوالن محلی 
و کاهش تمرکز در مرکز کشور خواهیم بود و اینگونه نیازهای هر منطقه 
بهتر بررسی و تأمین خواهد شد. فرماندار تیران و کرون در ادامه این نشست 
دانش  افزایش  اظهارداشت:  و  را مهم خواند  آموزشی  دوره های  برگزاری 
عمومی به تصمیم سازی صحیح شوراهای اسالمی و کاهش مشکالت 
 ۴۵ در  روستا   ۴۰ از  بیش  و  شهر  سه  با  کرون  و  تیران  می شود.  منجر 

کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

نظام اداری کشور 
نیازمند تحول است

گزارش

نماینده مردم اردسـتان در مجلس شـورای اسـالمی گفـت: مبارزه با 
آمریـکا و اسـراییل از ۱۵ خـرداد ۱۳۴۲ آغـاز شـده و تـا نابـودی این 

رژیـم جنایتـکار ادامه خواهد داشـت.
حجت االسـالم سـیدصادق طباطبایی نـژاد در اجتمـاع راهپیمایـان 
روز جهانـی قـدس در مسـجد جامـع اردسـتان افـزود: روز قـدس از 
ابتکارهـای حضـرت امـام خمینـی )ره( بـود تـا مسـلمان در آخریـن 
جمعـه ماه مبـارک رمضان از خانه بیـرون آینده و دشـمنان، یزیدیان 

و شـمرهای زمـان را نفریـن و لعـن کنند.
وی ادامه داد: ایران مانند عربستان و کشورهای مرتجع خلیج فارس 
نیست که دم از اسالم، نماز و روزه می زنند و خود را خادم الحرمین 

می نامند اما با رژیم غاصب صهیونیستی سازش می کنند.
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلس شـورای اسـالمی اظهار داشـت: 

مبـارزه بـر علیـه ظلم و سـتم تا قیـام حضـرت مهدی موعـود )عج( 
ادامه خواهد داشـت و امروز این خیمه، خیمه امام حسـین )ع( اسـت 

و آنـان کـه دم از غـرب می زننـد در خیمـه یزید خدمـت می کند.
وی تصریـح کـرد: جلوه حق را باید شـناخت و در جبهه امام حسـین 
)ع( کـه نهضت اسـالمی اسـت حرکت کرد، از سـویی امـروز پیروی 
از رهبـر فرزانـه انقالب اسـالمی و حرکت در مسـیر حق الزم اسـت 
و نیـاز بـه قدرت و مقاومـت دارد و همانطور باید راه پرمشـقت پیامبر 

)ص( را ادامـه دهیم.
طباطبایی نـژاد در بخـش دیگری از سـخنان خود گفـت: امروز دولت 
مردمی در ایران فعال اسـت و راه سـختی را پیش رو دارد که به امید 
خـدا و بـا کمک مجلـس انقالبی بر مشـکل های غلبه خواهـد کرد، 
از سـویی رییـس جمهور گفت کـه دولتمردان را مکلف کـرده که راه 

و خواسـته رهبـری را اجـرا کنند و تـورم را کاهش دهند، همچنین به 
مذاکره هـا ادامـه خواهیـم داد و تولیـد را در رأس فعالیت هـا داریـم تا 

مشـکل های حوزه اقتصاد مرتفع شـود.
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلس شـورای اسـالمی تصریـح کرد: 
سـفر رییـس جمهـور را در آینده نزدیک به اسـتان اصفهـان در پیش 
اسـت و شهرسـتان بـا همـکاری فرمانـدار موضوع هـا و کمبودهـا را 
مشـخص و بـه هیـات دولـت تقدیم کـرده که امیـد مـی رود در این 

سـفر حل شـود.
وی افزود: در حوزه اشـتغال حداقل ها حل و در بهداشـت و سـالمت 
وضعیـت کمـی بهتـر شـده امـا در حـوزه راه و برخـی موضوع هـا از 
جملـه در مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی مشـکل وجـود دارد که باید 

رفع شـود.

از  سـال   ۲ گذشـت  از  پـس  امـروز  کـرد:  اضافـه  طباطبایی نـژاد 
شـیوع ویـروس کرونـا بـا تـالش دولـت و اجـرای طـرح همگانـی 
واکسیناسـیون، مـردم در راهپیمایـی عظیم روز قدس شـرکت کردند 
و اقتـدار خـود را بـه دشـمنان نشـان دادند، از سـویی مـردم مؤمن و 
خداجـوی ایران اسـالمی با همه مشـکل های موجود تعهـد و عالقه 
خـود را بـه اسـالم و انقـالب نشـان دادند و بـا زبـان روزه و در هوای 
گـرم در راهپیمایـی روز جهانی قدس شـرکت کردند کـه از تک تک 

مـردم قدردانی می شـود.
در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس در اردسـتان قطعنامه سراسـری 
قرائـت و پرچـم آمریکا و اسـراییل به آتش کشـیده شـد. شهرسـتان 
اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلـو متری 

شـمال شـرقی اصفهان واقع شـده اسـت.

نماینده مجلس:

مبارزه با آمریکا و اسراییل تا نابودی رژیم غاصب ادامه دارد

اصفهـان- ایرنـا- رییـس دادگسـتری فالورجـان 
گفـت: صلح و سـازش بین طرفین دعـوا از افزایش 
پرونده هـای قضایـی و جمعیـت زندانیـان غیرعمد 

در این شهرسـتان کاسـته اسـت.
جرائم  زندانیان  آزادی  گلریزان  در  طارمی  مهدی 
برنامه یک شهر  ویژه  در  اصفهان  استان  غیرعمد 
اعضای  و  دادگستری  قضات  افزود:  ضیافت 
ایجاد صلح و سازش و  اختالف در  شوراهای حل 
رفع اختالف طرفین دعاوی حقوقی تالش می کنند 
تا مانع از تشکیل پرونده و یا صدور حکم زندان شود.

زنـدان  اجتماعـی  مـددکاری  کـرد:  اضافـه  وی 
مرکـزی اصفهـان نیـز در جلـب رضایـت شـاکی 
بـرای محکومیـن غیرعمـد نقـش مهمـی داشـته 
انـدو ایـن موضـوع موجـب آزادی زندانیـان جرائم 

غیرعمـد شـده اسـت.
رییـس دادگسـتری فالورجان با اشـاره به سیاسـت 
کاهش جمعیـت زندان ها، تصریح کـرد: محکومین 
غیرعمد با گذشـت شـاکیان، صدور حکم اعسـار و 

کمـک خیرین از بنـد رها و به آغـوش خانواده های 
خود بازگشـته تـا از آسـیب های اجتماعی ناشـی از 

نبود سرپرسـت خانواده پیشـگیری شود.
وی خاطرنشـان کـرد: یکـی از دغدغه هـای مهـم 
توجـه به نیازهـای زندانیان و معیشـت خانواده های 
آنان اسـت کـه فرصت های کسـب و کار و مهارت 

آمـوزی بـرای آنان نیـز پیگیری می شـود.
طارمـی بـه همـت و همـکاری خیریـن فالورجان 
اشـاره کـرد و اذعـان داشـت: در گلریـزان آزادی 
زندانیـان جرائـم غیرعمـد همکاری داشـته و بیش 

از هفـت میلیـارد ریـال کمـک کرده انـد.
همـت  بـه  ضیافـت  شـهر  یـک  برنامـه  ویـژه 
دادگسـتری کل اصفهـان، سـتاد دیه، صدا و سـیما 
و خیریـه حمایـت از زندانیـان و خیریه امام موسـی 
کاظـم در مـاه مبـارک رمضان در حال انجام اسـت 
تـا بـا هـم افزایـی بیـن مـردم و فعـاالن اقتصادی 
اسـتان  غیرعمـد  جرائـم  زندانـی   ۸۰۰ از  بیـش 

اصفهـان آزاد شـوند.

رییس دادگستری فالورجان:

صلح و سازش از افزایش جمعیت زندانیان
در فالورجان کاسته است

امام جمعه آران و بیدگل گفت: رژیم صهیونیستی هیچ بویی از اصول انسانیت نبرده 
است و ریشه تمام خباثت های دنیا در این رژیم خالصه می شود.

حجت االسالم ابوالفضل سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه آران و بیدگل با 
اشاره به فرارسیدن روز جهانی قدس اظهار داشت: روز قدس متعلق به همه مظلومان 
جهان است. وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچ بویی از اصول انسانیت نبرده است، 

ابراز داشت: ریشه تمام خباثت های دنیا رژیم صهیونیستی است.
امام جمعه آران و بیدگل با بیان اینکه استکبار برای این رژیم صهیونیستی از نظر 
رسانه ای همه کاری کرده است، خاطرنشان کرد: با این وجود گنبد مثاًل آهنین این 

کشور در مقابل موشک های مقاومت فلسطین ناتوان است.
وی با اشاره به اینکه پیروزی مردم فلسطین قطعی است، خاطرنشان کرد: به زودی 

شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود چراکه این وعده خداوند است.
حجت االسالم سلیمانی با اشاره به در پیش بودن روز معلم اظهار داشت: شهید مطهری 
یک اسالم شناس و دشمن شناس واقعی بود که باید جهاد تبیین را از آن شهید بزرگوار 
بیاموزیم. وی با اشاره به اینکه دشمن و استکبار جهانی در تالش است تا توجه ملت های 
مسلمان را از اسالم ناب محمدی دور کند، گفت: از همین رو انگلیس به همراه نظام 

سلطه در حال پیدایش جریان های انحرافی در جهان اسالم است.
امام جمعه آران و بیدگل وهابیت، بهائیت و داعش را از جمله جریان های انحرافی 
دانست و افزود: در مقابل این جریان ها باید مبارزه کرد چراکه تفکرات این جریان ها 

هدفی غیر از نابودی اسالم ندارند.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰۰ آیه در قرآن کریم در مورد جریان شناسی دشمنان 
است، اضافه کرد: از این تعداد ۳۰۰ آیه فقط مربوط به جریان نفاق است و شهید مطهری 

کسی بود که به خوبی جریان نفاق در کشور را شناخت و با آن مقابله کرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: هوشمندسازی ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
امامی در شهرستان شهرضا در جنوب اصفهان بمنظور جلوگیری بیشتر از قاچاق ضروری 
است. سردار محمدرضا میرحیدری در آیین معارفه فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
با اشاره به هوشمند نبودن ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا، اظهار داشت: 
برای تسلط کامل به این منطقه و جلوگیری بیشتر از قاچاق مواد مخدر، کاال و انسان از 
این گلوگاه باید اقدامات الزم بمنظور هوشمندسازی و پایش تصویری در ایستگاه مذکور 
انجام شود. فرمانده انتظامی استان اصفهان درباره کمبود نیروی انسانی در اداره پلیس 
شهرضا نیز تصریح کرد: ساختار سازمانی این مجموعه مربوط به سال ۷۶ است که باید 
اصالح شود. وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی با اشرار و معاندان با اشد مجازات و 
قاطع برخورد می کند، افزود: پلیس در انجام وظیفه خود در تأمین امنیت و نظم عمومی 
قاطع، قانونمند و مقتدر است.به گفته وی، اصفهان در مرکز کشور واقع شده و بزرگترین 
تهدید در آن ورود مجرمان از دیگر استان ها به مناطق و شهرستان های مختلف این 
استان است. فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: امروز به برکت وجود والیت، 
نیروهای امنیتی، دستگاه های اطالعاتی، قضایی و نیروی انتظامی در کنار همدیگر، 
همدالنه و هماهنگ برای استقرار و تثبیت امنیت و نظم با تمام وجود تالش می کنند.

سردار میرحیدری با بیان اینکه نگاهمان به آسیب های اجتماعی، بازدارندگی و اصالح 
است، ادامه داد: باید انگیزش مادی و معنوی بیشتری برای جذب جوانان نسبت به کار 

پلیس ایجاد شود.
سرهنگ سهراب قرقانی در این جلسه بعنوان فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا معرفی 
و از خدمات سرهنگ صادق کاظم زاد تقدیر شد. فرمانده انتظامی شهرضا پیش از این از 
بهمن ماه سال ۹۵ فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم را بر عهده داشت. شهرستان 
شهرضا با افزون بر ۱۶۰ هزار جمعیت در ۷۵ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.

نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه کاشـان اظهار گفـت: روز قـدس نظام اسـتکباری 
جهـان را برهـم ریخته اسـت. حجت االسـالم سـید سـعید حسـینی نامگـذاری روز 
جهانی قدس توسـط بنیانگذار انقالب اسـالمی ایران و برپایی راهپیمایی مسـلمانان 
دنیـا در آخریـن جمعـه مـاه رمضان بـرای حمایت از مـردم مظلوم فلسـطین را نقطه 
عطـف و آغـاز نابـودی اسـراییل دانسـت. امـام جمعه کاشـان اظهـار کـرد: بر همین 
اسـاس امـام راحـل به دنبال این بود تا مسـاله فلسـطین در وجدان های بیدار بشـری 
همـواره زنـده و پویـا بمانـد و مسـلمانان و آزادی خواهـان جهـان هیچـگاه قدس را 

فرامـوش نکنند.
وی بـا تمجیـد از حضور گسـترده مردم کاشـان در راهپیمایی روز جهـان قدس ادامه 
داد: ایـن حضـور یکـی از پیام هـای بسـیار مهـم و تاثیرگـذار روز جهانـی قـدس بـه 
جهانیـان اسـت کـه ما همواره پشـتیبان فلسـطینی ها هسـتیم که گامی بسـیار مهم 
در جهـت آزادی قـدس شـریف اسـت. حجت االسـالم حسـینی اتحاد و همبسـتگی 
بیـن مسـلمانان و ملت های آزادی خـواه بر حول محور قـدس را از جمله ویژگی های 
بسـیار مهـم روز جهان قدس برشـمرد و گفت: این حرکت، ظرفیـت بزرگی برای کل 
جهـان بـه حسـاب می آیـد و در آن همه ملت هـا، فرهنگ ها و پیـروان ادیان مختلف 

در ایـن روز دور هـم جمع می شـوند.
وی همچنین پیوند بین انقالب اسالمی مردم ایران و انقالب فلسطینی ها را از دیگر 
ویژگی های روز جهان قدس بیان کرد و افزود: به برکت انقالب اسالمی و رهنمودهای 
امام راحل و مقام معظم رهبری فلسطین در تفکر مردم جهان جایگاه خاصی پیدا کرده 
و مدافعان راه آزادی فلسطین زبانزد شده اند، مثل جوانان غیور غزه و حتی کرانه رود 

اردن که اسرائیلی ها را مجبور به فرار می کنند.

امام جمعه آران و بیدگل:

ریشه تمام خباثت های دنیا
رژیم صهیونیستی است

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

هوشمندسازی ایستگاه بازرسی شهید امامی 
شهرضا ضروری است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان:

روز قدس نظام استکباری جهان را برهم 
ریخته است
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Iran’s Energy Ministry issued 
permits for the construction of 
solar farms with the capacity 
of four gigawatts (GW) across 
the country, Fars news agency 
reported.
The ministry’s Renewables De-
partment has announced that 
building the mentioned solar 
farms will become operational 
within the next two years.

It said that the permits were 
issued after the government 
committed to provide the con-
siderable financial resources 
required for construction of the 
solar farms.  
“The new plants are part of a 
10-GW new renewables capac-
ity that the Iranian government 
aims to develop until 2025,” 
the energy ministry added.

