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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
یک( تخصیـص ارز در بانک مرکـزی در فروردین مـاه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۱ 
میلیارد دالر بود در فروردین سـال ۱۴۰۰ تخصیص ارز ۲.۳ میلیارد دالر 
بـود. چگونه تخصیـص ارز چنیـن افزایشـی را نشـان می دهد؟ پاسـخ 
بسـیار روشـن اسـت گران شـدن قیمت نفت و عادی شـدن صـادرات 

نفت، منابـع ارزی را به شـدت افزایش داده اسـت.
دو( با تخصیص ۱۱ میلیـارد دالر ارز طـی یک ماه به اقتصاد، سـخن از 
تحریم کمی مطایبه آمیز اسـت. فعالین اقتصادی که بـا تصور به نتیجه 
نرسـیدن مذاکرات برجـام، سـرمایه گذاری سـنگینی در تولیـد داخلی 

انجام داده انـد با سـیل ورود کاالهای خارجی، ورشکسـت می شـود.
سـه( گفته های دولـت در خصـوص حمایـت از تولیـد داخلی بـا لحاظ 
تخصیص ۱۱ میلیـارد دالر بـرای کاالهای تولید خارج، شـو رسـانه ای 
اسـت. گفته های رئیس جمهور در خصـوص حمایت از تولیـد داخلی؛ با 

تخصیـص ۱۱ میلیـارد دالری نمی خواند.

چهار( اما گفته هـای رئیس جمهـور را چگونـه باید تحلیل کـرد؟ وقتی 
درآمدهای نفتـی کاهـش می یابد دولـت در ایـران )هر کـه می خواهد 
باشـد( طرف دار تولید داخلی می شـود و وقتی درآمدهـای نفتی افزایش 
می یابد بـازار داخلـی بـه روی کاالهـای وارداتی بـدون اعـام قبلی و 
ناگهانی، بـدون توجه به اینکه چه کسـی رئیس جمهور اسـت گشـوده 
می شود. رئیسـی، رفسـنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هم ندارد.

پنج( با این حجم از درآمد ارزی ۲۵۰۰ کاالیی که واردات آن ممنوع شد و 
عده زیادی در آن سرمایه گذاری کردند ورشکست می شوند. خودروسازان 
هم شکمشان را صابون نزنند، علت قطع واردات خودرو نه حمایت از تولید 
خودرو در داخل که کمبود ارز بود با گشایش ارزی، محدودیت واردات 
خودرو تعدیل می شود. در نتیجه، آقای رئیسی توضیح دهند با ۱۱ میلیارد 
دالر به جای ۲.۳ میلیارد دالر واردات، چه کاالهای وارداتی جایگزین تولید 
داخلی می شود؟ البته نگارنده با تخصیص ۱۱ میلیارد دالر ارز به وسیله 
بانک مرکزی در یک ماه مشکلی ندارد. سفته بازانی که با خالی کردن دل 
مردم همه را دچار وحشت می کردند با تزریق ۱۱ میلیارد دالر در یک ماه، 

تحلیل هایشان به دیوار می خورد. 

عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه اصفهان 

محمدحسین ادیب 
سرمقالـــه
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حلقه های بزرگ زنجیره توسعه
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در دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر برگزار شد:

اجرای مرحله جدیدی از طرح پویش
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد: 

ورود آب با دبی 2 مترمکعب بر ثانیه به تاالب گاوخونی  
مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس:  

واردات مسئله را حل نمی کند
سیاست های پولی بر اقتصاد جهانی در اثر جنگ کم رنگ شده است

شلیک نبردهای شرق اروپا به بازارهای جهانی 
جلسه اکران خصوصی مستند »شرافت یک بنگاه نیست« برگزار شد: 

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از یک مستند  

چهره روز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه 
حضور خود در برنامه تلویزیونی »یک شهر 

ضیافت« : 

فوالد مباركه به چرخ تولید 
كشور سرعت می بخشد

6

9 Ways Crying May 
Benefit Your Health
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مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:  

طاقچه بازارهای روز كوثر محل عرضه صنایع دستی

ناگفته های فرونشست مسجد سید اصفهان:

بمب ساعتی فرونشست زیر پای تاریخ كوک می شود 
2
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آنچه تصمیم گیران کالن 
کشورها باید بدانند؛



در شـــهر

Isfahan News
ملودی  دهانی:  پویش استانی سالم فرمانده به همت 
شهرداری بهارستان در بیش از ۱۸۰۰ مدرسه استان 
اصفهان برگزار می گردد. محمد شبانی شهردار بهارستان 
در ارتباط با برگزاری پویش استانی سالم فرمانده گفت:  
به همت شهرداری بهارستان و با همکاری شرکت عمران 
شهر بهارستان و سازمان بسیج دانش آموزی استان 
اصفهان و اداره کل آموزش وپرورش استان در سطح 

بیش از ۱۸۰۰ مدرسه  استان اصفهان پویش استانی 
»سالم فرمانده«،اجرای سرود همگانی دانش آموزی 
تقدیم به ساحت نورانی امام زمان )عج(، برگزار می گردد 
و مدارس می توانند تا ۲۷ اردیبهشت ماه  فیلم های اجرای 
سرود همگانی سالم فرمانده  توسط دهه نودی های  
انقالب اسالمی ایران را به دبیرخانه این پویش ارسال 
نمایند. دکتر محمد شبانی افزود: از حوزه های مختلف 

بسیج دانش آموزی و شهرستان های استان اصفهان آثار 
برتر به مرحله  استانی راه پیدا می کنند و نهایتاً در آیین 
اختتامیه که در روز دوم خرداد ۱۴۰۱ و در آستانه سالروز 
آزادی خرمشهر همیشه قهرمان در شهر بهارستان برگزار 
می گردد، به مدارس برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا 
می گردد. شایان ذکر است  آیین اختتامیه با حضور حاج 

ابوذر روحی در شهر بهارستان برگزار می گردد. 

به همت شهرداری بهارستان 
برگزار می شود:

گزارش

رئیـس پلیـس راه فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
اصفهـان از افزایـش ۲۰۰ درصـدی تـردد در 
محورهـای برون شـهری اسـتان در تعطیـات 
عید فطر خبـر داد و گفـت: در محـور کاشـان - قم، 
کاشان - نیاسر و کاشـان - قمصر ترددها بی سابقه 
بود، ایـن افزایـش تقاضا برای سـفر گاهـی تراکم 
ترافیک و کنـدی عبور و مـرور را ایجاد کرده اسـت.

افزایش ۲۰۰ درصدی ورود و 
خروج به اصفهان در نخستین 

روز تعطیالت عید فطر

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان خبر داد:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

در دانشگاه آزاد اسامی خمینی شهر 
برگزار شد:

اجرای مرحله جدیدی 
از طرح پویش

ـــان  ـــرد: هم ـــار ک ـــا اظه ـــا ایمن ـــو ب ـــدی در گفت وگ ـــا محم محمدرض
گونـــه کـــه پیش بینـــی می شـــد در تعطیـــات عیـــد فطـــر شـــاهد 
افزایـــش تـــردد در محورهـــای برون شـــهری بودیـــم، در روز گذشـــته 
ـــدود ۲۰۰  ـــته ح ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــتان نس ـــه اس ـــروج ب ـــار ورود و خ آم
درصـــد افزایـــش یافـــت و امـــروز نیـــز افزایـــش بی ســـابقه ترددهـــا 

ـــرد. ـــدا ک ـــه پی ادام
وی محورهـــای آزادراه کاشـــان - قـــم، کاشـــان - نیاســـر، کاشـــان - 
ـــار  را  ـــان - زی ـــاد - داران و اصفه ـــهرضا، نجف آب ـــان - ش ـــر، اصفه قمص
ـــان  ـــزود: در محـــور کاش ـــرد و اف ـــام ک ـــتان اع ـــردد اس ـــای پرت از محوره
ـــود،  ـــابقه ب ـــا بی س ـــر تردده ـــان - قمص ـــر و کاش ـــان - نیاس ـــم، کاش - ق
ـــدی  ـــک و کن ـــم ترافی ـــی تراک ـــفر گاه ـــرای س ـــا ب ـــش تقاض ـــن افزای ای
ـــت  ـــس راه، مدیری ـــاش پلی ـــا ت ـــه ب ـــرده ک ـــاد ک ـــرور را ایج ـــور و م عب
ترافیـــک اعمـــال شـــده و ترددهـــا در حـــال انجـــام اســـت و اکنـــون 

ـــت. ـــردد نیس ـــر ت ـــی از نظ ـــکل خاص مش
ـــه  ـــک را ب ـــم ترافی ـــتان تراک ـــی اس ـــی انتظام ـــس راه فرمانده ـــس پلی رئی
ـــابقه  ـــم بی س ـــن حج ـــت: ای ـــت و گف ـــفر دانس ـــاد س ـــای زی ـــل تقاض دلی
ــتان و  ــمال اسـ ــق شـ ــهری مناطـ ــای برون شـ ــا، محورهـ از ترددهـ
ـــیر آزادراه  ـــون مس ـــا اکن ـــرده ام ـــر ک ـــان را درگی ـــهر کاش ـــن ش همچنی
ـــم  ـــار تراک ـــن محـــور دچ ـــروز ای ـــح ام ـــاز اســـت، صب ـــان ب قمصـــر - کاش
ـــد  ـــر ش ـــک روان ت ـــر ترافی ـــه بعدازظه ـــاعت س ـــا در س ـــود ام ـــک ب ترافی
ـــر  ـــی از نظ ـــکل خاص ـــا مش ـــت ام ـــم اس ـــک پرحج ـــوز ترافی ـــه هن گرچ

ـــدارد. ـــود ن ـــردد وج ت
ــای  ــد در جاده هـ ــد رفت وآمـ ــه قصـ ــافرانی کـ ــه مسـ ــدی بـ محمـ
برون شـــهری اســـتان را دارنـــد توصیـــه کـــرد بـــه مدیریـــت ســـفر 
ـــای  ـــه تقاض ـــه اینک ـــرد: باتوجه ب ـــان ک ـــند و خاطرنش ـــته باش ـــه داش توج
ـــه قصـــد  ـــه نظـــر می رســـد کســـانی ک ـــود ب ـــاد ب ـــن محـــور زی ســـفر در ای
ـــد  ـــند بای ـــته باش ـــتان را داش ـــمالی اس ـــای ش ـــرور در محوره ـــور و م عب
ـــا  ـــه م ـــل توصی ـــن دلی ـــه همی ـــد ب ـــم بمانن ـــک ه ـــم ترافی ـــر تراک منتظ
ـــد. ـــول کنن ـــری موک ـــان دیگ ـــه زم ـــود را ب ـــفر خ ـــه س ـــت ک ـــن اس ای

ـــفر را  ـــان س ـــت زم ـــرای مدیری ـــروری ب ـــای ض ـــر توصیه ه وی از دیگ
ـــرد:  ـــد ک ـــت و تاکی ـــت دانس ـــرای برگش ـــب ب ـــان مناس ـــی زم پیش بین
ـــودداری از  ـــد و خ ـــه مقص ـــیدن ب ـــرای رس ـــی ب ـــان کاف ـــن زم درنظرگرفت
ـــم  ـــن امیدواری ـــت. همچنی ـــروری اس ـــفرها ض ـــی س ـــرای ایمن ـــتاب ب ش
ـــفر  ـــرای س ـــری و ب ـــر پیگی ـــع معتب ـــک را از مناب ـــار ترافی ـــافران اخب مس

خـــود برنامه ریـــزی کننـــد.

پویش استانی سالم 
بیش  در  فرمانده 
مدرسه  ۱۸۰۰ از 

بـا حضـور بیـش از یکصـد نفـر از 
دانشـجویان عاقـه منـد بـه شـرکت 
در طـرح پویـش و بـا مشـارکت برخی 
از صنایع اسـتان اصفهان، اجـرای این 
طـرح در دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد 
خمینـی شـهر وارد مرحلـه تـازه ای از 

اجـرا شـد.
• تاکید بر نقش محوری دانشگاه ها در 

توسعه قابلیت های کارآفرینی
رئیس دانشگاه آزاد اسامی خمینی شهر 
در جلسه توجیهی این طرح با اشاره به 
نقش محوری دانشگاه ها در توسعه 
قابلیت های کارآفرینی گفت: کارآفرینی 
با شعار به دست نمی آید بلکه دانشگاه ها 
با تغییر فرآیندهای آموزشی و پژوهشی 
می توانند به این هدف پیشرفته دست 

یابند.
دکتر عبدالرسول مستاجران افزود: در 
سال های اخیر، اقدامات قابل توجهی 
در راستای توسعه و ترویج کارآفرینی در 
دانشگاه ها انجام شده لیکن هنوز تحول 

بنیادین در این حوزه ایجاد نشده است.
وی بـه تبییـن الگـوی کارآفرینـی در 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد خمینـی 
شـهر پرداخـت و اظهـار داشـت: ایـن 
واحـد دانشـگاهی بـا بسـیج امکانـات 
خـود در ایـن زمینـه آمـاده انجـام 
مشـاوره و حمایت از طرح های اسـاتید 

و دانشـجویان اسـت.
• کارآفرینی موتور محرکه توسعه هر 

کشوری است
مسـتاجران همچنیـن تصریـح کـرد: 
کارآفرینـی موتـور محرکـه توسـعه 
هـر کشـوری اسـت و دانشـگاه ها، 
مهم تریـن نقـش را در پیشـرفت و 
توسـعه کشـور دارنـد. وی افـزود: 
دانشـگاه، بهتریـن محل بـرای تبدیل 
ایده ها به واقعیت اسـت و دانشـجویان 
می توانند از فرصت حضور در دانشـگاه 
بـرای افزایش کارآیـی و کارآمدی خود 

اسـتفاده بهینـه نماینـد.
•  دانشگاه آزاد اسامی خمینی شهر 
به دنبال توسعه و استقرار فرهنگ 

کارآفرینی در ابعاد آموزشی و انگیزشی
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی خمینی 
شـهر خطـاب به دانشـجویان شـرکت 
کننده در طـرح پویش گفت: دانشـگاه 
آزاد اسـامی خمینـی شـهر عـاوه بر 
حمایت مادی و معنـوی از فعالیت های 
کارآفرینانه، به دنبال توسـعه و استقرار 
فرهنـگ کارآفرینـی در ابعاد آموزشـی 
و انگیزشـی در ایـن واحـد دانشـگاهی 

اسـت.
***

به گزارش آنـا، در این مرحلـه از اجرای 
طرح پویش در دانشـگاه آزاد اسـامی 
واحـد خمینی شـهر نماینـدگان برخی 
صنایع اسـتان اصفهان از جمله شرکت 
فنی مهندسـی کوشـا فن آویـد، آریان 
تدبیـر مانـدگار اسـپادانا، دانـش قطعه 
ثمین و همچنین شرکت هوایار تجهیز 
بهـار به معرفـی و بیان برخـی نیازهای 
اساسـی صنایع خود پرداختند و سـپس 
هـر یـک از دانشـجویان بـه صـورت 
داوطلبانـه در مصاحبـه تخصصـی 
ورودی بـه ایـن صنایع شـرکت کردند 
که در نهایـت ۶۰ نفـر انتخـاب و مورد 

پذیـرش قـرار گرفتند.

شـاهد  گذشـته  روز  چنـد  طـی 
تصاویـری از پیشـروی فرونشسـت 
زمیـن در اصفهـان و به خصـوص در 
خیابان مسـجدی و بناهـای تاریخی 

واقـع در ایـن خیابـان هسـتیم.
پیشـروی فرونشسـت زمیـن به ویژه 
طـی دو سـال گذشـته در اصفهـان 
آن قـدر سـرعت گرفتـه کـه آثـار 
ترک های ایـن بمب سـاعتی به تمام 
نقـاط مسـکونی اصفهـان رسـیده و 
در ایـن میـان آثـار، بناهـا و پل هـای 
تاریخـی این شـهر از ایـن پدیـده در 

امـان نمانده انـد.
زاینـده رود تنهـا منبـع تغذیه کننـده 
دشـت اصفهان - برخـوار  اسـت که 
به عقیـده کارشناسـان از سـال ۷۹ با 
قطـع شـدن جریـان دائمـی رودخانه 
زاینـده رود و منقطـع جـاری کـردن 
آب بـه بسـتر رودخانـه از یـک سـو 
و از طـرف دیگـر بـا گسـترش حفـر 
چاه هـای زیـاد، فشـار بسـیاری بـه 
وارد  آب  زیرزمینـی  سـفره های 

کرده ایـم.
به طورقطع آبخـوان دشـت اصفهان 
- برخوار  اگـر زبان داشـت که همان 
سـال ها فریاد می زد، اما ایـن آبخوان 
سـال ها درد را تحمـل کـرد و اکنـون 
در آسـتانه درد و سـکته این گونـه 
به صـورت ترک هـای فرونشسـتی 
خـود را بـر روی مناطـق مسـکونی 
اصفهـان و همچنیـن نمایـان کـرده 

اسـت.
فرونشسـت گاه وبیـگاه در خیابان ها، 
میادیـن، مناطق مسـکونی و بناهای 
تاریخـی در اصفهـان امـروز شـرایط 
نگران کننـده ای را ایجـاد کـرده کـه 
آخریـن مـورد مربـوط آن مربـوط به 
مسـجدی اصفهان اسـت کـه باعث 
ترک خـوردن طـاق، گنبـد، ایوان ها، 
سـقف و دیگـر بخش هـای ایـن 
بناهـای تاریخـی شـده اسـت. امروز 
کارشناسـان نسـبت به وقـوع اتفاقی 
مشـابه مسـجد سـید در اصفهـان در 
مهم ترین مراکز تاریخـی و فرهنگی 

هشـدار داده انـد.
کارشناسان زمین شناسـی و سازه بعد 
از تأثیـرات فرونشسـت بـر مجموعه 
تاریخی میدان نقش جهان و پل های 
تاریخـی، این بار برای مسـجد سـید 
اصفهـان ابـراز نگرانـی کرده انـد. 
آبخـوان  نگران کننـده  شـرایط 
اصفهـان باعـث ایجـاد عـوارض 
فرونشسـت بـه شـکل شـکاف ها و 
ترک هـا بـر پیکـر ایـن اثـر تاریخی 
دوره قاجـاری اصفهـان شـده اسـت.

