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استانداراصفهان در گردهمایی رئیسان مجامع خیران مدرسه ساز کشور:

تخلیه ۱۰۰ مدرسه استان به دلیل فرونشست

How to Eat Healthy on a Budget
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وزیر آموزش وپرورش در اصفهان عنوان کرد:

راهکاررسیدن به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، پیوست فرهنگی

 

جمعی از مسئولین مرکز آموزش شــهید وطن پور هوانیروز اصفهان به 
مناســبت روز جهانی ارتباطات با مدیر مخابرات منطقه اصفهان دیدار 

کردند.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان ضمن خوش آمــد گویی به حضار، روز 
جهانی ارتباطات را فرصتی برای بازخوانی نقش پر رنگ ارتباط در تاریخ 
زندگی بشر دانست و گفت: روز جهانی ارتباطات روز تبلور یکی از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین عوامل زندگی بشر و فرصتی برای افزایش آگاهی نسبت به 
تمامی فن آوری های فعال در این زمینه است که هدف اصلی آن برجسته 
کردن اهمیت ارتباطات و نحوه انتقال اطالعات و همچنین افزایش آگاهی 

از میزان اهمیت باالی ارتباطات در زندگی بشری می باشد.
اســماعیل قربانی افزود: روز جهانــی ارتباطات روی اینترنت و ســایر 
فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی ))ICT متمرکز شده است و از این رو 
به عنوان پلی برای رفع شکاف های دیجیتالی در دنیای روبه رشد امروزی 
مورد توجه قرار گرفته است و از آن برای بررسی مزایای مختلف فن آوری 

اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و جوامع استفاده می شود.
ســرهنگ خلبان ســتاد علی اقلیمی نیز در این دیدار ضمن تبریک روز 
جهانی ارتباطات، با اهدای لوح تبریکی از خدمــات و فعالیتهای مدیر و 

کارکنان مجموعه مخابرات منطقه اصفهان تجلیل کرد.

به مناسبت روز جهانی ارتباطات انجام شد؛

دیدار مسئولین مرکز آموزش هوانیروز اصفهان با مدیر مخابرات استان
 »یوسف نوری« وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان اصفهان حضور یافت و در خصوص مشکالت آموزش و پرورش 

در این استان با آنها گفت وگو کرد.  
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پدیده شهرنشینی، با قدمتی طوالنی، با آینده ای 
پیچیده تر از امروز روبرو است. شواهد موجود نیز 
صحت آن را بی نیاز از اثبات نشان می دهد. زیرا 
اگر طی سی سال گذشته، جمعیت شهری جهان 
به بیش از دو برابر رسید، بر اساس پیش بینی های 
مقرون به صحت سازمان ملل، طی سی سال آینده 
نیز به ویژه در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه 
چنین خواهد بود. این پدیده پیوسته، دو وجه هزینه 
و فایده را در خود داشته، و در هر حال یکی از عناصر 
مهم در محاسبه شاخص های مختلف اقتصادی و 

اجتماعی و سیاست گذاری ها بوده است. چهار محور 
جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، در 
استمرار تحوالت آینده درخور مطالعه اند. توسعه بی 
وقفه شهری در این محورها، برخورداری از مدیریت 
علمی و اثرگذار برای مقابله با چالش های جدید، 
توزیع امکانات بر اساس سیاست های متناسب با 
اوضاع و درک مجدد از مسائل با رعایت قواعد بازی 
در سطوح ملی و جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. 
به همه این دالیل بسیاری از شهرها در حال حاضر 
در سراسر جهان خود را به عنوان شهرهای دانش 

بنیان معرفی می کنند و سعی در جذب کسب و کار 
مبتنی بر دانش و کارکنان مرتبط با آن دارند. دیگر 
شهرها مشغول طراحی استراتژی ها و برنامه هایی 
برای تبدیل شدن به شهرهای دانش بنیان هستند. 
این ها در حالی است که به منظور تبدیل شدن 
به یک شهر دانش بنیان موفق، باید تغییراتی در 
الگوهای عملکردی و فضایی شهر ایجاد شود. 
الزامات فضایی مستلزم تغییراتی در کالبد شهری 
و الزامات عملکردی مستلزم تغییراتی در عملکرد و 

کاربری های شهری است.   

نوشین رواقی
سرمقالـــه
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الزامات فضایی مستلزم تغییرات در کالبد شهر است
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جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 کشف محموله بزرگ مواداولیه
روغن موتور در اصفهان

فنالند و سوئد خواهان عضویت در مهم ترین پیمان امنیتی جهان هستند

 عضویت در ناتو
بازی جذاب اروپایی

با مزیت سالمتی اثبات شده زردچوبه و کورکومین آشنا شوید:

 زرد چوبه
مفید برای بدن و مغز
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معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان:

 شمار جوانان و نوجوانان اصفهانی
کمتر از میانگین کشوری است

چهره روز

وزیر آموزش وپرورش:

فعالیت های آموزش وپرورش باید دارای 
پشتوانه علمی و پیوست فرهنگی باشد
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وزیر آموزش وپرورش با ابراز خرسندی از اینکه طرح »استعدادیابی و 
هدایت ورزشی دانش آموزان« از اصفهان آغاز شده و از پشتوانه علمی 
برخوردار است، ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید در تالش هستیم، 
تمامی فعالیت های وزارت آموزش وپرورش دارای پشتوانه علمی و پیوست 

فرهنگی باشد.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان 
پوشاک دوخته شهرستان اصفهان )شماره 1401/546 تاریخ 1401/2/27(

اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/2/18 دبیرخانه آن هیئت، بدینوسیله به آگاهی اعضای 
 اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک دوخته  شهرستان اصفهان می رســاند داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت 15 روز از روز 
سه شنبه مورخ 1401/3/10 تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir در قسمت سامانه های الکترونیک- انتخابات الکترونیک 
ثبت نام نمایند و سپس جهت تایید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرک تحصیلی به ساختمان شهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی میدان آزادی، بلوار 

دانشگاه اصفهان، روبروی در شمالی دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددا ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگی 4*3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به 

استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون( 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع  می باشد. )تبصره 1 ماده 22 آیین نامه اجرایی( 

)الحاقی 1392( اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت ، نمی توانند برای اولین 
انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند )تبصره 4 ماده 22 قانون( 

در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما 

دارای سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به بارگذاری اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. 
)تبصره 2 ماده 6 اصالحی آیین نامه اجرایی(

چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه های بیش از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد هیئت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام 
را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیئت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه 
ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده تعداد اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی 

آیین نامه اجرایی(
انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور هیئت اجرایی مکلف است مطابق ماده )11( این آیین نامه نسبت به 
برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام 

اتحادیه اقدام نماید.)ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

گزارش تصویری



در شـــهر
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نمایــش »بــا کفش هــای ســیندرال راه 
ــی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ــی روم« ب م
فرانــک کیانــی تــا دهــم خردادمــاه در 
پردیــس ســینمایی ســیتی ســنتر روی 

صحنــه مــی رود.
ــو  ــش در گفت وگ ــردان نمای ــی، کارگ کیان
ــتان  ــن داس ــه ای ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ب
ــی  ــیندرالی جهان ــتان س ــی از داس اقتباس
ــد و  ــش امی ــن نمای ــام ای اســت، گفــت: پی

ــت. ــودن اس ــدوار ب امی
ــی  ــی اجتماع ــان در زندگ ــه داد: انس او ادام
ناگزیــر مــورد ظلــم و ســتم واقــع می شــود 
ــای  ــرایط از آرزوه ــای ش ــه اقتض ــا ب و ی
خــود دور می مانــد، ســیندرال پاســخی 
اســت بــه تمــام کســانی کــه مــورد ظلــم 
ــی  ــاً آرزومندان ــد، مخصوص ــرار گرفته ان ق
ــد در  ــد روزی می توانن ــر می کنن ــه فک ک
شــرایطی بــه نــام خوشــبختی قــرار گیرند.

ــتان  ــه داس ــاره ب ــا اش ــردان ب ــن کارگ ای
ــه در  ــیندرال ک ــرد: س ــار ک ــش، اظه نمای
قصــری باشــکوه و شــرایطی رویــای 
زندگــی می کــرد، بــا از دســت دادن 
ــادری  ــان قصــر و نام ــکار هم ــدر، خدمت پ
و ناخواهری هــا می شــود، امــا شــرایط 
یکســان نمی مانــد و او بــا کمــک جــادوی 
ــاه  ــروس پادش ــوان ع ــا عن ــته ای، ب فرش
ــا در  ــذارد. م ــر می گ ــای در قصــری زیبات پ
ــته ها  ــت فرش ــن دس ــی از ای ــی واقع زندگ
ــت  ــه در قام ــته هایی ک ــم، فرش ــم نداری ک
ــدر، پزشــک، معلم، دوســت، اســتاد  مادر، پ
و ... بــه مــا کمــک می کننــد تا خوشــبختی 
ــه  ــم ب ــر نتوانی ــی اگ ــم و حت ــه کنی را تجرب
خوشــبختی برســیم، رد کفش هــای مــا در 
میــدان حادثــه باقــی می مانــد و آن وقــت، 
ایــن خوشــبختی اســت که مــا را جســتجو 
می کنــد؛ در واقــع پیــام نمایــش ایــن 
اســت کــه کافــی اســت بــه پاهــای خــود 
ــد،  ــروزی برون ــال پی ــه دنب ــه ب ــم ک بگویی

ــروزی اســت. ــن، پی ــن رفت ــه همی ک
کیانـی افـزود: نمایش بـا گروهـی ۳۰ نفره 
شامل بازیگران پیشکسـوت و جوان تئاتر و 
ورزشـکاران آکروبات روی صحنـه می رود،  
بیژن گنجعلـی و احمـد خوانسـاری و خانم 
رؤیا زیرک قشـقایی بازیگران پیشکسـوت 
ایـن اثـر هسـتند و عـادل یوسـفی بازیگـر 
طناز و جـوان تئاتـر،  نقـش شـاهزاده را ایفا 
می کند. بخشـی از تیـم که نقـش دختران 
قصـر را بـر عهـده دارنـد نیـز ورزشـکاران 
آکروبات کار هسـتند که برای اولیـن بار کار 
نمایش را بـا راهنمایی های جـواد کاظمی، 
داور بین المللـی آکروبـات انجـام می دهند.

کارگــردان نمایــش بــا کفش هــای 
ــن  ــح داد: ای ــی روم توضی ــیندرال راه م س
نمایــش به صــورت مولتی مدیــا و بــا 
ــود و  ــرا می ش ــر اج ــینما و تئات ــق س تلفی
حتــی در بخش هایــی از اجــرا، از انیمیشــن 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
ــودن  ــم ســنگین ب ــت: علی رغ ــی گف کیان
ــاه  ــی ۴ م ــتان، ط ــکاری دوس ــا هم کار ب
ــا  ــش ب ــیدیم و نمای ــرا رس ــه اج ــن ب تمری
ــی روم را از ۱۵  ــیندرال راه م ــای س کفش ه
اردیبهشــت تــا ۱۰ خرداد در ســالن شــماره 
ــرا  ــس ســینمایی ســیتی ســنتر اج ۶ پردی

می کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا عالقمنــدان می تواننــد 
ــه  ــش ب ــن نمای ــط ای ــد بلی ــت خری جه

ــد. ــه کنن ــه ۸ مراجع ــایت گیش س

»کفش های سیندرال« 
در پردیس سینمایی 

سیتی سنتر

کارگردان نمایش خبر داد:

رئیـس گـروه بهره بـرداری و نگهـداری از شـبکه های 
آبیاری و زهکشی شـرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ۸۰ 
شکسـتگی دریچه انهـار در بـازه ۱۰ روزه اخیر اصالح شـد.

به گـزارش خبرگـزاری مهـر از روابـط عمومی شـرکت آب 
منطقـه ای اصفهان، مجیـد نصر اظهار داشـت: تنهـا در بازه 
چهـارم آبرسـانی بـه کشـاورزان شـرق بیـش از ۸۰ مـورد 

بازگشـایی و شکسـتگی دریچه هـا و سـردهانه هـای انهار 
توسـط برخی از کشـاورزان اتفـاق افتـاد کـه در کوتاه ترین 

زمان ممکـن رفـع و اصالح شـد.
وی ادامه داد: همزمان با رهاسـازی آب برخی از کشـاورزان 
در مناطـق باالدسـت بـا شکسـتن سـر دهانـه انهـار، اقدام 
بـه آبگیـری و اسـتفاده غیرمجـاز از آب رهاسـازی شـده و 

تخصیص یافته برای کشـاورزان شـرق کردند کـه تیم های 
گشـت زنی بـه صـورت شـبانه روزی ضمـن شناسـایی 
متخلفـان و معرفـی آنهـا به مراجـع قضائـی با آنهـا برخورد 

جـدی داشـتند.
نصـر افـزود: ایـن تخلفـات شـامل حفـر و اسـتفاده از چـاه 
غیرمجـاز و برداشـت از طریـق ادوات غیرمجـاز بـه منظور 
پمپاژ آب به زمین های کشـاورزی و دسـتکاری دریچه های 
کانال های آبیاری و شکسـتن سـر دهانه انهار سـنتی است.

رئیس گـروه بهره بـرداری و نگهداری از شـبکه های آبیاری 
و زهکشـی شـرکت آب منطقـه ای اصفهان گفت: شـرکت 
آب منطقـه ای برای جلوگیـری از برداشـت های غیرمجاز با 
توجه به لـزوم حفاظـت و صیانـت از رودخانه زاینـده رود به 
ویـژه در بازه بازگشـایی و به منظور رسـیدن آب بـه بهترین 
نحـو بـه کشـاورزان ۱۶ اکیـپ عملیاتـی گشـت همچـون 
گذشـته مسـئولیت شناسـایی و برخورد قانونی بـا متخلفین 
برداشـت غیـر مجـاز آبـی را در سراسـر مسـیر رودخانـه در 

دسـتور کار خـود قرار داده اسـت.
وی افـزود: عـالوه بـر ۱۶ اکیـپ گشـت عملیاتـی، اکیـپ 
میراب هـا در قالب چهـار تیم در لنجـان، مبارکـه و اصفهان 
بـرای جلوگیـری از برداشـت غیـر مجـاز آب در ۲۳ نهـر 
مبارکه، ۳۳ نهـر لنجان و چهار نهـر اصفهان فعال هسـتند.
نصر خاطر نشـان کـرد: تاکنون شـش پمـپ و تانکـر حمل 
غیـر مجـاز آب در محـدوده شـبکه های آبیـاری توسـط 

تیم هـای نظارتـی کشـف و ضبـط شـده اسـت.

رئیس شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای اصفهان:
۸۰ شکستگی دریچه انهار در اصفهان طی ۱۰ روز رفع و اصالح شد

مهـرداد زینلیـان در نشسـت حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیـت افزود: 
آمـار و ارقام نشـان می دهـد سـالمندی جمعیـت اصفهـان در مقایسـه با 

کشـور بیشـتر است.
وی چالش هـای جمعیتی را بحران میـزان باروری و تجدید نسـل، کاهش 
حجـم کل جمعیـت ملـی، بحـران کاهـش نیـروی در سـن کار، بحـران 
سـالمندی جمعیت و افزایش مهاجرت های بین المللـی و تغییرات هویتی 
و فرهنگی برشـمرد و گفت: قانون حمایـت از خانواده باید بـه صورت آیین 

نامـه اجرایی تدوین شـود تا بتـوان جهت اجـرا آن را ابـالغ کرد.
معاون فنی مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان تصریـح کرد: راه بـرون رفت 
از این چالش جمعیتی اصالح سیاسـت های جمعیتی در کشـور اسـت زیرا 
کشـور ما جمعیتی رو بـه سـالمندی دارد و در حال حاضر حـدود ۲۵ درصد 

از جمعیـت را جوانان تشـکیل می دهد.
وی افـزود: فرصـت طالیـی کشـور مـا بـرای افزایـش جمعیـت مربوطه 
به جوانـان دهه شـصتی اسـت کـه در حال حاضـر بیـن ۳۰ الی ۴۰ سـال 
هسـتند کـه در سـن بـاروری بـوده و بایـد بـا مداخـالت جمعیتـی از این 

فرصـت اسـتفاده کرد.
معاون فنی مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان با تاکید به اینکـه پنج تا هفت 
سـال فرصت طالیی برای ترغیب دهه شـصتی ها بـرای افزایش جمعیت 
داریم، گفـت: هم اکنـون بسـیاری از دهـه شـصتی ها مجردهسـتند و به 
سـن تجرد قطعی نزدیـک می شـوند که البتـه برخـی متاهالن ایـن دهه 

نیز یا یـک فرزند یا بـدون فرزند هسـتند.
وی با اشـاره بـه اینکه اگـر این دهه از سـن بـاروری خـارج شـوند امید به 
افزایـش جمعیت به صفـر می رسـد، ادامـه داد: اگر اکنـون بـرای افزایش 
جمعیت اقـدام نکنیم سـال ۱۴۲۵ پنجـره جمعیت بسـته و وارد پیر سـنی 

جمعیـت می شـویم.
وی در پاسـخ به وضعیت سـقط جنین در کشـور گفت: متاسـفانه آمارهای 
غیر رسـمی روزانه ۲ هزار سـقط جنین در کشور گزارش می شـود که البته 

صحت و سـقم آن معلوم نیسـت اما آمار باال اسـت.
در ادامـه این نشسـت، الهـام نقشـینه متخصص زنـان و زایمان دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهـان از درمان تحـت بیمه نازایـی در اصفهـان خبر داد 
و افزود: مرکـز نابـاروری حضرت مریـم )ص( واقع در بیمارسـتان شـهید 

بهشـتی تنها با حـدود ۲ میلیـون تومـان توانایی درمـان نازایـی را دارد.
وی افـزود: بسـیاری از مراجعـه کننـدگان نازایـی مـا زوج هـای تحصیل 
کـرده ای هسـتند کـه خودخواسـته بـه دلیـل کار یـا تحصیالت یا سـایر 

مـوارد بچـه دار نشـده اند.
متخصص زنـان و زایمان دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان تصریح کرد: 
با افزایش پیری جمعیـت و افزایش ازدواج در سـن باال مـا کاهش باروری 
داریـم و این در حالی اسـت که بعضـاً زوجین زمانـی برای درمـان مراجعه 

می کنند کـه امکان درمـان برای بـاروری وجـود ندارد.
وی بیان داشـت: ۲۰ الـی ۱۵ درصد از جمعیـت کل نابارور هسـتند که ۳۰ 

الی ۵۰ درصـد امکان بـاروری و درمـان موفقیت آمیـز دارند.