Earlier this month, Energy Min-
ister Ali-Akbar Mehrabian said 
that the country’s installed ca-
pacity of solar farms stands at 
nearly 900 megawatts (MW).
Highlighting that many good 
strides have been taken in this 
field in the country over the 
recent years, the minister said 
that the significant increase in 
the capacity of the country’s 

power plants, which is the re-
sult of the efforts of domestic 
experts, can meet all the elec-
tricity needs of the country, 
while boosting Iran’s electricity 
export.
The share of solar power plants 
in Iran’s renewable electric-
ity generation capacity has 
reached 49 percent, according 
to the data released by Iran’s 
Renewable Energy and Energy 
Efficiency Organization (known 
as SATBA).
Renewables, including hydro-
power, account for seven per-
cent of Iran’s total energy gen-
eration, versus natural gas’s 90 
percent share.
Overall, in the next four years, 
Iran is aiming for a 5,000 MW 
increase in renewable capacity 
to meet growing domestic de-
mand and expand its presence 
in the regional electricity mar-
ket.
According to SATBA, the num-
ber of small-scale solar pow-
er plants across the country 
which are used by households 
or small industries is also in-
creasing noticeably as Iranian 
households and small indus-
tries are embracing the new 
technology with open arms and 

investors also seem eager for 
more contribution in this area.
Iran is also planning on ex-
panding its presence in the 
region’s renewable energy 
market.
According to the energy min-
ister, the country has great 
potentials in the field of renew-
able energies and can have a 
significant role in developing 
the region’s market for such 
energies.
“Relying on the high potential 
of renewable energy sources, 
including solar, wind, biomass, 
geothermal, etc., the Energy 
Ministry has planned good 
measures in order to imple-
ment new policies for creat-
ing positive changes in the 
development of the country’s 
renewable energy sector,” the 
minister said.
Back in December 2020, Mo-
hammad Satakin, who heads 
Iran’s Renewable Energy and 
Energy Efficiency Organization 
(SATBA), said the capacity of 
the country’s renewable pow-
er plants was going to reach 
1,000 MW (one gigawatt) by 
the end of the current govern-
ment’s incumbency (August 
2021).

Iranian Finance and Economic Affairs Min-
ister Ehsan Khandouzi headed a delegation 
on a visit to Armenia to hold talks with the 
country’s senior officials with the aim of 
expanding economic ties between the two 
nations, IRIB reported.
Arriving in Yerevan on Friday, Khandouzi 
met with Armenia’s Deputy Prime Minis-
ter Mher Herbert Grigoryan, the country’s 
Economy Minister Vahan Kerobyan, and 
Minister of Finance Tigran Khachatryan.
As reported by Armenian media, during the 

meeting with Grigoryan, the deputy prime 
minister highlighted the importance of the 
Iranian minister’s visit on the eve of the 17th 
meeting of the Armenian-Iranian Joint Eco-
nomic Committee meeting and underlined 
Armenia’s readiness to develop ties with 
Iran.
The officials discussed the expansion of 
economic relations between the two coun-
tries and underlined the need for improving 
trade turnover and facilitating customs and 
border control procedures.

The two sides also touched upon the pos-
sibilities to realize the existing potential for 
deepening collaboration with Iran within the 
frames of the Eurasian Economic Union.
In the meeting with Kerobyan, issues relat-
ed to joint projects and the removal of finan-
cial barriers were discussed.
Speaking in this meeting, Kerobyan noted 
that although Armenia’s trade turnover with 
Iran increased by 25 percent in 2021, there 
is still great potential for further expansion 
of bilateral cooperation and bringing this 

figure to $1 billion.
For his part, Khandouzi noted that the policy 
of Iran’s new government focuses on the 
development of relations with neighboring 
countries and especially with friendly Ar-
menia.
According to him, the Iranian side attaches 
great importance not only to the develop-
ment of economic relations with Armenia 
but also considers it as a “gateway” to the 
markets of Russia and other Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) member countries.

Permits issued for construction of solar farms with 4GW capacity

Iran FM, foreign of-
ficials discuss Quds 
Day
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian held phone 
conversations on Thursday with 
a number of foreign officials dis-
cussing a variety of issues includ-
ing World Quds Day.
In a phone conversation with Sec-
retary General of the Organiza-
tion of Islamic Cooperation (OIC) 
Hussein Ibrahim Taha, Amir Ab-
dollahian discussed the latest de-
velopments of the Islamic world, 
including Palestine, Yemen and 
Afghanistan.
In this conversation, the top Ira-
nian diplomat praised the stances 
of the OIC secretary general on the 
issue of Palestine and the efforts 
of this organization in establishing 
peace and security in the region 
and the Muslim world, according 
to the Iranian Foreign Ministry.
The Iranian foreign minister ex-
pressed support for the meeting of 
the ambassadors of the Organiza-
tion of Islamic Cooperation focus-
ing on the issue of Palestine. He 
welcomed a meeting at the level 
of foreign ministers of Islamic 
countries to consult on the latest 
developments in Palestine and the 
Zionist regime’s crimes in Al-Aqsa 
Mosque.
Amir Abdollahian also expressed 
support for the implementation 
and continuation of the ceasefire 
in Yemen and stressed the need 
to completely lift the humanitarian 
siege on Yemen.
The Iranian foreign minister also 
condemned the recent killings and 
acts of terrorism in Afghanistan 
and called for more attention from 
Islamic countries as well as the in-
ternational community to help re-
solve the problems of the Afghan 
people.
In the telephone conversation, the 
OIC secretary general called the 
issue of Palestine the top priority 
of the organization and the Islamic 
world. He stated that the OIC has 
always supported Palestine and 
is pursuing different initiatives to 
support Palestine and holy Quds, 
and follow up on the legitimate 
rights of the people of this country 
with the support of major Islamic 
countries.
Ibrahim Taha also condemned the 
heinous terrorist acts in Afghan-
istan, calling them an attempt to 
divide Muslims.
He added that all the efforts of 
the OIC are aimed at establishing 
peace and security in the Islamic 
world and development of rela-
tions and cooperation among the 
organization’s member states.
Lebanon in the frontlines of re-
sistance 
Amir Abdollahian also held talks 
on the phone with his Lebanese 
counterpart Abdullah Bu Habib as 
part of his consultations on the eve 
of International Quds Day.
Amir Abdollahian condemned the 
actions of the Zionist regime to kill 
and insult worshippers at al-Aqsa 
Mosque. Referring to his consul-
tations with the secretary general 
of the OIC, Amir Abdollahian called 
on the OIC to launch a serious 
probe into the recent crimes of the 
Zionist regime.
The Iranian foreign minister also 
pointed to the presence of Leba-
non in the frontline of resistance, 
appreciating the Lebanese peo-
ple, the resistance movement and 
army for their struggle in the face 
of the Zionist regime’s invasions. 
Amir Abdollahian then expressed 
hope that the upcoming elections 
of Lebanon will be held success-
fully, stressing Iran’s readiness to 
expand ties in all areas with the 
country. He added that Iran wel-
comes expansion of relations with 
Lebanon in all spheres. Amir Ab-
dollahian described Lebanon’s role 
in the Arab world as important.
For his part, Foreign Minister Bu 
Habib congratulated Amir Abdolla-
hian on Eid ul-Fitr and underlined 
the need for expansion of friendly 
relations with Iran.

New equation in Pal-
estine 
In his speech delivered on the 
occasion of World Quds Day, 
Leader of the Islamic Rev-
olution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei shone a light on a 
range of regional issues that 
were sidelined in recent years 
by some regional and global 
parties.
On top of these issues is the 
question of Palestine which 
has been the main subject of 
many diplomatic initiatives 
the most important of which 
was the unveiling of the so-
called “deal of the century” 
proposed by the Trump ad-
ministration in early 2020. 
The Trump peace plan was 
nipped in the bud as it failed 
to garner support from al-
most all of the international 
community.
Despite its failure, the Trump 
deal rekindled old specu-
lations that the Palestinian 
question has lost its relevance 
to many Arab and Muslim peo-
ples, not to mention the Arab 
states. The trend of normali-
zation of diplomatic relations 
between Israel and some Arab 
states was deemed the last 
nail in the coffin of the Pales-
tinian cause as the normaliza-
tion deals led many pundits to 
opine that Arab states are no 
longer conditioning establish-
ment of relations with Israel 
to finding a resolution to the 
decades-long Israeli-Palestin-
ian conflict.
But all these speculations 
proved wrong, according to 
the Leader of the Islamic Rev-
olution. Ayatollah Khamenei 
said Israel is now declining 
and a new equation is taking 
shape in Palestine while the 
previous projects of normal-
ization have come to naught. 
“Quds Day passes by us this 
year, and everything foretells 
of a new equation for Pales-
tine, today and tomorrow,” 
the Leader said in a televised 
speech delivered in Arabic. 
Ayatollah Khamenei referred 
to many developments in-
side and outside Palestine 
forcing Israel to hunker down 
and adopt a defensive posi-
tion instead of an offensive 
one. “The ‘unbreakable will’ 
in the Palestinian arena and 
throughout West Asia is re-
placing the so-called ‘invinci-
ble army’ of the Zionists. This 
criminal army was forced to 
switch its offensive line to the 
defensive one,” he said.
The Leader noted, “In the 
political arena, we see the 
most important supporter of 
the usurping entity [Israel], I 
mean America, suffering suc-
cessive defeats: a defeat in the 
war in Afghanistan, a defeat in 
exercising maximum pres-
sure on Islamic Iran, a defeat 
in front of the Asian powers, a 
defeat in controlling the glob-
al economy, and a defeat in its 
internal management where 
there is the emergence of a 
deep rift in this administra-
tion.”
The situation in Israel is also 
moving on a trajectory of de-
cline, he said. “The usurping 
entity is floundering in the 
political and military are-
na within a complex web of 
problems,” Ayatollah Khame-
nei asserted. 
The Leader pointed to a sig-
nificant change in the national 
mood of Palestinians inside 
and outside their territories. 
They now support a military 
confrontation with Israel, ac-
cording to Ayatollah Khame-
nei. 

The value of Iran’s export of non-oil products in-
creased 25 percent in the first month of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21 – April 20), as 
compared to the same month of the past year, the 

deputy head of Islamic Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA) announced.
Foroud Asgari also said that the country’s non-oil 
trade with other countries registered a $875-mil-
lion positive balance in the first month.
Iran exported 7.324 million tons of non-oil com-
modities worth $3.699 billion in the said month, 
with 10 percent drop in weight as compared to the 
first moth of the previous year, the official stated.
The country’s monthly non-oil import stood at 
2.252 million tons worth $2.824 billion, with one 
percent rise in value and 10 percent growth in 
weight year on year, he added.  
As previously announced by the IRICA head, 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 toughest sanctions were im-
posed 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 un-
derlined.

Monthly non-oil export rises 25% year on year

Iranian economy minister visits Armenia to pursue expansion of trade ties

Iran and the Eurasian Economic 
Union (EAEU) representatives have 
started a new round of negotiations 
for finalizing the draft of a free trade 
agreement between the two sides and 
to determine the commodity items 
that should be included in the agree-
ment, an official with Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) said.
According to Mir-Hadi Seyedi, TPO’s 

advisor in international affairs, the 
organization dispatched a team of ne-
gotiators to Russia to hold talks with 
representatives of the five Eurasian 
Economic Union member states.
Syedi noted that based on the free 
trade agreement tariffs on about 80 
percent of goods exchanged between 
the two sides will gradually be re-
duced to zero, while the remaining 20 

percent will remain unchanged.
Stating that so far, the negotiations 
have been mainly focused on final-
izing the draft of the agreement, the 
official added: “Negotiations in this 
round also include determining the 
commodity lists of the two sides.”
“Currently, the draft of the agreement 
has been mainly finalized and there 
are few cases left that need further 
consideration by both parties,” Seye-
di said.
TPO’s adviser on international affairs 
and trade agreements further said 
that negotiations between the two 
sides will continue in the coming 
months until the free trade agreement 
is signed between the two sides be-
fore the end of 2022.
Earlier this month, TPO Head Alireza 
Peyman-Pak met with the minister in 
charge of the economy of the Eura-
sian Economic Commission (EEC) 
in Moscow to discuss upgrading the 
preferential trade agreement already 
reached between the two sides to a 
free trade agreement.
After several years of negotiations, 

Iran and EAEU finally reached a pref-
erential trade agreement in 2018 
based on which about 862 commod-
ity items are subject to preferential 
tariffs. The agreement came into ef-
fect on October 27, 2019. It was de-
signed to be in effect for three years, 
it is to expire in October this year.
The value of trade between Iran and 
the EAEU members reached $5.643 
billion during the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20), 
registering a 66-percent rise com-
pared to the figure for the preceding 
year.
According to Spokesman of the Is-
lamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Ruhollah Latifi, 
the weight of Iran-EAEU trade in the 
mentioned year stood at over 13.127 
million tons which was also 51 per-
cent more than the previous year.
Iran exported 2.77 million tons of 
commodities worth over $1.170 bil-
lion to the mentioned union to reg-
ister a 3.5 percent increase in terms 
of weight and 12 percent growth in 
terms of value.

Talks resumed between Iran, EAEU on free trade agreement
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Iraq’s Acting Electricity Minister 
Adel Karim announced reaching an 
agreement with Iran on settling his 
country’s gas debts to the Islamic 
Republic, IRIB reported.
Karim made the remarks following 
his recent visit to Iran during which 

he met with Iranian Oil Minister Ja-
vad Oji.
According to the official, in his 
visit to Tehran, Iran has agreed to 
increase its gas exports to Iraq dur-
ing summer in return for the Arab 
country’s repaying of its gas dues 

to Iran.
Karim arrived in Tehran on top of a 
delegation on Wednesday and was 
received by Oji upon arrival.
During the mentioned meeting, the 
two sides had stressed the need for 
the expansion of mutual ties.

Tehran, Baghdad reach agreement on settling gas debt

Raisi says it’s time 
for Islamic states 
to unite
Speaking at the gathering of the 
ambassadors of Islamic coun-
tries in Tehran, Iranian President 
Seyyed Ebrahim Raisi stressed 
the need for unity among Islamic 
countries. He also criticized nor-
malization with the Israeli regime.
At the beginning of the meeting 
which was attended by Iran’s top 
diplomat Hossein Amir Abdollahi-
an, the president noted that in the 
current circumstances, the Islam-
ic Ummah needs unity. 
The Takfiri movement has be-
come the infantry of the enemies 
of Islamic Ummah
Raisi continued by saying that the 
Takfiri movement, which feeds on 
the blood of the Islamic world, is 
a clear deviation from the straight 
path of the unity of the Islamic 
Ummah. 
“This movement has now be-
come the infantry of the enemies 
of the Islamic Ummah, and in line 
with their hegemonic interests, 
they are committing massacres 
of Muslims in various Islamic 
lands,” he added. 
Raisi went on to say that the op-
pressed nation of Afghanistan 
has been struggling with war, 
insecurity and displacement for 
many years. 
“The Islamic Republic of Iran has 
been hosting Afghan refugees for 
more than forty years,” he added. 
The president continued by say-
ing that it was expected that with 
the end of the war in the country, 
Afghan girls and boys would be 
provided with security, welfare 
and education, but now, unfor-
tunately, there is a “dangerous 
and purposeful trend of promot-
ing takfiri insecurity with foreign 
guidance, which seeks to ignite 
sectarian war, this time in another 
land of the Islamic Ummah.” 
According to Raisi, for this very 
reason, the Islamic Republic has 
always emphasized the real par-
ticipation of all ethnic, religious 
and political groups in the future 
government of Afghanistan in 
order to minimize the possibility 
of abuse by the enemies of the 
Afghan people to achieve peace 
after years of suffering.
Referring to the brilliant and 
successful record of the Islam-
ic Republic in fighting Takfiri 
sedition, Raisi said, “If it had 
not been for the struggle of the 
great commanders of the Is-
lamic world such as Martyr Abu 
Mahdi Al-Mohandes and Martyr 
Qassem Soleimani, today Daesh 
would have ruled in many coun-
tries.”
Even now, he suggested, the Is-
lamic Republic is extending its 
hand of cooperation to all Islamic 
countries in order to act synergis-
tically to deal with Takfiri move-
ment when it comes to discourse 
and battlefield.
On the other hand, the president 
said, the Zionist regime is still 
a “serious threat” against the 
Islamic Ummah, and the “op-
pressed Palestine is the key to 
the unity of the Islamic Ummah.”
“If it had not been for the resist-
ance of the faithful youth of the 
Islamic Ummah, the Zionists, 
like the Takfiris, would have 
swallowed the countries of the 
region,” Raisi added. 
The president then pointed out 
that Israel is a shaky regime. 
“State terrorism, systematic vio-
lations of human rights, the use 
of prohibited weapons against 
the people, increasing pressure 
on the people of Quds and the 
West Bank, and the desecration 
of Al-Aqsa Mosque have not con-
tributed to the stability and secu-
rity of the Zionist regime.