به گفته کارشناسـان عوامل مختلفی 

در فرونشسـت زمین دخیل اسـت که 
برخی طبیعی و برخی انسـانی اسـت، 
امـا در اصفهـان آنچـه رخ داده منشـأ 
طبیعـی نداشـته و بـه دلیل برداشـت 
از منابـع آب هـای زیرزمینـی بـوده 
که ناشـی از سـوءمدیریت و برداشت 
آب  منابـع  از  بی حسـاب وکتاب 

زیرزمینـی اسـت.
سـازمان  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
اصفهـان،  اسـتان  زمین شناسـی 
متأسفانه امروز نشانه های فرونشست 
زمیـن را در بناهـای تاریخـی خیابان 
مسـجدی اصفهـان از جمله مسـجد 
سـید، مسـجد علی قلی آقا، مسـجد 
حکیـم، مسـجد صدرالعمـا، مسـجد 
قدسـیه و دیگـر بناهـای تاریـخ در 
ایـن محـدوده و دیگـر خیابان هـای 

اصفهـان هسـتیم.
رضـا اسـامی بـه ایسـنا، می گویـد: 
مسـجد قدسـیه واقـع در خیابـان 
طالقانـی اصفهـان حـدود ۴ میلیمتر 
در عـرض ۸ مـاه حرکت کرده اسـت 
و امـروز در پیشـروی فرونشسـت در 

اصفهـان شـکی وجـود نـدارد.
امـا عضـو هیئت علمـی دانشـگاه 
آزاد نجف آبـاد در ایـن بـاره به ایسـنا، 
توضیح می دهد: کل دشـت اصفهان 
برخـوار  همانند یک کاسـه اسـت که 
بخشـی از آن )لبه ها( کم عمق اسـت 
و برخـی بخش هـای آن هماننـد 
منطقـه حبیـب آبـاد عمیق تر  اسـت.

بهــرام نــادی بــا بیــان اینکــه اطراف 
آبخــوان دشــت اصفهــان - برخــوار  
ــان، دانشــگاه  که شــامل صفــه، رهن
صنعتــی، ارغوانیــه و یــا آبشــار 
ــوه  ــه ک ــک ب ــه نزدی ــی ک و مناطق
ــنگ  ــس س ــن از جن ــای زمی الیه ه
ــاور  ــق مج ــد: مناط ــت، می گوی اس
کوه هــا بــه ســبب ضخامــت 
ناچیــز الیه هــای خــاک قابلیــت 
فرونشســت کمتــری دارنــد، امــا 
وســط ایــن کاســه در منطقــه 
حبیب آبــاد بــه ســبب وجــود 
الیه هــای خــاک بــه ضخامــت 
ــتر  ــت بیش ۳۰۰ متر قابلیت فرونشس

اســت.
وی توضیـح می دهـد: در مناطـق 
مرکـزی آبخـوان، درگذشـته سـطح 
آب زیرزمینـی باالبـود، به عنوان مثال 
در منطقـه دولت آبـاد حـدود ۳۳ 
قنـات توسـط نیـاکان مـا حفر شـده 
اسـت کـه برخـی قنات هـا تـا دامنه 
غربـی کوه هـای کرکـس بـه طـول 
۴۰ کیلومتـر ادامه می یابنـد، بنابراین 
اگـر ایـن خـاک بسـیار خشـک بود، 
نمی توانسـت جریان آب در این تعداد 

قنـات را در جـاری باشـد.
ایـن دکتـری عمـران و ژئوتکنیـک 
بـا اشـاره بـه اینکـه متأسـفانه طـی 
سـال های گذشـته سـطح آب را بـا 
پمپاژهـای مجـاز و غیرمجـاز پایین 
بردیـم، تاکید می کنـد: در حال حاضر 
سـطح آب زیرزمینی در منطقه حبیب 
آباد به طـور متوسـط ۱۶۳ متر اسـت 
و حتـی در برخـی چاه هـا سـطح آب 
زیرزمینـی بـه ۱۸۰ تـا ۲۰۰ متـر 

می رسـد.
وی می گویـد: بـه زبـان سـاده اگـر 
یک وزنـه را  توسـط یـک نـخ در آب 
به صورت شـناور نگـه داریـم، وزنه به 
نظر سـبک تر از وقتی اسـت که وزنه 
را در هـوا نگـه می داریـم. عامـل این 
حـس سـبک تری هماننـد زمانی که 
در آب اسـتخر قـرار می گیریم نیروی 
شناوری است. نیروی شناوری همان 
عامـل پایـداری قایـق و کشـتی در 
دریاسـت. دانه های خـاک نیز همین 
شـرایط را دارند و زمانی که در زیر آب 
قـرار دارند بـار کمتـری بـه دانه های 
پاییـن وارد می کننـد و زمانـی که آب 
پایین مـی رود به سـبب افزایش وزن 
این دانه ها، نشسـت الیه هـای خاک 

رخ می دهـد.
نادی بـا بیان اینکه نشسـت سـاالنه 
در منطقـه حبیب آباد ۱۸.۵ سـانتیمتر 
اسـت، می گویـد: سـاالنه میـزان 
نشسـت منطقه چمران ۱۰ سانتیمتر، 
 ۴ منطقـه مسـجد سـید سـاالنه 
سـانتیمتر اسـت، بنابراین تمام دشت 
به صـورت یکپارچـه پایین نمـی رود، 
چراکه ضخامت آبرفـت و میزان افت 

آب نیـز متفاوت اسـت.
اگرچــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
نزدیــک زاینــده رود بــا وجــود 

ــه  ــدود رودخان ــیار مح ــان بس جری
به صــورت موضعــی آبخــوان تغذیــه 
ــاد  ــب آب ــه حبی ــا منطق ــود، ام می ش
ــام  ــرعت انج ــوان به س ــه آبخ تغذی
نمی شــود، بنابرایــن شــاهد اختــاف 
نشســت خواهیــم بــود، بنابرایــن 
ســاختمان ها و تمامــی ســازه ها 
ــت  ــن دش ــع در ای ــات واق و تأسیس
بــه ســبب وجــود نشســت های 
غیــر یکســان آســیب می بیننــد 
و آســیب ها به صــورت تــرک در 
ــار  ــی  و آث ــکونی قدیم ــای مس بناه
تاریخــی و. بــروز و ظهــور پیــدا 

. می کنــد
ایـن دکتـری عمـران و ژئوتکنیـک 
بـا اشـاره بـه شـکل ترک هـای 
حاصـل از نشسـت زمیـن، می افزاید: 
ایـن ترک هـا می توانـد به صـورت 
کششـی )ترک های عمودی و افقی( 
و یـا برشـی )بـه صـور مـورب و کج( 
باشـد. ترک کششـی مشـاهده شده 
در مسـجد سـید از پایین عرض ترک 
کـم و در بـاال دارای عرض بیشـتری 

اسـت.
وی اضافه می کند: کف مسـجد سید 
حدود ۱.۵ سـانتیمتر دچار ترک شـده 
اسـت و به سـمت باال و گنبد ترک ها 
حدود ۳ تـا ۴ سـانتیمتر در دیوار غربی 

و گنبد مسـجد دیده می شـود.
نادی بـا اشـاره بـه اینکه بـرای درک 
بهتـر فرونشسـت و اثـرات آن بـر 
ساختمان هایی همچون مسجد سید 
و شـرایط بـروز ترک هـا مدل سـازی 
انجـام شـده اسـت، می گویـد: زمانی 
که به صـورت دایـم در حال برداشـت 
آب از آبخـوان هسـتیم، افـت شـدید 
سـطح آب زیرزمینـی سـبب بـروز 
نشست زمین می شـود و این نشست 

در وسـط آبخوان )حبیب آباد( بیشـتر 
و در لبه هـای آبخـوان نزدیـک دامنه 
کوه های اطراف دشـت کمتر  اسـت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق 
ــفانه  ــده متأس ــام ش ــای انج مدل ه
اثــر نشســت های نامتقــارن و 
اختــاف نشســت ها نزدیــک لبه هــا 
ــد:  ــح می ده ــت، توضی ــتر اس بیش
ــی  ــت آب زیرزمین ــه برداش ــر چ ه
ــود،  ــدیدتر ش ــوان ش ــه آبخ و تخلی
اثــرات منفــی فرونشســت در داخــل 
شــهر خــود را نشــان می دهــد در 
ــبکه  ــت در ش ــرایط شکس ــن ش ای
فرســوده فاضــاب به صــورت 
بــروز پدیــده فــرو چالــه، در 
لوله هــای گاز بــا احتمــال بریــده 
شــدن اتصــاالت به صــورت نشــتی 
ــن  ــود دارد، همچنی ــار وج گاز و انفج
ســاختمان های مصالــح بنایــی و 
ــی  ــتی و گل ــی خش ــای تاریخ بناه

نیــز دچــار آســیب می شــوند.
ــان اینکــه در  ــا بی ــن کارشــناس ب ای
نشســت های اخیــر خیابان هــای 
ــم  ــت بگویی ــن اس ــان ممک اصفه
شــبکه فاضــاب شــهری فرســوده 
ــد توجــه  ــد: بای ــد می کن اســت، تاکی
داشــت کــه لوله هــای فرســوده 
زمیــن  فرونشســت  برابــر  در 

آســیب پذیرترند.
زمیـن  فرونشسـت  آثـار  امـروز 
در  بسـیار  ترک هـای  به صـورت 
مناطق مسـکونی و بناهـای تاریخی 
خـود را نشـان داده کـه اگـر بـه طور 
اساسـی چاره اندیشی نشـود، با حذف 
صورت مسـئله و ایـن مـدل نـگاه 
برخی کارشناسـان، زمانـی تنها فقط 
نامـی از اصفهـان به عنـوان نصـف 

جهـان باقـی می مانـد. 

بمب ساعتی فرونشست زیر پای تاریخ کوک می شود 
ناگفته های فرونشست مسجد سید اصفهان:
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در شـــهر

Isfahan News

کوهپایه  شهرستان  ظرفیت  مهم ترین 
آب  همین  از  باید  و  است  قنوات  وجود 
همین  به  شود  برده  کافی  بهره  محدود 
دلیل باید با تأمین اعتبار الزم قنوات این 

شهرستان احیا و اصالح شود.
ایسنا  با  گفت وگو  در  هدایت  اصغر 
معضالت  و  ظرفیت ها  مهم ترین  درباره 
از  یکی  کرد:  اظهار  کوهپایه،  شهرستان 
مهم ترین مشکالت این شهرستان کمبود 
آب است به طوری که برخی از روستاهای 
این شهرستان با کمبود آب مواجه هستند 
نیاز به احیا، اصالح و  و قنوات کوهپایه 
آب  اصلی  منبع  چراکه  دارد  بازسازی 
کشاورزی از طریق قنوات تأمین می شود.

از دیگر مشکالت شهرستان  وی افزود: 
کوهپایه و به ویژه در شهر سجزی آلودگی 
معضل  مهم ترین  معتقدم  که  است  هوا 
شهرستان است. بخشی از این مشکل به 
گردوغبار و ریزگردها بر می گردد که این 
گردوغبار بیشتر ناشی از فعالیت کوره ها، 
صنعتی  شهرک  وجود  و  بیابانی  وسعت 

سجزی است.
استقرار  گفت:  کوهپایه  فرماندار 
دستگاه های اداری در شهرستان کوهپایه 
این  که  دلیل  این  به  و  است  ضروری 
شهرستان تازه تأسیس محسوب می شود، 
نیفتاده  اتفاق  به خوبی  هنوز  مهم  این 
رایزنی های زیادی  باره  این  است که در 
با استانداری انجام داده ایم تا این مشکل 
مرتفع  به تدریج  است  مردم  مطالبه  که 
صمت،  اداره  وجود  مثال  برای  شود. 
محیط زیست و بنیاد مسکن در کوهپایه 
ضروری است تا مردم مجبور نباشند برای 

امور خود به اصفهان مراجعه کنند.
هدایت تصریح کرد: کوهپایه حدود ۲۰۰ 
شریان  و  رفت وبرگشت  مسیر  کیلومتر 
مسیر  در  شهرستان  این  و  دارد  اصلی 
استان های جنوب کشور قرار دارد که در 
نتیجه پرتردد محسوب می شود. یکی از 
نیازهای شهرستان، اصالح معابر اصلی آن 
و به ویژه شریان اصلی اصفهان - نائین 

است.
خیران یک  با کمک  اینکه  بیان  با  وی 
در  بیمارستانی  پیش  و  بهداشت  مرکز 
تصریح  است،  شده  راه اندازی  کوهپایه 
کرد: احداث بیمارستان در این شهرستان 
باتوجه به حجم تردد باال ضروری است که 
رئیس  با  را  خوبی  مذاکرات  باره  این  در 
انجام  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
داده ایم تا بتوانیم خدمات پیش بیمارستانی 
را در کوهپایه مستقر کنیم که قول مساعد 
برای تحقق این امر در آینده نزدیک داده 
دانشگاه  قول  اساس  بر  همچنین  شد. 
علوم پزشکی، مرکز زایشگاه در کوهپایه 

راه اندازی می شود.
 فرماندار کوهپایه با بیان اینکه ۳۰ قنات 
فعال داریم که نیاز به الیروبی دارند، ادامه 
داد: مهم ترین ظرفیت شهرستان کوهپایه 
آب  همین  از  باید  و  است  قنوات  وجود 
محدود بهره کافی برده شود. در تالش 
جهاد  کارشناسان  کمک  با  هستیم 
کشاورزی، آب منطقه ای و منابع طبیعی به 
سمت کشت هایی برویم که آب کمتری 
خاِک  داشتن  نظر  از  می کنند.  مصرف 
مرغوب مشکلی نداریم و کشاورزان را باید 
برای کشت گیاهان دارویی ترغیب کنیم 

تا از آب موجود بهره وری بیشتری شود.
هدایت با بیان اینکه ظرفیت گردشگری 
کوهپایه باال است، افزود: ۲۰ اثر تاریخی 
ثبت ملی داریم که یک اثر آن در حال 
ثبت جهانی بوده که مقدمات آن فراهم 
در  کوهپایه  اینکه  باتوجه به  است.  شده 
در  است  زیادی  مسافران  تردد  مسیر 
تالش هستیم که کمپ های گردشگری 
و بوم گردی را فعال کنیم تا از ظرفیت های 
بهره  شهرستان  در  موجود  گردشگری 

ببریم.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان کوهپایه 
که با مرکز اصفهان ۲۵ کیلومتر فاصله 
تودشک  سجزی،  شهر  سه  دارای  دارد 
و کوهپایه است. شهرستان های کویری 
پراکندگی  و  زیاد  وسعت  دارای  معمواًل 
فاصله  که  به طوری  هستند،  جمعیتی 
میان روستاها زیاد است. فرماندار کوهپایه 
قابل توجه  ظرفیت های  از  یکی  گفت: 
این شهرستان داشتن خیران زیاد است، 
با  رمضان  ماه  اواخر  در  به طوری که 
را  گلریزان  جشِن  دادگستری  همکاری 
که  کردیم  برگزار  خیران  مشارکت  با 
در نتیجه تعداد زیادی از زندانیان جرائم 

غیرعمد شهرستان کوهپایه آزاد شدند. 

فرماندار کوهپایه گفت:

کمبودآبازمهمترین
مشکالتکوهپایهاست

گفت و گو
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فعالیت معدن سنگ آهن کامو در شهرستان کاشان 
موجب اعتراض ساکنان این منطقه شده، به طوری 
معدن  به  منتهی  جاده  بستن  به  مجبور  مردم  که 
شدند، چراکه بر این باور هستند که فعال بودن این 
معدن سبب موجب تخریب محیط زیست و کاهش 
منابع آبی می شود. برای بررسی بیشتر این موضوع 
دامداران  و  کشاورزان  وکیل  مؤمن،  اکبر  با  ایسنا 
معاون معدنی و صنایع  کامو و محمد سرجوقیان، 
معدنی اداره کل صمت استان اصفهان و رحمت اهلل 
در  بادرود  و  قمصر  نطنز،  مردم  نماینده  فیروزی، 
مجلس به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید:

به  مشروط  و  مقید  بهره برداری  مجوز   •
این معدن داده شد

مؤمن گفت: معدن سنگ آهن کامو در سال ۱۳۸۹ 
باتوجه به  که  است  داشته  بهره برداری  پروانه 
اعتراضات مردمی و جو اعتراضی که ایجاد شد سال 
معدن  این  فعالیت  وزارت صمت،  از طریق   ۱۳۹۱
تعطیل شد و در سال ۱۳۹۹ و اواخر دولت دوازدهم 
از طریق شورای عالی  و  اقدام  دار  معدن  از طریق 
این  به  و مشروط  مقید  بهره برداری  معادن، مجوز 
معادن  شورای عالی  نامه  در  اما  شد،  داده  معدن 
به صراحت آمده که با نظر موافق اداره محیط زیست 

این معدن می تواند فعالیت خود را آغاز کند.
سال  دی ماه  در  که  مجوزی  بنابراین  افزود:  وی 
۱۳۹۹ صادر شده یک مجوز مشروط و مقید است. 
فعالیت  به  نسبت  مردم  اعتراضاتی که  به  توجه  با 

کارشناسی  قرار  داشتند،  کامو  سنگ آهن  معدن 
برای آن صادر شده و کارشناس منابع آبی کاشان 
این  فعالیت  که  کرده  نظر  اعالم  بررسی  از  پس 
معدن برای منابع آب منطقه مضر است، به طوری 
آب  سفره های  حتی  و  قنوات  چشمه سارها،  که 
زیرزمینی تخریب و متأثر از فعالیت معدن می شود.