معاون فنی مرکز بهداشــت اصفهان گفت: نرخ 
سالمندی در این اســتان ۱۲ درصد است و این در 
حالی است که تعداد جوانان و نوجوانان اصفهانی از 

درصد میانگین کشوری پایین تر است.

شمار جوانان و نوجوانان 
اصفهانی کمتر از میانگین 

کشوری است

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان:

خبر ویژه

ــل و  ــل و نق ــیون حم ــس کمیس ریی
ــالمی  ــورای اس ــازی ش هوشمندس
شــهر اصفهــان از تصویــب ۲۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار در کمیســیون 
ــاوگان  تلفیق شــورا برای بهســازی ن
اتوبوســرانی این کالنشــهر خبــر داد.

محمدرضــا فــالح افــزود: بــر 
ــرکت  ــل ش ــول مدیرعام ــاس ق اس
اتوبوســرانی اصفهــان بــا تأمیــن این 
مبلــغ تــا نیمــه دوم ســال بخشــی از 
ــازی و  ــوده نوس ــای فرس اتوبوس ه

ــد. ــد ش ــاوگان خواهن وارد ن
وی اضافــه کــرد: حداقــل یــک هزار 
ــه  ــد ب ــوس بای ــتگاه اتوب و ۲۰۰ دس
صــورت روزانــه در خطــوط مختلــف 
ــا  ــال باشــد ام اتوبوســرانی شــهر فع
در حــال حاضر به ســبب فرســودگی 
و خرابــی اتوبوس هــا، حــدود ۷۰۰ 
دســتگاه در حــال خدمت رســانی 

ــت. اس
عضــو شــورای شــهر اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: بــه دالیــل 
ــل در  ــت حمــل و نق ــف وضعی مختل
ــاوگان  ــوب نیســت؛ ن اصفهــان مطل
حمــل و نقــل عمومــی بایــد ســریع، 
ــانی  ــت خدمات رس ــا کیفی ــن و ب ام
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــا ب ــد و م کن
ــی  ــات کنون ــورا از خدم ــردم در ش م

رضایــت الزم را نداریــم.
ــاالی  ــه قیمــت ب ــا اشــاره ب فــالح ب
ــال  ــر ۱۰ س ــغ ب ــر بال ــوس و عم اتوب
ناوگان اتوبوســرانی اصفهان تصریح 
کــرد: شــهرداری ها تــوان خریــد 
ــن اگر دولت  ــوس را ندارند بنابرای اتوب
ــد در  ــهرداری ها نیای ــک ش ــه کم ب
آینــده بــا مشــکل روبــرو می شــویم.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف 
مدیریــت شــهری در حــوزه حمــل و 
ــاک، توســعه خطــوط قطــار  ــل پ نق
ــن  ــرد: ای ــه ک ــت، اضاف ــهری اس ش
ــی از  ــد بخش ــه می توان ــیله نقلی وس
ــان  ــهر اصفه ــوا را در ش ــی ه آلودگ
کاهــش دهــد؛ در همــه ادوار 
ــن  ــه ای ــت شــهری نســبت ب مدیری
ــن دوره از  ــده و در ای ــه ش ــر توج ام
ــعه و  ــه توس ــز ب ــهر نی ــورای ش ش

ــم. ــام داری ــرو اهتم ــز مت تجهی
وی بــا بیــان اینکــه درصــدد برطرف 
کــردن نواقــص خــط یــک و تکمیل 
ــت:  ــتیم، گف ــرو هس ــط دوی مت خ
ــده  ــروع ش ــط ش ــن خ ــات ای عملی
ــه ۱۳ ایســتگاه در  اســت و نزدیــک ب
ــرار اســت  حــال فعالیــت هســتند، ق
معتبــر  شــرکت های  از  یکــی 
خصوصــی حــوزه حمــل و نقــل 
بــرای تکمیــل ایــن خــط مشــارکت 
کنــد کــه در ایــن صــورت تــا چهــار 
ــرداری از  ــاهد بهره ب ــده ش ــال آین س

ــود. ــم ب ــرو خواهی ــط دوی مت خ
ــل و  ــل و نق ــیون حم ــس کمیس ریی
ــالمی  ــورای اس ــازی ش هوشمندس
ــدود  ــرد: ح ــان ک ــان بی شــهر اصفه
۸۰ هــزار نفــر توســط قطــار شــهری 
ــط  ــر توس ــزار نف ــان، ۳۰۰ ه اصفه
اتوبوســرانی و ۲۵۰ هــزار نفر توســط 
ــردد می کنند. تاکســیرانی در شــهر ت

وی ادامــه داد: بــه علــت اینکــه 
ــه  ــط دو و س ــان خ ــهر اصفه در ش
متروی فعــال نیســت، نواقصــی را در 
حــوزه حمــل و نقــل شــاهد هســتیم 
کــه می طلبــد هرچــه ســریع تر ایــن 
ــد.  ــرداری برس ــره ب ــه به ــط ب دو خ

ــرو در اصفهــان  تکمیــل خطــوط مت
می توانــد ســبب جــذب گردشــگران 

ــود. ــی ش ــی و خارج داخل
فــالح بــا بیــان اینکــه کمبــود منابع 
ــان  ــودن اصفه ــی ب ــی و تاریخ مال
ــداث  ــد اح ــر در رون ــل تأخی از عوام
خطــوط متــرو در ایــن شــهر اســت، 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــن زمین ــت: در ای گف
ــد هماهنگی هــای  اعتبارســنجی بای
ــراث فرهنگــی  ــان می ــا متولی الزم ب
ــک  ــال ی ــیم. امس ــته باش ــز داش نی
هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان اعتبار در 
بودجــه تصویــب شــد تــا شــهرداری 
ــن اوراق  ــرای تأمی ــتا ب ــن راس در ای
مشــارکت قــدم بــردارد و بــه ســمت 
تکمیــل خطــوط دیگــر متــرو برویم.
ــال کاهــش  ــه دنب ــان کــرد: ب وی بی

ــا در  ــت اتوبوس ه ــه حرک ــر فاصل س
ــتیم، همچنین  ــف هس خطوط مختل
در ســال جــاری ۱۷۳ دســتگاه 
ــده  ــت خری ــرار اس ــو ق ــوس ن اتوب
ــازی  ــن نوس ــر ای ــالوه ب ــود و ع ش
ــه  ــم ک ــاوگان را در دســتور کار داری ن
بــا تحقــق ایــن دو موضــوع در همــه 
ــدا  خطــوط ســرفاصله ها کاهــش پی

. می کنــد
ایــن عضــو شــورا گفــت: در شــورای 
ــرار  ــر ق ــی ب ــی مبن ــهر موضوع ش
ــأس  ــدل ب ــوس و می ــی ب دادن مین
در خیابان هایــی کــه تقاضــای تــردد 
در آن هــا کمتــر اســت مطــرح شــده 
اســت. امیدواریــم در خیابان هــای 
کمکــی و در برخــی شــهرک ها 
ــا در  ــرد ت ــورت گی ــدام ص ــن اق ای

کنــار خطــوط اتوبوســرانی گامــی در 
ــن  ــل آســان و ام جهــت حمــل و نق

ــم. ــهروندان برداری ش
وی ادامــه داد: بــه شــهروندان 
تعهــد دادیــم کــه بــا جدیــت در 
راســتای توســعه خطــوط متــرو، 
نوســازی اتوبوســرانی و کیفــی 
ــدم  ــهر ق ــیرانی در ش ــازی تاکس س
ــد  ــم بای ــان ه ــن می ــم. در ای برداری
ــن  ــان ای ــه کارکن ــژه ای ب ــه وی توج
ــدگان داشــته باشــیم،  ــاوگان و رانن ن
ــه درآمــد مکفــی  ــرا اگــر آن هــا ب زی
ــزه بیشــتری  ــا انگی ــاه برســند ب و رف
ــد.  ــت می کنن ــهروندان خدم ــه ش ب
ــر ۲  ــزون ب ــان اف ــهر اصفه کالنش
میلیــون نفــر جمعیــت و ۱۵ منطقــه 

شــهرداری دارد.

تصویب 200 میلیارد تومان برای بهسازی ناوگان اتوبوسرانی
رییس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای شهرخبرداد:
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معاون سیاسـی امنیتی اجتماعی اسـتانداری اصفهـان با بیـان اینکه موجودی اسـتان در 
حوزه دام سـبک و سـنگین و طیور باید کاماًل مشـخص و شـفاف باشـد، خاطرنشان کرد: 
معاونـت اقتصـادی اسـتانداری بایـد انحصـار ورود دام را بشـکند تا رقابـت سـالم در بازار 

محقق شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهـان بـه نقـل از اداره کل روابـط عمومـی و امـور 
بین الملل اسـتانداری اصفهـان، محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسـی امنیتـی اجتماعی 
اسـتانداری اصفهان در نشسـت سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان اصفهان ضمن 
تشـکر از زحمات و تالش هـای مسـئوالن در جهت تأمیـن و توزیـع نهاده هـای دامی در 

اسـتان، اظهار داشـت: رصد مسـتمر اقتصادی از موضوعات مهمی اسـت که برای برنامه 
ریـزی دقیـق، هدفمنـد و اثربخش بـدان نیازی مبرم اسـت. 

وی با بیان اینکه موجودی استان در حوزه دام سبک و سنگین و طیور باید کاماًل مشخص و 
شفاف باشد، خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی استانداری باید انحصار ورود دام را بشکند تا 

رقابت سالم در بازار محقق شود.
جان نثاری همچنین بر حمایت قاطع از تولیدکنندگان دام و طیور تاکید کرد و متذکر گردید: 
با حضور میدانی و اطالع رسانی و رصد تولیدکنندگان بایستی نهاده های دامی عادالنه و 

منصفانه بین همه جامعه هدف به صورتی مصوب توزیع شود.

انحصار ورود دام 
به استان اصفهان 

شکسته شود

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی 
استانداری اصفهان:
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شهرستان

Isfahan News

نهادهای  گفت:  گلپایگان  امام جمعه 
ترویج  را  دینی  فرهنگ  که  فرهنگی 
و  هستند  مظلوم  بسیار  می کنند 
تبلیغات  سازمان  مانند  مجموعه ای 
اسالمی که ماهیت فرهنگی دارد تناسبی 
بین اعتبارات فرهنگی و سخت افزاری آن 

وجود ندارد.
در  کرامتی،  محمدتقی  حجت االسالم  
تبلیغات  رئیس  معارفه  و  تودیع  آیین 
اسالمی شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: 
نهادها  از  برخی  انقالب  اوایل  در همان 
همچون سپاه پاسداران،  کمیته انقالب 
اسالمی، کمیته امداد و سازمان تبلیغات 
اسالمی متناسب با ساختار نظام اسالمی 
ما  جامعه  در  فرهنگ  شدند.  تأسیس 
مظلوم است، اهمیت و جایگاه آن درک 
نشده است و طبیعتاً آثار منفی خود را به 
فرهنگ  اصالت  و  اهمیت  می گذرد،  جا 
هم  گیران  تصمیم  و  مسئوالن  بین  در 
مورد توجه قرار نگرفته است و شاهدیم 
ما ضعیف ترین  فرهنگی  بخش های  که 
کارکرد را در طی ۴۰ سال گذشته تاکنون 

داشته اند.
وی با بیان اینکه فعالیت در سازمان های 
به  آیا  داد:  ادامه  است،  مقدس  فرهنگی 
گرفتند  شکل  که  فرهنگی  نهادهای 
توجه شده است؟ نهادهای فرهنگی که 
بسیار  می کنند  ترویج  را  دینی  فرهنگ 
مانند  مجموعه ای  و  هستند  مظلوم 
ماهیت  که  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
اعتبارات  بین  تناسبی  دارد  فرهنگی 
فرهنگی و سخت افزاری آن وجود ندارد. 
تبلیغات  سازمان  شکل گیری  اهداف 
ذکر  اساسنامه  در  ویژه  طور  به  اسالمی 

شده است.
امام جمعه گلپایگان گفت: سازمان تبلیغات 
اسالمی  اگر متوجه شد مجموعه ای به 
خطا می رود و کار اشتباهی انجام می دهد 
تعامالت  با  همچنین  کند.  پیگیری 
سازمان  این  فرهنگی  دستگاه های 

می تواند کارهای بزرگی انجام دهد.
و  غربت  در  دینی  •فرهنگ 

مظلومیت به سر می برد
والمسلمین  االسالم  حجت  همچنین 
گلپایگان،  جمعه  امام  شکن،  بت  حسن 
و  طوالنی   قدمت  دارای  را  شهر  این 
در زمینه های مختلف جایگاه ویژه ای در 
کشور دارد و دارای سه حوزه علمیه  فعال 
است. مبلغان توانایی در شهرستان وجود 
دارد و در همین راستا حدود ۱۰۰ روحانی 

در شهرستان فعال هستند.
فرهنگ  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
و  غربت  در  دینی  فرهنگ  مخصوصاً 
مظلومیت به سر می برد، ادامه داد: زمانی 
که می خواهند از مردم پول بگیرند ائمه 
جمعه و روحانیت را پیشرو قرار می دهند، 
بی خبر  ائمه جمعه  کرد  هزینه  موقع  اما 
موضع دشمن  نظامی  در جنگ  هستند. 
تهاجم  در  اما  می دادیم،  تشخیص  را 
ندارد چراکه  وجود  این شرایط  فرهنگی 
تهاجم فرهنگی همچون یک شبیخون 

است.

امام جمعه گلپایگان:

نهادهای فرهنگی مظلوم هستند
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آرش اخوان طبسی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان به همراه جمعی از 
مسئولین اداره کل ضمن حضور در شهرستان مبارکه با دکتر صالحی نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، حسینی فرماندار شهرستان، رؤسای 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مبارکه و مربیان مراکز دیدار و گفتگو 
کرد. اخوان طبسی ضمن تبریک روز معلم و تجلیل از زحمات ارزشمند مربیان 
مراکز، در خصوص معرفی و پیاده سازی طرح آموزش دوگانه، صالحیت 
حرفه ای مطالبی را عنوان و افزود: برای موفقیت در هر شغل، احراز شرایط 

صالحیت شامل هم خوانی مهارت های الزم و تحصیالت ضروری است.

وی همچنین در خصوص بروز بودن مربیان گفت: این امر باعث افزایش 
محبوبیت و رغبت به استفاده از آموزش های مهارتی بین صنایع، صنوف و 
کارآموزان می باشد. در ادامه دکتر صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی، در خصوص لزوم استفاده از آموزشهای مهارتی 
با توجه به شعار سال و حرکت به سمت تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
مطالبی را بیان نمود. در ادامه فرماندار شهرستان مبارکه نیز با اشاره به اهمیت 
مربی به عنوان نوک پیکان آموزش های فنی و حرفه ای، به لزوم برنامه ریزی 

مناسب در همین راستا جهت تحقق شعار سال تاکید نمود.