Useful sports for neck pain and back pain
By: PARISA JAMADISource: https://www.verywellhealth.com/heart-healthy-superfoods-89633

Back and neck pain is a common experi-
ence for many people in their daily lives. 
With these simple stretches, you can 
minimize your pain.
If you’re suffering from neck and back 
pain, practising some simple exercises 
can help ease pain and stiffness and can 
generally be started straight away. 
However, if you have severe pain, notice 
weakness or altered sensation in your 
hands and arms or legs, stop right away 
and call your doctor. You’re probably 
dealing with something a little more se-
vere.
How Much Pain Is Too Much?
Some mild discomfort and pain can be 
expected anytime you start a new work-
out. As you work your way back to bet-
ter health and your muscles strengthen, 
pain and discomfort should disappear. 
But when a fitness routine causes mod-
erate or severe pain symptoms that lasts 
longer than 15 minutes, you should end 
the exercise and check in with your doc-
tor.
Exercises for back pain
Exercise can help relieve back pain, but 
only the right kind; avoid workouts that 
put too much stress and strain on the 
back. That partly depends on how intense 
your pain is, and what causes it. So, you 
should always get the recommendation 
of your doctor before doing any heavy 
exertion for back pain.
Bridges
Bridges work a person’s gluteus max-
imus, which is the large muscle of the 

buttocks. People engage this muscle 
when they move their hips, particularly 
when they bend into a squat.
The gluteus maximus is one of the most 
important muscles in the body, and keep-
ing it strong can help support the lower 
back as well as reducing the risk of sci-
atica pain.
To perform a bridge:
• Lie on the ground and bend the knees, 
placing the feet flat on the floor hip-width 
apart.
• Press the feet into the floor, keeping the 
arms by the sides.
• Raise the buttocks off the ground until 
the body forms a straight line from the 
shoulders to the knees.
• Squeeze the buttocks with the shoulders 
remaining on the floor.
• Lower the buttocks to the ground and 
rest for a few seconds.
• Repeat 15 times and then rest for 1 
minute.
• Do 3 sets of 15 repetitions.
Knee-to-chest stretches
Doing a knee-to-chest stretch can help 
elongate the lower back, relieving tension 
and pain.
To perform the knee-to-chest stretch:
• Lie on the back on the floor.
• Bend the knees, keeping both feet flat 
on the floor.
• Use both hands to pull one knee in to-
ward the chest.
• Hold the knee against the chest for 5 
seconds, keeping the abdominals tight 
and pressing the spine into the floor.

• Return to the starting position.
• Repeat with the opposite leg.
• Repeat with each leg 2–3 times twice a 
day.
Lower back rotational stretches
The lower back rotational stretch can 
help relieve tension in the lower back and 
trunk. It also gently works the core mus-
cles to improve stability.
To perform the lower back rotational 
stretch:
• Lie back on the floor with bent knees 
and feet flat on the ground.
• Keeping the shoulders firmly on the 
floor, gently roll both bent knees over to 
one side.
• Hold the position for 5–10 seconds.
• Return to the starting position.
• Gently roll the bent knees over to the 
opposite side, hold, and then return to the 
starting position.
• Repeat 2–3 times on each side twice a 
day.
Pelvic tilts
The pelvic tilt exercise can release tight 
back muscles and keep them flexible.
To perform this lower back flexibility ex-
ercise:
• Lie back on the floor with knees bent and 
feet flat, keeping the arms by the sides.
• Gently arch the lower back and push the 
stomach out.
• Hold for 5 seconds, then relax.
• Flatten the back and pull the bellybutton 
in toward the floor.
• Hold for 5 seconds, then relax.
• Increase the number of repetitions daily, 

building up to 30.
Cat stretches
The cat stretch can help lengthen the 
back, make it stronger, and ease tension 
in the muscles.
To perform the cat stretch:
• Get onto the hands and knees with the 
knees hip-width apart.
• Arch the back, pulling the bellybutton up 
toward the spine.
• Slowly relax the muscles and allow the 
abdomen to sag toward the floor.
• Return to the starting position.
• Repeat 3–5 times twice a day.
Neck stretches for neck pain
If your neck is stiff or sore, you have 
lots of company. Neck pain is one of the 
most common types of pain in the world. 
But as with any other part of your body, 
exercises and stretches can make the 
muscles in your neck stronger and more 
limber. Try these moves to loosen a tense 
neck, banish pain, and gain flexibility.
Pelvic tilts
This can be done while you’re seated or 
on your feet. Keep your moves slow and 
smooth.
• Start with your head squarely over your 
shoulders and your back straight.
• Lower your chin toward your chest and 
hold for 15-30 seconds. Relax, and slow-
ly lift your head back up.
• Tilt your chin up toward the ceiling and 
bring the base of your skull toward your 
back. Hold for 10 seconds, then return to 
the start position.
• Repeat the set several times. Do it every 

day.
Side Tilt
Do this while standing, with your feet hip-
width apart and arms down by your sides.
• Gently tilt your head toward your right 
shoulder and try to touch it with your 
ear. Stop when you feel the stretch. Don’t 
raise your shoulder.
• Hold the stretch for 5-10 seconds, then 
return to the start position.
• Repeat on your left side. You can do 
several sets and work your way up to 10 
repetitions.
• For extra stretch, put the hand on the 
same side of your tilted head on top of 
your head, and press lightly with your 
fingertips.
Side Rotation
You can do this while seated or standing.
• Keep your head squarely over your 
shoulders and your back straight.
• Slowly turn your head to the right until 
you feel a stretch in the side of your neck 
and shoulder.
• Hold the stretch for 15-30 seconds, 
and then slowly turn your head forward 
again.
• Repeat on your left side. Do up to 10 
sets.
Shoulder Roll
This is best done standing up.
• Raise your shoulders straight up and 
move them in a circle going forward. Do 
it 6 times.
• Return to the start position, and make 
another 6 circles, this time going back-
ward.

Iran is boosting oil exports in the cur-
rent year as major oil buyers like China 
are cutting back imports from Russia 
due to the war with Ukraine, the Wall 
Street Journal reported, citing data 
from commodity data provider Kpler.
As reported, Iranian oil exports in-
creased by 30 percent in the first quar-
ter of 2022 compared to the previous 
year, to reach 870,000 barrels per day 
(bpd).
The jump in Iran’s oil exports in Q1 
was the fastest among all producers 
in West Asia, while the volume of ex-
ports is estimated to be the highest 
since former U.S. President Donald 
Trump withdrew from the so-called 
Iranian nuclear deal in 2018, the re-
port said.
China is a major buyer of Iranian crude 
oil which has never stopped shipping 
in the Islamic republic’s oil even dur-
ing the sanctions. Now, the Asian 
country is emboldened to import 
more oil from Iran, not expecting to be 
hit by U.S. sanctions “because Wash-
ington has its plate full with Russia,” a 
Kpler analyst told the Journal.
Earlier this month, Washington Free 

Beacon, an American conservative 
political journalism website, said in a 
report that Iran’s “fleet of ghost ships” 
has been successfully sidestepping 
U.S. sanctions, delivering millions 
of barrels of crude oil and petroleum 
products to foreign destinations.
The report claimed that Iranian oil 
tankers have shipped at least $22 bil-
lion worth of oil only to China since 
2021.
According to Iranian President Ebra-
him Raisi, the country’s oil exports 
have increased by 40 percent in recent 
months.
Iran’s crude oil production in March 
reached 2.546 million bpd to register 
a 7,000-barrel increase compared to 
the figure for February, according to 
OPEC’s latest monthly report.
The country produced 2.539 million 
bpd of crude oil in February, the report 
said citing secondary sources.
The Islamic Republic’s average crude 
output for the first quarter of 2022 
stood at 2.528 million bpd indicating a 
56,000-bpd increase compared to the 
figure for the fourth quarter of the pre-
vious year, the report indicated.

Iran boosts oil exports
as China cuts imports from Russia

Iran and Russia have signed a compre-
hensive agreement to expand trans-
portation cooperation between the two 
countries, the portal of Iranian Trans-
port and Urban Development Ministry 
reported on Friday.
The agreement was signed by Iranian 
Transport Minister Rostam Qasemi 
and his Russian counterpart Vitaly 
Savelyev at the end of Qasemi’s visit 
to Moscow.
Qasemi, who traveled to Moscow on 
top of a delegation on Tuesday, dis-
cussed various topics including the fi-
nalization of previously reached agree-
ments in the field of rail, sea, road, and 
air transportation with the Russian 
official.
Speaking at the meeting, Savelyev 
referred to the expanding relations 
between the two countries and ex-
pressed hope that with the signing of 

this agreement, bilateral cooperation 
in the field of transport will be further 
expanded. Russia’s transport minister 
said the north-south railway corridor 
could be the basis for expanding co-
operation between Russia, Iran, Cen-
tral Asia, and the Caucasus, and that a 
deal would be needed to implement the 
massive project.
He also expressed hope that the two 
sides would collaborate in completing 
the Rasht-Astara railway project as 
soon as possible.
Pointing out that his country views 
the Islamic Republic of Iran as a trade 
and transit hub in the region, Savely-
ev said: “With the completion of Iran’s 
railway lines, especially the Rasht-As-
tara section, northern Europe will be 
connected to the Indian subcontinent, 
and this will have huge transit reve-
nues for the countries along the route, 

including Iran and Russia.”
Qasemi for his part expressed the Ira-
nian government’s willingness for the 
expansion of ties with neighboring 
countries.
“If Iran and Russia work closely to-
gether, U.S. and Western sanctions 
against the two countries will have no 
effect,” the Iranian minister said.
According to the official developing 
transportation relations between the 
two countries is a prerequisite for the 
expansion of trade ties, saying that 
Iran welcomes any kind of agreement 
between the two countries in the field 
of transportation.
“Trade exchanges between the two 
countries and Russian exports to oth-
er countries through Iran can be the 
topic of new agreements and such 
agreements can be implemented in the 
shortest possible time,” he said.

Iran, Russia ink comprehensive transport agreement

As announced by a provincial official, 30 tons of fishes were bred 
in cages in Gilan province, in the north of Iran, during the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on March 20).
Hamidreza Taqi-Nasiri, the acting head of the province’s Fisheries 
Department, said the nominal capacity of fish farming in cages in 
the province is 75,500 tons in 27,000 hectares of water body in 12 
regions and seven support sites.
He said that Gilan province has a good capacity for fish farming in 
cages due to having about 300 kilometers of coastline.
As stated by an official with Iran Fisheries Organization (IFO), 
production of 714,000 tons of fishery has been targeted for the 
current Iranian calendar year.

Morteza Afrasiabi, the acting head of the IFO’s fishery develop-
ment department, said that of the mentioned figure, 277,000 tons 
will be fishes bred in cages and 70,000 tons will be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 tons of fishery requires infrastruc-
ture as well as credits and banking facilities, the official added.
Fishery production has increased noticeably in Iran in recent 
years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery products were sold easily in 
the export markets, and also some new export destinations wel-
comed these products in the past three years; as new markets 
including China, South Korea, and the Eurasian Union nations 
opened up for Iranian fishery products.

Gilan province farms 30 tons of fishes in cages in a year
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شـرکت پاالیش نفت اصفهـان در مـاه مبارک 
رمضـان بـا اختصـاص مبلـغ ۵ میلیـارد ریـال 
کمـک نقـدی، مقدمـات آزادی تعـدادی از 
زندانیـان جرائم غیر عمـد را رقم زد تا ایشـان به 
آغوش گرم خانواده هایشـان بازگردند. با حضور 
رئیس روابـط عمومی در برنامـه تلویزیونی یک 

شـهر ضیافت که در ایـام ماه مبـارک رمضان از 
شـبکه ۵ اسـتانی اصفهـان، پخـش می گـردد، 
پاالیشـگاه اصفهـان بـا تقدیـم ۵۰۰ میلیـون 
تومان در جهت آزادی زندانیـان جرائم غیر عمد 
مشـارکت نمود و بـا ایـن کار خداپسـندانه چند 
تـن از زندانیان، بـه آغـوش خانواده بازگشـتند. 

محمدرضا زائـری در این برنامـه به فعالیت های 
پاالیشـگاه در جهـت اجـرای مسـئولیت های 
اجتماعی اشـاره کـرد و گفت: شـرکت پاالیش 
نفـت اصفهان ضمـن انجـام وظایـف عملیاتی 
و تأمیـن فرآورده هـای نفتـی مـورد نیاز کشـور 
و تحویل خوراک به پنج شـرکت پایین دسـتی، 

توجـه بـه شـرایط و وضعیـت اسـتان و کشـور 
را جـزو وظایـف خویـش می دانـد. و در ایـن 
جهـت در چند سـال اخیر بسـته های معیشـتی 
شـامل برنـج، روغـن، ماکارونـی، رب گوجـه، 
تـن ماهـی، عـدس، مـاش و سـویا تهیـه و در 
بیـن نیازمنـدان توزیـع می کنـد. همچنیـن در 
ایـام شـیوع کرونـا ضمـن پرداخـت ۹ میلیـارد 
تومان در جهـت مقابله بـا کرونا، به شـهرداری 
اصفهـان و دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
به طـور مسـتمر بسـته های بهداشـتی اعـم از 
ماسک، ژل و اسپری ضدعفونی کننده تهیه و در 
بیمارسـتان ها توزیع کرده اسـت. این شرکت در 
کنار فعالیت روزمره بیش از ۴۰۰ هـزار لیتر ماده 
ضدعفونی کننـده نیز بـرای سـازمان ها وادارات 
متقاضـی اصفهـان تولیـد و توزیع کرده اسـت. 
همچنیـن ۱۵۰۰ تبلت بـه دانش آمـوزان تحت 
پوشـش کمیته امداد امـام )ره( اهدا کرده اسـت.
گفتنـی اسـت برنامـه یـک شـهر ضیافـت در 
راسـتای کمک برای آزادی مددجویـان زندانی 
جرائم غیـر عمـد در طول مـاه مبـارک رمضان 
هـرروز پیش از افطار از سـیمای مرکـز اصفهان 

اجـرا می شـود.

دربرنامه تلویزیونی»یک شهرضیافت«توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان روی داد:

کمک مالی ۵۰۰ میلیون تومانی به محکومین مالی جرائم غیرعمد

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان در دومیـن 
نشسـت سـتاد اجرایی خدمات سـفر اسـتان 
کـه بـا حضـور تمامـی اعضـا و به منظـور 
برنامه ریزی بـرای سـفرهای داخلـی در ایام 
تعطیالت عید سـعید فطر تشکیل شـده بود، 
از لـزوم برنامه ریـزی بـرای نهادینـه کـردن 
سـفرهای داخلـی بر مبنـای اصـول صنعت 
گردشـگری در اصفهـان خبـر داد. علیرضـا 
ایزدی در این نشسـت بـا اعالم ایـن مطلب 
گفت: »بدون شـک در حوزه استانداردسازی 
سـفرهای داخلی هنـوز در اول راه هسـتیم و 
بسـیاری از سـفرهای داخلـی مـا به صـورت 
خودجوش و سنتی انجام می شود.« مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 
استان اصفهان ادامه داد: دوران شیوع بیماری 

کرونـا فرصـت مناسـبی بـرای بـرآورد نقاط 
قوت و ضعف ما در سـفرهای داخلـی بود، لذا 
معتقـدم از فرصت هـای پیش رو در راسـتای 
بهینه سـازی و استانداردسـازی سـفرهای 
داخلـی بایـد بیـش از گذشـته اسـتفاده کرد 
و تـالش کنیـم تـا شـور و اشـتیاق مـردم به 
سفر را به سـمت سـفرهای برنامه ریزی شده 

سـوق دهیم. 
وی افزود: خوشـبختانه از آمادگی کامل برای 
میزبانی گردشـگران داخلی در ایام تعطیالت 
عید سـعید فطر برخورداریم. ایـزدی تصریح 
کـرد: منافـع کل اسـتان در گـرو توسـعه 
گردشـگری اسـت، لذا همگـی بایـد تالش 
کنیم تـا با ایجـاد همگرایـی، اقتصاد اسـتان 
را بر مبنـای اقتصـاد فرهنگی و گردشـگری 

پایه گـذاری کنیـم.