شده  تأیید  کامو  معدن  مخرِب  تأثیر   •
است

وکیل کشاورزان و دامداران کامو گفت: کشاورزان با 
اقداماتی که انجام دادند قراِر تأمین دلیل گرفتند که 
برای این تأمین دلیل، هیئت کارشناسی تعیین شد 
که اعضای این هیئت را یک کارشناس مهندسی 
تشکیل  معادن  مهندسی  کارشناس  یک  و  آب 
تأمین دلیل آمده که  این قراِر  نتیجه  می دهند. در 
فعالیت های معدنی انجام شده در حوضه آبریز روِد 
در  مخرب  و  سو  مستقیم  تأثیرات  کامو«  »کویر 
الیه های آب ِده قنوات و مجاری و چشمه سارهای 
رودخانه کویر کامو و از سویی دیگر احتمال افزایش 
سیالب به دلیل تخریب آبراه های طبیعی و کاهش 

عرض بستر آن را افزایش می دهد.
• اداره صمت، معدن دار را مکلف به توقف 

فعالیت نکرده است
وکیل کشاورزان و دامداران کامو، گفت: بر همین 
دستور  این   ۱۴۰۱ فروردین   ۲۳ تاریخ  در  اساس 
موقت را گرفته و به سازمان صمت استان اصفهان 
فروردین   ۲۵ روز  است.  شده  ابالغ  دستور  این 

سازمان صمت اصفهان به شعبه نوشته که این رأی 
اداری  ابالغ  پس  کرده ایم،  ابالغ  دار  معدن  به  را 
دار  و معدن  نشده  انجام  ابالغ عملیاتی  اما  انجام، 
مستنکف از اجرای این دستور است که این موضوع 
مورد اعتراض کشاورزان، دامداران و ساکنان منطقه 

کامو شده است.
نظر  از  اصفهان  صمت  اداره  کرد:  تصریح  مؤمن 
لحاظ  از  اما  را مشخص کرده،  تکلیف خود  اداری 
این  اجرای  متوجه  و  متقاعد  را  دار  معدن  اجرایی 
امر نکرده است؛ بنابراین اداره صمت از نظر اداری 
از نظر عملی معدن  اما  تکلیف کرده،  از خود رفع 
دار به فعالیت خود ادامه می دهد. مجوز این کار را 
اداره صمت به معدن دار داده و اجرای این مجوز را 
هم اداره صمت می تواند متوقف کند، چراکه متولی 
امر است و معدن دار مکلف به اجرای دستور این 
چه  با  دار  معدن  که  نیست  مشخص  است.  اداره 
پشتوانه ای و چگونه به فعالیت خود ادامه می دهد؟

• کارشناس اداره آب هنوز فعالیت مخرب 
معدن را تأیید نکرده است

منطقه  کشاورزان  اگر  گفت:  سرجوقیان،  همچنین 
اداره آب منطقه ای  به  باید  کامو مشکل آب دارند 
اصفهان مراجعه کنند و استعالم از اداره آب انجام 
فعالیت  واقعًا  اگر  شده و منتظر جواب آن هستیم. 
معدن سنگ آهن کامو تأثیر مخربی بر چشمه های 
اداره  کارشناس  تأیید  به  باید  دارد  منطقه  این  آب 

آب برسد.

پروانه  که  دلیل  این  به  صمت  اداره  افزود:  وی 
آن  کلی  سیاست  داده،  دار  معدن  به  بهره برداری 
حمایت از معدن است و چون سازمانی هستیم که 
مجوز صادر می کنیم و متولی این امر هستیم باید 
از فعالیت معادن حمایت کنیم، اما اگر فعالیت معدن 
آب  منابع  بر  زیست محیطی  تأثیر  کامو  سنگ آهن 
این منطقه دارد باید اداره آب این موضوع را تأیید 

کند.
صمت  کل  اداره  معدنی  صنایع  و  معدنی  معاون 
معدن  اکنون  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 
سنگ آهن کامو هیچ فعالیتی ندارد و تعطیل است، 
گفت: تا زمانی که نظر نهایی کارشناس اداره آب 
معدن  این  فعالیت  شود  اعالم  اصفهان  منطقه ای 
تأثیر  کامو  معدن  فعالیت  ظاهراً  می ماند.  متوقف 
اصلی  علت  و  ندارد  آب  چشمه های  بر  مخربی 
کاهش منابع آبی در منطقه کامو کاهش بارندگی 
با چشمه های آب فاصله  این معدن  فعالیت  است. 
زیادی دارد و منجر به خشکی چشمه ها نمی شود، 
بارندگی در چند سال گذشته کاهش داشته و بعید 
برخی  خشک شدن  موجب  معدن  فعالیت  است 

چشمه ها شده باشد.
سریع تر  استان  معادن  شورای عالی   •

تصمیم گیری کند
کامو  منطقه  مردم  گفت:  نیز  فیروزی  رحمت اهلل 
به  آسیب  دلیل  به  سنگ آهن  معدن  فعالیت  به 
چشمه آب این ناحیه معترض هستند و امام جمعه 

اعتراض  معدن  این  فعالیت  به  نیز  جوشقان 
بتواند  امیدواریم شورای عالی معادن  داشته است. 
تصمیم گیری عاقالنه و منطقی در این باره داشته 
تأمین  مردم  و رضایت  به نحوی که خواسته  باشد 

شود.
این  ذخیره  انبارهای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
معدن در حال بارگیری هستند، اما طبق اعالمی 
شده  متوقف  معدن  فعالیت  ادامه  داشته اند  که 
است. مردم منطقه کامو و جوشقان قالی نسبت به 
واردشدن آسیب جدی به محیط زیست و کاهش 

منابع آبی نگرانی دارند.
مجلس،  در  بادرود  و  قمصر  نطنز،  مردم  نماینده 
گفت: دیوان عدالت اداری حکم بر توقف فعالیت 
معدن سنگ آهن کامو داده است که براین اساس 
و طبق قانون، فعالیت این معدن باید تعطیل باشد. 
به  را  باره  این  در  تصمیم گیری  نیز  صمت  اداره 
عدالت  دیوان  است.  سپرده  معادن  شورای عالی 
داده  کامو  معدن  فعالیت  توقف  بر  حکم  اداری 
از دادیارهای دادگاه  از یکی  اما معدن دار  است، 
که  بود  گرفته  را  معدن  بازگشایی  اجازه  کاشان 

اکنون این اختالف بین دو طرف وجود دارد.
معادن  شورای عالی  کرد:  خاطرنشان  فیروزی 
سریع تر  هرچه  باره  این  در  باید  اصفهان  استان 
کند.  ابالغ  را  الزم االجرا  موارد  و  تصمیم گیری 
معتقدم هر تصمیمی باید بر مبنای رضایت خاطر 

مردم گرفته شود.

معدنسنگآهنکامو؛تعطیلیافعال؟

نماینـده مـردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس از مشـکالت 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی و حـذف معافیت هـای مالیاتی شـکر 
به عنـوان دو مشـکل عمـده زنبـورداران انتقـاد کـرد. سـید 
مسـعود خاتمـی در تذکـری به ضـرورت حمایـت از جامعـه 
زنبـورداران و تولیدکنندگان عسـل اشـاره کـرد و گفت: دولت 
می داند عسـل و گرده افشـانی زنبوران عسـل یـک محصول 
اسـتراتژیک، مبدأیـی، باغی و کشـاورزی اسـت. در بسـیاری 
گرده افشـانی  اهمیـت  باتوجه بـه  پیشـرفته  کشـورهای  از 

بـرای زنبـوران فقط جهـت نگهـداری زنبورعسـل طرح های 
حمایتـی و یارانـه ای در نظـر گرفته انـد امـا در کشـور ما این 
قشـر زحمتکـش مـورد بی مهری قـرار گرفته و با مشـکالتی 

مواجه هسـتند.
گفـت:  مجلـس  در  خوانسـار  و  گلپایـگان  مـردم  نماینـده 
بیشـترین مشـکل زنبورداران کشـور ما بیمه تأمین اجتماعی 
اسـت کـه باتوجه به سیاسـت های تأمیـن اجتماعی کـه اخیراً 
توسـط مقـام معظـم رهبری ابالغ شـد این اقشـار زحمتکش 

بـا سـختی کار بـاال بایـد تحـت پوشـش بیمـه قـرار بگیرند. 
مشـکل دوم زنبـورداران تأمیـن شـکر به عنوان نهـاده اصلی 
این صنعت اسـت که متأسـفانه بـا قیمت آزاد تهیـه می کنند، 
اخیـراً بـا حـذف معافیت هـای مالیاتـی شـکر، قیمـت ایـن 
محصـول مجـدداً افزایش پیـدا کرده اسـت؛ بنابرایـن وزارت 
جهـاد بایـد ماننـد سـایر صنـوف کشـاورزی و تولیدکنندگان 
زنبـورداران اختیـار  در  حمایتـی  قیمـت  بـا  را  نهـاده   ایـن 

قرار دهد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس:

حذفمعافیتهایمالیاتیشکر
زنبوردارانرابامشکلمواجه
کردهاست

گزارش خبری

سرپرسـت اداره میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
نطنز گفت: با فرارسـیدن اردیبهشـت ماه، گالب گیری سـنتی 

در نطنـز و منطقه آغاز شـد.
حسـین یزدان مهر در گفت وگو با ایسـنا، اظهار کرد: به رسـم 
هرسـاله با فرارسـیدن اردیبهشـت ماه، گالب گیری سـنتی در 
نطنـز آغاز شـد. از گذشـته های دور تـا کنـون در کارگاه های 
سـنتی نطنز در این وقت از سـال گالب گیری آغاز می شـود.

وی گفـت: یکـی از مهم تریـن مراکـز گالب گیـری فـالت 
مرکـزی ایـران، منطقـه تاج آباد نطنز اسـت که با شـهر نطنز 
۱۵ کیلومتـر فاصلـه دارد و تأسیسـی آن به دوران شـاه عباس 

صفوی اسـت.
باهمـت  اخیـر،  سـال های  در  کـرد:  تصریـح  مهـر  یـزدان 

مالـک ایـن مجموعـه، بیـش از ۸ هکتـار از اراضـی ایـن 
ناحیـه، زیـر کشـت گل محمـدی قـرار گرفتـه و بـا نصب ۲ 
دیـگ گالب گیـری در ایـن روزها، گالب گیری سـنتی انجام 

می شـود.
بـا پیشـنهاد میراث فرهنگـی  وی خاطرنشـان کـرد: اخیـراً 
نطنـز بـه تعـدادی از مدیـران اقامتگاه های سـنتی نطنز برای 
اشـتغال زایی و جاذبه هـای گردشـگری، کارگاه هـای کوچک 

گالب گیـری در اقامتگاه هـا دایـر شـده اسـت.
سرپرسـت اداره میراث فرهنگـی نطنـز گفـت: سـرای مـادر، 
سـرای جواهـر، سـفره خانه ابیانـه و اقامتـگاه دیـاوا از جملـه 
مکان هایـی هسـتند کـه به صـورت فعـال و زنـده مراسـم 

گالب گیـری را بـرای گردشـگران اجـرا می کننـد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:

گالبگیریسنتیدرنطنزآغازشد
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل گفت: 
همایش خوشنویسی مشق نور باهدف نگارش آیه هایی از قرآن کریم، 
نهج البالغه و اشعار فارسی همراه با کارگاه تذهیب، کارگاه مرمت برگزار 

شد.
سعید ضابطی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: همایش مشق نور، چهار 
موضوع اساسی جامعه را در حوزه های دینی، ارزشی، ملی و ادبیات را 

موردتوجه قرار داده است که ریشه در تاریخ ایران اسالمی دارند.
وی افزود: نقش هنر به ویژه هنر خوشنویسی در توسعه فرهنگی جامعه 
بسیار مهم است، زیرا هنر خوشنویسی از قرن ششم و هفتم هجری 

در ایران با آیات قرآن کریم و شعر و ادبیات فارسی عجین شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، تصریح کرد: هزینه در حوزه 
فرهنگ و هنر، نوعی سرمایه گذاری است و هنرمندان خوشنویسی که 

در سطح استانی و ملی صاحب رتبه های برتر شده و می شوند، به معنای 
واقعی یک سرمایه گذاری در مسیر توسعه فرهنگی جامعه و کشور است.

وی تاکید کرد: توسعه فرهنگی، شرط اساسی توسعه در بخش های 
به سطح  فرهنگ  در حوزه  تا  و  است  و شهری  اجتماعی  اقتصادی، 
مطلوب توسعه دست نیابیم، توسعه در حوزه های دیگر حاصل نخواهد 

شد.
ضابطی گفت: طی دو دهه فعالیت هنری انجمن خوشنویسان آران و 
بیدگل، ۲۵۰ هنرجو فارغ التحصیل شده اند که ۲۵ نفر از آنها موفق به 

کسب مدرک ممتاز و فوق ممتاز در این رشته هنری شده اند.
به گزارش ایسنا، در این همایش از فعالیت ۲۰ساله عباس متولی در 
سمت مدیر انجمن خوشنویسان شعبه آران و بیدگل و حامیان توسعه 

هنر خوشنویسی تجلیل شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان:

هزینهدرحوزهفرهنگوهنر،نوعیسرمایهگذاریاست

حجت االسالم حسن دهشیری هم زمان با سعید فطر با بیان اینکه غفلت از جوانان 
زمینه جذب آنان توسط دشمنان از فراهم می کند، افزود: یکی از ضرورت های موجود 
جامعه ترغیب جوانان به مرکزهای مذهبی و ورزشی است که با تشکیل هیئت های 
مذهبی و ورزشی، عالوه بر تقویت بنیه دینی، شادابی و طراوت در جوانان افزایش یافته 

و موقعیت ورزش شهرستان نیز احیا خواهد شد.
وی با اشاره به استفاده از زمین چمن اردستان که با هزینه زیاد بازسازی و نگهداری 
می شود، صریح کرد: باید زمینه و فرصت استفاده از امکانات ورزشی از جمله زورخانه 
را به جوانان پیش از آنکه آنان را به اعتیاد بکشانند داد و از این فرصت استفاده مناسب 

را برد.
امام جمعه اردستان اضافه کرد: باید با فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی مناسب، کاهش 
طالق و افزایش ازدواج را در شهرستان شاهد باشیم که این مهم، وظیفه مسئوالن و 

بزرگ ترهاست تا در راستای تحکیم خانواده کوشا باشیم.
حجت االسالم دهشیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: جوانان از 
رفاقت با افراد منحرف پرهیز کنند، در صف دشمن وارد نشوند و بدانند دشمن در کمین 
آنان است. وی ادامه داد: جوانان آداب اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهند، پوشش و 

حجاب خود را حفظ و از بیان حرف های زشت و نامربوط خودداری کنند.
به گفته وی، الزم است حلقه های مشاوره در زمینه های مختلف تشکیل شود و بدانند 
اردستان سرزمین مردان و زنان باایمان، عالم و پرهیزکار است که باید در راستای بهبود 

وضعیت جامعه از این ظرفیت استفاده و برای ارتقای شهرستان تالش شود.
امام جمعه اردستان گفت: باید برای ارتقای شهرمان به مسئوالن کمک کنیم تا پیشرفت 

همه جانبه حاصل شود، از مسئوالن مطالبه گر باشیم و آنان هم پاسخگو هستند.
وی اظهار امیدواری کرد که مسئوالن حضور بیشتری در جمع مردم داشته باشند تا 
مردم چهره به چهره مطالب و مشکل های خود را مطرح پاسخ مناسب را دریافت کنند.

شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی 
اصفهان واقع شده است.