اصغر ایرانپور رییس مرکز شهرستان مبارکه در خصوص اقدامات انجام شده در 
مرکز از جمله ساماندهی و برگزاری آزمون های اسنخدامی صنایع شهرستان، 
اجرای دوره های اموزشی بر اساس نیاز که منجر به اشتعال گردیده، همکاری 
با بخش خصوصی و آموزشگاههای آزاد در راستای آموزش حرفه های جدید 

در مرکز گزارشی را ارائه نمود.
خصوص  در  نیز  مبارکه  شهرستان  خواهران  مرکز  رییس  احمدی  پروانه 
آموزش های اجرا شده بر اساس تقاضا و نیاز شهرستان از جمله کشاورزی، 

صنایع غذایی، صنایع پوشاک و صنایع دستی مطالبی را عنوان کرد.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

لزوم توسعه 
آموزش های مهارتی 
به سمت تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین

اینفوگرافیک

 رئیـس مجمـع خیرین مدرسه سـاز کاشـان 
اداره نوسـازی، توسـعه و  گفـت: براسـاس 
تجهیـز مـدارس کاشـان ۱۰۰ مدرسـه نیـاز 

بـه مقـاوم سـازی دارند.
 محمـد کتابچـی افـزود: از مجمـوع ایـن 
۱۰۰ مدرسـه، 5۰ مدرسـه بایـد تخریـب و 

نوسـازی شـوند.
 مدیـر آمـوزش و پـرورش کاشـان نیـر بـا 
اشـاره بـه اینکـه کمبـود اعتبـارت مربـوط 
بـه تخریـب و نوسـازی مهمتریـن دلیل در 
تأخیر بازسـازی مدارس شهرسـتان کاشـان 

بـوده اسـت، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
حادثـه خیـز بـودن ایـن شهرسـتان و اینکه 
در معـرض بیـش از ۲۸ حادثـه طبیعـی از 
جملـه زلزلـه و سـیل قـرار دارد الزم اسـت 
سـازی  مقـاوم  بحـث  در  جـدی  تدابیـر 
مـدارس بـا تأمین اعتبـارات کافـی صورت 

. د گیر
مقنـی خاطـر نشـان کـرد: بـرای بـه صفـر 
شهرسـتان  در  فرسـوده  مـدارس  رسـاندن 
نیـاز بـه سـاخت 7۰ مدرسـه جدید بـا 5۰۰ 

اسـت. درس  کالس 

ادامـه مرمـت بقعـه بابـا افضل الدیـن مرقـی 
کاشـانی نیـاز بـه ۲۰۰ میلیـارد ریـال اعتبارات 

ملـی دارد.
 احمـد دانایـی افـزود: تـا کنـون مبلـغ باالیی 
بـرای مرمـت ایـن بقعـه هزینـه شـده، امـا با 
نظر کارشناسـان میراث فرهنگـی، بیش از ۲۰ 

میلیـارد تومـان اعتبـار دیگـر نیاز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نبایـد سـراغ اتفاقـات 
خاطرنشـان  برویـم،  ریسـکی  تصمیمـات  و 
کـرد: اتخاذ تصمیمـات بلندمدت بـرای احیای 

میـراث فرهنگـی ضـروری اسـت.
دانایی نیـا بـا اشـاره بـه تأکیـدات رهبـر معظم 
انقـالب بـرای احیـای تمـدن اسـالمی گفت: 
یکـی از راه هـای رسـیدن بـه این هـدف زنده 
نگه داشـتن میراث فرهنگی شهرسـتان اسـت 

کـه در نقطـه نقطـه این منطقـه وجـود دارد.
دانایـی نیـا خاطـر نشـان کـرد: قدمـت ایـن 
بقعـه به 7۰۰ سـال پیـش در دوران سـلجوقی 
می رسـد و در زمان صفویه تعمیر شـده اسـت.

وی گفـت: بـا وجـود آثـار متعـدد و ارزشـمند 
ایـن شـاعر فرهیخته وضع فعلـی بقعه مطلوب 
نیسـت و الزم اسـت اقدامـات موثـری بـرای 
مرمـت و احیـای ایـن بنـای تاریخـی انجـام 

. د شو
بقعـه قطـب العارفیـن، بابـا افضل محمـد ابن 
حسـن ابـن حسـین ابـن خـوزه مرقـی در ۳5 
کیلومتـری کاشـان در دامنـه کـوه و در بیرون 

روسـتای مـرق واقع شـده اسـت.
ایـن اثـر دوم اسـفند ۱۳۲7 بـا شـماره ۳7۳ به 
عنـوان یکـی از آثار ملـی ایران به ثبت رسـید.

فرماندهـی  اجتماعـی  فرهنگـی  معـاون 
ماجـرای  خصـوص  در  اسـتان  انتظامـی 
درگیـری و قتـل خانوادگـی کـه در ایـن 
اسـتان رخ داد توضیحاتـی را ارائـه کـرد. 
سـرهنگ جهانگیـر کریمـی در خصوص 
قتـل خانوادگی در اصفهان اظهار داشـت: 
در پـی اعـالم مرکـز فوریت های پلیسـی 
۱۱۰ مبنـی بر نـزاع و درگیـری خانوادگی 
شهرسـتان  توابـع  از  گـرگاب  شـهر  در 
گشـت  واحـد  بالفاصلـه  شـهر  شـاهین 
انتظامـی ایـن فرماندهـی در محل حضور 
یافتـه و مشـاهده کردند که فـردی حدوداً 
۴۰ سـاله بـه محـل کار بـرادرش رفتـه و 
بـا یـک قبضـه اسـلحه کلـت کمـری به 
او شـلیک و سـپس از محل متواری شـده 

ست. ا
وی افـزود: ماموران به منظور دسـتگیری 
متهـم بـه منـزل وی رفتند که مشـخص 
شـد او پـس از مراجعه به منزل با شـلیک 
یـک تیر بـه سـرش اقـدام به خودکشـی 

کرده اسـت.
فرماندهـی  اجتماعـی  فرهنگـی  معـاون 
انتظامـی اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه 
در زمـان تیرانـدازی یکـی از تیرهـا کمانه 
کـرده و به پـای دختر 6 سـاله اش برخورد 
و باعـث مجـروح شـدن وی شـده بـود 
تصریح کـرد: هر ۳ مجروح حادثه توسـط 
عوامـل اورژانـس بـه بیمارسـتان منتقـل 
شـدند کـه در ادامـه فـرد ضـارب براثـر 
شـدت جراحات وارده در بیمارسـتان جان 

خت. با
وی علـت بروز این حادثـه را اختالف فرد 
ضـارب بـا اعضای خانـواده خـود عنوان و 
بیـان کـرد: در تحقیقـات اولیـه صـورت 
گرفتـه توسـط کارآگاهـان پلیـس آگاهی 
مشـخص شـد فـرد ضـارب روز قبـل از 
حادثـه ۳ نفـر دیگـر از اقوامـش شـامل 
همسـر، پـدر و مـادر همسـرش را نیـز به 

قتـل رسـانده بود.

رئیـس اداره هواشناسـی شهرسـتان اردسـتان گفت: 
بـا توجه به غبارآلودگی شهرسـتان اردسـتان در این 
هفتـه، بیمـاران قلبـی و تنفسـی و سـالمندان بایـد 

باشـند. مراقب 
جـواد رمضانپـور در گفت وگـو با ایسـنا، اظهـار کرد: 
بـه سـبب وزش بادهـای برون مـرزی کـه شـامگاه 
گذشـته از غـرب کشـور وارد مناطـق مختلف شـده 
اسـت، گـرد و غبـار و آلودگی هـوا تا سـه روز آینده 
ادامـه دارد، هرچنـد امـروز آلودگی هـوا در اوج خود 

. بود
هفتـه  پایـان  تـا  تقریبـًا  ریزگردهـا  افـزود:  وی 
میهمـان مـردم اردسـتان هسـتند و بـا توجـه بـه 
غبارآلودگی هـای ایـن هفتـه در اردسـتان، بیمـاران 
قلبی و تنفسـی و سـالمندان و کـودکان باید مراقب 

باشـند تـا از ترددهـای غیرضـروری اجتنـاب شـود.
بـا  اردسـتان  شهرسـتان  هواشناسـی  اداره  رئیـس 
بیـان اینکـه غبـار امـروز میـزان دیـد را بـه کمتر از 
۲ کیلومتـر کاهـش داد، تصریـح کـرد: ذرات آزاد در 
هـوای امـروز حـدود ۱۰ میکـرون بـود کـه مطمئنًا 
بـرای گروه هـای سـنی حسـاس بسـیار خطرنـاک 
بـود. هواشناسـی روزهای گذشـته هشـدارهای خود 
مبنـی بـر تعطیلی مـدارس از امـروز را اعـالم کرده 

بـود ولـی متأسـفانه مـدارس تعطیل نشـد.
رمضانپـور بـا اشـاره بـه تنـش هوایـی کـه از روز 
گذشـته اردسـتان را هـم فـرا گرفـت، گفـت: ایـن 
وضعیـت توانسـت دمای برخـی از نقاط شهرسـتان 
را تـا ۴۰ درجـه افزایـش دهـد و پیش بینی می شـود 
وضعیـت دمـای هـوا در چنـد روز آینـده همچنـان 

باشد. افزایشـی 
وی بـا بیـان اینکـه بـا بررسـی نقشـه ها هیچ گونـه 
بارشـی تـا چنـد مـاه آینـده پیش بینـی نمی شـود، 
گفـت: شـاید برخـی از روزهـا تـا پایـان خردادمـاه 
کاهـش دما را داشـته باشـیم ولی هیچ گونـه اتفاقی 

کـه باعـث بـاران شـود، وجود نـدارد.
بـا  اردسـتان  شهرسـتان  هواشناسـی  اداره  رئیـس 
اشـاره بـه میـزان بارش ها در سـال زراعـی کنونی، 
خاطرنشـان کـرد: میـزان بارش هـا در سـال زراعی 
کنونـی حـدود 7۳ میلیمتـر بـوده کـه در مقایسـه 
بـا سـال گذشـته حـدود یـک میلیمتر بیشـتر شـده 
اسـت. همچنیـن میـزان بارش هـا نسـبت بـه بلنـد 
مـدت کـه حـدود ۹۸ میلی متـر بـوده ۲5 میلی متـر 

اسـت. داشـته  کاهش 

جهـاد  مدیریـت  و  اجرایـی  فنـی  معـاون 
شهرسـتان  گفـت:  شـهرضا  کشـاورزی 
شـهرضا با سـطحی معادل یک هزار و ۸5۰ 
هکتـار بـاغ انار و تولید سـالیانه ۲5 هزار تن، 

رتبـه اول اسـتان را در تولیـد انـار دارد.
مرتضـی کافـی در گفت وگـو با مهـر اظهار 
داشـت: انـار شـهرضا از لحـاظ تازه خـوری 
و فـراوری در رده بهتریـن انارهـای کشـور 
قـرار دارد و بهتریـن ارقـام بومی آن شـامل 

»ملـس« و »یاقـوت شـهرضا« اسـت.
وی بـا اشـاره به آفـت عمده ایـن محصول 
افـزود: کـرم گلـوگاه انـار آفـت عمـده ایـن 
محصول اسـت کـه نـه تنها در شهرسـتان 
شـهرضا بلکـه در تمامـی شهرسـتان های 
قابـل  مقـدار  سـالیانه  کشـور  انـار  دارای 
توجهـی از محصـول را از چرخـه فـروش و 

نـوآوری خـارج می کنـد.

جهـاد  مدیریـت  و  اجرایـی  فنـی  معـاون 
کشـاورزی شـهرضا بـا اشـاره بـه مقایسـه 
زدگـی شهرسـتان شـهرضا  آفـت  درصـد 
در  داشـت:  بیـان  گذشـته،  سـال های  در 
شهرسـتان شـهرضا خسـارت این محصول 
سـالیانه متوسـط بین ۲5 تا ۳۰ درصد اسـت 
امـا در سـال های گذشـته بـه دلیل شـرایط 
آب و هوایـی میـزان ایـن خسـارت بیشـتر 

بـوده اسـت.
وی یـا بـا توجه به روش کاهـش مقدار آفت 
زدگـی، تصریـح کـرد: مبـارزه بـا ایـن آفت 
نیـاز بـه یـک مبـارزه تلفیقـی مانند مبـارزه 
فیزیکـی و دیگـر روش ها دارد امـا مدیریت 
صحیـح باغ، تغذیه درسـت، هـرس صحیح 
و بـه موقـع و آبیـاری مطلـوب می توانـد به 
مقـاوم سـازی باغ کمـک کرده و افـت را به 

مقـدار قابـل توجهی کاهـش دهد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان:

100 مدرسه در کاشان نیاز به مقاوم سازی دارند

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان عنوان کرد:

حفاظت از اثری ارزشمند از دوره سلجوقی

قتل خانوادگی در اصفهان؛

اختالفات خانوادگی ۴ نفر را به کام مرگ کشید

رئیس اداره هواشناسی شهرستان اردستان:

ریزگردها تا پایان هفته میهمان اردستان هستند

معاون فنی اجرایی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان:

شهرضا با تولید سالیانه ۲۵ هزار تن انار رتبه اول 
استان را دارد

فرمانـدار هرنـد گفـت: تخلـف معلـم 
هرنـدی که یـک دانش آمـوز را تنبیه 
بدنـی کـرده بـود از طریـق مراجـع 
قانونی در حال پیگیری اسـت و حکم 
الزم در ایـن بـاره صـادر خواهد شـد.

فیلمـی از کتک زدن یـک دانش آموز 
توسـط معلمـی در شهرسـتان هرنـد 
شـبکه های  در  اصفهـان  توابـع  از 
اجتماعی منتشـر شـد. این دانش آموز 
پایه هشـتم به دلیل شـیطنت خاص، 

مـورد تنبیـه بدنـی قـرار می گیرد.
فرهـاد فروزنـده در ایـن باره به ایسـنا 
گفـت: پـس از اطـالع از عمل خالف 
قانـون این معلـم، بالفاصلـه موضوع 
را پیگیـری کردیـم و از طریـق اداره 
پـرورش  و  آمـوزش  اداری  تخلفـات 

موضـوع در حـال بررسـی اسـت.

ایـن  بدنـی  تنبیـه  افـزود:  وی 
دانش آمـوز شـدید نبـوده اسـت، امـا 
بزرگنمایـی  بـا  رسـانه های خارجـی 
موضـوع قصـد موج سـواری از ایـن 

دارنـد. را  تخلـف 
کـرد:  خاطرنشـان  هرنـد،  فرمانـدار 
معلمـان بـه هیـچ وجـه اجـازه تنبیه 
ندارنـد.  را  آمـوزان  دانـش  بدنـی 
رسـانه های کشـور در انعـکاس اخبار 
بایـد مراقب سوءاسـتفاده رسـانه های 
ایـن  بدنـی  تنبیـه  باشـند.  خارجـی 
و  نیسـت  دفـاع  قابـل  دانش آمـوز 
این تخلفات در شـأن اسـالم نیست. 
طریـق  از  مربوطـه  معلـم  تخلـف 
پیگیـری  حـال  در  قانونـی  مراجـع 
بـاره  ایـن  در  الزم  حکـم  و  اسـت 

صـادر خواهـد شـد.

فرماندار هرند:

تخلف معلم هرندی از طریق مراجع قانونی 
پیگیری می شود
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Iran signaled a willingness to 
reopen stalled nuclear talks 
during two days of meetings 
last week in Tehran — but it 
hasn’t dropped a final demand 
holding up a deal. 
Enrique Mora, the senior EU 
official coordinating the nuclear 
talks, traveled to Iran in an ef-
fort to overcome a seven-week 
stalemate in talks between the 
U.S., Iran and Western powers. 
Senior Western officials told 
Politico that the discussions, 
which spanned Wednesday 

and Thursday, created new pro-
gress, but that an agreement 
remained far from certain. 
Negotiators are trying to find a 
way to revive a 2015 deal under 
which Iran limited its nuclear 
program in exchange for sanc-
tions relief. The U.S. pulled out 
of the agreement in 2018, leav-
ing it on life support. 
The revival talks are now hung 
up on Iranian demands that the 
U.S. remove the Islamic Revo-
lution Guard Corps (IRGC), a 
powerful branch of Iran’s mili-

tary, from the so-called Foreign 
Terrorist Organization list. Mora 
has been helping mediate as 
Iran still refuses to speak di-
rectly to the U.S.
According to Western officials, 
Mora delivered the message 
that the U.S. might discuss 
the IRGC — but only once the 
nuclear talks are settled. Iran 
didn’t back down but indicated 
it was willing to restart talks 
over non-IRGC subjects in the 
meantime — and might offer 
potential alternative demands 

to the terrorist label ask.
As the meetings came to a 
close late last week, officials 
gave some public indication of 
the limited progress. 
Mora’s visit to Tehran had 
“gone better than expected,” 
said Josep Borrell, the EU’s 
foreign policy chief, during a 
meeting of foreign ministers 
from the G7 group of wealthy 
nations. The “stalled” talks had 
been “reopened,” he claimed. 
A spokesperson of the Iranian 
Foreign Ministry on Monday 
said the “meetings in Tehran 
have set the right course and 
were moving forward.”
The terrorist label issue is con-
sidered the final major sticking 
point in the talks. The text of 
a deal is practically finalized, 
with the exception of two other 
minor points that Western of-
ficials called “technical issues 
related to sanctions lifting” that 
should be solved fairly quickly. 
A Trump hangover
The U.S. placed the IRGC on 
its terrorist list in 2019, part 
of former President Donald 
Trump’s “maximum pressure” 
campaign on Iran after exiting 
the Obama-era nuclear deal, 
formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Mora transmitted the message 
to Iranian chief negotiator Ali 
Bagheri Kani that the U.S. will 
not rescind the terrorist label as 
part of a nuclear deal, but might 

negotiate the issue at a future 
point, Western diplomats said. 
Mora brought no new U.S. pro-
posals to Tehran.
While Iran didn’t back away 
from its stance, it indicated it 
was open to restarting the fro-
zen talks and to continue dis-
cussions on non-IRGC issues. 
So now Western diplomats are 
expecting Tehran to put forward 
potential alternative demands, 
giving Washington a chance to 
think about other concessions 
it could offer. The aim is to find 
a way around the IRGC hurdle 
that will let both governments 
sell the deal domestically. 
If these proposals are realistic, 
Western officials say the parties 
could meet again for physical 
talks in the coming weeks — 
but no decision has been made 
yet.
“A deal remains far from cer-
tain,” a U.S. State Department 
spokesperson said Friday. “Iran 
needs to decide whether it in-
sists on extraneous conditions 
and whether it wants to con-
clude a deal quickly, which we 
believe would serve all sides’ 
interests.” 
The Iranian side also repeated 
its official line on Friday. 
“A good and credible outcome 
is within reach if the U.S. makes 
its decision and adheres to its 
commitments,” said Irani-
an Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian. “Contacts 
continue.”