مدیــر بهره بــرداری و نگهــداری از ســد 
و نیروگاههــای زاینــده رود و کوهرنــگ 
گفــت: خروجــی ســد زاینــده رود از ســاعات 
ــاه کاهــش  ــی ششــم اردیبهشــت م ابتدای
ــی  ــوی نایین ــی موس ــید مجتب ــت. س یاف
ــده رود  ــد زاین ــه خروجــی س ــان اینک ــا بی ب
از ســاعات ابتدایــی ششــم اردیبهشــت مــاه 
کاهــش یافــت، اظهــار کــرد: امــروز حجــم 
آب ســد زاینــده رود 3۵۹ میلیــون مترمکعب 
ــه  ــبت ب ــم نس ــن حج ــزان ای ــت و می اس
ــته 7 درصــد کاهــش دارد. وی  ــال گذش س
ــم آب  ــدت حج ــط درازم ــزود: در متوس اف
ــده رود  ــد زاین ــزن س ــده در مخ ــره ش ذخی
ــوده که امســال  ۹۰6 میلیــون مترمکعــب ب

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد کاه 6۰ درص
ــد و  ــداری از س ــرداری و نگه ــر بهره ب مدی

ــا  ــگ ب ــده رود و کوهرن ــای زاین نیروگاه ه
ــا  ــزان بارش ه ــون می ــه تاکن ــن ک ــان ای بی
ــر  ــزار و ۱۹۰ میلی مت ــک ه ــگ ی در کوهرن
ــرد:  ــان ک ــر نش ــت، خاط ــده اس ــت ش ثب
بارش هــا نســبت بــه زمــان مشــابه در 
ســال گذشــته ۴7 درصــد افزایــش و 8 
ــدت  ــن دراز م ــه میانگی ــبت ب ــد نس درص

ــت. ــته اس ــش داش کاه
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــوی نایین موس
ــده رود  ــد زاین ــزن س ــال مخ ــت نرم ظرفی
ــب  ــون مترمکع ــارد و 23۹ میلی ــک میلی ی
ــودی  ــر موج ــال حاض ــت: در ح ــت، گف اس
ــره شــده در آن حــدود 3۵۹ میلیون  آب ذخی
مترمکعــب اســت، بــه عبــارت دیگــر حجم 
آب ذخیــره شــده در مخــزن ســد حــدود 2۹ 

ــت آن اســت. درصــد ظرفی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد: 

لزوم استانداردسازی سفرهای داخلی بر مبنای صنعت گردشگری
مدیر سد زاینده رود: 

خروجی سد زاینده رود کاهش یافت 

مرکزی  تعاون  سازمان  آگهی  طبق 
روستایی ایران هزار و 376 تن میوه تنظیم 
بازار نوروز امسال در سردخانه های اصفهان 
باقی مانده است؛ معاون سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان از سرنوشت مازاد 
میوه های تنظیم بازار می گوید. سازمان 
تعاون مرکزی روستایی ایران در آگهی ای 
از مزایده مازاد میوه های تنظیم بازاری 
نوروز ۱۴۰۱ موجود در سردخانه های خود 

خبر داد.
طبق گزارش اعالم شده از سمت سازمان 
تعاون مرکزی روستایی ایران، استان 
اصفهان در میزان مازاد میوه های تنظیم 
بازار نوروز، با هزار و 376 تن میوه شامل 
27۴ تن سیب و هزار و ۱۰2 تن پرتقال 

تامسون در رتبه دوم کشور قرار دارد.
حال سؤال این است علت باقی ماندن 
این حجم از میوه در شرایطی که مردم به 
شدت به آن نیاز داشتند چه بود؟ و آیا در 
شرایط مناسبی نگهداری شده است یا خیر 
و سرنوشت این حجم از میوه در کشور و 
مشخصًا استان اصفهان چه خواهد شد؟ 
برای بررسی این سؤال به سراغ معاون جهاد 
کشاورزی استان اصفهان رفتیم تا موضوع 

را از وی جویا شویم.
امید شریفی، معاون توسعه بازرگانی و 
صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در اصفهان پیرامون علت باقی 
ماندن این حجم از میوه های تنظیم بازار 
اظهار داشت: این موضوع دالیل مختلفی 
دارد که یکی از آن ها تأمین بار است؛ در 
این بخش به غیر از برش استانی که برای 
ما تعیین شده بود، میزان بیش تری را 
خریداری کردیم؛ در استان اصفهان چون 
سیب سمیرم را داشتیم، امکان تأمین دیگر 
استان ها نیز برایمان فراهم بود و به همین 
دلیل سهمیه ای برایمان اختصاص پیدا کرد 

تا سیب دیگر استان ها را تأمین کنیم.
وی با یادآوری اینکه امسال در تنوع 
محصول وضعیت مطلوبی داشتیم و بار 
با تنوع کیفیت و قیمت متفاوت در بازار 
موجود بود، توضیح داد: به همین علت 
مردم دسترسی به قیمت های مختلف 
میوه را داشتند و مثل سال های قبل عرضه 
میوه انحصاری و صرفاً تنظیم بازاری نبود 
و مجموع این عوامل باعث شد که میزان 
مصرف و تقاضا در بازار کم باشد و این 

موجودی باقی بماند.
شریفی در خصوص شرایط فعلی نگهداری 
میوه ها تصریح کرد: تمام میوه ها به محض 
خریداری در هشت سردخانه فنی با 
استانداردهای باال ذخیره شد و سیب سمیرم 
به جهت کیفیت باال ماندگاری خوبی دارد و 
پرتقال هایی هم که از شمال خریداری شد 

با کیفیت و با ماندگاری باال بودند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه مشکلی در جهت خراب 
شدن میوه ها نداریم، بیان داشت: میوه هایی 
که در سردخانه ها باقی مانده است قابل 
مصرف است و تنها مکانیزم فروش آن 
نسبت به قبل تغییر کرده است زیرا تقاضای 
خردی نداریم. شریفی با بیان اینکه دولت 
حداکثر ۵ درصد بازار را تأمین می کند، 
توضیح داد: در این موضوع، چون بحث 
نظام عرضه و تقاضا حاکم است دولت 
میوه ها را آورده تا در بزنگاه ها ورود پیدا کند 
و ممکن است در برخی مقاطع نیاز به این 

ورود نباشد و بار تأمین شود.
معـاون توسـعه بازرگانـی و صنایـع 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهـان پیرامـون شـیوه فروش 
میوه هـا اظهـار داشـت: قیمت هـای 
پیشنهادی مطرح و در کمیته ای بازگشایی 
می شـود و با باالترین قیمت پیشـنهادی 
صورت جلسـه و قراردادهـای فـروش آن 
بسـته خواهـد شـد. وی پیرامـون نحـوه 
توزیـع میوه هـا، گفـت: میوه هـا ممکـن 
اسـت توسـط سـردخانه، صادرکننـده، 
مجموعـه فروشـگاه هی زنجیـره ای و... 
خریـده شـود؛ در این بـاره چون مشـکل 
نیسـت  مطـرح  بـازار  در  موجـودی 
حساسـیتی بـرای فـروش آن نداریـم. 
شریفی یادآور شد: در سـنوات گذشته نیز 
با توجـه به کشـش بـازار ممکن بـود که 
تقاضا کم باشـد و موجودی داشـته باشیم 
و یا در سـالی تقاضا بیش تر بـوده و عالوه 
بـر سـهمیه ابالغـی اسـتان، به صـورت 
اورژانسـی بـار جدیـدی تأمیـن و توزیـع 

شـده اسـت.

سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران:

پیگیری سرنوشت مازاد میوه 
تنظیم بازار نوروز در اصفهان 

چه شد؟

بازار
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 در روزهـــای گذشـــته خبـــری از نماینـــده مـــردم شـــهرضا در مجلس 
شـــورای اســـامی در فضـــای مجـــازی دربـــاره طـــرح شـــفافیت 
ـــده  ـــودی، نماین ـــمیه محم ـــه س ـــوان ک ـــن عن ـــا ای ـــد ب ـــر ش منتش
ـــه  ـــامی گفت ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــهرضا و دهاق ـــردم ش م
ـــا خـــاک  ـــو را ب ـــاورد، ت ـــن مســـأله رأی بی ـــر ای ـــد »اگ ـــام دادن ـــود: پی ب
ـــن  ـــرای م ـــی ب ـــر اتفاق ـــم اگ ـــه همســـرم گفت ـــم« ب یکســـان می کنی

ـــد. ـــن بروی ـــماره تلف ـــن ش ـــراغ ای ـــاد س افت
ـــق  ـــد و از طری ـــکل باش ـــن ش ـــه ای ـــر ب ـــفافیت اگ ـــود، ش ـــه ب وی گفت
ـــا  ـــت ی ـــرای رأی مثب ـــد ب ـــده بیای فضـــای مجـــازی فشـــار روی نماین
منفـــی، بلـــه مخالـــف هســـتم، اگـــر در یـــک مســـأله ای رأی دادم امـــا 
ـــف  ـــاً مخال ـــردارم، یقین ـــان ب ـــی در خیاب ـــه قدم ـــتم ک ـــت نداش امنی

ـــود. ـــم ب خواه
به دنبال انتشار این خبر موضوع را از وی پیگیری کردیم.

ســـمیه محمـــودی، نماینـــده مـــردم شـــهرضا و دهاقـــان در مجلـــس 
شـــورای اســـامی در گفت وگـــو بـــا فـــارس در اصفهـــان اظهـــار 
ـــی  ـــه رادیوی ـــک مصاحب ـــتم، ی ـــق هس ـــفافیت مواف ـــا ش ـــت: ب داش
بـــه عنـــوان ســـخنگوی کمیســـیون آیین نامـــه داخلـــی دربـــاره 
ـــرح  ـــاره ط ـــرم را درب ـــخنگو نظ ـــوان س ـــه عن ـــتم و ب ـــفافیت داش ش
ـــف  ـــود مخال ـــرح موج ـــن ط ـــا ای ـــم ب ـــه گفت ـــیدند ک ـــفافیت پرس ش

هســـتم.
وی افـــزود: طـــرح موجـــود بـــرای شـــفافیت کفایـــت نمی کـــرد، 
شـــفافیت ایـــن اســـت کـــه بنـــده نظـــرم را در مـــورد شـــفافیت 
ـــا رأی  ـــد ام ـــر می ده ـــه نظ ـــده ای ک ـــا آن نماین ـــردم، ام ـــام ک اع
دیگـــری می دهـــد، مـــورد هجمـــه واقـــع نمی شـــود امـــا بنـــده 
کـــه شـــفاف نظـــرم را اعـــام می کنـــم، بی اخاقی هایـــی انجـــام 

می شـــود.
ـــد در برجـــام و معاهـــدات  ـــان کـــرد: نظـــر نماینـــده بای محمـــودی بی
ــائلی  ــی و مسـ ــائل محلـ ــا مسـ ــد، امـ ــفاف باشـ ــی شـ بین المللـ
کـــه مربـــوط بـــه صنف هـــای مختلـــف اســـت، کار کارشناســـی 
ــیون  ــو کمیسـ ــر عضـ ــال حاضـ ــرد، در حـ ــده می گیـ را از نماینـ
ـــًا  ـــم کام ـــیون را می توان ـــن کمیس ـــرات ای ـــتم و نظ ـــادی هس اقتص
ـــد  ـــتم و بای ـــران نیس ـــیون عم ـــو کمیس ـــا عض ـــم، ام ـــریح کن تش
ـــم و  ـــؤال کن ـــت را س ـــیون و دول ـــن کمیس ـــی ای ـــرات کارشناس نظ
ـــه آن  ـــه اینک ـــم ن ـــد رأی ده ـــی بای ـــرات کارشناس ـــاس نظ ـــر اس ب
چیـــزی کـــه خواســـته عـــده ای اســـت و شـــاید عـــده ای دیگـــر 

مخالـــف آن باشـــند.
ـــا  ـــس ب ـــی مجل ـــه داخل ـــن آیین نام ـــیون تدوی ـــخنگوی کمیس س
ـــس  ـــن مجل ـــد در صح ـــریع تر بای ـــد س ـــرح جدی ـــه ط ـــان اینک بی
بیایـــد تـــا تصویـــب شـــود، عنـــوان کـــرد: همـــه بایـــد شـــفاف 
شـــوند از شهرســـتان های حـــوزه انتخابیـــه تـــا نهادهـــای بـــاال 

ـــود. ـــفاف ش ـــرات ش ـــد نظ بای
وی ادامـــه داد: هیـــچ کســـی مخالـــف شـــفافیت نیســـت، بـــه 
ـــفافیت آرای  ـــرح ش ـــق ط ـــس مواف ـــردم در مجل ـــده م ـــوان نماین عن
ـــور  ـــف کش ـــای مختل ـــم در حوزه ه ـــتم تـــا ببین ـــدگان هس نماین
چـــه اتفاقاتـــی می افتـــد در خـــود حـــوزه انتخابیـــه هـــم بایـــد 
نحـــوه خدمت رســـانی بـــه مـــردم و چگونگـــی هزینه کـــرد 

شفاف ســـازی شـــود.
ــخنگوی  ــو و سـ ــوان عضـ ــه عنـ ــرد: بـ ــه کـ ــودی اضافـ محمـ
ـــاع  ـــرح دف ـــن ط ـــس از ای ـــی در مجل ـــه داخل ـــن نام ـــیون آیی کمیس

ــردم. کـ
ـــا  ـــس ب ـــی مجل ـــه داخل ـــن آیین نام ـــیون تدوی ـــخنگوی کمیس س
ـــت:  ـــس، گف ـــفافیت آرا در مجل ـــرح ش ـــاوردن ط ـــه رأی نی ـــاره ب اش
بـــا آغـــاز مجلـــس یازدهـــم طـــرح شـــفافیت آرا مطـــرح شـــد و 
ــد،  ــزار شـ ــات آن برگـ ــد و جلسـ ــه آمـ ــیون آیین نامـ در کمیسـ
کمیســـیون آیین نامـــه هـــر مصوبـــه ای داشـــته باشـــد بایـــد دو 
ســـوم آرا را کســـب کنـــد و کســـب ایـــن رقـــم بســـیار ســـخت اســـت.
ـــس از  ـــت پ ـــت و در نهای ـــرح داش ـــن ط ـــی ای ـــه داد: ایرادات وی ادام
جمع بنـــدی در کمیســـیون، طـــرح بـــرای در دســـتور کار قـــرار 
گرفتـــن تقدیـــم هیـــأت رئیســـه مجلـــس شـــد و طـــرح شـــفافیت آرا 
ـــرد  ـــرار می گی ـــی ق ـــتور کار هفتگ ـــه در دس ـــأت رئیس ـــوی هی از س

ـــت. ـــه اس ـــرار نگرفت ـــه ق ـــتور کار روزان ـــا در دس ام
ـــس در  ـــن مجل ـــه ۲۳ فروردی ـــه در جلس ـــان اینک ـــا بی ـــودی ب محم
خصـــوص طـــرح شـــفافیت آرا یکســـری امضـــا جمـــع آوری و تقدیـــم 
هیـــأت رئیســـه شـــد، افـــزود: ایـــن اقـــدام در راســـتای افزایـــش 
ـــر  ـــای دیگ ـــایر نهاده ـــفافیت آرا در س ـــرح ش ـــرای ط ـــتره اج گس

ـــید. ـــام رس ـــه انج ب
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــهرضا و دهاق ـــردم ش ـــده م نماین
بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح شـــفافیت نبایـــد فقـــط بـــه مجلـــس 
ـــد،  ـــدا کن ـــه تســـری پی ـــایر ارکان جامع ـــد در س محـــدود شـــود و بای
ـــود دارد  ـــفافیت وج ـــم ش ـــر ه ـــال حاض ـــرد: در ح ـــان ک خاطرنش
ـــدام  ـــه ک ـــه ب ـــت ک ـــخص اس ـــًا مش ـــتمی کام ـــای سیس و رأی ه
ـــذاری  ـــا بارگ ـــت، ام ـــده اس ـــی داده ش ـــه رأی ـــح چ ـــا و لوای طرح ه

نمی شـــود و ایـــن طـــرح بـــرای بارگـــذاری آرا اســـت.
ـــرح  ـــد ط ـــت، مانن ـــذ اس ـــا کاغ ـــه ب ـــی آرا ک ـــرد: بعض ـــان ک وی بی
ـــع  ـــوراها و مجام ـــرای ش ـــکاران ب ـــاب هم ـــا انتخ ـــاب وزرا و ی انتخ
مختلـــف بـــه صـــورت مخفـــی اســـت امـــا هـــر نهـــاد نظارتـــی 

ــد. ــته باشـ ــی داشـ ــه آرا دسترسـ ــد بـ می توانـ

نماینده مردم شهرضا و دهاقان با تشریح طرح شفافیت 
آرا گفت: طرح جدید سریع تر باید در صحن مجلس 
بیاید تا تصویب شود و من هم به عنوان عضو و سخنگوی 
کمیسیون آیین نامه داخلی در مجلس از این طرح دفاع 

کردم.