نظـام صنفـی کشـاورزی  اجرایـی  دبیـر 
ایـن  کشـاورزان  زمیـن  گفـت:  مبارکـه 
شهرسـتان همچنان نیازمند آبیاری اسـت 
و برای کشـت بهـاره با کمبـود آب مواجه 

. هستند
ایرنـا  بـا  در گفت وگـو  علیرضـا صدقـی 
افـزود: خواسـته کشـاورزان بـرای تأمیـن 
آب از طریق مسـئوالن شهرسـتان مبارکه 
و اسـتان اصفهـان در حال پیگیری اسـت 
و ایـن قشـر از جامعه تقاضـای تأمین آب 

موردنیـاز بـرای کشـت خـود را دارند.
وی گفـت: باگذشـت ۱۴ سـال از دغدغـه 
اصلی کشـاورزان شهرسـتان مبارکه برای 
تأمیـن آب، هنـوز ایـن معضل آنهـا را رنج 

می دهـد.
نظـام صنفـی کشـاورزی  اجرایـی  دبیـر 
مبارکـه خاطرنشـان کرد: تـا زمانی که آب 
کشـاورزان در رودخانـه زاینـده رود جـاری 
نباشـد مشـکالت بـه قـوت خـود باقـی 
اسـت و منجر به تجمع و گالیه می شـود.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مشـکل اصلـی 
کشـاورزان مبارکـه و کرک انـد، آب اسـت 
و هرسـال ایـن خواسـته تکـرار می شـود، 
و  آب  کمبـود  دلیـل  بـه  کـرد:  اضافـه 
عـدم اختصـاص حقابـه، کشـت برنـج و 
صیفی جـات ممنوع شـده یـا کاهش یافته 

. ست ا
صدقـی از مسـئوالن شهرسـتان مبارکه و 
اسـتان اصفهان خواسـت نسـبت بـه رفع 
دغدغـه کشـاورزان و تخصیـص حقابـه 
آن هـا تـالش و نـگاه ویژه داشـته باشـند.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مبارکه 
در ایـن زمینـه بـه ایرنـا گفت: درخواسـت 
کشـاورزان را بـه مدیـران اسـتانی منتقل 
کرده ایـم و امیدواریـم ایـن مشـکل حـل 

. شود
کسـری بابایـی افـزود: بارهـا در جلسـات 
اسـتانی از طریـق فرماندار، نماینـده مردم 
و امام جمعـه شهرسـتان مبارکـه موضـوع 
به صـورت  و  شـده  مطـرح  آب  کمبـود 
مکتـوب و نامه نـگاری نیـز ایـن دغدغـه 

کشـاورزان در حـال پیگیـری اسـت.
مبارکـه  کشـاورزان  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
عـدم  دلیـل  بـه  هفتـه  ایـن  کرکونـد  و 
تخصیـص آب برای کشـت بهـاره مقابل 
حضـور  مبارکـه  شهرسـتان  فرمانـداری 
یافتند و خواسـتار رسـیدگی به مشـکالت 

و مطالبـات خـود شـدند.
حـدود  جمعیـت  بـا  مبارکـه  شهرسـتان 
۱۵۳ هـزار نفـر، در فاصلـه نزدیـک به ۴۵ 
کیلومتـری جنـوب غربـی اصفهـان واقع 

است. شـده 

پیگیری های فرماندار و همکاری  با  شهردار خوانسار گفت: 
امام جمعه و موافقت شورای تأمین مراسم جشن روز خوانسار 

اردیبهشت ماه برگزار می شود.
مهدی احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مراسم 
جشن روز خوانسار اردیبهشت ماه برگزار می شود، اظهار کرد: 
عالوه بر مراسم جشن روز خوانسار، واحد فرهنگی اجتماعی 
اردیبهشت ماه  پانزدهم  از  خانواده  فرهنگسرای  و  شهرداری 
به مدت یک هفته برنامه های بسیار متنوعی در قالب هفته 

فرهنگی شهرداری برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: سال ۹۳ در جلسه شورای فرهنگ عمومی، طرح 
نام گذاری بیستم اردیبهشت به عنوان روز خوانسار به تصویب 

رسید و مقدمات استانی و ملی شدن این روز در دستور کار 
شورای فرهنگ عمومی قرار دارد.

احمدی خاطرنشان کرد: طبیعت بکر و باطراوت وجه تسمیه 
نام گذاری روزی به نام روز خوانسار است که در اردیبهشت ماه 
الله های  به ویژه  کوه  گلستان  در  زیبا  گل های  رویش  با 
واژگون پدید می آید و زمینه جذب گردشگران طبیعت دوست 

را به همراه دارد.
برای  مغتنمی  فرصت  خوانسار  روز  جشن  کرد:  تاکید  وی 
هنرمندان،  نام آوران،  مشاهیر،  فرهیختگان،  علما،  معرفی 
باورها و آداب ورسوم و میراث ناملموس شهرستان است که 

البته شناخت همه آن ها در یک روز ممکن نیست.

رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  برگزاری  مدیر 
حضور  با  مسابقات  دوره  این  گفت:  نوش آباد 
۱۶ تیم با ۱۲ بازیکن از فوتبالیست های کاشان، 
نوش آباد، آران و بیدگل، قزاآن و یزدل باهدف 
ترویج اخالق و پاسداشت مقام شهدا برگزار شد.

مرتضی طاهری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
این مسابقات در چهار گروه و طی ۲۰ شب از ماه 
رمضان در سالن ورزشی سردار ساجدی نوش آباد 
برگزار شد که در دور نهایی این رقابت ها چهار 

تیم در قالب ۳۱ بازی به مصاف یکدیگر رفتند.
وی گفت: در پایان مسابقات کاپ قهرمانی به تیم 
مؤسسه خیریه امام حسن نوش آباد رسید و تیم 
شهیدان طهماسبی کاشان به عنوان نایب قهرمانی 
رضایت داد. کاپ اخالق به تیم شهدای قزاآن 
به عنوان  نجفیان  وحید  همچنین  گرفت  تعلق 
به عنوان  نیز  سرانجام«  »عمراِن  و  گل  آقای 
بازیکن مسابقات معرفی شدند.  مدیر  بهترین 
برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان نوش آباد، 
تصریح کرد: به استناد پژوهش های روان شناختی، 
بین میزان رضایتمندی از گذران اوقات فراغت و 
پرداختن به ورزش رابطه معنی داری وجود دارد، 
بنابراین توسعه ورزش به ویژه در مناطق کمتر 
باید موردتوجه مسئوالن اجرایی و  توسعه یافته 
قانون گذاری قرار بگیرد تا بتوان از رفتار نابهنجار 

در جامعه پیشگیری کرد.
طاهری تاکید کرد: توسعه ورزش و مکان های 
ورزشی در شهرهای کوچک و روستاها، با هزینه 

اندک می تواند باعث هنجارسازی های اجتماعی 
رفتارهای  و  مخدر  مواد  سیگار،  از  پرهیز  مثل 
خشونت بار شود، ضمن اینکه بازی های گروهی 

باعث تعامل اجتماعی مثبت می شود.
از  دوره  این  برگزاری  از حامیان  تجلیل  با  وی 
مسابقات تصریح کرد: یک ورزشکار نسبت به 
توانایی، استعدادها، قدرت ذهنی و جسمی خود 
شناخت پیدا می کند که این خودشناسی عامل 
زندگی  مراحل  همه  در  موفقیت  برای  مهمی 
است، بنابراین مدیران صنایع بخش خصوصی 
برنامه های ورزشی ضمن معرفی  از  با حمایت 
خود، موفقیت و رضایت شغلی کارکنان خود را 

تضمین می کنند.
رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  برگزاری  مدیر 
بشناسد،  را  خود  که  نوجوانی  گفت:  نوش آباد 
و  اجتماع  در  خود  موفقیت  به  می شود  موجب 
ارتباط با دیگران، بیشتر پی برده و آثار الگوهای 
باقی  فرد  هر  زندگی  طول  در  بدنی  فعالیت 

می ماند.
از  جوانان  استقبال  به  اشاره  با  طاهری 
یکی  ورزش،  کرد:  تصریح  مسابقات  این 
نقش  که  است  فراغتی  فعالیت های  از 
و  جسمی  حفظ سالمتی  در  تعیین کننده ای 
روحی انسان ها دارد که نیازمند برنامه ریزی 
توسط  اثربخش  سیاست های  تدوین  و 
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As announced by a provin-
cial official, 1,981,156 tons 
of basic commodities were 
transported from Chaba-
har port, in the southeast 
of Iran, to the designated 
destinations throughout 
the country in the past Ira-
nian calendar year 1400 
(ended on March 20).

Mehrollah Damough, the head 
of goods transportation of-
fice of Road Maintenance and 
Transportation Department of 
Sistan-Baluchestan province, 
where the strategic port lies, 
said that the mentioned com-
modities were transported by 
79,990 trucks.
Chabahar is an important port 

and a low-cost route for Cen-
tral Asian countries, which 
with its strategic unloading 
and loading equipment has 
the potential to become a key 
transit corridor for interna-
tional transit and transporta-
tion, the official further under-
lined.
As announced by the deputy 

head of Islamic Republic of 
Iran Customs Administration 
(IRICA), 30.9 million tons 
of basic goods worth $19.6 
billion were cleared from the 
customs in the past Iranian 
calendar year.
Foroud Asgari, the deputy 
head of IRICA for customs 
affairs, said that the imported 
goods were in 25 commodity 
groups.
Putting the value of the im-
ported basic commodities 
at $19.6 billion in the past 
year, the official said that the 
imports show a 60-percent 
rise in worth and 32-percent 
growth in weight, as com-
pared to the Iranian calendar 
year 1399.
As Iran’s only oceanic port on 
the Gulf of Oman, Chabahar 
port holds great significance 
for the country both politi-
cally and economically. The 
country has taken serious 
measures for developing this 
port in order to improve the 
country’s maritime trade.
In this regard, the Islamic 

Republic has been welcom-
ing investors from all over 
the world to take part in the 
development of this port and 
benefit from its distinguished 
position as a trade hub in the 
region.
Chabahar port consists of 
Shahid Kalantari and Shahid 
Beheshti terminals, each of 
which has five berth facilities. 
The port is located in Iran’s 
Sistan-Balouchestan Province 
and is about 120 kilometers 
southwest of Pakistan’s Bal-
uchistan province, where the 
China-funded Gwadar port is 
situated.
In May 2016, India, Iran, and 
Afghanistan signed a trilateral 
agreement for the strategical-
ly-located Chabahar to give 
New Delhi access to Kabul 
and Central Asia.
Based on an agreement with 
Iran, India is going to install 
and operate modern loading 
and unloading equipment in-
cluding mobile harbor cranes 
in Shahid Beheshti Port in 
Chabahar.

Nearly 2m tons of basic goods transported 
from Chabahar port in a year

East Azarbaijan’s an-
nual agricultural ex-
port stands at $307m
Agricultural products valued at $307 
million were exported from East 
Azarbaijan province, in the northwest 
of Iran, during the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
the head of the province’s Agriculture 
Department announced.
Akbar Fathi said that agricultural 
products accounted for over 22 per-
cent of the province’s exports in the 
previous year.
He named Iraq, Azerbaijan, Armenia, 
Afghanistan, the United Arab Emir-
ates (UAE), Romania, Turkey, Serbia, 
and Russia as the major destinations 
of the agricultural products exported 
from East Azarbaijan in the past year.
As previously announced by an offi-
cial with the customs department of 
the province, the value of export from 
East Azarbaijan rose 16 percent in the 
past year from its preceding year.
Leili Orangi said that commodities 
worth $1.654 billion were exported 
from the province in the previous 
year.
In terms of the weight, the exports 
indicate nine percent annual growth, 
she added.
The official named carpets and hand-
icrafts, sweets and chocolates, glass 
and glass products, steel and cast 
iron, objects made of plastic mate-
rials, minerals and stones, nuts, pet-
rochemical products, machinery and 
mechanical devices, components 
and parts, leather and shoes as the 
major exported items, and Turkey, 
Iraq, Armenia, Afghanistan, Azerbai-
jan, Pakistan, Georgia, Bulgaria, Unit-
ed Arab Emirates (UAE), and Italy as 
the main export destinations.

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

Housing price drops 
2.4% in Tehran city
Average housing price fell 2.4 per-
cent in the capital Tehran during the 
first Iranian calendar month Farvar-
din (ended on April 20), compared to 
its previous month, according to a re-
port by the Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a res-
idential unit in Tehran stood at 342.7 
million rials (about $1,228) during 
the mentioned month.
The average housing price in the said 
month also increased 16.9 percent in 
comparison to the same month in the 
previous fiscal year.
As reported, the number of real es-
tate deals stood at 3,400 in the capi-
tal city in the first month of this year, 
falling 49.9 percent from the previous 
month, while increasing 63.7 percent 
from the same month of the past 
year.
As previously reported by the CBI, 
the average housing price rose 16 
percent in the capital Tehran during 
the last month of the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), compared to the same month in 
the preceding year.
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a res-
idential unit in Tehran stood at 351.2 
million rials (about $1,377) during 
the last month of the past year, up 
6.2 from its previous month, and 16 
percent from the same month of the 
preceding year.
Housing prices in Iran have been 
constantly rising over the past three 
years due to various internal and ex-
ternal factors.

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

Annual exports from 
mining sector up 91%
Iran exported around $10.532 bil-
lion of minerals and mining prod-
ucts in the previous Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 
20), registering an increase of 91 
percent year on year, an official with 
Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) said.
According to Head of TPO’s Miner-
als and Mining Industries Desk Ela-
heh Mokri, the exports amounted to 
9.15 million tons in weight, showing 
a 12-percent rise compared to the 
year 1399.

Iran’s annual ex-
ports of minerals, 
mining products top 
$10.5b: TPO
Iran exported over $10.5 billion 
of minerals and mining prod-
ucts in the previous Iranian year 
(ended on March 20), register-
ing an increase of 91 percent 
year on year, said an official with 
Iran’s Trade Promotion Organi-
zation (TPO).
According to headof TPO’s 
Minerals and Mining Industries 
Department, Elaheh Mokri, the 
country exported 9.15 million 
tons of mine sector products, 
12 percent up compared to cor-
responding figure for the year to 
March 20, 2021, according to 
tpo.ir.
Steel ingot with $4.156 billion 
worth of exports was the top 
exported item in the previous 
Iranian year, followed by steel 
products with $1.621 billion, 
copper cathodes with $1.357 
billion, aluminum ingots with 
$607 million, and rolled steel 
products with $494 million, zinc 
ingots with $477 million, iron 
ore and concentrate with $280 
million and sponge iron with 
$238 million worth of exports, 
she said.

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

Raeisi: Massive 
Quds Day rallies 
had clear messages 
for Israel, deceived 
regional politicians
Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi said people’s exu-
berant participation in the In-
ternational Quds Day rallies on 
Friday had clear messages for 
the leaders of the usurper Zion-
ist regime and some deceived 
regional politicians who cherish 
the dream of normalizing ties 
with occupiers.
Making the remarks in an ad-
dress to a Saturday meeting 
of the National Task Force for 
Fighting the Coronavirus, Raeisi 
added on Friday, Iranians voiced 
their support for the oppressed 
Palestinian people and de-
cried the cruel Zionist regime’s 
crimes.

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

‘Sari 22’ to be inau-
gurated on May 10
The international event of “Sari 
2022” will kick off in the cap-
ital city of northern province 
of Mazandaran on May 10 in a 
ceremony to be attended by the 
ambassadors of ECO member 
counties in Iran, said Mehdi 
Izadi, head of the provincial Cul-
tural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization.
Sari was selected as the tourism 
capital of ECO for 2022 in the 
third ECO Ministerial Meeting on 
Tourism, which was held from 
October 3-4, 2019, in Khujand, 
Tajikistan.

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

21 Provinces Report 
Zero COVID Deaths 
Out of the 32 provinces in Iran, 
21 reported zero new deaths 
from COVID-19 in the past 24 
hours on Saturday, as the coun-
try marked one of the lowest 
daily fatalities in more than two 
years.
Over the past 24 hours, 532 
new cases of COVID-19 infec-
tion were reported in Iran, with 
109 of them hospitalized, the 
Health Ministry said. It put the 
death toll from COVID-19 in Iran 
at 141,083, saying the disease 
has taken the lives of 11 patients 
over the past 24 hours.

Iran exported around $10.532 billion of minerals and mining products in the 
previous Iranian calendar year 1400 (ended on March 20), registering an in-
crease of 91 percent year on year, an official with Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) said.
According to Head of TPO’s Minerals and Mining Industries Desk Elaheh Mokri, 
the exports amounted to 9.15 million tons in weight, showing a 12-percent rise 
compared to the year 1399.
Steel ingot with $4.156 billion worth of exports was the top exported item in 
the previous year, followed by long steel products with $1.621 billion, copper 
cathodes with $1.357 billion, aluminum ingots with $607 million, and flat-

rolled steel products with $494 million, zinc ingots with $477 million, iron ore 
and concentrate with $280 million and sponge iron with $238 million worth of 
exports, she said.
The above-mentioned products with a total value of $9.230 billion accounted 
for approximately 87.6 percent of the total exports of metals and minerals in 
the year 1400, the official said.
Having 81 different types of minerals, Iran is one of the top 10 mineral-rich 
countries across the globe. In this regard, the Iranian government has been se-
riously pursuing several programs for promoting the mining sector as a major 
contributor to the country’s economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 2.7 billion tons, while the country’s copper 
reserves are 2.6 billion tons. The country also has 11 million tons of zinc re-
serves.
The total proven reserves of Iran’s mines are estimated at about 60 billion tons, 
which is expected to reach more than 100 billion tons with the implementa-
tion of the Industry, Mining, and Trade Ministry’s exploration programs over 
500,000 square kilometers of new mineral zones.
Despite the country’s huge potential in this area, due to some issues like the 
lack of necessary machinery and equipment and the lack of access to financial 
resources and foreign investment because of the U.S. sanctions, the Iranian 
mining sector has been struggling to operate at its maximum capacity over the 
past few years.
So, the government programs for promoting this industry are mainly focused 
on relying on domestic sources for helping the mining sector overcome its 
current problems and hit its ideal targets.

Annual exports from mining sector up 91%

Iranian Finance and Economic Affairs Minister Eh-
san Khandouzi unveiled a new policy package for 
managing the country’s banking sector on Satur-
day, IRNA reported.
Following the motto of the new year which is 
“knowledge-based and job-creating production”, 
the mentioned package includes policies and 
strategies that are mainly focused on directing the 
country’s banks toward productive sectors includ-
ing knowledge-based production.