Iran firm that designation on IRGC must be 
removed but open to talks on non-IRGC subjects: Politico

Afghanistan calls on 
Iranian firms to devel-
op its mines
Deputy Industry Mining and Trade 
Minister Reza Mohtashami-Pour, 
who traveled to Afghanistan for a 
two-day visit, said Afghan officials 
have called on Iranian mining compa-
nies to develop the country’s mines.
“Afghan officials want Iranian mining 
companies to start operating in their 
country, and negotiations are sched-
uled to continue next week at the 
expert level followed by field visits,” 
Mohtashami-Pour told the ministry’s 
news portal Shata on Tuesday.
During the visit, good talks were held 
on mining cooperation and possible 
obstacles that exist due to regula-
tions and some decisions by the Af-
ghan government, as well as capaci-
ties that could be the starting points 
for Tehran-Kabul cooperation in the 
mining industry, the official said.
According to the deputy minister, 
Iranian companies, especially large 
firms, are cautious about security 
issues in Afghanistan.
“The development of Afghanistan’s 
large mines is only at the beginning 
of the way and the necessary infra-
structure requirements must be pre-
pared in this regard, however, with a 
strong extraterritorial presence in the 
field of mining, we will be sensitive 
to identifying capacities and using 
them,” he said.
During the two-day visit, Mo-
htashami-Pour met with some Af-
ghan officials and mining experts in 
Kabul, including the minister of mines 
and petroleum and his deputies, offi-
cials of the ministry of foreign affairs, 
and the president of the Afghanistan 
precious stones association.

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

Iran-China parlia-
mentary friendship 
group outline future 
plans
On Sunday, the chairman and mem-
bers of the Iran-China parliamentary 
friendship group held a symposium 
with Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian and his econom-
ic and consular deputies, as well as 
other senior officials of the Iranian 
Foreign Ministry.
In the meeting, the foreign minister 
listened to the views of the delegates 
and described the Tehran-Beijing re-
lations as “strategic”.
Amir Abdollahian underlined the role 
of parliamentary diplomacy in the 
platform of the Iran-China parliamen-
tary friendship group and outlined 
the latest state of the Sino-Iranian 
relations and also Iran’s approach to 
the implementation of the roadmap 
for ties with China.
Meanwhile, Amirabadi Farahani, 
chairman of the parliamentary friend-
ship group, thanked Amir Abdolla-
hian for his attention to the role of 
parliament and people’s representa-
tives in overseeing the mainstream 
of political relations, especially the 
Islamic Republic of Iran’s relations 
with China.
Farahani reaffirmed the support of 
the friendship group for the expand-
ing all-out ties with Beijing.
In the meeting, Mahdi Safari, the 
Deputy Minister for Economic Diplo-
macy, also outlined various aspects 
of Iran’s economic ties with China 
and Pakistan and gave an update on 
the situation in the border markets of 
Iran and Pakistan. 
He further answered questions from 
lawmakers.
Meanwhile, Reza Zabib, an assistant 
to the foreign minister and director 
general for Asia and Oceania Affairs 
of the Foreign Ministry explained the 
latest state of ties between Tehran 
and Beijing.
In March 2021, Iran and China signed 
a strategic partnership to increase 
cooperation and trade relations over 
the next 25 years. Under the agree-
ment, the Chinese will invest heavi-
ly in Iran’s oil industry, the National 
Iranian Gas Export Company and the 
National Iranian Petrochemical Com-
pany, as well as Iran’s transportation 
infrastructure.

Govt., private sec-
tor discuss current 
year’s budgetary 
regulations

The 109th dialogue council of 
the government and the private 
sector was held in Tehran on 
Monday, in which the impacts of 
the implementation of the cur-
rent year’s budgetary policies 
and the new minimum wages 
on the production sector and on 
the economy were discussed.
The meeting was attended by 
senior officials including Fi-
nance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi 
and Head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) Gho-
lam-Hossein Shafeie, the ICCI-
MA portal reported.
In this meeting, the members 
of the council stressed the need 
for the implementation of Article 
191 of the Labor Law to adopt 
special measures for production 
units with less than 10 workers 
in order to reduce the conse-
quences of unemployment due 
to the increase in the minimum 
wage ceiling in small and medi-
um-sized enterprises (SMEs).
A report was also presented 
in the meeting, on the perfor-
mance of the dialogue council 
and the government’s business 
support committee in the previ-
ous Iranian calendar year (end-
ed on March 20).
At the beginning of the meeting, 
Khandouzi, who is the chair-
man of the government and 
private sector dialogue council, 
said: “The purpose of starting 
this process [the collaboration 
between government and the 
private sector] is to achieve eco-
nomic stability. We need to work 
together to pass this transition 
period and then start major re-
forms in the economy.”

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

Iran ready to swap 
Turkmenistan’s gas 
to Armenia
Iranian Oil Minister Javad Oji 
has expressed the country’s 
readiness for swapping Turk-
menistan’s natural gas to Arme-
nia, Shana reported.
Oji made the remarks in a meet-
ing with Armenian Minister of 
Territorial Administration and 
Infrastructure Gnel Sanosyan in 
Tehran on Monday.
Speaking in this meeting, the 
Iranian minister also expressed 
the National Iranian Gas Com-
pany’s (NIGC) readiness for 
increasing gas exports to neigh-
boring Armenia.
“Negotiations for gas swap 
from Turkmenistan to Armenia 
have started and we will soon 
achieve good results in this re-
gard due to the high capacity of 
the country’s gas network,” Oji 
told Shana after the meeting.
“Today, during the negotiations, 
good agreements were reached 
on increasing gas exports, 
petrochemical products, and 
comprehensive development of 
mutual ties,” he said.
Iran and Armenia have been 
cooperating for years in gas 
and electricity swap, and two-
way economic and political ties 
have grown in tandem with an 
increase in trade.
The two countries signed a 
gas-for-electricity barter deal in 
2004, based on which, for a 20-
year period, Iran would export 
gas to Armenia to be consumed 
by the country’s power plants, 
and in return, Iran imports elec-
tricity from Armenia.
Armenia has been importing 
gas from Iran since mid-2009.

Hojjatollah Abdolmaleki, the minister of 
cooperatives, labor, and social welfare, 
has praised the performance of the Na-
tional Iranian Tanker Company (NITC) 
during a visit to the 26th International 
Oil, Gas, Refining and Petrochemical 
Exhibition of Iran (Iran Oil Show 2022).
Speaking to the press on Monday, 
Abdolmaleki said NITC is one of the 
world’s top three shipping companies 
active in the field of oil and oil products 
transportation.
The official underlined some of the 
achievements of the company over 
the past few months and noted that oil 
shipment by the NITC fleet has almost 
doubled since the new government 
took office in July 2021.
“The National Iranian Oil Company 
(NIOC) is currently facing no problem 
for shipping crude oil all around the 
world because NITC has enough ca-
pacity to meet all NIOC’s demands,” 
the minister said.

Abdolmaleki further noted that his min-
istry is going to support NITC for the 
domestic manufacturing of oil vessels, 
saying: “We support this company us-
ing the facilities provided by affiliated 
banks in order to build oil tankers in-
side the country.”
Elsewhere in his remarks, the official 
mentioned his ministry’s plans also 
for supporting knowledge-based com-

panies and said the subsidiaries of his 
ministry are taking positive measures 
toward knowledge-based production.
Back in April, Managing Director of the 
National Iranian Oil Company (NIOC) 
Mohsen Khojasteh-Mehr had praised 
the significant role of the NITC in 
boosting the country’s oil exports dur-
ing the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20).

Underling the significant role of the 
NITC fleet in increasing the country’s 
exports of oil and oil products, Kho-
jasteh-Mehr said: “This success (in-
creased sales of oil and gas conden-
sate) came at a time when the sanction 
conditions have become even stricter.”
“Oil export is the result of a long chain 
of activities in various sectors including 
exploration, development, production, 
and transportation and our dear col-
leagues at the National Iranian Oil Com-
pany have contributed greatly to realiz-
ing this goal,” Khojasteh-Mehr said.
The performance of the National Ira-
nian Tanker Company and the round-
the-clock efforts of the sailors of the 
company’s fleet in transporting oil and 
oil products have been at the center of 
attention of the country’s authorities 
over the past few months, as it has 
also been appreciated by the Oil Min-
ister Javad Oji and other members of 
the cabinet.

Oil shipment by NITC fleet doubled: minister

President Ebrahim Raisi ordered the beginning of 
building 100,000 units of National Housing Move-
ment in 23 new towns of the country through a 
video conference attended by Transport and Urban 
Development Minister Rostam Qasemi on Tuesday, 
the managing director of New Towns Development 

Company announced.
Alireza Jafari said that the construction of the 
mentioned units was started in the new towns of 
East Azarbaijan, West Azarbaijan, Isfahan, Alborz, 
Bushehr, Tehran, Khorasan Razavi, Khuzestan, 
Sistan-Baluchestan, Fars, Markazi and Hormozgan 

provinces.
Back in mid-April, the deputy transport and urban 
development minister announced the definite allo-
cation of about 980,000 land lots with residential 
use in the past six months for the construction of 
National Housing Movement units.
Mahmoud Mahmoudzadeh said that 1.4 million 
land lots have been also identified that their usage 
should be determined, or they should be added to 
the area, or be investigated technically by the pro-
vincial planning councils and the Supreme Council 
of Architecture and Urban Planning.
If the final task is determined, the land has been 
provided for the construction of 2.3 million hous-
ing units, he added.
According to the deputy minister, out of the four 
million units that are to be built in four years, 3.2 
million are in urban areas and 800,000 in the rural 
regions.
The provided lands are the lands of the Ministry of 
Transport and Urban Development and so far, no 
land has been provided from other organizations, 
the official further stated.

President orders start of building 100,000 National Housing Movement units



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Thursday, M
ay 19, 2022

Thursday, May 19, 2022 - No: 1057 

 Iran U23 football team will hold a 
one-week training camp in Bagh-
dad, capital of Iraq.
Mehdi Mahdavikia’s team will 
leave Tehran on May 22 to hold 
camp in the Iraqi city.
Iran will play two friendly matches 
with Iraq U23 team in their train-

ing camp.
Iran prepare for the AFC U23 
Asian Cup to be held in Uzbekistan 
from June 1 to 19.
Hosts Uzbekistan, the 2018 
champions, will have Iran, Qatar 
and newcomers Turkmenistan to 
contend with in Group A.

Iran U23 foot-
ball team to 
hold camp in 
Baghdad

Iran, Slovakia stress 
expansion of ties
Slovak Deputy Foreign Minis-
ter Ingrid Brockova, who was 
visiting Tehran, held talks with 
Iranian Deputy Foreign Minister 
for Economic Diplomacy Mahdi 
Safari on Monday.
According to the Iranian Foreign 
Ministry, the two diplomats ex-
changed viewpoints on how to 
expand economic cooperation 
between the two countries.
Safari touched on Iran’s potential 
in the fields of energy, petro-
chemicals, pharmaceutical and 
food industries as well as new 
and knowledge-based technol-
ogies, expressing readiness for 
cooperation with the Slovak side.
The deputy foreign minister for 
economic diplomacy said phar-
maceutical and medical indus-
tries, including production of 
coronavirus vaccines, are anoth-
er area where the two sides can 
cooperate.
For her part, Brockova expressed 
pleasure over her visit to Iran, 
expressing hope that holding 
a joint economic commission 
session will mark a major step in 
expansion of trade cooperation 
between the two countries.
Brockova also met on Monday 
with Iranian Deputy Foreign 
Minister for Political Affairs Ali 
Bagheri Kani. 
During the meeting, Bagheri Kani 
touched on the recent global 
food crisis that has made food 
security a priority for many coun-
tries more than ever before.
Therefore, he suggested, efforts 
should be made to address glob-
al concerns about food security 
and energy security, which he 
described as two strategic pil-
lars of national security for each 
country.
He said that concerns about food 
and energy security should be 
used as an opportunity for in-
teraction, cooperation and even 
solidarity among countries to se-
cure a clear vision for the future.
Even before the Ukraine war, 
the world was grappling with a 
difficult food shortage driven by 
a combination of crises such as 
the Covid-19 outbreak and man-
made climate change, as well 
as growing expenses that have 
broken the backs of low-income 
people in poor countries.
“The war in Ukraine — a major 
‘breadbasket’ for the world — is 
deepening these challenges on 
an unprecedented scale. In the 
immediate, swift and bold action 
is required by both wealthy and 
low-income nations to avert fur-
ther humanitarian and economic 
catastrophe,” United States Insti-
tute of Peace wrote on Monday.

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

Paykan defeat Nak-
hon Ratchasima at 
Asian Club Volley-
ball Championship
Iran’s Paykan defeated Nakhon 
Ratchasima QminC VC from 
Thailand 3-1 (25-23, 23-25, 
25-18, 25-13) in Pool A of the 
2022 Asian Men’s Club Volleyball 
Championship at Azadi Hall here 
on Monday.
Paykan will play Iraqi team Erbil 
on Wednesday in the competi-
tion’s quarterfinals.
Paykan, the most decorated 
Asian club, started the campaign 
on Saturday with a win over Iraqi 
side South Gas and beat Japan’s 
Suntory Sunbirds on Sunday.
Pool B consists of Al-Rayyan 
(Qatar), Taraz VC (Kazakhstan), 
Shahdab Yazd (Iran) and Erbil 
Sport Club (Iraq).
The winners of the Asian Men’s 
Club Volleyball Championship 
will qualify for the FIVB Volleyball 
Men’s Club World Champion-
ship.

How to Eat 
Healthy on a Budget

By: PARISA JAMADI

Source: https://money.usnews.
com/money/blogs/my-money/
articles/how-to-eat-healthy-on-
a-budget

Many people want to eat healthy foods, 
but when it comes to doing it, the cost 
can be a deterrent. Of Americans in 
fair or poor health, 30% say they often 
choose less healthy options because of 
the cost, according to the International 
Food Information Council. 
Think About Food as Fuel
Your body requires a certain number of 
calories to function properly. While that 
number varies from person to person 
and can change depending on your 
health goals, you should have an idea 
of how much fuel you need to put in 
your body to get through the day. You 
can find calculators online that can 
give you a recommended number of 
calories for your size, but if you don’t 
feel like counting calories or tracking 
meals, try listening to your body.
Think of your stomach like the gas tank 
of your car. You wouldn’t pour more 
gasoline into it than your tank can hold. 
By eating when you are hungry, and not 
when you’re stressed or bored, you can 
stop overeating and overspending.
Reduce Food Waste
Do you frequently discard unused food 
items? Is your fridge routinely emp-
ty? Part of developing financial health 
along with nutritional health requires 
examining how much food you need, 
how much you have been consuming 

and how much you purchase and don’t 
use.
If you realize you waste a lot of food, 
ask yourself why. Maybe you’re gro-
cery shopping while hungry, filling the 
cart with more food than you need. Or 
perhaps you have trouble finding the 
time or motivation to cook. Reviewing 
your habits can help you identify why 
you’re overspending on groceries or 
tossing unused items. Once you iden-
tify the root cause of the issue, you can 
come up with ways to tackle it. Buying 
food items you don’t need? Make a list 
and stick to it. No time to cook? Start 
prepping your meals ahead of time to 
speed up the process.
Stop Buying Junk Food and Treats
Even if your goal isn’t to lose weight, 
cutting back on how much food you 
buy can help you lead a healthier life-
style and save money. Start by cutting 
back on meal extras that you know 
aren’t healthy, such as desserts.
And while part of a healthy lifestyle may 
include or even require snacking, make 
sure you snack with purpose. Rather 
than reaching for an open bag of chips, 
pack a measured portion, so you’re not 
tempted to overdo it. When you shop 
for groceries, have some items in mind 
for healthy snacks instead of perusing 
shelves of processed, empty calories. 