مصاحبه

 نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:

موافق طرح شفافیت هستم
در صد و سـیزدهمین جلسه شورای 
بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی 
خصوصـی اسـتان اصفهـان بـر 
ضـرورت اصالح قانـون درج قیمت 
تولیدکننـده و مصـرف کننـده بـر 
روی کاالهـای گـروه 3 و راه اندازی 
هـر چـه سـریعتر کارخانه نـوآوری 

اسـتان تاکیـد شـد.
در ایـن جلسـه بـر حضـور منظـم 
اعضـاء شـورای گفت وگـوی دولت 
و بخـش خصوصـی اسـتان بـه 
منظور تسـهیل در اتخاذ تصمیمات 
تعهد آورتـر وایجاد هـم افزایی بین 
بخـش خصوصـی و دولتـی تاکیـد 

کـرد.
همچنیـن  مرتضـوی  سـیدرضا 
خواسـتار پایـش فصلـی مصوبـات 
شـورای گفت وگـوی اسـتان بـه 
منظورپیگیـری اجـرای مصوبـات 

. شـد
وی در ادامـه سـخنان خـود راه 
زودترکارخانـه  هرچـه  انـدازی 
نوآوری اسـتان را درتحقـق افزایش 
تولید دانش بنیان ضروری دانسـت 
و تاکید کرد راه انـدازی این کارخانه 
جزو ضروریات اقتصادی اسـتان در 
سـال های آتـی می باشـد و بایـد 
سـوله های درنظـر گرفتـه شـده به 
ایـن منظور بـه قید فوریـت تحویل 

داده شـود.
تقدیـر از اعـالم حضـور تمـام قـد 
کنـار  در  دولتـی  دسـتگاه های 
بخش خصوصـی به منظـور تبدیل 
ظرفیت هـای بالقـوه اصفهـان بـه 

پتانسـیل بالفعـل
همچنیـن رئیـس اتـاق بازرگانـی 
اصفهان در این جلسـه ضمن تاکید 
بر ضرورت حضور پرشـور مـردم در 
راهپیمایـی روزقـدس، درخصوص 
گردهمایـی اخیرفعـاالن اقتصادی 
و اعضـاء اتـاق بازرگانـی اصفهـان 

گفـت: ایـن مراسـم بـه واسـطه 
میزان مشـارکت فعـاالن اقتصادی 
در یک گردهمایی، اتفاقـی ماندگار 

در تاریـخ اصفهـان بود.
 مسـعود گلشـیرازی ضمن تشـکر 
از اسـتاندار اصفهـان بـرای اعـالم 
حضـور تمـام قـد دسـتگاه های 
دولتـی در کنـار بخـش خصوصـی 
بـرای تبدیـل ظرفیت هـای بالقـوه 
اصفهـان بـه پتانسـیل بالفعـل، 
خواستارتشـکیل کارگـروه ویژه ای 
به منظـور پیگیـری مسـائل مطرح 
شده در راسـتای تحقق شـعار سال 

و ایجـاد اصفهانـی سـرزنده شـد.
 وی امیدآفرینـی میـان فعـاالن 
اقتصـادی را مهم ترین پیـام واصل 
شـده از این گردهمایی شـکوهمند 
دانست و اسـتفاده بهینه از این حس 
و شـور ایجاد شـده را یـک ضرورت 

خوانـد.
دبیـر شـورای گفت وگـوی دولت و 
بخـش خصوصـی اسـتان اصفهان 
نظیـر  بـی  اسـتقبال  همچنیـن 
اعضـاء اتـاق بـرای مشـارکت در 
ایجـاد خیریه ابـرار در این نشسـت 
را گویـای ظرفیـت بـاالی بخـش 
خصوصی استان دانسـت و تصریح 
کرد: امید اسـت نتایج این پتانسـیل 
با همراهـی وهمدلی دسـتگاه های 
دولتی منتج به اتفـاق فرخنده ای در 

اقتصاد اسـتان شـود.
تصمیمات  ادامه  در  گلشیرازی 
جدید وزارت صمت به منظور درج 
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
برروی کاالهای گروه 3 و تغییر 
مکرر دستورالعمل های مربوطه را 
موجب ایجاد بحران های خودساخته 
غیرضروری دانست که مورد اعتراض 
تولیدکنندگان است. به نحوی که 
مسئولیت های  کردن  محول 
تولیدکنندگان،  به  توزیع  شبکه 

بالتکلیفی  و  سردرگمی  موجب 
تولیدکنندگان شده است.

متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
دستورالعمل های مکرر در شرایط 
بخش  که  اقتصادی  بحران 
خصوصی نیازمند حمایت حداکثری 

است، بسیار بحران زا خواهد بود.
جعفرقیصـری در ایـن گـزارش بـا 
بیـان اینکـه اسـتان اصفهـان از 
سـال ۱3۹7 پیگیر تأسیس کارخانه 
نوآوری بـوده اسـت، ایجـاد محلی 
بـرای اسـتقرار شـتاب دهنده هـای 
بخش خصوصـی به منظـور فراهم 
کـردن محیـط کسـب و کار بـرای 
اسـتارتاپ ها، ایجـاد بسـتری برای 
بروزخالقیـت و رشـد ایده هـای نو، 
حمایت از طرح هـای برتر محققان، 
دانشـجویان و دانـش آمـوزان را از 
جملـه اهـداف راه انـدازی کارخانـه 

نـوآوری بیـان کرد.
وی با بیان اینکه در جلسـاتی که به 
این منظور برگزار شـد مقـرر گردید 
سـوله های پژوهشـکده مـواد و 

انرژی اصفهان واقـع در خیابان امام 
خمینـی بـرای راه انـدازی کارخانه 
نـوآوری بازسـازی وتجهیـز شـود، 
مجمـوع سـوله های ایـن مجموعه 

را ۱۱ هـزار متـر بیـان کرد.
وی تصریـح نمـود: بنـا بـر مـدل 
پیشـنهادی شـهرک مقـرر شـد ۴ 
هـزار متـر از ایـن مجموعه توسـط 
بخـش دولتـی و 7 هزار متر توسـط 
بخـش خصوصی بازسـازی شـود. 
رئیس شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان اعتبـار موردنیاز بازسـازی 
ایـن فضـا را حـدود ۱۰7 میلیـارد 
تومـان اعـالم کـرد و بـه تشـریح 
فرایند اجـرای این پـروژه پرداخت.
قیصری تاکید کرد سودآوری بخش 
خصوصی در این پروژه از طریق تیم 
سازی و فناوری فراهم شده و با توجه 
به مدل پیشنهادی و قرارداد ده ساله 
با این بخش، سرمایه گذاری در 
این زمینه از توجیه اقتصادی خوبی 

برخوردار است.
وی عـدم واگذاری فضـای مذکوراز 

سـوی وزارت ICT را علی رغـم 
مکررصـورت  پیگیری هـای 
گرفتـه مانعـی بـرای راه انـدازی 
این کارخانـه بیـان کرد و خواسـتار 

پیگیـری موضـوع شـد.
سـعیداصغری رئیـس پژوهشـکده 
مـواد وانـرژی نیـز از آمـاده تحویل 
بـودن سـه سـوله خبـر داد و گفت: 
بقیـه سـوله ها در اختیـار بخـش 
خصوصی بـوده که بـه مـرور زمان 
تـا انتهای سـال جاری مهلـت اجاره 

آنهـا بـه اتمـام خواهد رسـید.
در ایـن جلسـه روح اهلل میرزاامیری 
مدیـر اجرایـی دبیرخانـه شـورای 
گفت وگـوی اسـتان ضمـن ارائـه 
گزارشـی از تعداد جلسات، مصوبات 
و وضعیـت اجـرای مصوبات سـال 
گذشـته گفت: برگزاری 6۰ جلسـه 
شـورا در سـال ۱۴۰۰ و تصویب 8۱ 
مصوبه اسـتانی و 2۱ پیشنهاد ملی، 
نتیجـه فعالیت های سـال گذشـته 
شـورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصـی اسـتان بوده اسـت.

جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزارشد:

درج قیمت برروی کاالهای گروه 3 بحران زا است 

اخبار اصفهان: فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: افزایش کشفیات چوب موجب کاهش قاچاق شده 
است. علیرضا طاهری گفت: کشفیات قاچاق چوب سال ۱۴۰۰ در 
اصفهان شامل ۱۱۰ فقره پرونده، ۲۲۴ تن چوب و ۲۱ تن ذغال است و در 

فروردین امسال نیز ۳۵ تن قاچاق بلوط و یک تن ذغال ثبت شده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
ادامه داد: قطع چوب در استان اصفهان صورت نمی گیرد بلکه استان 
درگاهی است برای ورود چوب های قاچاق که بیشترین آن ها از استان های 

مجاور چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد وارد می شود.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از قاچاق چوب به صورت مستمر در 
مسیرهای قاچاق گشت زنی صورت می گیرد و در سه ساله اخیر بالغ بر 
۱۳۵۰ تن بلوط، کشفیات وجود داشته که همین امر موجب به کاهش 

قاچاق چوب شده است.
طاهری گفت: با توجه به اینکه قانون قاچاق تغییر و مجازات های سنگین 
و بازدارنده برای آن درنظر گرفته شده حتی فروش ذغال در مغازه ها بدون 

داشتن مجوز منابع طبیعی جرم محسوب می شود.

افزایش کشفیات چوب موجب کاهش قاچاق؛

کشف ۲۲۴ تن چوب 
قاچاق در اصفهان
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 شقایق ابراهیمی  اینکه مادران شیرده می توانند 
ورزش کنند، وآیا اصاًل نیازی هست که ورزش کنند 
مساله ای بدیهی شده است اما اینکه ورزش برای مادران 
شیرده چه فوایدی دارد و چکونه باید انجام بشود همواره 
جای مطالعه و پژوهش دارد. به همین دالیل برای بهبود 
وضعیت جسمانی و روانی مادر شیرده فعالیت بدنی مناسب 
از اهمیت خاصی برخوردار است و پیشنهاد می شود که 

حتماً ساعاتی را در هفته به ورزش اختصاص دهید.
ورزش برای یک زن شیرده بسیار مناسب است. تا ۵ ماه بعد 
از انجام زایمان، بهتر است ورزشهای خیلی سختی انجام 
نشود. ایروبیک یا دویدن تند با مسافتی طوالنی در ماه های 
اول برای شما مناسب نیست اما می توانید به نرمی ورزش را 
شروع کرده و به بازگشت بدن خود به حالت قبل از بارداری 
کمک کنید. ورزش هایی که پس از زایمان سزارین یا 
طبیعی انجام می شود با هم متفاوت است اما در کل بهتر 

است در ماه های اول فشار زیادی به خود وارد نکنید.
شیردهی و ورزش هر دو برای سالمت مفیدند و زمانی که با 

هم جفت می شوند بر مزایای آنها افزوده خواهد شد. از جمله 
مزایای این دو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش انرژی: مادران شیرده و مادرانی که تازه فارغ 
شده اند در طول روز بسیار خسته می شوند. انجام حرکات 
ورزشی در دوران شیردهی در ساعات شبانه روز در به 

تقویت قدرت بدنی مادران شیرده کمک می کند.
بهبود روحیه: براساس آمار مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها )CDC( از هر 9 مادری که زایمان می کند 
یک نفر به افسردگی پس از زایمان مبتال می شود. ورزش 
کافی در طول روز می تواند تا حد زیادی از این قضیه 

پیشگیری کند.
کاهش وزن: مادران شیرده روزانه بین 300 تا ۵00 کالری 
می سوزانند. ورزش در کنار شیردهی می تواند میزان کالری 

مصرفی را باال برده و سبب کاهش وزن شود.
بهبود رابطه مادر و فرزندی: ورزش با باال بردن روحیه مادر 
در دوران شیردهی به تقویت پیوند و رابطه مادر و فرزندی 

کمک می کند.

از آنجا که نحوه ورزش کردن برای کسانی که به تازگی 
مادر شده اند، کاماًل متفاوت است، در مورد چگونگی 
شروع کردن ورزش دقت نمایید. توصیه های زیر بر 
اساس دستورالعمل های متخصصین زنان و زایمان ارائه 

شده است:
۱- سعی کنید سه بار در هفته ورزش کنید، ورزش های 
رقابتی مجاز نیستند شنا، پیاده روی، دوچرخه سواری، 
حرکات نرمشی، دویدن آهسته، همگی مناسب هستند به 

شرط آن که به نحو صحیحی انجام گیرند.
۲- در هوای گرم و مرطوب و یا هنگامی که تب دارید به 

انجام تمرینات شدید ورزشی نپردازید.
3- از انجام حرکات مقطع و سریع، پریدن به باال و پایین، 
پرش، لرزش های تند و یا فعالیتهایی که نیاز به تغییر 
جهت سریع دارد، خودداری نمایید. بر روی سطح چوبی 
یا مفروش ورزش کنید تا امکان بروز خطر جراحت 

کاهش یابد.
۴- قبل از این که شروع به فعالیت شدید کنید، بدنتان را 

با انجام تمریناتی مانند: پیاده روی یا دوچرخه سواری به 
مدت ۵ دقیقه گرم کنید.

۵- در فاصله تمرینات شدید ورزشی، تمرینات مالیم و 
آرامتری را انجام دهید. چون بعد از زایمان مفاصل شما 
هنوز تا حدی سست هستند، آن ها را تا آخرین حد مقاومت 

کشش ندهید.
۶- ضربان قلبتان را با گرفتن نبض و مقایسه آن با راهنمای 
ضربان قلب برای مادران بعد از زایمان، کنترل نمایید. 
ضربان قلب مادر نباید بدون مشورت با پزشک از مقادیر 

توصیه شده بیشتر شود.
۷- بعد از انجام تمرینات ورزشی که بر روی زمین انجام 
می شود، آهسته از جایتان بلند شوید تا فشار خون شما 

پایین نیاید.
۸ - برای جلوگیری از تشنگی و خشک شدن آب بدن به 

اندازه کافی، مایعات بنوشید.
9- اگر قبل از زایمان فعالیتی نداشته اید، تمرینات ورزشی 

را به آرامی شروع کنید و به آهستگی پیش بروید.

• در دوران شیردهی چه ورزشهایی توصیه 
می شود؟

کارشناسان معتقدند ورزشهای سبک مثل ایروبیک 
بهترین انتخاب است. پیاده روی آرام. نرمش های 
سبک و بدون وزنه هم انتخاب خوبی است. محققان 
معتقدند ورزش حتی اگر باعث کاهش وزن مادر 
شیرده نشود، به صورت معناداری ظرفیت قلبی 
عروقی او را نسبت به مادران بیی تحرک باال می برد. 
زنانی که در دوران شیردهی هستند باید تا حد ممکن 
از ورزش هایی که برای انجام آنها مجبور است روی 
شکم دراز بکشد، خودداری کند، چون در این حالت به 
سینه ها فشار می آید و از آنجا که سینه ها در این زمان 
نسبت به حالت عادی بزرگ تر هستند و شیر دارند، 
ممکن است روی نحوه شیردهی آن ها تأثیر بگذارد. 
همچنین بهتر است از ورزشهایی برخوردی اجتناب 
کنید. ورزش های مبارزه ایی ممکن است باعث 

آسیب بافت سینه ها شود.