Reforming the banking system, promoting fi-
nancial discipline, diversification of financing 
methods, improving the quality of credit insti-
tutions’ interactions with the people, facilitating 
the access of production units to banking re-
sources, and strengthening self-regulatory and 
supervisory structures in the banking net-
work is also among the major goals of the said 
package.
All the country’s government-owned banks have 

been notified by the ministry about the new policies 
and strategies for the banking sector.
Based on the mentioned package, banks are pro-
hibited from investing in financial markets like for-
eign currencies, gold, coins, and real estate.
This means that the country’s banking system shall 
refrain from any activities including the purchase of 
land, and construction of commercial, office, resi-
dential, or shopping complexes in ways other than 
acquisitions with the aim of liquidating the facilities 
granted to the owners.
The package also emphasizes that in order to make 
optimal use of allocated resources and to manage 
resources and expenditures and direct bank facili-
ties towards profitable and value-added activities, 
credit institutions are obliged to implement appro-
priate procedures in such a way that at the end of 
each year, the ratio of the balance of the granted fa-
cilities to the balance of the deposits (after deduct-
ing legal deposits) should be at least 80 percent.
Unfortunately, banking regulations in Iran have not 
been amended since [Iranian calendar year] 1362 
(March 1983-1984), therefore experts and those 
active in the economic sectors believe that there 
are currently some ambiguities in the banking sys-
tem, so its reform and amendment is very vital and 
important.
Back in 2019, former Iranian Finance and Economic 
Affairs Minister Farhad Dejpasand had announced 
that a plan for reforming the country’s banking 
system was prepared by the ministry, however, the 
plan was not implemented properly.

Economy Ministry unveils new policy package to reform banking system
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The fishery output of Markazi province, in the center of 
Iran, stood at 5,153 tons in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), a provincial official announced.
Hasan Akbari, the director for fisheries and aquatic affairs 
in the province’s Agriculture Department, said that the 
mentioned output includes warm-water fishes, sturgeons, 
and trout. This amount of production is 47 percent higher 
than the forecast and about four percent lower than the 
previous year, the official stated. 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 de-
velopment 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 infrastructure as well as credits and bank-
ing facilities, the official added.

Markazi province’s annual fishery output stands at over 5,000 tons

TEDPIX rises 1,000 
points on Saturday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
1,060 points on Saturday (the 
first day of Iranian calendar 
week).
The index closed at 1.522 million 
points, as over 8.934 billion se-
curities worth 50.483 trillion rials 
(about $180.9 million) were trad-
ed at the TSE.
The first market’s index dropped 
849 points, but the second mar-
ket’s index rose 7,169 points.
TEDPIX is expected to follow a 
mild upward trend in the current 
Iranian calendar year 1401 (start-
ed on March 21), a market ana-
lyst told IRNA on April 3.
“The capital market index expe-
rienced a significant decline in 
[the Iranian calendar year] 1399 
(ended on March 21, 2021) and 
the transactions at this market 
also undergone some correction 
in the previous year. Therefore, 
it seems that given the relative 
stability of macroeconomic vari-
ables, we will see a slight growth 
in the market index during the 
current year,” Ali Teymouri said.
According to Teymouri, the main 
risks threatening the capital 
market in the current year are 
budget-related issues, as well 
as government and central bank 
exchange rate policies following a 
possible nuclear agreement.
Transparency in the economic 
policies of the new government, 
as well as the resolution of issues 
related to the nuclear deal, can 
create stable conditions for the 
country’s economy, which can 
in return ensure a good outlook 
for the capital market, the analyst 
added. In the last few months of 
last year, the capital market ex-
perienced some turbulence due 
to the ambiguities about the out-
comes of the Vienna talks.

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

Persian Gulf Securi-
ty Warrants No-Entry 
to Israel
The Persian Gulf National Day 
which the Islamic Republic 
marks every year on the 10th of 
the Iranian month of Ordibehesht 
(April 30) reminds Iranians and 
the world of the importance of 
this strategic waterway.
Iran has the largest coastline 
stretching across the entire 
northern shores of the Persian 
Gulf and hence from time imme-
morial the identity of this body 
of water, through which over 25 
percent of the world’s current 
crude oil supplies pass, has 
been PERSIAN.  On the southern 
shores of the Persian Gulf are 
the coastlines of six Arab states 
– Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, 
Qatar, the UAE, and Oman – while 
on its east is Iraq’s narrow access 
to international waters.

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

Tajikistan, Iran Trade 
Exchanges Witness 
453% Growth
The spokesman for Iran Customs 
Administration Rouhollah Lati-
fi announced on Saturday that 
Iran-Tajikistan trade in the past 
Iranian calendar year (ending 
on March 20, 2022) has seen a 
453-percent growth compared 
with the preceding year.
Latifi told IRNA that the value of 
trade exchanges between the two 
countries has been over 131 mil-
lion dollars in the past year.
The figure has been for over 
139 tons of commodities, which 
shows 489 percent increase in 
weight in the mentioned period 
compared with that of the previ-
ous year, the official added.

Crying is a common human action, and it 
can be triggered by many different emo-
tions. But why do humans cry?
Researchers have found that crying can 
benefit both your body and your mind, 
and these benefits begin at birth with a 
baby’s first cry. Keep reading to learn 
more about the health benefits of crying.
1. Detoxifies the body
There are three different types of tears:
• breflex tears
• bcontinuous tears
• bemotional tears
Reflex tears clear debris, like smoke and 
dust, from your eyes. Continuous tears 
lubricate your eyes and help protect 
them from infection. Emotional tears 
may have many health benefits. Where-
as continuous tears contain 98 percent 

water, emotional tears contain stress 
hormones and other toxins. 
2. Helps self-soothe
Crying may be one of your best mech-
anisms to self-soothe. Researcher-
sTrusted Source have found that crying 
activates the parasympathetic nervous 
system (PNS). The PNS helps your body 
rest and digest. The benefits aren’t im-
mediate, however. It may take several 
minutes of shedding tears before you 
feel the soothing effects of crying.
3. Dulls pain
Crying for long periods of time releas-
esTrusted Source oxytocin and endog-
enous opioids, otherwise known as 
endorphins. These feel-good chemicals 
can help ease both physical and emo-
tional pain. Once the endorphins are 

released, your body may go into some-
what of a numb stage. Oxytocin can 
give you a sense of calm or well-being. 
It’s another example of how crying is a 
self-soothing action.
4. Improves mood
Along with helping you ease pain, crying, 
specifically sobbing, may evenTrusted 
Source lift your spirits. When you sob, 
you take in many quick breaths of cool 
air. Breathing in cooler air can help reg-
ulate and even lower the temperature of 
your brain. A cool brain is more pleasur-
able to your body and mind than a warm 
brain. As a result, your mood may im-
prove after a sobbing episode.
5. Rallies support
If you’re feeling blue, crying is a way to 
let those around you know you are in 

need of support. From the time you were 
a baby, crying has been an attachment 
behavior. Its function is in many ways to 
obtain comfort and care from others. 
6. Helps you recover from grief
Grieving is a process. It involves periods 
of sorrow, numbness, guilt, and anger. 
Crying is particularly important during 
periods of grieving. It may even help-
Trusted Source you process and accept 
the loss of a loved one.
Everyone goes through the grieving pro-
cess in different ways. If you find that 
your crying is extreme or starting to in-
terfere with your everyday life, it might 
be a good idea to check in with your 
doctor.
7. Restores emotional balance
Crying doesn’t only happen in response 

to something sad. Sometimes you may 
cry when you are extremely happy, 
scared, or stressed. Researchers at Yale 
UniversityTrusted Source believe crying 
in this way may help to restore emotional 
equilibrium. 
8. Helps baby breathe
A baby’s very first cry out of the womb 
is a very important cry. Babies receive 
their oxygen inside the womb through 
the umbilical cord. Once a baby is deliv-
ered, they must start breathing on their 
own. The first cry is what helps a baby’s 
lungs adapt to life in the outside world.
Crying also helps babies clear out 
any extra fluid in the lungs, nose, and 
mouth.
9. Helps baby sleep
Crying may also help babies sleep bet-
ter at night. 
When should you seek help?
Crying in response to something that 
makes you happy or sad is normal and 
healthy. Don’t shy away from shedding 
tears if you feel the need to release. Ex-
cessive crying is something you should 
chat about with your doctor, however. 
If crying starts to interfere with your 
everyday activities, it may be a sign of 
depression.
Other symptoms of depression include:
• bfeelings of sadness or hopelessness
• bfeelings of irritability or frustration
• bchanges in appetite, or weight loss 
or gain
• black of energy
• btrouble sleeping or sleeping too 
much
• bunexplained aches or pains
• bthoughts of death or suicide
Takeaway
It’s OK to cry. It may even be beneficial 
to you. If you feel the need to cry, don’t 
hold back your tears. Tears are a nor-
mal, healthy way to express emotion.

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 1.805 
million tons of commodities worth 
more than $667 million were traded 
at Iran Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public 
Relations and International Affairs 
Department, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1.29 million tons of commodities 
valued at almost $401 million.
Commodities sold on this floor in-
cluded 1,040,026 tons of cement, 
367,633 tons of steel, 53,500 tons 
of sponge iron, 8,450 tons of alumi-
num, 6,000 tons of iron ore, 5,000 
tons of copper, 194 tons of zinc, 
150 tons of molybdenum concen-
trate, 40 tons of lead and 13 kg of 
gold bars.
Furthermore, the IME saw on both 
domestic and export pits of its oil 
and petrochemical trading floor 

319,092 tons of commodities worth 
almost $250 million.
The exchange customers purchased 
on this floor 80,285 tons of bitumen, 
79,318 tons of polymeric products, 
60,000 tons of lube cut, 43,900 tons 
of vacuum bottom, 40,625 tons of 
chemicals, 10,880 tons of sulfur, 
4,041 tons of base oil, 100 tons of 
insulation and 50 tons of argon.
On its agricultural trading floor the 
exchange saw offering of 5 tons of 
saffron.
Last but not least was the IME’s side 
market with 5,778 tons of commod-
ities traded on it.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth over 
$660m traded at IME in a week

Head of Isfahan Science and Technolo-
gy Town (ISTT) said knowledge-based 
companies based in Isfahan Province 
managed to export $54 million worth 
of products and services in the previ-
ous Iranian calendar year (ended on 
March 20).
According to Jafar Qeysari, knowl-
edge-based companies based in ISTT 
accounted for three percent of the 
province’s total exports and 10 per-
cent of its non-metallic exports, IRNA 
reported.
About 612 startups and knowl-
edge-based companies are located in 
Isfahan Science and Technology Town, 
Qeysari said.
He noted that the export of products 
and services of Isfahan Province’s 
knowledge-based companies has in-
creased 10 times compared to the last 
three years. Medical equipment, agri-
cultural and livestock machinery, com-
munication, and information technolo-

gy services, software and equipment, 
and industrial machinery and com-
ponents such as high-pressure tanks 
and compressors are the main items 
exported by the mentioned companies, 
the official said.
The value of export from Isfahan Prov-
ince rose 56 percent in the past Iranian 
calendar year compared to the pre-
vious year, according to a provincial 
official.
Rasoul Kouhestani-Pajouh, the di-
rector-general of Isfahan Customs 
Department, announced that 2.151 
million tons of products worth $1.355 
billion were exported from the prov-
ince in the past year, indicating also 14 
percent growth in terms of weight.
He named iron and steel, petrochemi-
cals, carpets, and dairy products as the 
major items exported from the prov-
ince, and Iraq, Pakistan, Afghanistan, 
Turkey, and Armenia as the major ex-
port destinations in the previous year.

As previously announced by the head 
of Islamic Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 1400, as 
compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s 
non-oil trade at 162 million tons worth 
$100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which was 
$14 billion (41 percent) more than the 
figure for the preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers, and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official underlined.

Iran, Venezuela 
stress expansion of 
energy ties

During the trip of an Iranian delegation headed by 
Oil Minister Javad Oji to Venezuela, expansion of ties 
between the two countries, especially in the field of 
energy, was stressed by the two sides’ officials.
As reported by Shana news agency on Tuesday, dur-
ing the mentioned visit, in addition to meeting and 
talking with Venezuelan Oil Minister Tareck Zaidan 
El Aissami, Oji met separately with a number of 
high-ranking Venezuelan officials, including Presi-
dent Nicolas Maduro and First Vice President Delcy 

Rodriguez to discuss the development of Tehran-Ca-
racas bilateral relations.  
“Today we had meetings with the President of Ven-
ezuela, Mr. Maduro and other senior Venezuelan of-
ficials. Iran-Venezuela relations have a long history 
and we want to use all our capacities to develop rela-
tions and joint cooperation”, the oil minister wrote in 
his latest Twitter post on Tuesday.
Iran and Venezuela signed a memorandum of under-
standing (MOU) for expanding cooperation in vari-

ous areas of the oil industry in late February.
The MOU was signed by Iranian oil minister and 
Venezuelan Minister of Foreign Affairs Felix Plasen-
cia Gonzalez in a ceremony on the sidelines of the 
6th Summit of the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF) which was held in Doha at the time.
The agreement covers a variety of areas including 
cooperation in technical services, technology trans-
fer, training and educational services, and coopera-
tion in the development of the refining industry.
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان با 
اشاره به نقش خودروهای فرسوده در 
آلودگی هوای شهر اصفهان بر ضرورت 
اسقاط خودروهای فرسوده به ازای ورود 

هر خودرو جدید تأکید کرد.
محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهور 
استان اصفهان اظهار داشت: برابر قانون 
جدید هوای پاک، خودروهای پالک 

ملی با هر شرط سنی با اخذ معاینه فنی 
معتبر در صورت داشتن اطالعات در 
سامانه شماره گذاری پلیس راهور قابل 

شماره گذاری هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته فقط ۲ روز 
و از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ روز 
پاک در کالن شهر اصفهان نداشته ایم، 
افزود: صرف برخورد پلیس با خودروهای 
آالینده کافی نیست، حل مشکل به 

صورت ریشه ای ضروری است.
محمدی از رده خارج نشدن خودروهای 
فرسوده و تنها مالک عمل قرار گرفتن 
اخذ معاینه فنی را یکی از علت های اصلی 
آلودگی هوای شهر اصفهان عنوان کرد و 

گفت: تسهیل در وقوع تصادفات به دلیل 
ناایمن بودن و فرسوده بودن تجهیزات 
کنترلی، نظیر ترمزها، باال رفتن شدت 
جراحات و آسیب به سرنشینان به دلیل 
فرسودگی خودرو و تشدید آالیندگی های 
زیست محیطی از مهم ترین آسیب های 
ناشی از عدم اسقاط خودروهای فرسوده 

است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با 
بیان اینکه مراکز اسقاط تقریبًا تعطیل 
هستند، خاطرنشان کرد: امروز ضرورت 
اسقاط خودروهای فرسوده به ازای ورود 
هر خودرو جدید به چرخه، بیش از پیش 

احساس می شود.

تعمیـرات دوره ای واحد شـماره ۴ بخاری 
نیـروگاه اصفهـان بـه ظرفیـت ۳۲۰ 

مـگاوات آغـاز شـد.
مدیـر دفتـر مهندسـی شـرکت مدیریت 
تولیـد بـرق اصفهـان در خصـوص 
فعالیت هـای تعمیراتـی واحـد شـماره ۴ 
بخاری نیروگاه اصفهان گفـت: این واحد 
بـه ظرفیـت ۳۲۰ مـگاوات بـرای اجرای 
تعمیرات بازدید دوره ای و کسـب آمادگی 
الزم بـرای کمـک به تأمیـن بـرق پایدار 
به ویژه در پیک تابسـتان ۱۴۰۱ از شـبکه 
سراسـری تولیـد برق خارج شـده اسـت.

سـید حسـن فرزام مهـر می گویـد طبق 
برنامـه پیش بینی شـده در ایـن تعمیرات 
دوره ای عـالوه بـر فعالیت هـای برنامـه 
CPM نیـز فعالیت های مهمی شـامل 
کلیـه  لوله هـای  داخـل  تمیزکـردن 

مبدل هـای حرارتـی شـامل کندانسـور، 
کولر هـای هیـدروژن ژنراتـور، کولر های 
آب اسـتاتور، کولر های سـیل، کولر های 
کلوز سـیکل و کولر های روغـن، بازدید و 
تمیز نمودن داخل اسـتخر برج خنک کن 
در حـال اجراسـت همچنیـن تکمیـل 
پکینگ های داخـل برج خنک کـن، رفع 
عیـب از قید هـا و پایه هـای نگـه دارنـده 
خراب پکینگ هـای برج خنک کـن، رفع 
عیب از نشـتی خارجی تعدادی از اسـتیم 
ایر هیتر هـای بویلـر، رفع عیب از نشـتی 
خارجی تعدادی از سـیفتی والوهای بویلر، 
رفع عیـب از نشـت حرارت قسـمت های 
مختلـف بویلـر انجام می شـود. نیـروگاه 
حرارتـی اصفهـان دارای پنج واحـد مولد 
بـرق حرارتـی، بخاری بـا مجمـوع توان 

تولیـد نامـی ۸۳۵ مگاوات اسـت.