Veggies such as carrots and celery 
make for nutritious snacks, along with 
nuts and fruits. Healthy versions of 
chips are also available, but they tend 
to run on the pricier side. Try substi-
tuting them for healthier options like 
pretzels or crackers. If you’re feeling 
ambitious, make your own chips at 
home in the oven.
Plan to have a healthy snack or two with 
you for those hunger gaps throughout 
the day. That way, you won’t be tempt-
ed to spend money on a calorie-packed 
treat.
Educate Yourself on Healthy Eating
With the internet, accurate health infor-
mation is readily available to the mass-
es, but it’s often buried among false 
information. While fad diets certainly 
predate the web, the misleading or out-
right false testimonies of their magic 
continue to wreak havoc on unsuspect-
ing consumers. Before you design a 
healthy lifestyle for yourself, make sure 
you base it on facts.
Should you decide to try a regimented 
diet, make sure you’ve researched the 
benefits, risks and effectiveness. While 
it can be tempting to jump into a flashy 
plan with miraculous promises, do-
ing so may cause more harm than it’s 
worth, especially if the diet or regimen 
requires a hefty investment in member-

ship fees or meal costs.
Shop Smart at the Grocery Store
A huge factor in making better eating 
and money choices is where and how 
you shop for groceries. From picking 
the right grocery stores to taking ad-
vantage of loyalty programs, it is pos-
sible to shop for healthy foods when 
you’re on a budget. If you have them, 
review past receipts to help you evalu-
ate your shopping patterns and identify 
areas where you can take advantage of 
smart shopping strategies.
Learn to Cook
Home-cooked meals are often cheaper 
and more nutritious than takeout or 
frozen dinners. For those who don’t 
know their way around a kitchen, how-
ever, whipping up a quick dinner may 
feel like more trouble than it’s worth. 
But picking up even a few basic skills 
can transform the dishes you cook at 
home. You don’t need to shell out for 
expensive cooking classes. Surf the 
web for free or low-cost community 
classes or free YouTube videos.
Once you get the basics under control, 
try adjusting some of the meals you al-
ready cook to make them healthier. For 
instance, you can try baking your fa-
vorite foods instead of frying them, or 
substitute healthier ingredients, such 
as cauliflower, for unhealthy ones, such 

as potatoes.
Get creative. Even if you don’t have a 
ton of variety in recipes at first, cutting 
out the preservatives, artificial ingre-
dients and other additives from pro-
cessed foods can help start you on the 
right path.
Research Restaurant Menus and 
Healthy Options
Eating at restaurants can tempt you 
to overspend and overeat. Try to limit 
how much you eat out, but when you 
do head to a restaurant, check out the 
menu before you go. Many restaurants 
now include entire menu sections dedi-
cated to health-conscious diners. While 
you can bet on finding a basic salad 
almost anywhere, it’s helpful to find 
meals you’ll actually be excited about, 
even if it’s not the cheeseburger you 
crave.
Planning ahead can also help you avoid 
busting your budget as well as your 
gut. Because you’ll know exactly what 
you’re going to order ahead of time, 
you won’t be tempted by costly add-
ons like alcoholic beverages, appetiz-
ers and dessert. Keep portion control 
in mind, too. American restaurants 
notoriously serve more food than is 
recommended for a meal. Consider 
sharing a meal with a friend or saving a 
portion for later.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), surpasses 
1.6 million points after 20 months on 
Tuesday.
The index gained 22,225 points to 
1,606,025 during the Tuesday trades.
As published on the website of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 58.919 
billion securities worth 351.381 tril-
lion rials (about $1.171 billion) were 
traded at the exchange during the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday, May 13).
As reported, 27.161 billion securities 
worth 178.394 trillion rials (about 
$594.646 million) had been traded at 
the TSE, which is Iran’s major stock 
exchange, during the week ended on 
May 6.
TEDPIX rose 145,000 points (10.5 
percent) in the past Iranian month 
Farvardin, the first month of the Ira-
nian calendar year (March 21-April 
20).
TEDPIX is expected to follow a mild 
upward trend in the current Irani-
an calendar year 1401 (started on 

March 21), a market analyst told 
IRNA on April 3.
“The capital market index experi-
enced a significant decline in [the 
Iranian calendar year] 1399 (ended 
on March 20, 2021) and the transac-
tions at this market also undergone 
some correction in the previous year. 
Therefore, it seems that given the rel-
ative stability of macroeconomic var-
iables, 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 is-
sues, as well as government and cen-
tral bank exchange rate policies fol-
lowing a possible nuclear agreement.
Transparency in the economic poli-
cies of the new government, as well 
as the resolution of issues related to 
the nuclear deal, can create stable 
conditions for the country’s econ-
omy, which can in return ensure a 
good outlook for the capital market, 
the analyst added.

TEDPIX surpasses 1.6m points after 20 months

 Iranian Finance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi held a meet-
ing with Cuba’s Deputy Prime Minister 
Ricardo Cabrisas Ruiz in Tehran on 
Tuesday, during which the officials 
stressed the expansion of economic ties 
between the two countries.
Speaking in this meeting, Khandouzi 
noted that the Iranian government has 
always welcomed the establishment of 
long-term and stable economic relations 
with Latin American countries, especial-
ly Cuba, the Economy Ministry’s news 
portal Shada reported.
“Given the excellent political relations 
between the two countries, Cuba is of 
particular importance to the Islamic Re-
public of Iran,” he added.
Referring to the history of cooperation 
between the two countries in the fields 
of health and agriculture, Khandouzi 
emphasized the need to improve eco-
nomic relations between the two coun-
tries and said: “We are expected to take 
more serious steps to develop coopera-

tion and implement agreements.”
The minister further pointed to the lack 
of proper knowledge regarding busi-
ness and economic opportunities and 
advantages of trade and investment 
between the two countries as the most 
important reason for the weak trade 
collaborations between Iran and Cuban 
private sectors.
He then announced Iran’s readiness to 
hold online meetings with the presence 
of representatives of the government 
and private sectors of Iran and Cuba in 
order to exchange knowledge about the 
business and investment opportunities 
of the two countries.
The official also pointed to the lack of 
appropriate legal frameworks to support 
the activities of the Iranian private sector 
in Cuba and stressed the need to finalize 
agreements to encourage and support 
mutual investment and avoid double 
taxation between the two countries.
Cabrisas Ruiz for his part, explained 
his country’s economic development 

plans and priorities for economic de-
velopment, and enumerated some of 
the negative factors affecting the Cuban 
economy, such as the economic sanc-
tions, the negative effects of Covid-19 
pandemic, climate change and the 
Ukraine war.
The official further announced his coun-
try’s readiness to use the experiences 
and capabilities of Iranian companies 
in the implementation of important eco-
nomic projects in Cuba.
He also pointed to the high capacity of 
Iranian companies in various sectors 
including agriculture, energy and health 
and emphasized the need to increase 
long-term economic cooperation be-
tween the two countries.
As the special envoy of the Cuban presi-
dent, Cabrisas Ruiz headed a high-rank-
ing delegation to Iran with the aim of 
meeting with the officials of the Islamic 
Republic and to attend the 18th meeting 
of the two countries’ Joint Economic 
Committee.

Tehran, Havana confer on expanding economic ties
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رئیـس اتحادیه فروشـندگان خودرو 
اصفهـان بـا اشـاره بـه نارضایتـی 
مشتریان از خودروهای صفرکیلومتر 
داخلی، گفت: هیـچ پیش بینی برای 
بازار خودرو نمی توان کرد تـا واردات 

خـودرو انجام شـود.
گفت وگـو  در  جلوانـی  علیرضـا 
بـا ایسـنا دربـاره نوسـانات قیمـت 
خـودرو، اظهـار کـرد: متأسـفانه هر 
روز کیفیت خودروهای داخلی پایین 
می آید و به جـای افزایـش کیفیت و 
رضایت مشـتری، تمام مشـتریان از 
خودروهـای صفرکیلومتـر ناراضـی 

هسـتند.
وی توضیـح داد: به ویـژه زمانـی که 
بـه نمایندگی هـای خودروهـای 
سـایپا مراجعـه می کنیـم، تمـام این 
خودروهـا دارای یک عیـب موتوری 
هسـتند که حتی خـود نمایندگی ها 
هـم قـادر بـه برطـرف کـردن ایـن 

عیب نیسـتند.
رئیـس اتحادیه فروشـندگان خودرو 
اصفهـان بـه دلیل نوسـانات شـدید 
قیمـت خـودرو اشـاره کـرد و گفت: 
مغایـرت داشـتن عرضـه و تقاضـا و 
نوسـانات نـرخ ارز ازجملـه دالیـل 

افزایـش قیمـت خـودرو اسـت.
وی البته اظهار کرد: از هفته گذشـته 
بعـد از نوسـانات شـدید نـرخ دالر 
اندکی قیمت خودرو کاهشـی شـد و 

از سـوی دیگر تأییدیه واردات خودرو 
موجـب رکـود این بازار شـده اسـت.

جلوانـی گفت: یکـی از دالیـل رکود 
بازار خودرو این اسـت کـه همه صبر 
کرده انـد تا ببیننـد واردات خـودرو به 
چه نتیجه ای می رسـد و اگـر خودرو 
وارد کشـور شـود، صد در صد شاهد 
ریـزش قیمـت خودروهـای داخلی 

خواهیـم بود.
وی گفـت: خـودرو اگـر بـه بـازار 
عرضه شـود و اگـر قیمـت خودروها 
در شـرکت های خودروسـاز و بـازار 
آزاد یکی شـود، بـازار خـودرو اندکی 

آرام می گیـرد.
رئیـس اتحادیه فروشـندگان خودرو 
اصفهـان دربـاره انتقاد مقـام معظم 
رهبـری نسـبت بـه کیفیـت پاییـن 
خـودرو و قیمت بـاالی آن در سـال 
گذشـته، گفت: متأسـفانه این اتفاق 
رخ نـداد و بایـد مجلـس نسـبت بـه 
ایـن موضـوع رسـیدگی می کـرد و 
شرکت های خودروسـاز داخلی مورد 
رسیدگی و بازرسـی قرار می گرفتند.

وی بـه قیمـت خودروهـای داخلـی 
اشـاره کـرد و گفـت: پراید مـدل ۹۸ 
حـدود ۱۸۵ میلیـون تومـان، پرایـد 
۱۱۱ حـدود ۲۱۰ میلیـون تومـان، 
وانـت پرایـد ۱۹۰ میلیـون تومـان، 
تیبـا دو ۲۱۰ میلیـون تومـان، تیبـا 
معمولـی ۲۰۲ میلیون تومان، سـاینا 

۲۱۰ میلیون تومـان، کوییک آر ۲۳۰ 
میلیـون تومـان، کوییـک معمولـی 
۲۲۴ میلیـون تومـان، ۲۰۶ تیـپ دو 
۳۲۰ میلیـون تومـان، ۲۰۷ دنـده ای 
۴۱۰ میلیـون تومـان، سـمند ۲۹۵ 
میلیـون تومـان، پـژو پـارس ۳۲۰ 
میلیون تومـان و پژو پـارس تیوفایو 

۳۹۲ میلیـون تومـان اسـت.
جلوانـی بـا اشـاره بـه اینکـه قیمت 
خودروهـای خارجـی بـا نوسـانات 
نـرخ دالر بـاال رفت، امـا بـازار خرید 
خودروهـای خارجـی راکدتـر از 

خودروهـای ایرانـی بـود.

وی دربـاره عکس العمل مشـتریان 
در بـازار خـودرو، گفـت: اگرچه طی 
هفته هـای گذشـته خریدوفـروش 
خـودرو انجـام می شـد، امـا بـا تائید 
واردات خودرو از اواخر هفته گذشـته 
دیگر مشـتری در بازار نیست و همه 
صبـر کرده انـد تـا خـودرو ریـزش 
قیمـت داشـته باشـد و امـا از زمـان 
این تأییدیه، بـازار خودرو راکد شـده 

اسـت.
رئیـس اتحادیه فروشـندگان خودرو 
اصفهـان تأکید کـرد: خودروسـازان 
قیمـت  کاهـش  اجـازه  داخلـی 

خـودرو را نمی دهنـد، چراکه بسـیار 
متضـرر می شـوند؛ امـروز قطعـات 
خـودرو موجود در بـازار بسـیار گران 
اسـت و خودروسـازان ناچارنـد برای 
دریافـت قیمـت موردنیـاز خـود، بـا 
فراخـوان قطعـه، آن را بـا کم تریـن 
نـرخ خریـداری کننـد، به ایـن دلیل 
کیفیـت خـودرو هـرروز کاهـش 

بـد. می یا
وی تصریـح کـرد: فعـًا هیـچ 
پیش بینـی بـرای بـازار خـودرو 
نمی تـوان کـرد تـا واردات خـودرو 

انجـام شـود.
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با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان، 
طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های آبی 

در 52 روستای منتخب آغاز شد.
این طرح که برای سومین سال  در 
پیاپی به اجرا در می آید کارشناسانی از 
معاونت های بهره برداری و توسعه آب، 
خدمات مشترکین و دفتر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به همراه مدیران آبفای 
مناطق خودگردان روزهای سه شنبه 
هر هفته با حضور در روستاهای منتخب، 
روش های صرفه جویی در مصرف آب را به 

روستاییان آموزش می دهند.
ممنوعیت مصارف غیر شرب آب شبکه 
توزیع، معرفی سامانه های خدمات غیر 
حضوری و ارتباطات با مشتریان، چگونگی 

گزارش انشعاب غیر مجاز به شرکت 
آبفا، چگونگی استفاده از لوازم کاهنده 
مصرف آب نظیر پرالتورها، سردوش ها، 
فالش تانک های کم مصرف، شیرآالت 
فشاری زمان دار، اهرمی و الکترونیکی از 
جمله موضوعاتی است که در طرح »سه 
شنبه های آبی« به روستاییان آموزش 

داده می شود.
طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های 
آبی امسال در 52 روستای منتخب 
استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 69 
هزار نفر در مدت چهار ماه اجرا می شود 
و در نخستین هفته از اجرای آن، ویست 
خوانسار، حتم آباد قهجاورستان و علی 
آباد چادگان میزبان کارشناسان آبفا 

خواهد بود.

سرپرست آبفای استان اصفهان در پیام 
خود با اشاره به این که از مجموع 1302 
روستای استان تعداد 949 روستا تحت 
پوشش خدمات این شرکت قرار دارند 
گفت: خشکسالی های مستمر و کاهش 
آبدهی منابع محلی موجب شده تا در حال 
حاضر آب مورد نیاز 305 روستا در طول 

سال به صورت سیار تأمین شود.
ناصر اکبری هدف از اجرای طرح سه 
شنبه های آبی را آموزش مدیریت مصرف 
آب به روستاییان عنوان کرد و گفت: بعد از 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی، طرح های مختلف فنی 
و فرهنگی در روستاهای استان اصفهان به 
اجرا در آمد که از جمله می توان به اجرای 
300 کیلومتر خط انتقال و شبکه آبرسانی 

در مدت 100 روز برای تأمین آب شرب 
پایدار روستاییان اشاره کرد.

وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی نیز 
امسال برای سومین سال پیاپی است 
که طرح سه شنبه های آبی در تعدادی 
از روستاهای استان اجرا می شود چرا 
که معتقدیم همکاری روستانشینان در 
مصرف بهینه آب، گام بزرگی در آبرسانی 

پایدار به سایر مناطق محروم خواهد بود.
سرپرست آبفای استان اصفهان گفت: در 
شرایطی که هنوز آب مورد نیاز ساکنان 
بیش از 300 روستای استان به سختی و با 
استفاده از تانکرهای سیار تأمین می شود، 
آموزش روش های صرفه جویی در مصرف 
آب باید همچنان در اولویت نخست 

برنامه های فرهنگی باشد.

اسـتاندار اصفهـان از تخلیـه یکصـد مدرسـه در ایـن اسـتان 
به دلیل فرونشسـت زمین خبر داد و گفت: توسـعه مـدارس در 

مناطـق محـروم بایـد در اولویت باشـد.
سـید رضـا مرتضـوی در گردهمایی رییسـان مجامـع خیران 
مدرسـه سـاز کشـور اظهار داشـت: تعلیـم و تربیـت و زندگی 
آینده کودکان این سـرزمین در گرو سـاخت مدارس اسـت که 
در این عرصه شـاهد حضـور افـراد خیرخـواه و به ویـژه خیران 

مدرسه سـاز هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه 330 مدرسـه توسـط خیـران در اسـتان 
اصفهـان سـاخته شـده اسـت، افـزود: بـا پرداختن به مسـائل 

فرهنگـی قـادر بـه رفـع محرومیت زدایـی خواهیـم بـود.
اسـتاندار اصفهان به گالیه منـدی برخی از خیران مدرسه سـاز 
اشـاره کرد و افـزود: افـرادی که بـه ایـن عرصـه ورود می کنند 
باید تکریم شـوند، مسـیر برای امور خیر باز شـود و دولت برای 

حمایت از آنهـا گام بردارد.
وی بـا اشـاره بـه آمـوزش برخـی از مباحـث درسـی در دوران 
تحصیلی مدارس، تصریح کـرد: در زمان حاضر تغییر محتوایی 

کتاب های درسـی یـک ضرورت اسـت.
رئیس جامعه خیران مدرسـه سـاز کشـور نیـز در این مراسـم 
گفت: ورود اتباع افغانسـتان به ایران و رشـد مهاجرت باعث دو 
شیفته شـدن برخی از مدارس شهرسـتان هایی مانند تهران و 
البـرز و افزایش جمعیت دانش آمـوزان در تعـدادی از کالس ها 

شـده است.
ناصر قفلی به خیران مدرسـه سـاز و کمبود زمین برای احداث 
اشـاره و اضافه کرد: در بیشـتر مـدارس شهرسـتان های تهران 

تعداد دانـش آموزان در کالس از 30 به 60 نفر رسـیده اسـت.
وی مهاجرت مردم از نقـاط جنوبی و مرکزی به تهـران را عامل 
دیگر کمبود مدارس در شهرسـتان های اسـتان تهران دانست 

و گفت: در تهران و البرز به سـاخت 600 مدرسـه نیاز است.
فلـی با اشـاره بـه اینکـه جمعیـت خیـران بایـد از 40 هـزار به 
۸0 هـزار نفـر افزایش یابـد، افـزود: حدود چهـار هـزار میلیارد 
تومـان آورده از سـوی خیران جمع آوری شـده اسـت کـه باید 

2 برابر شـود.
رییـس جامعـه خیـران مدرسـه سـاز از کمبـود 30 درصـدی 
مدارس در کشـور خبـر داد و افـزود: چالش کمبود مـدارس به 
حدی اسـت که اگر خیـران بـا صد درصـد ظرفیت خـود برای 

سـاخت مدرسـه اقدام کننـد باز هـم بـا کمبـود مواجهیم.
وی گفت: بایـد از نوآوری برای سـاخت مدارس اسـتفاده کرد و 

بین یک تا پنـج کالس را در هر مدرسـه با این روش سـاخت.
قفلـی بـه کمبـود 13 هـزار سـرویس بهداشـتی در مـدارس 
کشـور اشـاره کرد و گفت: پنج تا 6 هزار سـرویس بهداشتی در 

مدرسـه ها به نوسـازی نیـاز دارد.