رابـطه ورزش و مـادران شــیرده!
یک ارتباط عمیق که کمتر مورد توجه است

 مرضیه محب رسول  فرودین ماه 
با ثبت شاخص های عجیب آلودگی 
هوا در تهران و برخــی از بزرگ ترین 
کالن شــهرهای ایران همراه بود و 
نشان داد که امسال گردوغبار قرار است 
به یکــی از بحران های اصلی محیط 
زیســتی ایران بدل شــود. بر اساس 
پیش بینی سازمان هواشناسی کشوری 
امسال یکی از بدترین سال ها از نظر 
آلودگی هوا و کم آبی است؛ چند استان 
کشور بی آب خواهند شد و باید با تانکر 
آب رسانی شوند و آتش سوزی جنگل ها 
نیز افزایــش خواهد یافت و ســطح 
آالینده ها هم به حدی زیاد می شــود 
که در خانه ماندن یا بیرون رفتن چندان 
تفاوتی نخواهد کــرد. این اطالعاتی 
است که احد وظیفه مدیر کل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان هواشناسی- 
کشور اعالم کرده اســت. به گفته او 
خشکسالی، کم آبی و آلودگی ریزگردها 
اصلی ترین شاخصه های آب وهوایی 
برای ماه های آینده کشور خواهند بود. 
به گفته وی منبع ریزگردها داخلی و 
خارجی هستند، بخشی به دلیل خشک 
شدن تاالب ها در استان های مرکزی و 
بخش دیگر به دلیل فعال شدن کانون 
ریزگردها در کشورهای همسایه است 
که استان های جنوبی را درگیر خواهد 
کرد. بر اساس اعالم مسئوالن بیش 
از هشت کانون گردوغبار در کشورهای 
همسایه ایران و خاورمیانه، تهدید جدی 
برای آلودگی هواست. پس آالینده های 
هوای ایران حاال یک مســأله صرفًا 
داخلی نیست و محرک های بین المللی 
در آن دخیل هستند، درنتیجه شایعات و 
بایدها و نبایدهای زیادی هم پیرامون 
کنترل ریزگردها گفته می شود. برخی از 
کارشناسان، دیپلماسی منفعالنه ایران 
در قبال مسائل محیط زیستی و اقدامات 
مخرب همسایگان را در شدت گرفتن 
پدیده گردوخاک مؤثر می دانند. اینکه 
عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان به 
شــدت در حال ضربه زدن به محیط 
زیست و منابع آبی ایران هستند تقریبًا 
محرز اســت. اقدامات ترکیه در این 
زمینه از همه کشورهای همسایه ایران 
بدتر و مخرب تر اســت. کارشناسان 
معتقدند رشد و توســعه سد سازی در 
ترکیه بدون اعتراض سیاسی صورت 
نگرفته است. این کشــور کاماًل آگاه 

است که ایران تا چه حد با بحران آب 
دست وپنجه نرم می کند به همین دلیل 
ســاخت پروژه های آبی را به سرعت 
پیش می برد، چرا که در آینده از بحران 
آب وهوا در ایران کشوری مانند ترکیه 
منتفع خواهد شد، به خصوص که در 
طی این سال ها انفعال ایران در برابر 
این اقدامات ترک ها را مصمم تر هم 
کرده است. طرح »گاپ« ترکیه حاال 
دارد عوارض خــود را در ریزگردهای 
منطقه نشــان می دهد؛ چراغ حیات 
هورالعظیم به مویی بند است و برخی 
از تأثیر اجرای این طرح بر روی دیگر 
رودخانه هــای مــرزی از جمله ارس 
می گویند. همچنین عالوه بر خوزستان 
از ایالم گرفته تا کرمانشاه، کردستان، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و 
اردبیل به شکل مستقیمی از اقدامات 
مخرب و پیگیــری ابــر پروژه های 
سدســازی ترکیه بر روی آبراه های 

مشترک تأثیر پذیرفته اند.
در قسمت جنوبی ایران هم وضعیت 
چندان خوب نیست. اختالف بر سر 
از  تقسیم آب هیرمند که بخشی 
بزرگ ترین تاالب های ایران از جمله 
هامون از آن آبگیری می کند جزو 
قدیمی ترین اختالفات آبی کشور بوده 
است. در زمان حضور ناتو در افغانستان 
انحراف آبی و ایجاد کانال های بیشتر 
موجب خشک شدن بخش های زیادی 
از سیستان شد. با روی کار آمدن طالبان 
و حمایت ضمنی از این گروه امیدها 
برای گرفتن حقابه هیرمند افزایش 
یافت. فروردین امسال تیمی از سوی 
دولت ایران برای مذاکره به کابل 
رفت و آن گونه که نماینده ویژه ایران 
در امور افغانستان اظهار داشت تیم 
اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس 
معاهده بین دو کشور، حقابه ایران جزو 
برنامه های حکومت افغانستان پس 
از بازگشت به کابل است. موضوع اما 
پیچیده تر از توافقات ضمنی دو طرفه 
است. با توجه به اینکه طالبان اخیراً 
کشت خشخاش در این کشور را ممنوع 
کرده است و در طی دهه های گذشته 
در والیت تیمروز کشاورزی به شدت 
توسعه یافته است این گروه نمی تواند 
به راحتی آب مصرفی در کشاورزی 
این کشور را راهی ایران کند چرا که 
تبعات نارضایتی داخلی آن برای دولت 

فعلی بسیار زیاد خواهد بود، به خصوص 
آنکه ذبیح اهلل مجاهد سال گذشته 
رسماً اعالم کرده بود اگر افغانستان آب 
به اندازه کافی و مازاد بر نیاز داشته باشد 
آب را به سمت ایران خواهد فرستاد. با 
این اوصاف نمی توان چندان امیدی به 
پایدار بودن آب هیرمند در آن سوی مرز 

ایران داشت.
در جنوب هم کشــور عــراق چالش 
دیگر بحران آب وهوایی کشور است. 
مالحظات سیاسی و روابط صمیمانه 
دو کشور پس از سقوط صدام اگر چه 
پیشــرفت های خوبی داشته است اما 
خبری از مالحظات زیست محیطی 
از سوی عراقی ها و یا فشار ایران برای 
برطرف کردن این مشکالت نیست. 
بــرای چندین دهه در عــراق کانون 
ریزگرد ها فعال بود، ایــران بارها به 
این کشور پیشنهاد داد تا با طرح های 
مشترک بخشــی از این معضل ها را 
ســاماندهی نماید؛ اما دولت عراق در 
این سال ها بسیار کم در این پروژه ها 
مشارکت کرده و همین بخش زیادی 
از ریزگردهای خوزســتان را غیرقابل 
کنترل کرده است. مسئوالن محیط 
زیست و وزارت امور خارجه بارها وعده 
دادند که با عراقی ها بــرای مهار این 
کانون ها به توافق خواهند رســید، اما 
در طی ســال ها جنگ و درگیری در 
عراق عماًل این مسأله غیرقابل اجرا 
باقی ماند. البته عراقی ها بارها ایران را 
به عدم پرداخت حقابه اروند محکوم 

می کنند. رودی که عماًل به دلیل زدن 
سدهای نابجا هم خوزستان ایران و هم 
بخش های زیادی از عراق را با تنش آبی 
مواجه کرده است. این اختالف هر چند 
هنوز در سایه وابستگی ها و مالحظات 
سیاسی آن، چندان جدی نیست اما به 
زودی می تواند یک مساله تنش زا در 

روابط دوجانبه باشد.
ایـن بحـران بـا سدسـازی در ترکیه 
هـر روز ابعـاد بدتـر و گسـترده تری 
هم بـه خـود می گیـرد. در واقع مثلث 
ایـران ترکیه و عراق در جنوب کشـور 
هر کدام بـه نوعـی در حال برداشـت 
بیـش از حـد مجـاز از رودهـا و منابع 
آبـی هسـتند. ایـن مسـاله هـر روز 
بخش هـای زیادتری از کشـور عراق 
را می خشـکاند و گردوخاک زیادتری 

تولیـد می کنـد.
وضعیت در شــمال ایران هم چندان 
خوب نیســت. در بهار امسال گیالن 
به عنــوان یکــی از مرتفع تریــن و 
سرسبزترین استان های کشور پدیده 
گردوغبار را تجربه کرد. اتفاقی ترسناک 
که گفته می شــود دلیل آن توده های 
گردوغبار برآمده از ترکمنستان، دیگر 
همسایه ایران بوده اســت. عالوه بر 
اســتان های شــمالی بخش هــای 
زیادی از خراســان شمالی هم درگیر 
این پدیده شده اســت. گفته می شود 
اصلی ترین دلیل ایــن گردوخاک ها 
بیابان قره قوم در ترکمنســتان است. 
بیابانی در منطقه آسیای میانه به وسعت 

3۵0 هزار کیلومتر مربع که حدود ۷0 
درصد از مساحت کشور ترکمنستان 
را نیز به خود اختصاص داده اســت. 
براســاس اعالم کارشناسان محیط 
زیستی، بیشتر آثار زیان بار صحرای 
قره قوم ترکمنستان متوجه استان های 
خراسان رضوی، شــمالی و گلستان 
است. آنچه سطح آالیندگی این منطقه 
را افزایش داده اســت اقدامات ظاهراً 
عمرانی ترکمنستان در این منطقه بوده 
است. حفر کانال عظیم قره قوم نه تنها 
مشکلی از بیابانی بودن این منطقه را 
حل نکرد بلکه باعث افزایش ســطح 
گردوغبار شد. در این سال ها دولت این 
کشور به هیچ عنوان در زمینه جلوگیری 
از اثرات فراسرزمینی ناشی از گردوغبار 
برخاســته از این بیابان اقدام مفیدی 

انجام نداده است.
درنهایـت امـروز ایـران در کنـار 
تمـام کـم بارشـی ها و بحران هـای 
آب وهوایـی در جایـی قـرار گرفته که 
همسـایگان از فرصت در تنگنا بودن 
ایران نهایت بهره را می برند و در حال 
غارت منابـع آبی کشـور هسـتند. در 
مقابل دولت ها همانطـور که در داخل 
مالحظات زیسـت محیطی را قربانی 
توسـعه، درآمدزایـی و ... می کننـد در 
خـارج هـم نگاه هـای فرامنطقـه ای، 
اتحادمحـور و مالحظـات سیاسـی 
مانـع از گرفتـن حـق ایـران در مورد 
دسـت اندازی های همسـایگان بـه 

منابـع آب وهوایـی ایـران می شـود.

خاک همسایه ها در چشم ایران
همسایگان ایران چه بالیی بر سر آب وهوای کشور آورده اند و مسئوالن در سایه دیپلماسی منفعل زیست محیطی تنها نظاره گرند!

 Iran Football Medical Assessment and ایفمــارک
Rehabilitation Center به معنای مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی 

فوتبال ایران است.
سیدمحمد طباطبایی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از رییس جدید هیات 
پزشکی ورزشی استان می خواهیم که از طریق هماهنگی با این مسووالن فدراسیون 
نسبت به راه اندازی مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال در راستای انجام 

تست های پزشکی ورزشی پیش از شروع بازی های لیگ اقدام کنند.
وی ادامــه داد: از رییــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی هــم تقاضــا داریــم کــه با 
توجه بــه حضــور باشــگاه های ورزشــی حرفــه ای در این اســتان مرکــز ایفمارک 
را بــه اســتان اصفهــان واگــذار کننــد و بــا رایزنــی بــا فدراســیون فوتبــال بتوانیم 

ایــن مرکــز را بــرای ورزشــکاران حرفــه ای اســتان راه انــدازی کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان با اشاره به وجود مجموعه ورزشی آکادمی علوم 
لوافان این استان اظهار داشت: یک مجموعه دیگری در این استان وجود دارد که در 

کشور بی نظیر است که حتی فدراسیون هم این مجموعه را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به تازگی این مجموعه در جلسه اخیر هشدار داد که در صورتی که 
این مجموعه در راســتای اهداف و برنامه ها و خدمت در حوزه پزشکی ورزشی و 
سالمت جامعه ورزش به ورزشکاران خدمات رسانی نکند، باید چاره دیگری برای 

آن اندیشیده شود.
طباطبایی گفت: باید طرحی نو برای این مجموعه در نظر گرفته شود و از این ظرفیت 

برای هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان استفاده شود.
وی بـا بیـان اینکه رییـس جدید هیات پزشـکی ورزشـی اسـتان از چندیـن دوره 
سـابقه فعالیـت در ایـن هیـات برخـوردار اسـت و برنامه های خیلـی خوبـی را به 
مجمع ارائـه داد افـزود: انتظـار داریم کـه تمرکز زدایـی در اسـتان انجـام دهند و 
همه شهرسـتان ها را فعال کنند و از اشـخاصی که در حوزه پزشـکی ورزشـی کار 

کردنـد، اسـتفاده کنند.
مدیرکل ورزش و جوانـان اصفهان با تاکید بر فعال سـازی بُعد آموزشـی در هیات 
پزشـکی ورزشـی اسـتان اصفهـان اضافه کـرد: آکادمـی علـوم لوافـان می تواند 

خدمات قابـل توجهی را بـه جامعـه ورزش بویـژه ورزش قهرمانـی ارائه کند.
وی ابراز امیدواری کرد که تمامی ورزشکاران حرفه ای و قهرمانان و ملی پوشان استان 
تحت پوشش حمایت های پزشکی ورزشی استان قرار بگیرند تا دغدغه ای در مورد 

آسیب های ورزشی نداشته باشند.
طباطبایی بیان کرد: بطور حتم در صورتی که اینگونه حمایت ها را از ورزشکاران و 
قهرمانان بعمل آوریم می توانیم شاهد رشد و اعتالی ورزش استان در همه ابعاد باشیم.

وی اظهار داشـت: فرآیند ثبت نام چندین هیات در اسـتان از جمله هیات همگانی 
و هیـات ورزش روسـتایی در حـال انجام اسـت و امیدواریـم پس از احراز شـرایط 
بتوانیـم مجمـع را در اسـرع وقت برگـزار کنیم امـا با توجه بـه اینکه هنـوز نتیجه 
اسـتعالم ها به ما اعـالم نشـده نمی توانیم زمان مشـخصی بـرای برگـزاری این 

مجامع اعـالم کنیم.
 استان اصفهان بیش از 3۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷00 باشگاه 

ورزشی دارد.

خبر روز

ضرورت راه اندازی مرکزایفمارک 
برای باشگاه های سپاهان و ذوب آهن

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان خواستار شد:

مدیــرکل ورزش و جوانان اصفهان گفــت: راه اندازی مرکز 
ایفمارک )IFMARC( برای ســپاهان و ذوب آهن و دیگر 
باشگاه های حرفه ای این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است تا از مراجعه ورزشکاران برای انجام تست های پزشکی 

و ورزشی به تهران جلوگیری شود.

ــی  رییــس فراکســیون  ــرا وفای  زه
ــازار  محیــط زیســت مجلــس گفــت: ب
ــرای  ــکار ب ــی فریدون ــدگان وحش پرن
ــه  ــن رابط ــد در ای ــته ش ــه بس همیش
ــه  ــا ب ــتگاه قض ــانه دس ورود کارشناس
ــب  ــتی موج ــط زیس ــای محی مقوله ه
ــا  ــی ب خوشــنودی اســت. ســمیه رفیع
اشــاره به اینکــه بــازار پرندگان وحشــی 
ــه  ــه دغدغ ــار سال هاســت ب فریدونکن
جــدی فعــاالن محیــط زیســت تبدیل 
شــده اســت گفــت: فــروش غیرقانونی 
ــازار  ــن ب ــدگان وحشــی در ای ــواع پرن ان
ــل  ــی از حــدود یــک دهــه قب غیرقانون
ــکار  ــه ش ــل توج ــش قاب ــب افزای موج
غیرمجــاز پرنــدگان مهاجــر شــده 

ــت. اس
وی با بیان ایـن که پیـش از این فروش 
پرنـدگان حمایـت شـده بخصـوص 
در فصـول مهاجـرت بسـیار محـدود و 
بـه صـورت زیرزمینـی انجـام می شـد 
افزود: متاسـفانه بـا ایجاد بـازار پرندگان 
فریدونکنـار بـه صـورت غیرقانونـی 
ضمن افزایش تقاضای خریـد پرندگان 
حمایت شـده و ایجـاد چرخه مالـی باال، 
عمـاًل ایـن محـل بـه محملـی بـرای 
فعالیت هـای غیرقانونـی تبدیـل شـده 
بود که بعضاً مـورد حمایت برخـی افراد 

بـا نفـوذ نیـز قـرار می گرفت.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس 
با یادآوری اینکه ضعف برخورد سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت بـا این مسـاله 
موجـب گسـترش فعالیت شـکارچیان 
غیرمجاز شـده بود گفت: تعطیلـی بازار 
فـروش پرنـدگان وحشـی فریدونکنـار 
سـال ها دغدغه و مطالبه جـدی فعاالن 

محیـط زیسـت بود.
وی افـزود: فراکسـیون محیط زیسـت 
مجلس نیـز از مدتهـا پیش پیگیـر این 
موضوع بود و در مکاتبـات و رایزنی های 
انجام شـده و ارائـه نظرات کارشناسـی 
به قـوه قضائیـه خواسـتار تعطیلـی بازار 
پرندگان وحشـی فریدونکنار شـده بود.