مدیر دفتر مهندسی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان خبر داد:  

تعمیرات دوره ای واحد اول ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

برای کاهش آلودگی هوا، خودروهای فرسوده باید اسقاط شوند

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان 
گفـت: انتظـار داریـم بانـک مرکـزی با 
عنایـت و حمایـت ویـژه ای بـه مسـائل 
اقتصـادی ایـن اسـتان ورود کـرده و در 
راسـتای رفـع مشـکالت واحدهـای 

تولیـدی و تجـاری اقـدام کنـد. 
حجت االســالم اســداله جعفــری، 
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
در دومیــن جلســه ســتاد اجــرای 
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت سیاســت های کل
قــوه قضاییــه اظهار داشــت: جلســه اول 
ســتاد پیگیــری سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی در ســال ۱۴۰۱ را 
ــرکت های  ــکالت ش ــی مش ــه بررس ب
ــتاد  ــن س ــه دوم ای ــان و جلس دانش بنی
بــه بررســی مســائل شــرکت ها و 
ــا مشــکالت  واحدهــای تولیــدی کــه ب

ــد. ــه ش ــده، پرداخت ــه ش ارزی مواج
وی با تأکیـد بـر اینکه مشـکالت ارزی 
شـرکت ها و واحدهـای تولیدی توسـط 
بانـک مرکـزی قابل حل اسـت، افـزود: 
نماینـده بانک مرکـزی در هر اسـتان از 
اختیـارات الزم بـرای رفـع مشـکالت 
ارزی واحدهـای تولیـدی برخـوردار 
نیسـت و بیشـتر در نقـش یـک رابـط 

انجام وظیفـه می کنـد.
وی گفـت: اسـتان اصفهـان در زمینـه 
تولیـد و صنعـت از قطب هـای بـزرگ 
کشـور به حسـاب می آید و سـهم مهمی 
در تولیـد ملـی دارد و انتظـار داریم بانک 
مرکزی با عنایـت و حمایت ویـژه ای به 
مسـائل اقتصادی این اسـتان ورود کرده 
و در راسـتای رفـع مشـکالت واحدهای 

تولیـدی و تجـاری اقـدام کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:  

بانک مرکزی به مشکالت واحدهای تولیدی ورود کند

فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
مبارکــه از برنامه ریــزی ایــن 
شــرکت بــرای اشــتغال آفرینی 
طریــق  از  هزارنفــری   ۱۲
ــت:  ــر داد و گف ــرمایه گذاری خب س
ــا گام هــای بلنــد  فــوالد مبارکــه ب
ــا اســتفاده  خــود نشــان داده کــه ب
موجــود،  ظرفیت هــای  از 
ــد کشــور  ــه چــرخ تولی ــد ب می توان

ســرعت بخشــد.
نیــا  طیــب  یاســر  محمــد 
فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
ــود  ــور خ ــیه حض ــه در حاش مبارک
ــی »یک شــهر  در برنامــه تلویزیون
ــده از  ضیافــت« کــه به صــورت زن
ــان پخــش  ــز اصفه ــیمای مرک س
گردیــد، اظهــار کــرد: فــوالد 
مبارکــه برنامه هــای متعــددی 
بــرای ســرمایه گذاری جهــت 
احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی 
نیــروگاه بــادی و بســیاری از موارد 
دیگــر را در دســتور کار خــود قــرار 

داده اســت.
وی افـزود: ایـن سـرمایه گذاری ها 
در قالب گروه پیشـرانان پیشـرفت 
ایـران کلیـد خـورده اسـت کـه 
هم اکنـون برخـی از پروژه هـا بـه 
مرحله اجرا رسـیده و برخی از آن ها 
در مراحـل مطالعـه و ... اسـت کـه 
بـه زودی شـاهد تحولـی در ایـن 

زمینـه خواهیـم بـود.

• برنامه ریزی فوالد مبارکه 
اشتغال آفرینی  برای 
طریق  از  هزارنفری   ۱۲

سرمایه گذاری
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
مبارکه  فوالد  کرد:  خاطرنشان 
به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی 
کشور که از آن به عنوان الگوی 
ملی بنگاه داری یاد می شود، با این 
تحقق  درصدد  سرمایه گذاری ها 
اشتغال پایدار در کشور است و این 
مهم را بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی 
خود می داند که در همین راستا با 

برنامه ریزی های انجام شده در مرحله 
اول این سرمایه گذاری ها، ۱۲ هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر 

کشور ایجاد خواهد کرد.
وی اذعان داشت: بسیاری از مشکالت 
اجتماعی جامعه با کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال پایدار حل می شود و اگر ما 
وظیفه خود را در جایگاهی که هستیم، 
به درستی انجام دهیم، بسیاری از 
معضالت و مشکالت از بین مردم 

جامعه حذف خواهد شد.
کیفی  محصوالت  تولید   •

باارزش افزوده باال

طیب نیا با اشاره به برنامه فوالد 
مبارکه جهت شناسایی فرصت های 
اشتغال و محرومیت زدایی متذکر شد: 
درصدد اجرای رویکردی جدیدی 
دراین خصوص هستیم و برای اتمام 
هرچه سریع تر پروژه ها که منجر به 
بازگشت سرمایه خواهد شد، مصمم 
هستیم تا به زودی شاهد شکوفایی 

اقتصاد و اشتغال در کشور باشیم.
وی بیان کرد: به لطف الهی و تالش 
متخصصان داخلی، ظرفیت های 
خوبی در صنعت فوالد کشور ایجاد 
شده که بسیاری از نیازهای کشور را 

تأمین می کند؛ رویکرد اصلی ما در 
توسعه ها و سرمایه گذاری های اخیر، 
تولید محصوالت کیفی به همراه 

ارزش افزوده باالست.
• فوالد مبارکه به چرخ تولید 

کشور سرعت می بخشد
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان 
این که محصوالتی که درگذشته از 
دیگر کشورها خریداری می شد، اکنون 
به دست جوانان همین مرزوبوم تولید 
می شوند، عنوان داشت: خوشبختانه 
در حال حاضر نیاز ما به واردات 
کاهش یافته و همین امر باعث کاهش 
چشمگیر خروج ارز از کشور می شود 
و به همین خاطر زیرساخت های 
زیادی برای توسعه فناورانه، نوآورانه 
و دانش بنیان در فوالد مبارکه ایجاد 
شده تا بتوانیم به سرعت این تالش ها 

را به نتیجه برسانیم.
وی در پایان اضافه کرد: باهمت 
همه تالشگران گروه فوالد مبارکه 
از طریق  جاری  ابتدای سال  از 
ظرفیت های موجود موفق به ثبت 
۳۰ رکورد تولید شدیم و این موفقیت 
بزرگ نشان دهنده تالش همه جانبه 
تالشگران فوالد مبارکه برای جهش 
تولید در کشور است؛ در واقع فوالد 
مبارکه با گام های بلند خود نشان داده 
که با استفاده از ظرفیت های موجود، 
می تواند به چرخ تولید کشور سرعت 

بخشد. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه حضور خود در برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« : 

فوالد مبارکه به چرخ تولید کشور سرعت می بخشد

شاهین سـپنتا به مناسـبت هفته فرهنگی اصفهان با بیان اینکه زاینده رود 
از سرچشـمه تا پایـاب محـور اصلی شـکل گیری اصفهـان اسـت، افزود: 
خشـکی زاینـده رود تاکنـون عـوارض جبران ناپذیـری بـر آثـار تاریخـی 
اصفهـان باقـی گذاشـته اسـت و اگـر ایـن رونـد ادامـه یابـد در آینـده ای 
نه چنـدان دور اصفهـان بـه یک سـرزمین سـوخته تبدیـل خواهد شـد. 

عضــو انجمــن دوســتداران اصفهــان، فرونشســت زمیــن در اصفهــان را 
ــات  ــدت حی ــه در کوتاه م ــد ک ــم خوان ــکار و مه ــئله غیرقابل ان ــک مس ی
اصفهــان را بــرای همیشــه بــه خطــر می انــدازد و تاکیــد کرد: مســئوالن 
ــن  ــار ای ــادگی از کن ــد به س ــان نبای ــتان اصفه ــهر و اس ــران ش و مدی

ــد. موضــوع بگذرن
سـپنتا ادامـه داد: بـرای جریـان دائمی زاینـده رود باید چاره اندیشـی شـود 
تا شـاهد تداوم حیـات اجتماعـی، تاریخی و فرهنگـی در اصفهان باشـیم.
وی همچنین درباره آثار هنری و صنایع اصفهان تصریح کرد: بسیاری از 
رشته های هنری در اصفهان به علت مسائل اقتصادی و مدیریتی، نیمه جان 

هستند و صنایع دستی نیز شرایط خوبی ندارد.
ــته  ــای برجس ــان دارای چهره ه ــته اصفه ــه درگذش ــان اینک ــا بی وی ب
هنــری، ادبــی، موســیقی، شــعر و تئاتــر بــود کــه آثــار یگانــه ای از خــود 
ــان  ــدن مخاطب ــل کم ش ــروزه دلی ــت: ام ــته اند، گف ــادگار گذاش ــه ی ب
این گونــه آثــار، ایــن دســت از هنرمنــدان نیــز انگیــزه ای بــرای ادامــه کار 
ندارنــد و بــه علــت عــدم معرفــی درســت هنرهــای فاخــر در اصفهــان، 
امــروز ســطح ســلیقه و مطالبــه مخاطبــان هــم تغییــر کــرده و به شــدت 

ــده اســت. ــن آم پایی
پژوهشـگر میراث فرهنگـی اظهـار داشـت: در سـال های اخیـر به نـدرت 
شـاهد پدیدآمدن آثار فاخر ادبی هسـتیم زیـرا هنرمندان دلیل مشـکالت 
اقتصادی یـا اجتماعی، انگیـزه و تمایلی برای خلق این دسـت آثـار ندارند.
وی بـا بیـان اینکـه آسـیب و زیـان خاموششـان »هنـر رود« در اصفهان 
کمتر از زاینده رود نیسـت، افزود: منظـور از هنر رود، جریان داشـتن دائمی 
هنـر و فرهنـگ در کالبـد شـهر اصفهان اسـت که ایـن جریـان همچون 
زاینـده رود در حال خشک شـدن اسـت و نتیجـه آن فرونشسـت اجتماعی 
و گسسـت های فرهنگـی خواهد بود. سـپنتا با بیـان اینکه ُرکـود جدی در 
خلق و ارائـه آثار هنـری وجود آمده اسـت، گفت: معـدود آثـار فاخر هنری 
هـم کـه در شـرایط فعلـی توسـط انگشت شـمار هنرمنـدان در اصفهـان 
پدیـد می آیـد توسـط دالالن آثـار هنـری از کشـور خـارج و در حراج ها یا 
موزه های بـزرگ دنیـا عرضه می شـوند یـا در کنـج خانه هـای هنرمندان 
خـاک می خورنـد و چـون اصفهـان از داشـتن یـک مـوزه بـزرگ محروم 

اسـت، جایی بـرای نمایـش این آثـار وجود نـدارد.
هفتــه فرهنگــی اصفهــان از ۱۳ تــا ۱۶ اردیبهشــت ماه برگزارمــی شــود. 
ــه  ــن رودخان ــر بزرگ تری ــر ۴۰۰ کیلومت ــزون ب ــول اف ــه ط ــده رود ب زاین
ــزی  ــرس مرک ــای زاگ ــه از کوه ه ــت ک ــران اس ــزی ای ــه مرک منطق
به ویــژه زرد کــوه سرچشــمه می گیــرد و در کویــر مرکــزی ایــران 
ــی در  ــاالب گاوخون ــه ت ــت ب ــی رود و در نهای ــش م ــه ســمت شــرق پی ب
شــرق اصفهــان می ریــزد. ایــن رودخانــه در یــک دهــه اخیــر بــه ســبب 
ــف در  ــل مختل ــت در فواص ــه در باالدس ــت بی روی ــالی و برداش خشکس

ــت. ــوده اس ــک ب ــود خش ــت خ ــه پایین دس منطق

پژوهشگر میراث فرهنگی و عضو انجمن دوستداران 
اصفهان گفت: بنیان شهر و مدنیت اصفهان بر رودخانه 
زاینده رود استوار است بنابراین این شهر بدون زنده رود 

ماهیت و هویت خود را از دست خواهد داد.

 پژوهشگر میراث فرهنگی و عضو انجمن 
دوستداران اصفهان: 

اصفهان بدون زاینده رود ماهیت و 
هویت خود را از دست می دهد

گفت وگو 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان گفــت: آب زاینــده رود بــه 
تــاالب بین المللــی گاوخونــی در شــرق 
اصفهــان رســید و بــا دبــی ۲ مترمکعب 

ــود. ــه وارد آن می ش ــر ثانی ب
آب  شــرکت  روابط عمومــی 
منطقــه ای اصفهــان روز سه شــنبه 
ــالم  ــانی اع ــن ساس ــل از حس ــه نق ب
ــع آب  ــه در توزی ــدی ک ــا تمهی ــرد: ب ک
ــبت  ــه نس ــد آب ب ــیده ش ــر اندیش اخی
پایدارتــری بــه تــاالب بین المللــی 

گاوخونــی رســید.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــدن  ــه بسته ش ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
کانال هــای زمین هــای کشــاورزی 
شــرق رو دشــت در هشــتم اردیبهشــت 
ــا  ــزود: ب ــاری اف ــام آبی ــا اتم ــاری ب ج
تجمیــع آب آن در بامــداد نهــم 
ــی  ــت جنوب ــال رو دش ــت کان اردیبهش
ــرای تأمیــن آب  باهــدف هدایــت آب ب
تــاالب طــور مجــدد بــاز و در روز دهــم 
اردیبهشــت آب از انتهــای کانــال رو 
دشــت جنوبــی در محــدوده شــهر 

ورزنــه وارد زاینــده رود شــد.
ــات  ــا اقدام ــار داشــت: ب ــانی اظه ساس
ــی  ــرعت و دب ــا س ــده آب ب ــام ش انج
ــی  ــاالب گاوخون ــه ت ــری ب مطلوب ت
ــک و  ــی ی ــا دب ــون ب ــید و آب اکن رس
ــه وارد  ــر ثانی ــب ب ــا ۲ مترمکع ــم ت نی

تــاالب می شــود.
زهــاب  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کشــاورزی منطقــه و روان آب هــای 
فصلــی ســهم بــه ســزایی در پایــداری 

ایــن جریــان آب دارد.
وی گفــت: امیدواریــم بــا ادامــه 
همراهــی همــه دســتگاه های مربوطــه 
و کشــاورزان بتــوان ایــن جریــان را 
ــاالب  ــه ســمت ت ــان ب ــر زم ــا حداکث ب

گاوخونــی ادامــه داد.
بــه گــزارش ایرنــا، پیش ازایــن 
پیگیری هــای  وجــود  بــا 
تــاالب  حقابــه  زیســت محیطی، 
گاوخونــی بــه طــور کامــل تأمیــن 
نشــد و ســطح خشــکی آن بــه ۹۵ 

درصــد رســید.
تــاالب بین المللــی گاوخونــی در 
ــن  ــی از بزرگ تری ــان یک ــرق اصفه ش
و مهم تریــن تاالب هــای ایــران 
ــخ  ــول تاری ــود و در ط محســوب می ش
ــر ایجــاد فضــای فرح بخــش  عــالوه ب
ــدگان  ــن پرن ــان، مأم ــرق اصفه در ش
مهاجــر و جانــوران آبــی و منبــع درآمــد 
و آســایش ســاکنان ایــن منطقــه بــوده 

ــت. اس
ایــن تــاالب کــه در منطقــه ای بــه 
وســعت ۴۷۶ کیلومترمربــع در ۱۶۷ 
ــان  ــرق اصفه ــوب ش ــری جن کیلومت
ــاورت  ــه و در مج ــهر ورزن ــار ش در کن
تپه هــای شــنی قــرار دارد در یــک 
ــدت کوتاهــی آب در  دهه گذشــته در م

آن جریــان داشــت. 

ورود آب با دبی ۲ مترمکعب بر 
ثانیه به تاالب گاوخونی  

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خبر داد:

خبر ویژه 

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان گفت: در هفته فرهنگی اصفهان، 
طرحی با عنوان »طاقچه بازارهای روز کوثر« باهدف عرضه 
صنایع دستی و حمایت از این آثار هنری در بازارهای روز کوثر 

برگزار می شود.
امیرحسین ماه آور پور مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: طی 
توافقی که با بنیاد تعاون زندانیان به عمل آمد، مقرر شد برای 

حمایت از زندانیان و رونق بخشیدن به تولید داخلی، در تمام 
بازارهای روز کوثر در هفته فرهنگی اصفهان، صنایع دستی و 
لوازم خانگی تولید شده از سوی این بنیاد، با قیمت مناسب عرضه 
شود. وی افزود: این طرح از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ماه با عنوان 
»طاقچه بازارهای روز کوثر« و به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان 
برگزار شده و آثار میناکاری، فیروزه کوبی و خاتم کاری را عرضه 

خواهد کرد.
ماه آورپور با بیان اینکه این طرح به منظور تکریم صنایع دستی 

اصفهان و حمایت مالی از زندانیان برگزار می شود، ادامه داد: 
صنایع و هنرهای دستی نمادی از فرهنگ و تمدن هر ملتی است 
که همواره جلوه گر خالقیت ها و ایده های ذهنی سازندگان آنها 

بوده است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان یادآور شد: رونق بخشیدن به تولید 
صنایع دستی و حرکت هنرمندان مختلف در این عرصه فرصت 

مناسبی را برای معرفی هرچه بهتر اصفهان فراهم خواهد کرد. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

خبر داد:  

طاقچه بازارهای روز کوثر 
محل عرضه صنایع دستی  

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد

 آگهی مزایده
شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1399/3300 مورخ 1399/12/10 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش عرصه چهارده پالک مسکونی 
)از محل منابع داخلی(، واقع در شهرک امام علی )ع( منطقه چهار، جمعا به مساحت کل 2820/8 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی کل به مبلغ 84/576/000/000 

ریال بصورت پالک بندی جداگانه و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/2/24 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، 
دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری 

نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
شناسه: 1309239

نوبت دوم

 آگهی مناقصه )نوبت اول(

شهرداری سده لنجان در نظر دارد اجرای اصالح هندسی و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهی مناقصه به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 مهلت دارند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره 

52432323-031 تماس حاصل فرمایند.
حمید شهبازی - شهردار سده لنجان شناسه: 1309905

چاپ دوم
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جهـــــــان

Isfahan News
پنج شنبه 15 اردیبهشت 1401  | شمـاره 1045

سیاست های پولی بر اقتصاد جهانی در اثر جنگ کم رنگ شده است

ــورس  ــد ب ــور  هرچن ــاق پ ــا اخ  رض
بین المللــی  بورس هــای  بــا  تهــران 
ارتباطــی نــدارد و بــه آنهــا متصــل 
ــی  ــرکت های ایران ــون ش ــا چ ــت، ام نیس
فعالیت هــای بین المللــی در زمینــه واردات 
ــر  ــی تأثی ــد، از اقتصــاد جهان و صــادرات دارن
می پذیرنــد. در حــال حاضــر عواملــی ازجمله 
ــکا و  ــی و اقتصــادی آمری سیاســت های پول

اروپــا، جنــگ روســیه و اوکرایــن و شــیوع 
مجــدد کرونــا در چیــن بــر اقتصــاد 
جهانــی تأثیــر گذاشــته و باعــث نوســان 
قیمــت در بازارهای جهانی شــده اســت.