رییـس مجمـع خیران مدرسـه سـاز اصفهـان نیـز با اشـاره به 
یکهزار و 500 خیر مدرسه ساز در اسـتان اظهار داشت: تاکنون 
هشـت هزار کالس در استان توسط خیران سـاخته شده است.
مجتبـی مالاحمـدی بـه نهضت هنرسـتان سـازی در اسـتان 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: در یـک شـب تفاهم نامه سـاخت 32 
هنرسـتان امضا شـد که امسـال و سـال آینده در جـوار صنایع 

سـاخته می شـود.
وی ایـن نهضـت را بـا هـدف افزایـش مهـارت آموزی دانسـت 
و گفـت: برای سـاخت هـر هنرسـتان بیـن 15 تـا 20 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اسـت که توسـط خیران مدرسـه سـاز تأمین 

می شـود.
در پایان این مراسـم، تفاهم نامـه همکاری بیـن مجمع خیران 
مدرسه سـاز کشـور و مسـئوالن وزارت آموزش و پرورش امضا 

. شد

با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان آغاز شد؛

اجرای طرح سه شنبه های آبی برای سومین سال پیاپی در روستاهای استان اصفهان

استانداراصفهان در گردهمایی رئیسان مجامع خیران مدرسه ساز کشور:

تخلیه ۱۰۰ مدرسه استان به دلیل فرونشست

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان:

خودروسازان اجازه کاهش قیمت نمی دهند

محمدجـواد براتـی مدیر روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکه در 
گفت وگو بـا خبرنگار فـوالد اظهار کرد: امـروزه نقش و جایـگاه روابط 
عمومی ها به مراتب بیشـتر از گذشـته بر همگان روشـن شـده است 
و مدیـران سـازمان های پیشـرو به خوبـی می داننـد عملکـرد روابط 
عمومی سـازمان ها نقشی بسـزا در پیشـبرد اهداف سـازمان و هموار 
کردن مسـیر پیـش روی آن دارند و نقشـی که در دهه های گذشـته 
حداقلی و کم فروغ بـود، در دنیای ارتباطات و گسـترش فناوری های 

نوین ارتباطی به نقشـی اسـتراتژیک و اثرگذار تبدیل شـده اسـت.
وی گفت: شـرکت فـوالد مبارکه نیز بـا عنایت بـه مختصـات ویژه و 
ویژگی هـای منحصربه فرد خود طبیعتـاً نیازمند یـک روابط عمومی 
پویـا، بـه روز و اثربخش اسـت تـا بتوانـد از جایـگاه ویژه این شـرکت 
به خوبی صیانت کنـد و افکار عمومـی را از دسـتاوردهای غرورآفرین 

این مجموعـه معظـم به خوبی مطلـع نماید.
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: فوالد 
مبارکه شـرکتی بـه وسـعت ایران اسـت و تأثیرگـذاری گسـترده ای 
در صنعـت و اقتصـاد کشـورمان دارد و طبیعتـاً چنیـن شـرکتی بـا 
خصوصیاتی که ذکر شـد در زمان هـای مختلف و به فراخور مسـائل 
مختلف با سـؤاالت، شـبهات و انتقاداتی از جانب ذی نفعان و شرکای 
کسـب وکار خود اعم از سـهام داران میلیونی، کارکنان، بازنشستگان 
و مـردم منطقـه و کشـور مواجهه می شـود کـه چاالکی و بـه هنگام 
بودن روابط عمومی و اسـتفاده درسـت و علمـی از ابزارهـای نوین در 
عرصـه ارتباطات بـه تنویر شایسـته افـکار عمومی کمـک می کند و 
قدر و قیمت این شـرکت بزرگ و مولـود افتخارآمیز انقالب اسـالمی 

به خوبـی حفـظ خواهد شـد.
وی تأکیـد کـرد: افزایـش چشـمگیر تولیـدات تصویـری، برگـزاری 
رویدادهـای متعـدد بـا حضـور خانـواده بـزرگ فـوالد مبارکـه بـه 
مناسـبت های ملـی و مذهبـی و نیـز حضـور مؤثـر در همایش هـا و 
نمایشـگاههای مختلـف در اقصـی نقـاط کشـور و بعضاً کشـورهای 
دیگـر در کنـار فعالیت هایـی که بر اسـاس یـک بـاور و اعتقـاد قلبی 
در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی، توسـعه و تکامل منطقـه ای در 
روابط عمومی شـرکت انجام می پذیرد همه و همه اقداماتی هسـتند 
کـه به نوعـی جریـان افتخارآمیـز تولیـد را در ایـن مجموعـه بزرگ 

پشـتیبانی می کنـد.
براتـی بیـان کـرد: امیدواریـم بتوانیـم بـا عمـل بـه وظیفـه خـود 
انعکاس دهنـده دسـتاوردهای کارکنان تالشـگر گروه فـوالد مبارکه 
باشـیم و امید بـه آینـده را بیش ازپیـش در جامعه اشـاعه دهیـم. در 
دوره های مختلـف زحمات زیـادی در حـوزه روابط عمومی شـرکت 
صـورت گرفتـه اسـت، امـا تحـوالت سـریع در حـوزه ارتباطـات و 
اقتضائات سـال های اخیر فـوالد مبارکه را بر آن داشـته تـا با طراحی 
یـک مـدل جدیـد و عملیاتـی گام دوم و نویـن روابـط عمومـی این 
شـرکت را در آینده نزدیک کلید بزنـد و با نگاه به تجربیات گذشـته و 
ظرفیت های موجـود گام های جدیـدی برای روابط عمومی شـرکت 

برداشـته شود.

گفت:  فوالدمبارکه  شرکت  روابط عمومی  مدیر 
روابط عمومی جریان افتخارآمیز تولید را در این 
مجموعه بزرگ پشتیبانی می کند و امیدواریم بتوانیم 
با عمل به وظیفه خود انعکاس دهنده دستاوردهای 

کارکنان تالشگر گروه فوالد مبارکه باشیم.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه:

 روابط عمومی
به دنبال پشتیبانی از تولید است

گفت وگو

جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان 
اصفهان از کشـف محموله بـزرگ مواد 
اولیـه روغن موتـور به ارزش بیـش از 4 
هزار میلیارد ریال از انبـاری متروکه در 
حاشـیه شـهر اصفهـان طـی عملیات 
هوشـمندانه مأمـوران پلیـس امنیـت 

اقتصـادی ایـن فرماندهی خبـر داد.
سردار محمدرضا هاشمی فر، جانشین 
فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان اظهار 
داشت: در راسـتای طرح تشدید مبارزه 
با کاالهای قاچـاق و احتکاری، مأموران 
پلیـس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی 
انتظامی اسـتان اصفهـان با اشـرافیت 
و هوشـمندی باالی خود مطلع شـدند 
مقدار زیـادی مـواد اولیه روغـن موتور 
در یک انبـار متروکـه واقع در حاشـیه 
شـهر احتـکار شـده کـه بالفاصلـه 
موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار 

دادنـد.
وی افـزود: مأمـوران پـس از تکمیـل 
تحقیقـات خـود و کسـب اطالعـات 
الزم در ایـن خصـوص طـی هماهنگی 
بـا مرجـع قضایـی از ایـن انبـار بازدید 
کردنـد کـه در نتیجـه این عملیـات 5 
میلیـون و 200 هـزار لیتـر مـواد اولیه 

تولیـد روغـن موتور کشـف شـد.
هاشـمی فر ارزش محموله مکشـوفه را 
برابـر ارزیابی کارشناسـان مربوطه بالغ 
بـر 4 هـزار و ۸60 میلیـارد ریـال اعالم 
کرد و گفت: در بررسـی های تخصصی 
صورت گرفته، مشـخص شـد این مواد 
اولیـه متعلق بـه یکـی از شـرکت های 
صنعتـی اسـت کـه یـک سـال اسـت 
آن هـا را در این انبار متروکـه نگهداری 
و از ارائـه به کارخانجات و شـرکت های 
تولیـد روغـن موتـور خـودداری کرده 

اسـت.
جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان 
اصفهـان بیـان کـرد: بـر اسـاس نظـر 
کارشناسـان اعـالم هزینـه 4 بشـکه 
از ایـن مـواد اولیـه معـادل پـول یـک 
خـودروی 200 میلیـون تومانی اسـت 
و ایـن موضـوع نشـان می دهد کـه اگر 
ایـن حجـم از مـواد اولیـه در اختیـار 
شـرکت های تولیـدی قـرار می گرفت، 
روغـن موتور با حجـم بسـیار باالیی در 

کشـور تولیـد می شـد.
وی یکـی از علت هـای وقـوع ایـن 
گونه تخلفـات را ارائـه بـدون برنامه ارز 
ترجیحی بـه افـراد ناالیق عنـوان کرد 
و گفـت: افـراد سـودجو و فرصت طلب 
با دریافت ارز ترجیحـی کاالهای مورد 
نیاز را وارد کشـور کرده و سـپس آن ها 
را احتـکار می کنند تـا در زمـان گرانی 
بـا قیمـت گـزاف آن هـا را بـه فـروش 
برسـانند که بـه نظر مـن کار ایـن عده 

خیانتـی بـزرگ در حـق ملت اسـت.
هاشـمی فر نوع تخلـف صـورت گرفته 
را در کشـور بی سـابقه عنـوان کـرد و 
خاطرنشـان کرد: در حالی این کشـف 
بزرگ توسـط پلیس امنیـت اقتصادی 
اسـتان اصفهـان در یکـی از انبارهـای 
متروکـه حاشـیه ای رخ داده کـه امروز 
بیشتر کارخانجات و شرکت های تولید 
روغـن موتـور بـا مشـکل کمبـود مواد 
اولیـه مواجـه هسـتند و در سـالی کـه 
بـه نـام تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال 
آفریـن مواجـه هسـتیم، می بینیم که 
ایـن اقدام بـه طـور واضح هم بـه تولید 
کشـور ضربه می زند و هم شـرکت های 
دانـش بنیـان را در بـه دسـت آوردن 
مواد اولیه دچار مشـکل می کنـد و هم 

اشـتغال زایی را از بیـن می بـرد.
جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان 
اصفهان با بیـان اینکه طـی هماهنگی 
بـا مرجـع قضایـی تمامـی عوامـل 
اصلـی احتـکار ایـن محمولـه تحـت 
پیگـرد قانونـی قـرار گرفتـه و بـا آن ها 
برخوردهـای الزم صـورت خواهـد 
گرفت، بیـان کـرد: این یک هشـداری 
جدی بـه تمـام کسـانی کـه در زمینه 
قاچـاق و احتـکار کاالهـای اساسـی و 
مـورد نیـاز مـردم فعالیـت می کننـد، 
اسـت که بداننـد پلیـس بـا قاطعیت و 
بدون توجـه به حواشـی در ایـن حوزه 
عمـل می کنـد و مـردم هـم مطمئـن 
باشـند که بـدون هیـچ گونـه اغماضی 
با ایـن گونه افـراد برخـورد می شـود و 
پلیـس و دسـتگاه قضایـی هیـچ گونه 

تعارفـی در ایـن زمینـه نـدارد.

کشف محموله بزرگ مواداولیه 
روغن موتور در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

عملیات اجرایی احداث حدود 24 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید 
استان اصفهان با دستور رئیس جمهور آغاز شد. عملیات اجرایی احداث یکصد 
هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی تولید مسکن با دستور رییس جمهور 
و بصورت ویدئو کنفرانس در کشور آغاز شد که سهم استان اصفهان حدود 20 

هزار واحد بود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان به خبرنگار ایرنا گفت: امروز عملیات اجرایی 
حدود یکصد هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی تولید مسکن و با دستور 

رییس جمهور آغاز شد که سهم استان اصفهان حدود 24 هزار واحد است.

محمدرضا احمدی افزود: این واحدهای مسکونی در استان اصفهان در 
شهرهای بهارستان، فوالدشهر و شهر جدید مجلسی احداث می شوند.

وی اظهار داشت: امروز عملیات اجرایی احداث حدود 6 هزار و 656 واحد در 
شهر بهارستان، 14 هزار و ۷50 واحد در فوالدشهر و 2 هزار و ۸۷2 واحد در 
شهر جدید مجلسی آغاز شد. احمدی با بیان اینکه مراسم آغاز عملیات اجرایی 
این واحد امروز بصورت ویدئو کنفرانس و در جلسه شورای عالی مسکن با حضور 
رییس جمهور برگزار شد، خاطرنشان کرد: مراسم نمادین آغاز این طرح در 

استان اصفهان در شهر بهارستان برگزار شد.

سهمیه شهرهای جدید از طرح نهضت ملی مسکن 600 هزار واحد است که با 
دستور رئیس جمهور ساخت صدهزار واحد آن آغاز خواهد شد.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، 419 هزار 36۸ نفر در طرح 
نهضت ملی مسکن اصفهان ثبت نام کردند که بیشترین ثبت نام در سه شهر 

بهارستان، شاهین شهر و فوالدشهر بوده است.
علیرضا قاری قرآن با اشاره به اینکه عملیات اجرایی شروع و فونداسیون، اسکلت 
و سقف در بعضی از شهرهای استان در حال اجرا است، بیان کرد: میانگین 

پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن در اصفهان به 16 درصد رسیده است.

با دستور رئیس جمهور آغاز شد:

عملیات اجرایی 
احداث ۲۴ هزار 

 واحد مسکونی
در شهرهای جدید 

اصفهان

گزارش تصویری

بازدید کارشناسان مرکز تجارت بین الملل از شتاب دهنده بردار اتاق بازرگانی اصفهان.
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در حالی کـه دو مـاه پـس از پایان 
مذاکـرات ویـن گذشـته و امیدهـا 
بـرای از سـرگیری مذاکـرات رو 
بـه ناامیـدی گذاشـته، جـو بایدن 
-رئیـس جمهـوری آمریـکا- تیر 
دیگـری بـر پیکـر بی جـان توافق 
زد و یـک قانـون تحریمـی علیـه 
ایـران را تمدیـد کـرد. روز جمعـه 
کاخ سـفید اعـام کـرد بایـدن 
تحریم هـای ناشـی از بنـد ۱۲۴۵ 
قانـون دفـاع ملـی سـال ۲۰۱۲ 
آمریـکا را تمدیـد کـرد. گفتنـی 
اسـت تحریـم بنـد ۱۲۴۵ »قانون 
اختیـارات دفـاع ملی« سـال مالی 
۲۰۱۲ برای محـدود کردن فروش 
نفـت ایـران وضـع شـده بـود که 
بانکهـای خارجـی را کـه بـا بانک 
مرکزی ایران معامله کنند، تحریم 
می کنـد. در بیانیه کاخ سـفید آمده 
است بر اسـاس این گزارش، بایدن 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت که 
عرضه کافـی نفـت و فرآورده های 
نفتـی از کشـورهایی غیـر از ایران 
وجود دارد تـا امـکان کاهش قابل 
توجـه حجـم نفـت و فرآورده های 
نفتی خریداری شـده از ایـران یا از 
طریق مؤسسـات مالـی خارجی را 
فراهم کنـد. تمدید قانـون تحریم 
خرید نفـت ایـران در حالی صورت 
می گیـرد کـه »جـورف بـورل« 
مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه 
اروپـا بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر 
»انریکـه مـورا« معـاون خـود بـه 
تهـران، اعام کـرد کـه مذاکرات 
رفـع تحریم هـا ضـد ایـران قـرار 

اسـت به زودی از سـر گرفته شود.