ــر  ــا نظ ــبختانه ب ــه داد: خوش وی ادام
ــام  ــتور مق ــه و دس ــوه قضائی ــت ق مثب
ــن  ــد ضم ــرر ش ــی مق ــرم قضای محت
افزایــش عوامــل انتظامــی و نیروهــای 
محیــط بانــی از ورود خودروهــای 
حامــل پرنــدگان صیــد شــده غیرمجاز 
ــتان های همجوار  ــتان ها و اس از شهرس
به شهرســتان فریدونکنار و ادوات صید 
جلوگیــری شــده و بــا متخلفــان در این 

ــود. ــورد ش ــدت برخ ــه ش ــه ب زمین
رییـس فراکسـیون محیـط زیسـت 
مجلـس تصریح کـرد: همچنیـن مقرر 
شـد برابر دسـتور قضایی بـا هماهنگی 
بخش هـای مختلـف، بـازار پرنـدگان 
وحشـی فریدونکنـار بـرای همیشـه 

تعطیـل شـود.
وی ضمــن تشــکر از قــوه قضائیــه، 
دادگســتری اســتان مازنــدران و 
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان 
ــن  ــاذ ای ــن اتخ ــرای ای ــار ب فریدونکن
تصمیم مهــم خاطرنشــان کــرد: صدور 
ایــن دســتور قضایــی نشــانه شــناخت 
ــی  ــتگاه قضای ــووالن دس ــل مس کام
از اهمیــت حفاظــت از تاالب هــا و 
ــت  ــتان و اولوی ــر اس ــدگان مهاج پرن
ــت. ــت اس ــه حفاظ ــه مقول ــی ب بخش

رفیعی ورود کارشناسانه دستگاه قضایی 
به مقوله هـای محیط زیسـتی را موجب 
خوشـنودی دوسـتدارن محیط زیسـت 
عنـوان و از حمایت های قـوه قضائیه در 

این زمینه تشـکر کرد.

بازار پرندگان وحشی 
فریدونکار برای 
همیشه بسته شد

رییس فراکسیون محیط 
زیست مجلس:

ــه و  ــوزش توپخان ــز آم ــه در مرک ــی توپخان ــراز ربع ــگ و ت ــامانه مانیتورین س
موشــک های شــهید صیــاد شــیرازی نیــروی زمینــی ارتــش جمهوری اســالمی 

ــد. ــی ش ــان رونمای در اصفه
یــزد و چهارمحــال و بختیــاری در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به آزمایــش موفقیت 
آمیِز ســامانه هوشــمند تأمین توپخانــه نیــروی زمینی ارتــش جمهوری اســالمی 
ــدارد و بومــی  ــچ یــک از ارتش هــای جهــان وجــود ن ــن ســامانه در هی گفــت: ای

اســت.
ــه  ــکا ب ــا ات ــامانه ب ــن س ــزود: ای ــت اف ــن دوس ــیاوش میه ــرتیپ س ــر س امی

ــان و  ــش بنی ــگاهی و دان ــای دانش ــتفاده از ظرفیت ه ــی و اس ــان داخل متخصص
ــت. ــده اس ــاخته ش ــی و س ــوری طراح ــن از کش ــو گرفت ــدون الگ ب

ــش را تســهیل و  ــم آت ــای تی ــد فعالیت ه ــامانه می توان ــن س ــرد: ای ــار ک وی اظه
نظــارت بر شــلیک چنــد تــوپ را از مســافت قابــل مالحظــه ای بــرای افســر تیر و 

کنتــرل آتــش بــا دقــت بیشــتری امــکان پذیــر ســازد.
ــاری  ــزد و چهارمحــال و بختی ــش در اســتان های اصفهــان، ی ــی ارت ارشــد نظام
گفــت؛ در ایــن ســامانه، دقــت، ســرعت و اثرگــذارِی آتــش توپخانــه چنــد برابــر و 

تأمیــِن امنیــِت نیروهــا هــم لحــاظ شــده اســت.

وی چابک ســازِی یگان هــای توپخانــه را بــر اســاس آخریــن تهدیــدات ضــروری 
دانســت و افــزود: حضــوِر یــگاِن واکنش ســریِع توپخانــه در میــدان نبــرد ضروری 

اســت کــه بــا ایــن ســامانه می تــوان بــه ایــن راهبــرد دســت یافت.
ســامانه مانیتورینــگ و تراز ربعــی توپخانه امــکان تشــخیص زاویه تبــر توپخانه را 
داراســت و مشــخص می کنــد گلولــه در چــه بــردی اصابــت کند کــه پیــش از این 

در مراکــز توپخانــه تشــخیص آن به وســیله دســتی و شــاخص انجام می شــد.
ایــن ســامانه ضریــب ایمنــی و حفاظــت نیروهــای خــود را در تیرانــدازی توپخانه 

ــد. ــا می بخش ارتق

سامانه مانیتورینگ 
توپخانه ارتش در 

اصفهان رونمایی شد

ارشد نظامی ارتش در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:



• کتاب قدرت اراده
 Le« کتـاب »قـدرت اراده« بـا عنـوان اصلـی
pouvoir de la volonté« اثـر پـل ژاگـو 
اولیـن بـار سـال ۱۹۷۳ منتشـر شـد و توسـط ایـرج 
مهربان به فارسـی برگردانده شـده اسـت. بـا مطالعۀ 
ایـن کتـاب درنهایت بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که 
یکـی از تفاوت هایـی کـه انسـان های موفـق بـا 
شکسـت خورده ها دارنـد، در قـدرت اراده و پشـتکار 
آن هـا در رسـیدن بـه هدفشـان اسـت. اراده بـه مـا 
کمـک می کنـد عادت هـای جدیـد را در خـود ایجاد 
کـرده و در مقابـل حواس پرتـی مقاومـت کنیـم و 
سـبک زندگی سـازنده ای داشـته باشـیم. نویسـنده 
تالش کرده اسـت کـه در هنگام نوشـتن ایـن کتاب 
از بیان راهکارهای کلیشـه ای و بی فایـده دوری کند.

فصل های کتاب قدرت اراده که در ده بخش تدوین 
ز: آمادگی برای  ند ا شده است، به ترتیب عبارت ا
پرورش، چگونه بر خود حاکم شویم، چگونه به 
اطمینان کامل دست یابیم، چگونه سرنوشت را در 
اختیار بگیریم، منابع عظیم انرژی، قدرت مستقیم اراده 
بر بدن، قدرت مستقیم اراده بر دیگران، تأثیر اراده بر 
سرنوشت، چگونه عمل کنیم، چگونه در برابر ضعف ها 

ناتوانی ها و اهمال ها واکنش نشان دهیم.
این کتاب ابتدا اطالعات بسیار مهمی را دربارۀ قدرت 
اراده به ما می دهد و درنهایت مجموعه ای از تجربه ها، 
روش ها و تکنیک های بسیار کاربردی و موثری که 
افراد آن ها را تجربه کرده اند و باعث ایجاد انگیزه 
و اراده برای رسیدن به اهداف و آرزوها است، ارائه 
می دهد. درواقع بامطالعه و به کارگیری راهکارهای 
نوین این کتاب که بر اساس یافته های جدید علم 
روانشناسی و علوم ذهنی است، می توانید عادت های 
بدتان را کنار گذاشته و انرژی تان را برای رسیدن به 

خواسته ها و هدف های واقعی تان بگذارید.
درواقع مطالعۀ این اثر به شما کمک می کند علیرغم 
چالش هایی که به ناچار در مسیر زندگی برای شما 
اتفاق می افتد، به سمت اهداف خود حرکت کنید و 
در تمام مراحل زندگی از شادی و موفقیت بیشتری 

برخوردار شوید.
در قسـمتی از کتاب قـدرت اراده می خوانیـم: »پیش 
از مالقـات، پس ازآنکـه بـا دقـت دربـارۀ موضوعـی 
که قرار اسـت بحث شـود فکـر و تأمل کردیـد، میل 
موفقیـت در ایجـاد بهتریـن تأثیـر ممکـن در طرف 
مقابل برای دسـتیابی به هـدف، و برای نفـوذ عمیق 
در مخاطب خویـش را در خـود بپرورانید، و بکوشـید 
پیش بینی کنید کـه حالت و طرز تلقـی او، اعتراضات 
احتمالـی او و نحـوۀ بیانـش ممکـن اسـت چگونـه 
باشـد... تصور کنیـد هم اکنـون در حضور او هسـتید 
و آشـکارا بـا مشـکل پیش بینی شـده روبرو شـوید. با 
صدای بلنـد و مصمم سـخن بگویید و مجسـم کنید 
که داریـد پاسـخ های مخاطب خـود را می شـنوید«.

• کتاب قدرت و نیروی اراده
کتاب »قدرت و نیروی اراده« با عنوان اصلی 
Willpower« اثر یکی از محبوب ترین و  «
تاثیرگذارترین روانشناس های حال حاضر دنیا، »روی 
بامیستر« و نویسندۀ علمی نیویورک تایمز »جان 
تیرنی« است که اولین بار سال ۲۰۱۱ منتشر شد. 
نیروی اراده به ما این امکان را می دهد که خودمان 
و جامعۀ خود را به روش های کوچک و بزرگ تغییر 

دهیم.
قدرت اراده برخالف تصور رایج، یک ویژگی ذاتی 
نیست که با آن یا بدون آن به دنیا آمده باشید. بلکه 
یک واکنش پیچیدۀ ذهن و بدن است که می تواند با 
استرس، کم خوابی و تغذیه به خطر بیفتد و از طریق 
اعمال خاصی تقویت شود. ازآنجایی که رفتارهای 
مکرر درنهایت به عادت تبدیل می شوند، بهبود قدرت 
اراده در درازمدت مستلزم یک استراتژی منحصربه فرد 
است. نویسندگان در این کتاب سعی داشته اند تا اسرار 
تقویت نیروی اراده و چگونگی تسلط بر خود را که 
تقریبًا بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر می گذارند 

را آموزش دهند.
درواقع کتاب قدرت و نیروی اراده، با ترکیب بهترین 
علوم اجتماعی مدرن با خرد کارشناسان واقعی، 
درس هایی در مورد چگونگی تمرکز، مقاومت در برابر 
وسوسه و نیروی اراده برای تغییر دادن جهت زندگی به 
اشتراک می گذارد. ئاین اثر به خوانندگان نشان می دهد 
که چگونه هنگام تعیین اهداف واقع بین باشند و هنگام 
شکست، امید خود را از دست ندهند. همان طور که 
چارلز داروین در کتاب تبار انسان نوشت: »باالترین 
مرحله در فرهنگ اخالقی زمانی است که تشخیص 

دهیم باید افکارمان را کنترل کنیم«.
کتاب قدرت و نیروی اراده، کتابی بسیار مفید و پر از 
تحقیقات مبتکرانه، توصیه های عاقالنه و تامالت 
روشنگرانه در مورد وضعیت انسان است. خواندن این 
اثر شاهکار برای همۀ کسانی که می خواهند ورزش 
کنند، رژیم بگیرند، زمان خود را مدیریت کرده، در 
برابر وسوسه مقاومت و کارآمدتر و هوشمندانه تر کار 

کنند، ضروری است.
در قسمتی از کتاب قدرت و نیروی اراده می خوانیم: 
»باور شخصی من در مورد اراده سال های سال چیز 
یکسانی بوده است. درواقع، غالب دفعاتی که در باب 
نیروی اراده چیزی نوشته ام یا سخنرانی کرده ام، آن 
را همین گونه که ذکر شد، تعریف کرده ام. البته، بیش 
از یک چهارم قرن از زمانی می گذرد که در تصوراتم 
تغییراتی احساس کردم که تعاریفم را از نیروی اراده 
به عنوان موضوعی صرفًا متکی بر روانشناسی با 
رشد شخصیتی تغییر داد و در نظرم آن را به یک 
جهت گیری روحانی بدل کرد که در آن رهایی از غم 
و اندوه، خلق کارهای فوق العاده، بروز قابلیت ها و 
ایجاد پیوند با نیروی ادراک الهی احتماالتی حقیقی 

و واقعی هستند«.
• کتاب غریزه قدرت اراده

 The« کتاب »غریزه قدرت اراده« با عنوان انگلیسی
Willpower Instinct« اثر استاد روان شناسی 
استنفورد، مک گونیگال است که اولین بار سال ۲۰۱۱ 
منتشر شد. این کتاب که بر اساس آخرین تحقیقات 
و ترکیب بینش های پیشرفته از روانشناسی، اقتصاد، 
علوم اعصاب و پزشکی است، دقیقًا توضیح می دهد 
که اراده چیست، چگونه کار می کند و چرا اهمیت دارد. 
اراده پاسخ ذهن به بدن بوده، نه یک فضیلت. این یک 
عملکرد بیولوژیکی است که می توانید از طریق ذهن 
آگاهی، ورزش، تغذیه و خواب آن را بهبود بخشید. 
افرادی که به خوبی احساسات و اعمال خود را کنترل 
می کنند، سالم تر، شادتر و روابط رضایت بخش تری 

دارند و هم چنین درآمد بیشتری کسب می کنند.
دکتر کلی مک گونیگال، پس از سال ها تماشای 
تالش دانش آموزانش با انتخاب هایشان، متوجه شد 
که بسیاری از آنچه مردم در مورد قدرت اراده باور دارند 

در واقع موفقیت آن ها را خراب می کند.
بسیاری از تکنیک های ارائه شده در این کتاب بسیار 
ساده و کاربردی هستند. به عنوان مثال، فقط ۵ دقیقه 
ورزش می تواند اراده را تقویت کند، یا فقط کاهش 
سرعت تنفس برای یک دقیقه نیز می تواند به کنترل 
نفس شما کمک کند. درواقع با خواندن این اثر زیبا یاد 
می گیرید که چگونه اراده خود را تقویت کنید و چگونه 
با تله هایی که قدرت اراده شما را تضعیف می کند 
ازجمله حواس پرتی، استرس، اضطراب، افسردگی، 
محرومیت از خواب و محاصره شدن توسط محرک ها 

)غذا و غیره( مقابله کنید.
در قسمتی از کتاب غریزه قدرت اراده می خوانیم: 
»قدرت های نوین خودکنترلی محصول فشارهای 
دیرینه برای تبدیل شدن به همسایه ها، والدین، و 
همسرانی بهتر هستند. اما مغز بشر دقیقًا چگونه به 
این نقطه رسید؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش 
رشد قشر پیش پیشانی باشد، که قطعه ای از دستگاه 
عصبی است که درست پشت پیشانی و چشم ها قرار 
دارد. در مورد بیشتر تاریخ تکامل، قشر پیش پیشانی 
اساساً کنترل حرکات فیزیکی )نوعی خودکنترلی اولیه( 
مانند: راه رفتن، دویدن، گرفتن، هل دادن را به عهده 
داشته است. همان طور که انسان تکامل می یافت، 
قشر پیش پیشانی بزرگ تر می شد و با سایر مناطق 
مغز ارتباط بهتری پیدا می کرد، این قشر اکنون بخش 
عظیمی از مغز انسان را نسبت به مغز انواع دیگر از 