• جنــگ، اثــر سیاســت های 
ــت ــرده اس ــگ ک ــی را کم رن پول

در ماه هــای اخیــر، نــرخ تــورم ســاالنه 
آمریــکا بــه حــدود ۵٫۸ درصــد رســیده 
کــه بیشــترین مقــدار از ســال ۱۹۸۱ بــه بعــد 
ــد  ــورم افزایــش می یاب ــرخ ت ــی ن اســت. وقت
ــا اعمــال سیاســت های  ــا ب معمــواًل دولت ه
پولــی و افزایــش نــرخ بهــره، ســعی می کنند 
تــا تــورم را کاهــش دهند. امــا در حــال حاضر 
ــش  ــی از افزای ــل نگران ــه دلی ــال دارد ب احتم
رکــود تورمــی، آمریــکا و کشــورهای اروپایی 
ــا شــتاب  ــه به شــدت بلکــه ب ــرخ بهــره را ن ن
مالیمــی افزایــش دهند. )بــه نظر نگارنــده // 
کــه بــه نظــر می رســد( افزایــش مالیــم نرخ 
ــن  ــیه و اوکرای ــگ روس ــل جن ــه دلی ــره ب به
ــای  ــورم و قیمت ه ــش ت ــبب افزای ــه س ک
ــده  ــا ش ــام و کامودیتی ه ــت خ ــی نف جهان
اســت، تــوان الزم بــرای کاهــش قیمت هــا و 
تــورم ایجــاد شــده را نــدارد و تنهــا می توانــد 
ــای  ــال در بازاره ــت ط ــش قیم ــث کاه باع

ــود. ــی ش جهان

ــان را  ــاد جه ــه اقتص ــی ک • جنگ
تحت تأثیــر قــرار داده اســت

روســیه، بزرگ تریــن صادرکننــده گاز 
طبیعــی و کــود اوره و دومیــن کشــور 
ــت.  ــان اس ــام در جه ــت  خ ــده نف صادرکنن
ــدود  ــن، ح ــراه اوکرای ــه هم ــور ب ــن کش ای
گنــدم  یک ســوم 
جهــان، ۱۹ 

درصــد ذرت و ۸۰ درصــد 
روغــن آفتاب گــردان را صــادر می کنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه صــادرات کاالهــای این 
دو کشــور از زمــان حمله روســیه بــه اوکراین 
ــکا  ــای آمری ــس از تحریم ه ــوص پ و بخص
ــه  ــده ک ــل ش ــیه مخت ــه روس ــرب علی و غ
ــرژی،  ــی ان ــای جهان ــد قیمت ه ــث رش باع

کامودیتی هــا و مــواد غذایــی شــده 
ــد  ــر رش ــد ب ــه می توان ــت ک اس
اقتصــاد جهانــی تأثیــر منفــی 
بگــذارد، به طوری کــه بانــک 
جهانــی در آخریــن پیش بینــی 
خــود بــا اشــاره بــه تأثیــر جنــگ 
روســیه و اوکرایــن بــر تــورم 
جهانــی و اثــرات مانــدگار 
ــد  ــرخ رش ــا، ن ــری کرون همه گی
ــال  ــی در س ــاد جهان اقتص

تــا  را  جــاری 
۳.۲ درصــد کاهــش داد. 
ــرخ  ــک ن ــن بان ــاًل ای ــه قب درصورتی ک
ــرای  ــد ب ــی را ۴.۱ درص ــاد جهان ــد اقتص رش

ســال ۲۰۲۲ پیش بینــی کــرده بــود.

• ابهام های بازار سرمایه
ــاد  ــود؟ و اقتص ــه می ش ــام چ ــرانجام برج س
کشــور در دوران پســابرجام بــه چــه 
سمت وســویی خواهــد رفــت؟ این هــا 
ــا  ــن روزه ــه ای برخــی از ســؤاالتی اســت ک

فعــاالن بــازار ســهام از خودشــان 
ــن در  ــرات وی ــند. مذاک می پرس
شــرایطی ادامــه دارد که هــر روز 
اخبــار ضدونقیض از این نشســت 
ــک روز اخبار  منتشــر می شــود. ی

امیدوارکننــده و روز دیگــر اخبار 
ناامیدکننــده و بــه 

بن بســت 

ن  ســید ر
مذاکــرات.  مشــخص اســت باتوجه بــه 
تأثیــری کــه برجــام و رفــع تحریم هــا 
می توانــد بــر وضعیــت اقتصــادی و 
بخصــوص  و  شــرکت ها  ســوددهی 
شــرکت های صــادرات محور داشــته باشــد، 
ــدن  ــام و مشخص ش ــف برج ــن تکلی تعیی
نتیجــه مذاکــرات، آینــده بــورس را 
تحت تأثیــر قــرار می دهــد. برجــام و 
گشــایش های اقتصــادی آن، می توانــد 
بهبــود تــراز تجــاری شــرکت های صادراتی 
ــرای  ــه را ب ــواد اولی ــن م ــهیل در تأمی و تس

ســایر شــرکت های تولیــدی را در پی داشــته 
باشــد و مشــکالت صنعــت بانکــداری را نیز 
تــا حــدودی رفــع کنــد. البتــه در حــال حاضر 

ی  ف هــا درگیــر در مذاکــرات طر
هنــوز بــه یــک 
واحــد  توافــق 
و  نرســیده اند 
مذاکــرات در 
ی  ه هــا ما
ــز  ــده نی آین
مــه  ا د ا
خواهــد 

داشــت. نامشــخص بــودن نتیجــه مذاکرات 
هســته از عواملــی اســت کــه می توانــد 
باعــث ســردرگمی ســرمایه گذاران و 
نوســان های قیمتــی در گروه هــای مختلــف 

بــازار ســرمایه شــود. 
موضـوع دیگـر، بخشـنامه های خلق  سـاعه 
اسـت که بـر سـوددهی صنایـع مختلـف اثر 
منفـی می گـذارد. بخشـنامه هایی ماننـد 
وضع عـوارض و تعرفه هـای صادراتـی برای 
محصـوالت صنایـع مختلـف، تغییـر در نرخ 

خوراک پاالیشـی ها و پتروشـیمی ها از جمله 
این بخشـنامه ها اسـت که سبب سـردرگمی 
فعـاالن بـازار سـرمایه و نوسـان های قیمتی 
می شـود. بخشـنامه هایی کـه برخـی از 
آنها یـا پـس از مـدت کوتاهـی از ابـالغ اجرا 
نمی شـوند و یـا لغـو می شـوند و عواقـب آن 
فقط بر معیشـت مـردم و اقتصاد کشـور تأثیر 
منفـی می گـذارد. سـؤال مهـم ایـن اسـت 
کـه چـرا نهادهـای نظارتـی ماننـد مجلس، 
بـرای صـدور بخشـنامه های دسـتگاه های 
اجرایـی کـه می توانـد بـر معیشـت مـردم 
و اقتصـاد کشـور اثرگـذار باشـد، مقـررات و 
دسـتورالعملی مشـخص نمی کننـد تـا مانـع 
رفتارهای سـلیقه ای برخـی از مدیران شـود؟ 
تصمیم های بدون پشـتوانه کارشناسی یکی 
از نگرانی هـای فعـاالن بـازار سـرمایه اسـت 
که باعـث بـروز رفتارهـای احتیاطـی در بین 

سـهام داران می شـود.

بــورس؛  بــه  خوش بینــی   •
علی رغــم ابهام هــای موجــود

بــه نظــر می رســد درصورتی کــه اخبــار 
ــره  ــازار مخاب ــه ب ــن ب ــی از مذاکــرات وی منف
ــنامه های  ــدور بخش ــا ص ــت ب ــود و دول نش
ســردرگمی  باعــث  محدودکننــده 
ــه  ــرمایه ب ــازار س ــود، ب ــرمایه گذاران نش س
دلیــل رشــد قیمت هــای جهانــی نفــت خــام 
ــل  ــده و حداق و کامودیتی هــا در ماه هــای آین
تــا پایــان فصــل مجامــع رشــد قابــل قبولی 
داشــته باشــد و گزارش هــای ۱۲ماهــه و 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــع، فرصت ــل مجام فص
ــرمایه  ــازار س ــای ب ــی از گروه ه ــد برخ رش
به خصــوص گروه هــای صــادرات محــور 

ــود. ــد ب خواه

شلیک نبردهای شرق اروپا به بازارهای جهانی 

خبر   اول 

ISFAHAN
N E W S

 زهـرا وفایـی  مصطفـی میرسـلیم 
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس 
گفـت: هیـچ کمبـودی در بـازار داخلی 
خودرو نداریـم، متأسـفانه مـا در زمینه 
خـودرو بـا یـک اسـتفاده سـرمایه ای 
مواجـه شـده ایم. مصطفـی میرسـلیم 
گفـت: صنعـت خودروسـازی بـدون 
توجـه بـه تولیـدات دانش بنیـان ادامه 
پیـدا نخواهـد کـرد. وی تاکیـد کـرد: 
صنعـت خودروسـازی مـا باید بـه طور 
صددرصـد دانش بنیـان شـود و تنها از 
این طریـق می توان جوابگـوی ارتقای 

کیفیـت خـودرو شـد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح 
کـرد: تمرکـز بـر دانش بنیـان شـدن 
صنعـت خودروسـازی می توانـد ایـن 
صنعت را رقابت پذیر کنـد. این نماینده 
مجلـس بـا بیـان اینکـه در سـال های 
اخیـر تالش هـای زیـادی صـورت 
گرفـت تـا کاالهـای دانش بنیـان بـه 
صنعـت خـودرو تزریـق شـود، گفـت: 
بااین حـال ایـن اقدامـات کفایـت کار 
را نمی کنـد و خیلـی مانـده تـا مـا بـه 
رتبه هـای بین المللـی در ایـن بخـش 
دسـت پیـدا کنیـم. وی در پاسـخ بـه 
سـؤالی مبنـی بـر سرنوشـت واردات 
۷۰ هـزار خودرو به کشـور اظهـار کرد: 
این مصوبه تأیید نشـد و امسال واردات 
خـودرو نخواهیم داشـت. نماینده مردم 
تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی 
بیـان کـرد: واردات خـودرو مسـئله را 
حـل نمی کنـد؛ در نتیجـه ایـن فراینـد 
یک عـده خـودرو وارد بـازار می کنند و 
نهایتًا قیمـت آن خودروها هـم دوبرابر 
خواهد شـد بنابرایـن واردات هم به این 

سرنوشـت دچـار می شـود.

مصطفی میرسلیم نماینده مردم 
تهران در مجلس: 

واردات مسـئله را حـل 
نمی کنـد

نمایشـگاه آثار کتاب »سـماع نقوش« شـامل طرح هـای نگارگـری از آثار میثم 
نیلی اسـت کـه در روز جمعه در گالـری نقش خانـه اصفهان افتتاح می شـود.

نمایشـگاه »سـماع نقوش« شـامل آثار نگارگری میثم نیلی اسـت که در کتابی 
بـه همین نـام نیز آمـده اسـت، در ایـن نمایشـگاه عـالوه بر آثـاری کـه عرضه 
شـده اند، کتاب »سـماع نقـوش« نیـز کـه شـامل ۱۱۲ طـرح نگارگری اسـت 

رونمایـی می شـود.
طرح های این کتاب برای هنرجویان صنایع دستی، نگارگری، گل و مرغ، تذهیب، 

نقشه فرش، معرق، منبت، گچ بری، تابلوفرش و ... کاربرد ویژه خواهد داشت.
نمایشـگاه کتـاب »سـماع نقـوش« در سـاعت ۱۶ الـی ۱۹ روز جمعـه ۱۶ 
اردیبهشـت ماه در گالـری نقـش خانـه حـوزه هنـری اسـتان اصفهان واقـع در 
خیابان آمادگاه، روبروی مهمان سـرای عباسـی، پردیس سـوره افتتاح می شـود.

این نمایشگاه جهت بازدید عموم تا ۲۸ اردیبهشت ماه دایر است و عالقه مندان 
می توانند از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ همه روزه از این نمایشگاه بازدید نمایند.

گفتنی اسـت، میثم نیلـی دارای کارشناسـی ارشـد نقاشـی ایرانـی و درجه یک 

دکتـرای نقاشـی ایرانی اسـت، وی سـال ها به عنـوان مـدرس در دانشـگاه هنر 
اصفهان و دیگر مراکز هنری به آموزش نقاشـی ایرانی پرداخته اسـت، نخستین 

اسـاتید وی در ایـن زمینه پـدر و پدربزرگـش بوده اند.
وی تألیف کتاب هـای »قدم به قدم تـا نگارگری امـروز«، مجموعه آثـار طراحی 
»نقـش دل« و دو مجموعـه آثـار نگارگـری را نیـز در کارنامـه خـود دارد، وی 
همچنین عضو نقاشان ارمنستان، عضو مؤسسـه هنرهای تجسمی ایران، عضو 

انجمن نگارگـری ایـران، عضو هنرمندان صنایع دسـتی و ... اسـت.   

رونمایی و 
نمایشگاه آثار 
کتاب »سماع 
نقوش« در گالری 
نقش خانه



 مریم محسـنی  جلسـه اکـران خصوصی مسـتند 
»شـرافت یک بنگاه نیسـت« به عنـوان اولیـن بنگاه 
تولیدی اصفهـان پس از دوران مشـروطه بـا پرداخت 
به زندگینامـه مرحوم محمدحسـین کازرونـی در اتاق 

بازرگانـی اصفهان برگزار شـد. 
مسـعود گل شـیرازی در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور 
مدیـرکل، قائم مقـام، معـاون سـیما و مدیـر تولیـد 
صداوسـیمای مرکـز اصفهـان به همـراه کارگـردان 
و تهیه کننـده ایـن اثـر و همچنیـن رئیـس و اعضای 
هیئت نمایندگان اتـاق بازرگانی اصفهان برگزار شـد، 
بر ضـرورت تهیـه برنامه هـای تلویزیونـی و رادیویی 
فاخر کـه متجلی خدمـات و تالش هـای کارآفرینان و 

صنعتگـران برجسـته اسـتان باشـد تاکیـد کرد.
 رئیـس اتـاق بازرگانی اصفهـان بـا بیان اینکـه طرح 
تهیه مسـتند »بنگاه شـرافت« از سـال گذشته توسط 
صداوسـیمای مرکز اصفهـان پیشـنهاد و با اسـتقبال 
هیئت نماینـدگان اتاق روبرو شـد، تصریح کـرد: اتاق 
بازرگانی اصفهـان از تهیه آثـار فاخر برای شناسـاندن 
تجار و فعاالن اقتصـادی به مردم  و همچنین توسـعه 
فرهنگ تولید و کارآفرینی در اسـتان و کشور استقبال 

کـرده و از این گونـه آثـار حمایت خواهـد کرد.
وی برنامـه »رهیافـت« را نمونـه موفقـی از ایـن نوع 

همکاری هـای مشـترک دانسـت.
در ادامه بهـرام عبدالحسـینی مدیرکل صداوسـیمای 
مرکـز اصفهـان گفـت: ایـن مسـتند باهـدف معرفی 
مرحـوم کازرونـی و تجـار فعـال اصفهانـی اواخـر 
دوره قاجـار و اوایـل دوره پهلـوی در بنـگاه شـرافت و 

ریشـه یابی مشـکل تولیـد و واحدهای تولیـدی فعلی 
با واکاوی مشـکالت تولیـد و اقتصاد موجـود در دوره 
قاجاریـه بـا اسـتفاده از اسـناد، عکس هـا و تصاویـر 
قدیمـی و بازسـازی نمایشـی آنهـا تهیه شـده اسـت.