• ناامیـدی ایـران بـرای 
بازگشـت بـه شـرایط قبل 

از تحریـم
ایـران پیش از تحریم هـای آمریکا 
روزانه ۲/۵ میلیون بشـکه صادرات 
نفـت داشـت امـا بعـد از تحریم ها 
کل صـادرات نفـت ایـران بـه 
3۲۰ هـزار بشـکه در روز کاهـش 
یافـت. گفتنـی اسـت در سـالهای 
اخیـر تحریم هـای اعمـال شـده 
توسـط آمریـکا باعـث شـده بـود 
کـه ایـران از ۱۰۰ میلیـارد دلبـار 
درآمـد نفتـی محـروم شـود. امـا 
شـروع مذاکـرات ویـن و افزایـش 
قیمـت نفـت بـه ۱۰۰ دالر در یک 
سـال گذشـته، تا حدودی اضطرار 
ایـران را بـرای رفـع تحریم هـا را 
از بین بـرده بـود. در واقـع مقامات 
ایرانـی امید داشـتند با روند سـریع 
مذاکـرات ویـن، توافق هسـته ای 
احیـا شـود و پـس از آن دو تـا سـه 
مـاه منتظـر بمانند تـا خریـد نفت 
از ایـران توسـط پاالیشـگاه های 
نفتـی ژاپنـی از سـر گرفته شـود و 
میلیونهـا بشـکه نفـت ایـران وارد 
بازارهـای جهانـی شـود، امـا آنان 
اکنون بـا چنیـن قانونی امیـد خود 
را از دسـت داده انـد. ضمـن اینکه 
تاجـران نفتی که پیش بینـی کرده 
بودند توافق هسـته ای نفـت ایران 
را بـه بازارهـای جهانـی برگردانـد 
دیگـر روی ایـن مسـئله حسـاب 

. نمی کننـد

• تحریـم صـادرات نفـت؛ 
کارایی بیشتر و هزینه کمتر

کاخ سـفید موظـف اسـت کـه هر 
شـش ماه یک بـار پـس از ارزیابی 
شـرایط، تأیید کند که عرضه نفت 
کافی در سـطح جهان بـرای حفظ 
تحریم هـای اعمـال شـده علیـه 
ایـران وجـود دارد و تحریم هـای 
نفتـی ایـران را تمدیـد کنـد. البته 
ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت کـه 
صـادرات نفـت ایـران کًا ممنوع 
شـود بلکـه مشـتریان هرشـش 
مـاه یکبـار مجبورنـد خریـد نفت 
از ایـران را کاهـش دهنـد و زمانی 
کـه آمریـکا تحریم هـا را لغـو کرد 
همین مشـتری ها بـه مـرور زمان 
خریدشـان را افزایـش دهنـد. امـا 
اکنـون سـؤال این اسـت کـه چرا 
آمریـکا از ابـزار نفـت اسـتفاده 
می کنـد؟ بـه طـور کلـی بررسـی 
رویکرد آمریکا نسـبت بـه ایران در 
چند سـال گذشـته نشـان می دهد 
که تقابل دو کشـور از جنبه نظامی 
و سـخت به جنبه اقتصادی و نیمه 
سـخت تغییر پیـدا کـرده اسـت و 
تضعیف اقتصـاد ایران بـا ابزارهای 
در دسـترس ایـاالت متحـده از 
جمله تحریـم بـه همراه پیوسـت 
رسـانه ای آن به اصلی ترین برنامه 
ایـن کشـور علیـه ایـران تبدیـل 
شـده اسـت. به بیان دیگـر ترجیح 
آمریـکا در تقابـل نفتـی بـا ایـران 
این بوده کـه ایجـاد محدودیت در 
صـادرات نفـت ایـران را از طریـق 
اعمال تحریم هـای نفتی پیگیری 

کند نه از طریق توقیـف و مصادره. 
ایـن ترجیـح اعمـال تحریـم بـر 
اقدامـی از جنـس نظامـی نیز یک 
دلیـل واضـح دارد و آن اینکـه ابزار 
تحریمی بـرای ایجـاد محدودیت 
در صـادرات نفت کارایی بیشـتر و 
هزینـه کمتـری نسـبت بـه دیگر 
اقدامـات دارد. در نتیجـه تـا زمانی 
کـه آمریـکا در زمین جنـگ نیمه 
سـخت اقتصادی بتواند بـه اهداف 
خـود در مواجهـه بـا ایران دسـت 
پیـدا کند دلیلـی برای تغییـر زمین 
بـازی و تسـت سـایر گزینه هایـی 
که احتمااًل شـانس آمریـکا در آنها 

کمتر اسـت وجـود نـدارد.

متفـاوت  رویکردهـای   •
تمدیـد  بـه  نسـبت 
تحریم هـای نفتـی ایـران

تحریم های اقتصادی یک کشـور 
در عرصـه روابـط بین الملـل، بـر 
الگـوی تجـارت دیگـر کشـورها 
تأثیـر می گـذارد. در ایـن میـان 
رویکـرد اتحادیـه اروپـا بـه عنوان 
مشـتری ایـران بسـیار بـا اهمیت 
اسـت. جالـب اسـت بدانیـم ایـن 
اتحادیـه دو هفتـه پیـش اعـام 
کرد در پاسـخ بـه حمله روسـیه به 
اوکرایـن، قصـد دارد ظرف شـش 
مـاه آینـده واردات محصـوالت 
نفت خـام و تا پایـان سـال واردات 
نفت پاالیش شـده از روسـیه را به 
طور کامل محـدود کنـد. اکنون با 
توجه به چنیـن شـرایطی مقداری 
عـدم حمایـت از سـوی اروپاییـان 

بـا تمدیـد تحریم هـای نفتـی از 
سـوی آمریکایی هـا می بینیـم 
کـه باعـث تضعیـف سیاسـتهای 
تحریمـی آمریکا می شـود. اکنون 
ایـران به عنـوان یک منبـع تأمین 
کننـده نفـت بـرای کشـورهای 
اروپایی مدنظر اسـت و آنان حاضر 
نیستند این منبع را از دست بدهند. 
بنابرایـن می بینیـم که در شـرایط 
حاضـر اروپاییان تمایلی بـه اعام 
مرگ برجـام ندارند؛ چراکـه با این 
کار نفـت بیشـتری از بـازار حـذف 
خواهـد شـد و ایـن در شـرایطی 
اسـت کـه قیمت هـای فزاینـده 
انرژی روند احیـای اقتصاد جهانی 
را تهدیـد می کنـد و دنیـا بیـش از 
هر زمـان دیگر بـه نفت نیـاز دارد. 
در کنـار اتحادیـه اروپا کشـورهای 
عضـو اپـک قـرار می گیرنـد کـه 
سیاسـتی متفـاوت بـا اتحادیـه 
اروپـا دارنـد. کشـورهای حاشـیه 
خلیـج فـارس و اپـک بـه عنـوان 
رقیبـان نفتـی ایـران، از انحرافاتی 
کـه در مسـیر تجـارت جهانـی به 
دلیـل تحریم نفـت ایـران حاصل 
می گـردد سـود حاصـل می کنند. 
بنابرایـن آنـان از سیاسـت تمدیـد 
تحریم هـای نفتـی ایـران حمایت 
می کننـد. هرچنـد در دوره قبل که 
تحریم هـای نفتـی ایـران تمدیـد 
شـد کشـورهای عضو اپـک تأثیر 
معنـاداری بر جایگزینی بـازار نفت 
ایـران نداشـته اند و ایـن کمبـود 
عمدتاً توسـط کشـورهای خارج از 

مجموعـه اپـک تأمین شـد.

آمریکا بخشی دیگر از تحریم های ایران را تمدید کرد!

ادامه بازی در زمین نفت

 سید امیر میریان  سوئد و فناند به عنوان 
کشورهای همسایه روسیه در واکنش به عملیات 
ویژه مسکو در اوکراین، تأیید کردند که برای 
عضویت در ناتو درخواست داده اند. این اقدام فناند 
و سوئد که عبور از خط قرمزهای امنیتی مسکو 
تلقی می شد، واکنش کرملین مواجه شده است؛ اما 
بسیاری از منابع غربی تاکید کرده اند که عضویت 
این دو کشور به سرعت انجام خواهد گرفت و بدین 
ترتیب زمینه برای افزایش حضور نظامی آمریکا و 

هم پیمانانش در شمال اروپا مهیا می شود.
• نه اردوغان به عضویت سوئد در ناتو

فناند و سـوئد در دو دهه اخیر، در مأموریت های 
ناتو در بالکان، افغانسـتان و عـراق و همچنین در 
رزمایش هـای مشـترک نظامـی متعدد شـرکت 
داشـته اند. امـا تاکنـون بـه عضویت رسـمی این 
پیمـان درنیامده انـد. گفتنی اسـت روند پیوسـتن 
بـه ناتـو بـرای یـک کشـور نامـزد عضویـت در 
این ائتـاف نظامی، یـک آزمـون واقعی اسـت. 
کشـور نامزد بایـد در ایـن آزمون، هریک از سـی 
عضو ناتو را درباره سـهم خود در برقـراری امنیت 
جمعـی و توانایـی انجـام تعهداتـش در چارچوب 
ناتـو متقاعـد کنـد. امـا در مـورد نامـزدی سـوئد 
فعـًا ترکیـه تردیدهایـی را مطـرح کرده اسـت. 
اما چـرا؟ ترکیـه همچنان سـوئد را به پشـتیبانی 
از گـروه شـبه نظامی پ.ک.ک )حـزب کارگران 
کردسـتان( متهم می کند. )از نظر ترکیه و آمریکا 
و اتحادیـه اروپا این گـروه، یک گروه تروریسـتی 
قلمـداد می شـود( حتـی آنـکارا مدعـی اسـت 
شـواهد و مدارکی مبتنی بر اقامـت اعضای گروه 
تروریستی پ.ک.ک و برگزاری جلسات هفتگی 
آنها در سـوئد در دسـت دارد. البته ترکیه مدتهای 
طوالنی است که سـوئد را به خاطر روابط نزدیک 
بـا پ.ک.ک )حـزب کارگـران کردسـتان( و ی. 
پ.ک )یگانهـای مدافـع خلق( شـماتت می کند. 
یکـی از دالیـل اصلـی ایـن مناقشـه، تعریـف و 
تفسـیر کامًا متفاوت سـوئد از مفهوم تروریست 
اسـت. سـوئد که مدافع حقوق بشـر و دموکراسی 
بـوده، از نزدیـک خواسـته های کردهـا در ترکیه 
را دنبـال کـرده اسـت حتـی بـه قیمـت آزردگی 
ترکیه. ضمن اینکه از سـال ۲۰۱9 تاکنون سـوئد 
و ترکیه بر سـر عملیات مـرزی ترکیه در شـمال 
سـوریه به نام عملیـات صلح با هم تنش داشـتنه 
انـد. بنابرایـن روزهـا و هفته هـای آینـده بـرای 
شـفاف کردن قدم هـای بعـدی ترکیـه در قبـال 
پیوسـتن سـوئد به ناتو، روزهای مهمی هسـتند.

روسیه: واکنش نشان خواهیم داد

هرچند هیچ کشـور ثالثی حق وتوی درخواسـت 
پیوسـتن بـه ناتـو را نـدارد اما روسـیه پیوسـتن 
فناند بـه ناتـو را یـک اشـتباه خوانـده و بـا آن 
مخالـف اسـت. روس ها اکنـون با یـک تناقض 
مواجه انـد؛ چرا کـه تهاجمشـان بـه اوکراین که 
به بهانه جلوگیری از گسـترش ناتو بـه مرزهای 
روسـیه آغاز شـد؛ به برانگیختن تمایل پیوستن 
یـک همسـایه دیگرش بـه ناتـو منجر شـد. در 
واقع تصمیـم پوتین بـرای تهاجـم بـه اوکراین 
تغییـر عمـده ای در افـکار عمومـی کشـورهای 
شـمال اروپا بـه وجـود آورد و بسـیاری از احزاب 
سیاسـی که دهها طرفدار بیطرفـی بودند اکنون 
روسـیه را تهدیـدی جـدی قلمـداد می کننـد و 
خواهان پیوستن به ناتو هسـتند. در این راستا در 
حالی که رسـماً اعام نشـده قطع صادرات برق 
روسـیه بـه فناند بـا تصمیم ایـن کشـور برای 
پیوسـتن به ناتو در ارتباط اسـت امـا تحلیلگران 
ایـن دو مسـئله را بـا یکدیگـر مرتبـط می دانند. 
البتـه انتظـار چنیـن واکنش هایی هم از روسـها 
بعید نبـود؛ چرا که آنها با گسـترش ناتو به شـرق 
با چند چالش اساسـی روبـه رو می شـوند. اولین 
چالـش از بین رفتن منطقـه حائل بین روسـیه و 
ناتو اسـت. جمهوری های بالتیـک منطقه حائل 
میان روسـیه و ناتـو به شـمار می رونـد بنابراین 

با پیوسـتن کشـورهایی مانند فناند بـه ناتو، به 
یکباره مرزهـای ناتو با روسـیه دو برابر می شـود 
به همین دلیل اسـت که ایـن پیوسـتن ها برای 
ناتو یک فرصت و برای روسـیه یه چالش اسـت. 
یکی دیگر از دالیل مخالفت روسـیه با گسترش 
ناتو به شرق، مسـائل اقتصادی اسـت. بر اساس 
ایـن دیـدگاه کشـورهای پیرامونـی بـر مبنـای 
ژئواکونومیکـی نقش مهمـی در اقتصاد روسـیه 
ایفا می کنند کـه در اثر گسـترش ناتو به شـرق، 
این مسـئله با چالشـی اساسـی مواجه می شود. 
اکنون روسـیه اعام کـرده در واکنش پیوسـتن 
فناند به ناتـو، اقدامـات نظامی انجـام می دهد 
)حتـی تهدیـد کـرده تسـلیحات هسـته ای در 
مرزهای خود با منطقه بالتیک را بررسـی خواهد 
کرد( اما به نظر می رسـد نهایت اقدامات روسـیه 
در این زمینه، نقـض حریم هوایی این کشـور یا 
مانورهای موشـکی و حمات سـایبری محدود 
باشـد. البتـه فنانـد و سـوئد قابلیـت سـایبری 
قوی تری نسـبت به اوکراین دارنـد و در وضعیت 
بهتـری بـرای دفـاع از خـود در مقابـل هرگونه 
حمله سایبری روسیه هسـتند. همچنین با توجه 
بـه گرفتاری هـای نیروهـای نظامی روسـیه در 
اوکرایـن، بـه نظـر نمی رسـد که کرملیـن قصد 
و توانایـی ایـن را داشـته باشـد کـه در آینـده ای 

نزدیـک وارد جنـگ دیگـری بـا یکی دیگـر از 
همسـایگان خود شـود.

• گسـترش ناتو بـه شـرق؛ تهدیدی 
بالقـوه بـرای ایران

قطعاً حضـور ناتـو در منطقه تهدیداتـی را برای 
ایران به ارمغان خواهد آورد. با توجه به شـرایط 
نظـام بین الملـل، دور از ذهن نیسـت دومینوی 
پیوسـتن به ناتـو کم کم بـه همسـایگان ایران 
نیـز سـرایت کنـد. در ایـن راسـتا از آنجایی که 
موضـوع پیوسـتن ایـران بـه ناتـو بـا توجـه به 
اصول قانـون اساسـی و سیاسـت های خارجی 
ایـران بعیـد بـه نظـر می رسـد ایـران بایـد در 
تعامل با ناتـو، منافع خود را براسـاس عقانیت 
ترسـیم کند. این منافع در چارچوب تنش زدایی 
بـا دیگـر کشـورها به ویـژه کشـورهای منطقه 
تعریـف می شـود. بـرای نیـل بـه ایـن هـدف، 
ایـران ناگزیر بـه اعتمادسـازی و امنیت سـازی 
اسـت. این قبیل اقدامـات می تواند به سیاسـت 
تنش زدایـی کمـک نمـوده و ضریـب اعتماد و 
امنیـت را ارتقا بخشـد. ایـران می توانـد ضمن 
حفظ اصـول خود و تقویـت بازدارندگـی، دامنه 
همکاری هـای منطقـه ای خـود را در زمینـه 
امنیـت توسـعه داده و حتی بـا ایجـاد تعامات 
اقتصـادی، کانون های بحـران را مدیریت کند.
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وزیر آموزش وپرورش با ابراز خرسندی از اینکه طرح »استعدادیابی و هدایت 
ورزشی دانش آموزان« از اصفهان آغاز شده و از پشتوانه علمی برخوردار است، 
ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید در تاش هســتیم، تمامی فعالیت های 
وزارت آموزش وپرورش دارای پشتوانه علمی و پیوست فرهنگی باشد. یوسف 
نوری در آیین افتتاح نخستین طرح استعدادیابی و هدایت ورزشی دانش آموزان 
در ورزشگاه آزادی اصفهان افزود: امروزه دیگر کنکور و مدرک باعث رستگاری 
دانش آموزان نمی شود و تقویت همه جانبه مهارت های جسمانی آنان سبب 

پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

وی گفت: یکی از ساحت های ۶ گانه سند تحول بنیادین بحث تربیت بدنی 
دانش آموزان است که با اجرای طرح استعدادیابی و هدایت ورزشی و تقویت 
بعد جسمانی آنها عاوه بر افتخار آفرینی در مسابقات ورزشی می تواند برای 

جامعه هم نافع باشند.
نوری ادامه داد: بعد جســمانی دانش آموزان اگر تقویت شود آنها متعادل تر و 

همانند ورزشکاران صبور و اخاق مدار می شوند.
وی یکی دیگر از جنبه های مهم پرورش جســمی دانش آمــوزان را از بعد 
روانشناختی و جامعه شناختی عنوان کرد و گفت: ورزش تنظیم گرارگانیزم و 

موجودات زنده است و جامعه ایی که سالم و آرام باشد، نیاز به دارو و درمان ندارد.
وزیر آموزش و پرورش یکی دیگر از محاسن پرداختن به تربیت بدنی و مهارت 
ورزش در دانش آموزان را ابراز وجود و مهارت گیری و پیوستن به کار تیمی در 
آنها عنوان کرد. طرح اســتعدادیابی و هدایت ورزشی دانش آموزان پایه سوم 
ابتدایی با هدف شناسایی استعداد دانش آموزان و هدایت به سمت رشته های 
مختلف ورزشــی در اصفهان بصورت پایلوت افتتاح شد. در زمان حاضر این 
طرح در شهر اصفهان در حال اجراست و جمعیت ۵۰ هزار دانش آموز را شامل 

می شود. 