جانداران در برمی گیرد«.
• کتاب قدرت عادت

 The« کتاب »قدرت عادت« با عنوان انگلیسی
Power of Habit« اثر خبرنگار تجاری برندۀ 
جایزۀ نیویورک تایمز، چارلز داهیگ است که اولین 
بار سال ۲۰۱۲ منتشر شد. داهیگ در این کتاب 

استدالل می کند که »عادات« اساس رفتار انسان 
هستند. داهیگ معتقد است که افراد می توانند با درک 
واقعی این عادات، یاد بگیرند که بر آن ها مسلط شوند. 
او درواقع به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه 
عادات افراد، الگوهای رفتاری خودکار آن ها، زندگی، 
دستاوردها و هویت آن ها را شکل می دهد. »ده ها 
مطالعه نشان می دهند که اراده مهم ترین عادت اصلی 

برای موفقیت فردی است«.
مردم هرروز، صدها تصمیم عادی می گیرند در مورد 
مسائل معمولی مانند آنچه بخورند، چگونه به سر کار 
برسند، در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهند و 
چگونه استرس را مدیریت کنند. درحالی که برخی از 
افراد با ایجاد عادات مثبتی مانند مدیتیشن، ورزش 
و تقویت نیروی اراده رشد می کنند و برخی دیگر 
به عادات مخرب تری مانند سیگار کشیدن، قمار و 

پرخوری معتاد می شوند.
داهیگ در مقدمۀ خود این اصل را با داستان لیزا 
آلن معرفی می کند، زنی که پس از طالق و سفری 
سرنوشت ساز به مصر، تمام زندگی خود را تغییر داد. 
آلن به مدت بیست سال، بیش ازحد سیگار می کشید، 
مشروبات الکلی می خورد و هرگز ورزش نمی کرد، اما 
پس از یک لحظه الهام، با ایجاد یک ارادۀ قوی در خود 

همۀ این عادات را تنها در چند ماه تغییر داد.
دانشمندان مغز او را اسکن کردند و متوجه شدند که او 
مسیرهای عصبی جدیدی برای عادات جدید، سالم و 
منظم خودساخته است. به عبارت دیگر، او مغزش را با 
تغییر عادات مجدد برنامه ریزی کرد. درواقع داهیگ 
در این کتاب به خوانندگان این نکته را یادآوری می کند 
که عادات به سرعت شکل نمی گیرند و به سرعت هم 
تغییر نخواهند کرد و تنها با تمرین و تقویت اراده، صبر 
و سخت کوشی می توان انتظار یک تغییر خودآگاهانه 

را داشت.
در قسمتی از کتاب قدرت عادت می خوانیم: »مغز 
سعی می کند تقریباً هر کار روتین و معمولی را به شکل 
یک عادت در آورد، چون عادت ها به ذهن ما اجازه 
می دهند اغلب اوقات تجزیه وتحلیل ها را کاهش دهد. 
این غریزه صرفه جویی مزیت بزرگی است. یک مغز 
کارآمد به فضای کمتری نیاز دارد که باعث می شود 
مغز کوچک تر باشد و درنتیجه باعث می شود تولد نوزاد 
آسان تر شده و درنهایت مرگ ومیر مادر و نوزاد کم تر 
شود. همچنین یک مغز کارآمدتر به ما این امکان را 
می دهد تا فکر کردن مداوم در مورد رفتارهای ابتدایی 
نظیر پیاده روی و انتخاب اینکه چه چیزی بخوریم را 
کنار بگذاریم و درنتیجه آن ما می توانیم انرژی ذهنی 
خود را صرف اختراع نیزه، سیستم های آبیاری و نهایتًا 

هواپیما و بازی های ویدئویی کنیم«.
• کتاب بیداری غول درون

کتاب »بیداری غول درون« با عنوان انگلیسی 
»Awaken the Giant Within« اثر یکی 

از ماندگارترین نویسندگان موفقیت، سخنرانان و 
مربیان جهان، آنتونی رابینز است که اولین بار سال 
۱۹۹۱ منتشر شد. با خواندن این کتاب همان طور که 
بر روی جلد کتاب هم آمده است، بی درنگ کنترل 
سرنوشت ذهنی، احساسی، فیزیکی و مالی خود را 
در دست خواهید گرفت. مطالعه این کتاب شما را به 
سفری برای کشف خودتان می برد، چرا که موفقیت 
اصلی شما در درون شماست. هنگامی که آنتونی رابینز 
در دهۀ بیست زندگی خود در یک آپارتمان کوچک 
در قلب یک شهر بزرگ آمریکایی زندگی می کرد، ۱۰ 
کیلو اضافه وزن داشت و هیچ پولی در بساط نداشت. او 
یک روز اراده کرد و تصمیم گرفت که همه چیز را تغییر 
دهد. از لحظه ای که این تصمیم را گرفت، قدم های 
مؤثر زیادی برای رسیدن به رویاهایش گذاشت. 
امروزه آنتونی رابینز یک مربی شناخته شده در جهان 
و همچنین مدیرعامل شرکت های مختلف است. 
او با کتاب ها، کاست ها، آموزش ها و سمینارهایش 
زندگی میلیون ها نفر ازجمله بی خانمان ها، کارمندان، 
کارآفرینان و حتی روسای جمهور مانند بیل کلینتون 
را تغییر داده است. رابینز استدالل می کند که سه 
تصمیم اصلی وجود دارد که ما هرروز و به طور مداوم 
در طول زندگی خود می گیریم که سرنوشت ما را تعیین 
می کند؛ استانداردهای خود را باال ببرید، باورهای خود 
را تغییر داده، یا تغییر استراتژی دهید. اولین مورد از 
این تصمیمات حول محور چیزی است که ما تصمیم 
داریم روی آن تمرکز کنیم. این روی اهداف شغلی و 
جاه طلبی های روابط ما تأثیر می گذارد و می توانند به 
ما این امکان را بدهند که تالش های خود را روی آنچه 

واقعًا مهم است متمرکز کنیم.
رابینز دلیل مبارزۀ مردم با تغییر را عدم آگاهی از 
رفتارها و دالیل پشت عادات بد می داند. او راهبردهای 
اثبات شدۀ متعددی را برای آگاه ساختن رفتارهای 
خود به جای عادت ناخودآگاه مورد بحث قرار می دهد. 
حذف الگوهای فکری محدودکننده که فرد را در 
موقعیت فعلی خود نگه می دارد، به فرد این امکان 
را می دهد تا فرصت های به ظاهر بی پایانی برای 

موفقیت ایجاد کند.
رابینز از تجربۀ خـود به عنوان یک سـخنران عمومی 
اسـتفاده می کند و بـه خواننـده توصیه می کنـد که از 
کلمات خود بـرای تغییر تجربـۀ روزانۀ خود اسـتفاده 
کنـد. کلمـات جدیـد را یـاد بگیریـد و بـا خودتـان 
بگوییـد تـا حالـت ذهنـی خـود را تغییـر دهید. شـما 
می توانید احساسـات خوب خـود را با کلمـات قوی و 
مثبت تقویت کنیـد. فهمیدن خواسـته هایی که برای 
تغییـر زندگی خـود می خواهیم نسـبتًا آسـان اسـت. 
عالوه بر ایـن، ما اغلـب می توانیـم تصمیماتی که به 
تحقـق ایـن خواسـته ها کمک می کنـد را شناسـایی 
کنیم. تفاوت ایـن رویکردها در میزان قـدرت اراده و 

تعهد مـا به تصمیم درسـت اسـت.

گونـــاگون
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رئیس کانون وکالی استان اصفهان گفت: نهادینه شدن فرهنگ اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مشاوره حقوقی در بین مردم در حوزه های مختلف مانع از خسارت 
و مالباختگی می شود. لیال رئیسی در نشست ویژه برنامه »یک شهر 
ضیافت« آزادی زندانیان جرائم غیرعمد افزود: فرهنگ مراجعه به 
وکیل و مشاوران حقوقی پیش از انجام یک قرارداد یا معامله در جامعه 
نهادینه نشده و برخی افراد بدون آگاهی و دانش دیگران را گرفتار 
می کنند. رئیس کانون وکال استان اصفهان از رسانه ها خواست در 
این زمینه روشنگری کنند. وی اظهارداشت: هر وکیل بر اساس قانون 
ساالنه باید سه پرونده تسخیری را برای افراد دارای مشکل مالی به 
صورت رایگان انجام دهد و هزینه آنرا از دولت دریافت کند. رئیسی 

با بیان اینکه انجام این تعهد توسط وکال بر اساس قانون بوده و حق 
الزحمه آنان را دولت پرداخت می کند، تصریح کرد: از ۱۶ سال پیش 
تاکنون، این مطالبه وکال پرداخت نشده است. وی اضافه کرد: پرداخت 
نشدن حق الزحمه وکال در پرونده های تسخیری مانع از خدمت رسانی 
نشده و حتی برخی از آنان بیش از سه پرونده تسخیری را مورد دفاع 
قرار داده اند. رئیس کانون وکالی اصفهان با بیان اینکه مداخله های 
وکال در کاهش جمعیت کیفری مؤثر بوده است، خاطرنشان کرد: عالوه 
بر حمایت های قبل از محکومیت، مشاوره و کمک به حل نیاز زندانیان 
نیز توسط کانون وکال در قالب تفاهم نامه مشترک این نهاد با اداره کل 

زندان های استان اصفهان انجام می شود.

رئیس کانون وکالی اصفهان:

نهادینهشدنفرهنگمشاورهمانعمالباختگیمیشود

اگـر کارآفرین هسـتید، باید 
از تمـام شـرایط کاری، اخبار 
روزانـه و غیـره آگاه باشـید. 
بـه عنـوان یـک کارآفریـن 
بایـد چنـد کار را بـا هـم 
انجـام بدهیـد؛ مخصوصـاً 
زمانـی کـه کسـب و کاری را 
شـروع می کنیـد، هیـچ وقت 
اسـتراحت نمی کنیـد. حتـی 
کـه  می آیـد  پیـش  خیلـی 
مجبور می شـوید از حسـاب 
شـخصی تان پـول برداریـد 
و بـرای آینـده شـرکتی کـه 
در حـال توسـعه آن هسـتید، 
خرج کنید. بـرای ایـن کارها 
باید چنـدکار کلید انجـام داد.

آموزش ببینید
شـما بایـد در مـورد مدیریـت امـور 
مالی شـخصی یـاد بگیریـد و دانش 
بیشـتری در ایـن بـاره بـه دسـت 
بیاوریـد. با ایـن کار اعتمـاد به نفس 
بیشـتری برای مدیریت درست پول 
داریـد و اصولـی یـاد می گیریـد که 
برای شرکت سـپرده خاص خودش 

را کنـار بگذاریـد.

وضعیت اعتبـار پولی تـان را 
مرتـب بررسـی کنید

شــما بایــد ســابقه اعتباری تــان 
را بدانیــد و همیشــه آن را در 
ذهــن داشــته باشــید. در واقــع 
ایــن فاکتــور اســت کــه نشــان 
ــی  ــه وضعیت ــما در چ ــد ش می ده
ــان را  ــای ت ــور پوله ــتید و چط هس
ــن  ــاً ای ــد. اساس ــت می کنی مدیری
ــه وام  ــه ب ــت ک ــما اس ــابقه ش س
ــدر  ــما چق ــد ش ــدگان می گوی دهن
ــر اســاس  ریســک پذیر هســتید و ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــم گرفت آن تصمی
بــه شــما وام دهنــد یــا خیر. ســابقه 
ــابتان را  ــدل حس ــا مع ــاری و ی اعتب
ــرا باعــث می شــود تا  ــد، زی باال ببری
تصویــر خوبــی از شــما در بانک هــا 
ــد  ــده می توان ــود و در آین ــاد ش ایج
شــما یــا کســب و کارتــان را نجــات 

ــد. ده

بدهیتان را بپردازید
بـرای پرداخـت بدهی هایتـان در 
اسـرع وقـت هدف گـذاری کنیـد. 
از تمـام  بـا تهیـه یـک لیسـت 
بدهی هایتـان شـروع کنیـد و پیش 
پرداخـت فعلـی درآمدتـان، حداقل 
پولـی کـه بایـد ماهانـه بپردازیـد و 
نرخ بهـره بدهـی را در نظـر بگیرید.

برای خودتـان بودجه در نظر 
ید بگیر

امـور مالی تـان را بودجـه بنـدی 
کنیـد، ایـن به شـما کمـک می کند 
تـا درآمـد و هزینه هـای ماهانه تـان 
را مطابـق بـا یـک مقـدار بودجـه 
مشـخص کنترل کنیـد، می توانید از 
ابزارهـای دیجیتال مثل اپلیکیشـن 
هـا یا اکسـل بـرای انجـام ایـن کار 
اسـتفاده کنیـد. مطمئـن شـوید که 
بیشـتر از درآمدتـان خـرج نمی کنید 
و می توانیـد بـرای رسـیدن بـه 

اهدافتـان پـس انـداز کنیـد.

حسـاب شـخصی تان را جدا 
کنید

نکته آخـر ایـن که بـه شـما توصیه 
می کنیم تـا حد امـکان سـعی کنید 
که حسـاب شـخصی تان از حسـاب 

کاری تـان جدا باشـد.

یادداشت
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نکاتی برای افزایش و 
مدیریت درآمد کارآفرینان

حوریه محزونیه

پنج کتاب برای باور به قدرت عادت و تقویت اراده؛

راههاییکهازسطرهامیگذرند
قـدرت اراده همـان انگیـزه مقاومـت در برابـر وسوسـه های کوتاه مدت برای دسـتیابی به اهداف بلندمدت اسـت؛ برخـی آن را نبرد بین منطق و احساسـات توصیـف می کنند. درواقـع »اراده« 
بـه مـا کمـک می کنـد متمرکـز بمانیم، بـا عوامـل حواس پرتی سـازگارانه برخورد کنیـم و آنچه را که قصـد انجـام آن را داریم انجـام دهیم. قدرت اراده اسـت که همـهٔ تفاوت هـا را در جهان 
ایجـاد می کنـد و در پس زمینـهٔ اکثـر داسـتان های موفقیـت نقـش اساسـی را دارد. آیـا ما محکـوم به زندگـی با یک نـوع از الگوهـای رفتاری هسـتیم؟ آیا مـا واقعـاً می توانیـم ارادهٔ خود را 
افزایـش دهیـم و خودکنترلـی بهتری داشـته باشـیم و تغییرات مثبت و پایـدار در زندگی خود ایجاد کنیم؟ راهـی وجود دارد که ارادهٔ خودمـان را باال ببریم و تغییرات قدرتمنـدی در زندگی خود 
ایجـاد کنیـم؟ درواقـع اراده مانند یک عضله اسـت؛ شـاید در اثر اسـتفادهٔ بیش ازحد خسـته شـود، اما برخی از محققـان معتقدند کـه می توانیم قدرت اراده مان را درسـت ماننـد ماهیچه های 
بدنی مـان، بـا تمریـن دادن روزانـه تقویـت کنیـم و هر چه بیشـتر از آن به صورت هوشـمندانه اسـتفاده کرد، قوی تر خواهد شـد. درک علـم پشـت اراده و خودکنترلی منجر بـه زندگی بهتر و 
شـادی بیشـتر می شـود و قـرار نیسـت بـا آن مقـدار اراده ای که بـا آن متولد شـده ایم زندگی کنیـم. درواقع اسـتراتژی ها و روش هایـی وجود دارد کـه می تواند بـه هر یک از مـا کمک کند تا 
بـا بزرگ تریـن اهـداف و چالش هـای خـود مقابلـه کنیـم. ما در ایـن مطلب، ۵ کتـاب فوق العاده بـرای تقویـت اراده معرفی کرده ایـم که اگر نکاتی کـه در این کتاب ها گفته شـده اسـت را در 
زندگـی خـود بگنجانیـد، نتایـج شـگفت انگیزی برایتـان به همراه خواهند داشـت. ایـن کتاب ها اسـتراتژی های عملی دارند که می توانند به شـما در رسـیدن به سـطوح جدیدی از پیشـرفت 

شـخصی کمـک کننـد. با مطالعـهٔ این کتاب ها، شـما تکنیک هایـی را یاد خواهیـد گرفت که پیاده سـازی و پیـروی از آن ها در زندگی روزمره آسـان اسـت.
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