 وی تهیـه ایـن آثـار و پخـش آن در شـبکه های 
سراسـری کشـور را در مانـدگاری ایـن مفاخـر در 
اذهـان عمومـی تأثیرگـذار دانسـت و تصریـح کـرد: 
از  مسـتندهایی  تهیـه  اصفهـان  صداوسـیمای 
کارآفرینان عصر حاضـر را نیز در دسـتور کار خود قرار 
داده اسـت که به منظـور  تهیه آثـار فاخـر در این حوزه 
نیازمنـد مشـارکت و حمایت  بخش خصوصی اسـت.
عبدالحسـینی ضمن تشـکر از همراهـی و تعامل اتاق 
بازرگانـی اصفهان فرهنگ سـازی، تشـویق بـه تولید 
داخـل و اسـتفاده از کاالهـای داخلـی و تبییـن نقش 
قوانیـن دسـت وپاگیر دسـتگاه های اجرایـی در ادامـه 
حیـات بنگاه هـای تولیـدی را از دیگر اهداف سـاخت 

این مسـتند بیـان کرد.
مدیرکل صداوسـیمای مرکـز اصفهان از عـزم جدی 
این مرکـز برای کمـک به رفـع مشـکالت واحدهای 

تولیـدی و افزایـش تولیدات داخلـی خبر داد.
همچنین اصغـر آذربایجانـی قائم مقام صداوسـیمای 
مرکـز اصفهـان ضمن بیـان اهمیـت نقش رسـانه در 
ماندگار کردن مفاخر کشـور در اذهـان عمومی گفت: 
کمک بـه روایت زندگـی مفاخـری که به عنـوان الگو 
می توانند مسـیر زندگی آینده نسـل جوان را مشخص 
کنند، یک مسـئولیت اجتماعـی بوده و صداوسـیمای 
مرکز اصفهـان بـرای روایت درسـت و دقیـق زندگی 

ایـن مفاخـر، نیازمند یـاری بخش خصوصی اسـت.
در ادامـه این جلسـه اعضـاء هیئـت نماینـدگان اتاق 
بازرگانـی اصفهـان بـر ضـرورت تعریـف پروژه های 
مشترک اتاق بازرگانی و صداوسـیمای مرکز اصفهان 
و تشـکیل کارگـروه مشـترکی بـرای برنامه ریـزی 

محتـوای ایـن آثـار تاکیـد کردند.
تاکید بـر ضـرورت سـاخت مسـتندهایی در راسـتای 

تبییـن زندگـی و تالش هـای فعـاالن اقتصـادی و 
تأثیر این امـر در تشـویق فعـاالن اقتصادی بـه حوزه 
مسـئولیت اجتماعـی و امیدآفرینـی میـان جامعـه و 
تبدیـل ایـن نـوع فعالیت هـا بـه یـک ارزش، تهیـه 
سـریال هایی در زمینـه مفاخـر اقتصـادی اصفهـان 
باهـدف تبییـن مفهـوم صحیـح کار، کارآفرینـی و 
مسـئولیت اجتماعی برای عموم، سـاخت برنامه های 

رادیویی در جهت فرهنگ سـازی درسـت مفهوم کار، 
کارآفریـن و سـرمایه گذار، ایجـاد کارگـروه مشـترک 
بـرای کمـک بـه حفـظ سـرمایه های اجتماعـی 
شـهر، ساده سـازی مفاهیـم بـرای درک عمـوم و 
فرهنگ سـازی در زمینه پیش نیازهای توسـعه کشور 
از دیگر پیشـنهادهای اعضای هیئت نماینـدگان اتاق 

بازرگانـی اصفهـان در ایـن جلسـه بـود. 

گونـــاگون
پنج شنبه، 15 اردیبهشت 1401| شمـاره 1045
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نمایشـگاه آثار کتاب »سـماع نقوش« شـامل طرح هـای نگارگری 
از آثـار میثـم نیلـی اسـت کـه در روز جمعـه در گالری نقـش خانه 

اصفهـان افتتاح می شـود.
نمایشـگاه »سـماع نقوش« شـامل آثار نگارگری میثم نیلی اسـت 
کـه در کتابی به همین نـام نیز آمده اسـت، در این نمایشـگاه عالوه 
بر آثاری کـه عرضه شـده اند، کتاب »سـماع نقوش« نیز که شـامل 

۱۱۲ طرح نگارگری اسـت رونمایی می شـود.
طرح های این کتـاب برای هنرجویان صنایع دسـتی، نگارگری، گل 
و مرغ، تذهیب، نقشـه فرش، معرق، منبت، گچ بـری، تابلوفرش و ... 

کاربرد ویژه خواهد داشـت.
نمایشـگاه کتاب »سـماع نقوش« در سـاعت ۱۶ الی ۱۹ روز جمعه 

۱۶ اردیبهشـت ماه در گالـری نقـش خانـه حـوزه هنـری اسـتان 
اصفهان واقـع در خیابـان آمادگاه، روبروی مهمان سـرای عباسـی، 

پردیـس سـوره افتتاح می شـود.
این نمایشـگاه جهت بازدید عموم تا ۲۸ اردیبهشـت ماه دایر اسـت 
و عالقه منـدان می تواننـد از سـاعت ۱۰ صبح الـی ۱۸ همـه روزه از 

این نمایشـگاه بازدید نمایند.
گفتنی اسـت، میثـم نیلی دارای کارشناسـی ارشـد نقاشـی ایرانی 
و درجـه یک دکتـرای نقاشـی ایرانـی اسـت، وی سـال ها به عنوان 
مدرس در دانشـگاه هنر اصفهـان و دیگـر مراکز هنری بـه آموزش 
نقاشـی ایرانی پرداخته اسـت، نخسـتین اسـاتید وی در این زمینه 

پـدر و پدربزرگـش بوده اند. 

رونمایی و نمایشگاه آثار کتاب »سماع نقوش« در گالری نقش خانه

تمـام شـدن سـریع حجـم بسـته 
اینترنتـی شـما، قطعـاً می تواند شـما 
را شـوکه کنـد. امـا بـه چـه دالیلـی 
اینترنـت گوشـی یا مـودم مـا در چند 
روز تمام می شـود؟ آیا راه حلـی دارد؟

اینترنت یکی از ابزارهای جهانی است 
که در طول سـال های اخیـر موفق به 
تأثیرگـذاری بـر عمـوم مـردم جهان 
شـده اسـت چرا که ایـن روزهـا اکثر 
کارهایـی که مـا انجـام می دهیـم یا 
خواسـتار انجـام آن هـا هسـتیم، نیاز 
بـه اینترنـت دارد. بـرای مثـال اگـر 
شـما تصمیـم بـه خریـد اینترنتـی از 
یـک فروشـگاه آنالیـن داریـد، بدون 
اینکه حضور داشـته باشـید، می توانید 
محصـول موردنظـر را بـدون حضور 
فیزیکی خریـداری کنیـد و در جلوی 

درب خانـه تحویـل بگیرید. 
• آپدیت خودکار برنامه ها

به صورت پیش فرض زمانی که شـما 
گوشـی جدید خریـداری می کنید و یا 
حتـی اگـر گوشـی خـود را به صورت 
کامل ریسـت کنید، زمانی که شـروع 
بـه اسـتفاده اولیـه از گوشـی کنیـد، 
برنامـه آن به صـورت خودکار شـروع 
بـه آپدیـت شـدن خواهنـد نمـود تـا 
آخریـن نسـخه های منتشر شـده در 

گوشـی شـما دانلود و نصب شـوند.
• دانلـود خـودکار مدیـا در 

مجـازی صفحـات 
زمانـی که شـما وارد حسـاب کاربری 
خود در صفحـات مجازی می شـوید، 
با مشـاهده خودکار پست های آنالین 
شـامل تصاویـر، ویـس، موسـیقی و 
کلیپ هـا شـاید احسـاس کنیـد کـه 
به میـزان خیلی کمـی اینترنت شـما 
در حـال مصـرف اسـت. امـا دقیقـًا 
خـالف ایـن قاعـده وجـود دارد چـرا 
که وقتی شـما وارد یک گـروه یا یک 
کانال می شـوید، چند ده پسـت وجود 
دارد کـه اگـر دانلـود خـودکار مدیای 
برنامه شـما فعال باشـد، تمام آن ها را 
به صورت یک جـا دانلود خواهـد کرد.

• اینستاگرام
سوشـیال  برنامـه  محبوب تریـن 
مدیـا میـان کاربـران جهـان و ایـران 
اینسـتاگرام اسـت. هـر پسـتی را که 
شما در این برنامه مشـاهده می کنید، 
تمامـًا توسـط دیتـا گوشـی دانلـود 
می شـوند و سـپس بـه شـما نمایش 
داده می شـوند؛ بنابرایـن اگر شـما در 
عـرض ۱۰ دقیقه، ۱۵ پسـت متفاوت 
را مشـاهده کنید، به صـورت میانگین 
حداقـل ۱۰۰ مـگ از اینترنـت شـما 

مصـرف اینسـتاگرام خواهـد شـد.
سیسـتم عامل  آپدیـت   •

شـی گو
چه در سیسـتم عامل اندرویـد و چه در 
سیسـتم عامل iOS، هرچنـد مـدت 
یکبار شـاهد بـروز رسـانی های جدید 
هسـتیم که ایـن آپدیت هـای جدید، 
به صـورت خـودکار زمانی که شـما به 
وای فای متصل شـوید، دانلود خواهند 
شـد. اگر در حال حاضر نیـاز به نصب 
آپدیت هـای جدیـد بـر روی گوشـی 

نداریـد، آن را خاموش کنید.
• تماس تصویری

یکی دیگـر از مـواردی کـه در میزان 
حجـم اینترنـت شـما مؤثـر اسـت و 
می تواند میزان حجم اینترنت شـما را 
تحت تأثیر قـرار دهد، تمـاس صوتی، 

تصویری اسـت.
• برنامه های بک گراند

تصـور کنید کـه شـما در یـک دقیقه 
برنامه هـای اینسـتاگرام، برنامه های 
نمایش آنالیـن فیلـم، بـازی آنالین 
و غیـره را بـاز کرده ایـد و بـدون آنکه 
آن هـا را ببندیـد، وارد برنامـه جدیـد 
شـده اید. ایـن بدیـن معنـا اسـت که 
تمـام برنامه هـای بـاز شـما در حـال 

آپدیـت شـدن هسـتند.

خبر ویژه
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 چرا حجم اینترنت
زود تمام می شود؟

گزارش تصویری

میز خدمت مالیاتی اصفهان با حضور مسئولین مالیاتی استان باهدف پاسخگویی به 
مراجعه کنندگان و تسهیل امور شهروندان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس برپا گردید. میز 

خدمت مالیاتی استان اصفهان در غرفه شماره ۸ در میدان امام )ره( مستقر و هم زمان با مراسم 
راهپیمایی روز قدس، مسئوالن و کارشناسان مالیاتی در راستای پاسخگویی به مراجعه کنندگان 

به ارائه خدمات اطالع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی پرداختند و بسیاری از شهروندان با حضور در 
این پایگاه مسائل و سؤاالت مالیاتی خود را مطرح و از خدمات مختلف این اداره کل بهره مند شدند. 

استقبال گسترده مردم از استقرار میز خدمت مالیاتی اصفهان در محل راهپیمایی روز جهانی قدس

    اگر از کاربران معمولی شبکه های اجتماعی هستید؛ طبیعی است 
که برای به دست آوردن اخبار، تعامل با دوستان و به اشتراک گذاشتن 
بعضی از لحظات زندگی تان به یک سری سایت ها سرزده و از آن ها 
استفاده کنید. با اینکه ممکن است این کار سرگرم کننده به نظر برسد، 

اما تجربیات مثبتی را برای شما رقم نمی زند.
در حقیقت ممکن است هر بار که وارد یکی از این سایت ها می شوید 
اعتمادبه نفستان نزول پیدا کند. مطالعه ای که در یکی از دانشگاه های 
آمریکا در زمینه این موضوع انجام شد، به کشفیات نگران کننده ای 

دست یافته است.
گروهی از محققین رفتار آنالین، رفتار حدود دو هزار جوان در آمریکا 
را مورد مشاهده قرارداد. در این مطلب، ما قصد داریم اعمالی که 
نشان دهنده  ناخشنودی و عدم اطمینان در پلتفرم های مختلف 
شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و ... هستند را برای 

شما عنوان کنیم.  

۶کاریکهبرخیافراددراینستاگراممیکنند!

شناسایی کم اعتماد به نفس ها

رئیسادارهمسافرادارهکلراهداریوحملونقلجادهاستاناصفهانتشریحکرد:

دالیل افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل ونقل جاده ای 

جلسه اکران خصوصی مستند »شرافت یک بنگاه نیست« برگزار شد: 

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از یک مستند 

رئیـس اداره مسـافر اداره کل راهـداری و حمل ونقل 
جـاده اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه افزایـش ۳۰ 
درصـدی کرایـه نـاوگان جـاده ای، گفـت: قیمـت 
قطعات یدکی خودروهای سـنگین حـدود ۷۰ درصد 

گران شـده اسـت.
حسـین بی غمیـان بـا اشـاره بـه افزایـش کرایـه 
حمل ونقـل عمومـی جـاده ای، اظهـار کـرد: کرایـه 
ناوگان حمل ونقل جاده ای نسـبت به سـال گذشـته 

حـدود ۳۰ درصـد افزایش یافتـه اسـت.
وی توضیـح داد: اگرچـه سـال های گذشـته در ایـام 
نـوروز کرایه هـا افزایـش می یافـت، امـا امسـال 

کرایه ها به خصـوص در بخش مسـافر تغییری نکرد 
و رانندگان بـه دلیل گرانـی قطعات و السـتیک و ... 

دچار مشـکل شـدند.
رئیـس اداره مسـافر اداره کل راهـداری و حمل ونقل 
جاده اسـتان اصفهان ادامـه داد: به دلیل عـدم تغییر 
نـرخ کرایه ها، دیگـر برای راننـدگان فعالیـت در این 
شـغل به صرفه نبود و بسـیاری از آنهـا اتوبوس های 
خـود را فروختـه و یا به شـغل دیگـری روی آوردند.

بـه گفتـه بی غمیـان، اسـتان اصفهـان نسـبت بـه 
سـال های گذشـته حدود ۲۰ درصد ریزش راننده در 

نـاوگان حمل ونقـل جاده ای داشـته اسـت.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بـه دلیل ایـن مشـکالت با 
تصمیـم شـورای اقتصـاد از دهـم اردیبهشـت ماه 
۳۰ درصـد نـرخ کرایه هـا بـرای نـاوگان مسـافری 
برون شـهری افزایش یافـت، افـزود: افزایش قیمت 
کرایه هـا بـرای تمـام نـاوگان جـاده ای همچـون 
اتوبـوس، مینی بـوس و سـواری اعمـال شـد، 
همچنیـن کرایـه نـاوگان بـاری ۳۵ درصـد افزایش 

یافـت.
وی دربـاره اینکـه امسـال تنهـا ۳۰ درصـد کرایه ها 
افزایـش می یابـد یـا خیـر؟ گفـت: ایـن موضـوع به 
شـرایط تورم نیـز بسـتگی دارد و احتمـال دارد نیمه 

دوم امسـال با سـیر صعودی تـورم، دوبـاره کرایه ها 
افزایـش یابد.

قطعـات  قیمـت  افزایـش  دربـاره  بی غمیـان 
خودروهـای سـنگین همچـون اتوبـوس، کامیـون 
و مینی بـوس، گفـت: متأسـفانه قیمـت قطعـات 
یدکـی خودروهـای سـنگین حـدود ۷۰ درصـد، 
السـتیک های ایرانـی حـدود بیـن ۲۰ تـا ۳۰ درصد 
السـتیک های چینـی حـدود ۵۰ تـا ۶۰ درصـد و 
السـتیک های برنـد کـره و ژاپـن حـدود ۷۰ درصد 
افزایـش داشـته اسـت کـه ایـن موجـب افزایـش 

کرایه هـا شـده اسـت. 

۱. عکس سلفی
عکس انداختن از خود مدتی می شود که به یک گرایش تبدیل 
شده و البته مشکلی با این قضیه وجود ندارد؛ شرایط وقتی 
نا سالم می شود که هر فرد به طور منظم از خودش در جا های 
مختلف سلفی آپلود می کند. اگر این سلفی ها خیلی شبیه به 
هم هستند، سخت نیست که تشخیص داد این فرد مشکل 

اعتمادبه نفس دارد.
۲. گرایش ها

بخش بزرگی از آسیبشناسی مربوط به شخصیت، تمایل افراد به 
پذیرفته شدن توسط گروهی خاص و همرنگ شدن با جماعتی، 
بدون فکرکردن به پیامد های احتمالی است. دلیل شرکت 
کردن یک سری افراد در چالش ها و ترند های بامزه در طول سال 
هم همین است. مشکل این است که برخی از آن ها می توانند 

سالمت روحی و یا فیزیکی فرد را دچار مشکل و صدمه کنند.

۳. میلیون ها آشنای ناآشنا
مفهوم دوستی در شبکه های اجتماعی کم تعریف شده، 
به طوری که امروزه هر چه بیشتر فالوور داشته باشید محبوب تر 
به نظر می آید، فالور هایی که نه می شناسید، نه می توانید چیزی 
از آن ها بخواهید و صرفاً در طی زمان جمعشان کرده اید، تا یک 
عدد را مدام بزرگ تر کنید. در آخر کسانی که دوست داریم و 

دوستمان دارند فقط به تعداد انگشت های دست هستند.
۴. منتشر کردن تقریباً همه چیز

در نظر بخش بزرگی از مردم طبیعی است که هر کار روتین 
و روزانه را پست کنیم. مشکلی با تمایل به داشتن حافظه و 
خاطره ای خوب از لحظات شاد نیست، اما اگر شما بیشتر نگران 
نشان دادن آن به صورت روزانه به مردم هستید، پس احتماالً 
آن قدر که تظاهر می کنید به شما خوش نمی گذرد. عادی باشید 

و سعی کنید خودتان کسی باشید که لذت می برید.

۵. خودنمایی
این چیزی است که بیش تر سلبریتی ها به جوانان تحمیل 
کرده اند، اما در واقعیت بیش تر نشان دهنده عزت نفس پایین 
است. افرادی که خیلی فکر می کنند داشتن اشیای گران قیمت 
نشان دهنده بزرگی است، خیلی شخصیت قوی ای ندارند. دنیای 
مصرف کننده ای که ما در آن زندگی می کنیم به ما می گوید 
که هر چه پول دارتر باشیم، بهتریم، اما حقیقت چیزی دور از 

اینهاست...
۶. عکس از غذا

نشان دادن هر کاری که در زندگی تان می کنید این حقیقت 
را منعکس می کند که شما ۱۰۰ درصد برای خود تان زندگی 
نمی کنید و بیشتر بر این تمرکز دارید که دیگران راجع به شما 
چه فکر می کنند. اینکه یک عکس خوب از غذایتان برایتان 

لذت بخش تر باشد تا مزه آن، یعنی یک جای کار می لنگد!
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