فعالیت های 
آموزش وپرورش باید 
دارای پشتوانه علمی و 
پیوست فرهنگی باشد

وزیرآموزشوپرورش:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان

تعریف۱۸پروژه
پژوهشیدرحوزه

حملونقلبرایسال۱۴۰۱

1. زردچوبه حاوی ترکیبات بیواکتیو با خواص دارویی قدرتمند 
است

زردچوبه حاوی کورکومین است، ماده ای با خواص ضد التهابی و آنتی 
اکسیدانی قوی. در اکثر مطالعات از عصاره زردچوبه استفاده شده است که به 

طور استاندارد شامل مقادیر زیادی کورکومین است.
2. کورکومین یک ترکیب ضد التهابی طبیعی است

التهاب مزمن به ابتا به بسیاری از بیماری های شایع کمک می کند. 
کورکومین می تواند بسیاری از مولکول های دارای نقش اصلی در ایجاد 

التهاب را سرکوب کند.
3. زردچوبه به طور چشمگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را 

افزایش می دهد
اعتقاد بر این است که آسیب اکسیداتیو یکی از مکانیسم های پیری و عامل 
ایجاد بسیاری از بیماری ها است. که شامل رادیکال های آزاد، مولکول های 
بسیار واکنشی با الکترون های جفت نشده است. رادیکال های آزاد تمایل به 
واکنش با مواد آلی مهم مانند اسیدهای چرب، پروتئین ها یا DNA دارند. 
دلیل اصلی مفید بودن آنتی اکسیدان ها محافظت از بدن در برابر رادیکال های 
آزاد است. کورکومین یک آنتی اکسیدان قوی است که می تواند رادیکال های 
آزاد را به دلیل ساختار شیمیایی خنثی کند. عاوه بر این، کورکومین فعالیت 
آنزیم های آنتی اکسیدانی بدن شما را افزایش می دهد. به این ترتیب، 
کورکومین یک راه حل مبارزه در برابر رادیکال های آزاد ارائه می دهد. 
این داروها آنها را مستقیمًا مسدود، سپس دفاع آنتی اکسیدانی بدن شما را 

تحریک می کند.
4. کورکومین عامل نوروتروفیک ناشی از مغز را افزایش 

می دهد
کورکومین سطح هورمون BDNF مغز را افزایش می دهد، که رشد 
نورون های جدید را افزایش داده و با فرایندهای مختلف تخریب در مغز شما 

مبارزه می کند.
5. کورکومین خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد

کورکومین بر روی چندین عامل شناخته شده برای تأثیر در بروز بیماری های 
قلبی اثرات مفیدی دارد. عملکرد اندوتلیوم را بهبود می بخشد و یک ماده ضد 

التهاب و آنتی اکسیدان قوی است.
6. زردچوبه می تواند به پیشگیری از ابتال به سرطان )و حتی 

درمان آن( کمک کند
سرطان یک بیماری وحشتناک است که با رشد کنترل نشده سلول ها 
مشخص می شود. انواع مختلفی از سرطان وجود دارد که هنوز چندین چیز 
مشترک دارند. به نظر می رسد برخی از آنها تحت تأثیر مصرف مکمل های 
کورکومین قرار دارند. کورکومین به عنوان یک گیاه مفید در درمان سرطان 
مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شده است که بر ایجاد، رشد و گسترش 
آن در سطح مولکولی تأثیر می گذارد. مطالعات نشان داده است که می تواند به 
مرگ سلول های سرطانی کمک کرده و آنژیوژنز )رشد رگ های خونی جدید 
در تومورها( و متاستاز )گسترش سرطان( را کاهش دهد. اینکه آیا کورکومین 
با دوز باال )ترجیحًا با تقویت کننده جذب مانند پیپرین( می تواند به درمان 
سرطان در انسان کمک کند، هنوز به درستی بررسی نشده است. با این حال، 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است از بروز سرطان در وهله 
اول جلوگیری کند، به ویژه سرطان های دستگاه گوارش مانند سرطان روده 
بزرگ. در یک مطالعه 3۰ روزه بر روی ۴۴ مرد مبتا به ضایعاتی در روده 
بزرگ که گاهی اوقات سرطانی می شوند، ۴ گرم کورکومین در روز ٪40 

تعداد ضایعات را کاهش می دهد.
7. کورکومین ممکن است در پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر 

مفید باشد:
کورکومین می تواند از سد خونی مغزی عبور کند و نشان داده شده است 
که منجر به پیشرفت های مختلفی در روند آسیب شناختی بیماری آلزایمر 

می شود.
8. بیماران مبتال به آرتروز خیلی خوب به مکمل های کورکومین 

پاسخ می دهند
آرتروز یک مشکل شایع در کشورهای مختلف است. چندین نوع مختلف وجود 
دارد که بیشتر آنها شامل التهاب در مفاصل است. با توجه به اینکه کورکومین 
یک ترکیب ضد التهابی قوی است، منطقی است که ممکن است به آرتروز 
کمک کند. چندین مطالعه نشان می دهد که این درست است. در یک مطالعه 
در افراد مبتا به آرتریت روماتوئید، کورکومین حتی از داروی ضد التهاب نیز 
موثرتر بود. در بسیاری از مطالعات دیگر اثرات کورکومین بر آرتروز بررسی 

شده و بهبود عائم مختلف وجود دارد.
9. کورکومین فواید باورنکردنی در برابر افسردگی دارد

کورکومین نویدهایی در درمان افسردگی داده است. در یک آزمایش کنترل 
شده، ۶۰ فرد مبتا به افسردگی به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه پروازاک، 
گروه دیگر یک گرم کورکومین و گروه سوم هر دو پروازاک و کورکومین مصرف 
کردند. بعد از ۶ هفته، کورکومین منجر به بهبودهایی مانند پروازاک شد. گروهی 
که هم پروازاک و هم کورکومین مصرف کردند بهترین نتیجه را داشتند. طبق 
این مطالعه کوچک، کورکومین به اندازه یک ضد افسردگی مؤثر است. افسردگی 
 ) )BDNF همچنین با کاهش سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز
و هیپوکامپ در حال کوچک شدن، یک منطقه مغزی با نقش در یادگیری و 
حافظه مرتبط است. کورکومین با افزایش سطح BDNF، برخی از این تغییرات 
را برعکس می کند. همچنین برخی شواهد نشان می دهد که کورکومین می تواند 

انتقال دهنده های عصبی مغز سروتونین و دوپامین را تقویت کند.
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 پریسا جمدی   زردچوبه ممکن است موثرترین مکمل 
غذایی موجود باشد. بسیاری از مطالعات علمی نشان 
می دهد که این گیاه دارویی مزایای سالمتی عمده ای 
برای بدن و مغز شما دارد. در ادامه به برخی از مزایای آن 

اشاره شده است.

زندگی سالم

با مزیت سالمتی اثبات شده زردچوبه و کورکومین 
آشنا شوید:

زرد چوبه مفید برای بدن و مغز

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان با بیان اینکه مجموع پروژه های 
پژوهشی معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۱، ۱۸ 
پروژه است، گفت: آینده پژوهی در حوزه 
حمل ونقل شهر اصفهان و سیاست گذاری 
بلندمدت حمل ونقل همگانی در این جلسه 

مطرح شد.
حسین حق شناس در حاشیه جلسه شورای 
پژوهشی که در معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی برگزار شد، اظهار کرد: 
دوازدهمین جلسه شورای پژوهش و اولین 
جلسه این شورا در سال ۱۴۰۱ با موضوع 
بررسی پروژه های پژوهشی معاونت حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد.
وی با بیان اینکه امروز پروژه های پژوهشی 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار مطرح و 
تشریح شد، گفت: نخستین پروژه پژوهشی 
تعریف شده، تدوین و استقرار برنامه 
استراتژیک است، سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار یک سازمان نوپایی محسوب می شود 
بنابراین برای اینکه بتوانند با افق مشخصی 

حرکت کند، این پروژه تعریف شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
تصریح کرد: دومین پروژه پژوهشی تدوین 
و استقرار نظام مدیریت فرایندی، طراحی و 
تهیه نقشه راه تعالی و فرایندهای کسب و 
کار است که در خصوص این پروژه مقرر 
شد یک مشاوره مشترک برای سازمان های 
حوزه حمل و نقل شناسایی شود تا بتوانیم 
برای همه سازمان ذیل معاونت، در زمینه 
تعالی سازمان برنامه مشخصی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مجموع پروژه های 
پژوهشی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۱، ۱۸ 
پروژه است، تصریح کرد: آینده پژوهی 
در حوزه حمل و نقل شهر اصفهان و 
بلند مدت حمل و نقل  سیاستگذاری 

همگانی در این جلسه مطرح شد.
حق شناس ادامه داد: در این پژوهش به حوزه 
حمل و نقل همگانی با توجه به رویکردهای 
جدیدی که در این عرصه وجود دارد، خاصه 
روی بحث تاکسی اینترنتی و سیاست گذاری 
که باید باشد و اینکه سازمان تاکسیرانی 
به چه صورت عمل کند، توجه و تمرکز 
می شود، در این جلسه قرار شد بر روی محتوا 
و عنوان این پژوهش، بازنگری شود و به 
جلسه شورای پژوهشی آینده برای بررسی 

مجدد بازگردد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
تصریح کرد: شناسایی و تحلیل رفتارهای 
مؤثر کاربران معابر بر اختال در جریان 
ترافیک و افزایش تصادفات و ارائه راهکار 
دومین پروژه پژوهشی بود که مورد بررسی 
قرار گرفت؛ هدف این است رفتارهای 
کاربران معابر را شناسایی و در روند بهبود 

عملکرد آن بهبود ایجاد کنیم.
بهینه  طراحی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسیرهای ویژه اتوبوس تندرو BRT شهر 
اصفهان سومین عنوان پروژه پژوهشی 
است که قرار شد با نظر معاونت عمران 
این پروژه بررسی شود و در صورت اینکه 

این پروژه تکراری نباشد، مصوب می شود.
حق شناس اظهار کرد: ارزیابی صحت 
و دقت داده های برداشتی از سامانه های 
ثبت تخلفات ترافیکی به منظور استفاده در 
مطالعات و برنامه ریزی های ترافیکی مورد 
بررسی قرار گرفت که مقرر شد در حوزه 

برنامه ریزی تأمین بودجه انجام شود.
وی اضافه کرد: مطالعات امکان سنجی، 
اولویت بندی معابر و طراحی یک معبر نمونه 
با رویکرد خیابان کامل دیگر پروژه پژوهشی 
تعریف شده برای سال ۱۴۰۱ است که ضمن 
تأیید، قرار شد از ردیف پروژه های ساماندهی 

انجام شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
توضیح داد: استخراج شاخص های عدالت 
در پروژه های توسعه و ساماندهی حمل و 
نقل شهری )بررسی چند نمونه از اقدامات 
سال های گذشته( پروژه پژوهشی دیگری 
است که به تصویب رسید، اما مقرر شد که 
این پژوهش دقیق سازی و ابعاد بزرگ تری 

در RFB پروژه دیده شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکید شورای 
اسامی شهر اصفهان پروژه پژوهشی 
اجتماعی،  فرهنگی-  تأثیرات  مطالعه 
مسیرهای  ترافیکی  و  اقتصادی 
دوچرخه سواری شهر اصفهان و مدیریت 
پیامدهای ناشی از احداث این مسیرها ارائه و 

به تصویب رسید.

عضویت در ناتو؛ بازی جذاب اروپایی
فنالند و سوئد خواهان عضویت در مهم ترین پیمان امنیتی جهان هستند



در حالی که کارشناسـان تبعات منفی باز و بسـته شـدن 
مکـرر زاینـده رود را بـه مثابه شـکنجه محیط زیسـت و 
اکوسیسـتم و زیانبـار بـرای پل هـای تاریخـی قلمـداد 
می کنند، راهکار جریان حداقلی و دائمی در پایین دسـت 
ایـن رودخانـه از سـوی تعـدادی از اسـتادان دانشـگاه 
پیشنهاد و مطرح شـده اسـت. به گزارش ایرنا، زاینده رود 
به عنـوان بزرگ تریـن رودخانـه فـات مرکزی کشـور 
کـه نقـش بسـزایی در ایجـاد تمـدن، فرهنگ و نشـاط 
اجتماعـی، توسـعه بخش هـای مختلـف کشـاورزی و 
صنعـت و همچنیـن تأمیـن آب آشـامیدنی حـدود پنج 
میلیـون نفـر دارد در سـال های اخیـر بـا مشـکات 
عدیـده ای مواجـه شـده اسـت و جریـان آن در ماه هایی 
از سـال در پایین دسـت به ویـژه در محدوده کان شـهر 
اصفهـان و شـرق آن تـا تـاالب بین المللـی گاوخونـی 

خشـک اسـت.
در چنـد سـال اخیـر رودخانـه زاینـده رود بـه فواصـل 
چندماهـه برای تأمیـن آب موردنیاز کشـاورزان شـرق و 
غـرب اصفهان رهاسـازی می شـد اما از زمسـتان سـال 
گذشـته ایـن فواصـل کوتاه تـر شـد و از بهمن پارسـال 
تاکنـون در چهـار نوبـت، آب زاینـده رود در پایین دسـت 
جریان یافته و بسـتر رودخانه به فاصله چند روز خشـک 

و سـپس دوبـاره مرطوب شـده اسـت.
باز و بسـته شـدن های رودخانه زاینده رود و خشـک و 
مرطوب شـدن بسـتر آن در فواصل زمانـی غیرمنظم 
و به طـور مکرر بحثی اسـت که از سـال های گذشـته، 
تعدادی از کارشناسان، اسـتادان دانشگاه و دوستداران 
محیط زیسـت و میراث فرهنگی نسـبت بـه آن اظهار 
نگرانـی کرده انـد و همچنـان ایـن دغدغـه از سـوی 
آن هـا درزمینه هـای مختلف مانند آسـیب وارد شـدن 

به محیط زیسـت و آثـار تاریخـی مطرح می شـود.
به گفتـه رضا اسـامی رئیـس سـازمان زمین شناسـی 
و اکتشـافات معدنی اصفهـان، سـازه پل هـای تاریخی 
شـهر اصفهـان بر اسـاس اینکـه همیشـه آب در بسـتر 
رودخانه زاینده رود جاری باشـد، ساخته شـده اند نه اینکه 
شـوک به این بناها وارد کنیـم، مقطعـی آب را بازکنیم و 
ببندیـم. این باز و بسـته شـدن آب باعث تنش می شـود 
و این ترک هایـی که در پـل خواجو یا جویی ایجادشـده، 
حاصل همین تنش هاسـت. رئیس مرکـز تحقیقات آب 
دانشـگاه آزاد اصفهـان نیـز بـا تأکیـد بر اینکه خشـکی 
زاینـده رود خطر بزرگی اسـت، تصریـح کرد: باز و بسـته 
کردن متوالی ایـن رودخانه به سـبک فعلـی نیز خطری 

دیگر اسـت.
محمـد کوشـافر افـزود: تغییـر ویژگی هـای فیزیکـی، 
شیمیایی و زیسـتی رسـوبات و خاک منطقه، تغییر مدل 
شـوری آب وخاک و درنتیجه اثر آن بر گیاهان و جانوران، 
جابه جایی، سـرگردانی و کشـتن انبوه آبزیان و خاکزیان، 
افزایش تنش بـر پل های تاریخـی زاینـده رود و افزایش 
سـرعت فرایند خطرناک مسدود شـدن آبخوان ها برخی 

از تبعـات این اقدام اسـت.
وی اظهار داشت: تغییرات سـریع رطوبتی خسارت هایی 
ایجاد کند که برخـی از آن ها را به طور مشـهود می بینیم 

و مواردی نیز به مطالعات بیشـتر نیاز دارد.
• باز و بسـته شـدن مکرر زاینده رود به تنش 

آبی برای پل هـای تاریخی منجر می شـود
اسـتاد مرمت بناها و بافت هـای تاریخی دانشـگاه هنر 
اصفهـان نیـز گفـت: تبعـات منفـی باز و بسـته شـدن 
رودخانـه زاینده رود در چند سـال اخیر بارهـا مطرح و به 

همه ثابت شـده اسـت.
بهنام پـدرام بـا تاکید بـر اینکه باز و بسـته شـدن مکرر 
زاینـده رود بر سـازه های تاریخی مسـتقر در بسـتر این 
رودخانه بویـژه پل های اصفهان تأثیر منفـی می گذارد، 
افـزود: بناهـای تاریخـی مسـتقر در بسـتر رودخانه بر 
اثـر قطع شـدن مکـرر جریـان آب، دچـار تنـش آبی یا 
رطوبتی می شـوند کـه قطعاً بـه ایـن بناها آسـیب وارد 

می کنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه الزم اسـت در زمـان حاضر به 
راهکارهـای رفـع این موضـوع بطـور جـدی پرداخته 
شـود، اظهار داشـت: مطرح کردن راهکارهـای موقتی 
ماننـد برقـراری جریـان مصنوعـی آب در محـدوده 
پل هـای تاریخـی، هیـچ دردی را درمان نمی کنـد زیرا 
حتی ممکن اسـت باعث شـود که دیگر جریـان آب در 

پایین دسـت بـه ایـن بهانه، رهاسـازی نشـود.
این اسـتاد دانشـگاه ادامه داد: برقراری جریان حداقلی و 
دائمی آب در بسـتر رودخانه حتی در شرایط خشکسالی 
اگر با مباحث فنی و مهندسـی امکان پذیر باشد بهترین 
راهـکار و پاسـخ بـرای برطـرف کـردن دغدغه هـای 

موجود اسـت.
پـدرام همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه راه چـاره جریان 
دائمـی زاینـده رود، بـاز کـردن رودخانـه بـرای بخش 
کشـاورزی نیسـت، تصریـح کـرد: در زمـان حاضر آب 
برای مباحث کشـاورزی رهاسازی می شـود درحالیکه 
این روش نادرسـت اسـت و باید حداقل جریـان دائمی 

آب در پاییـن دسـت رودخانه جریان داشـته باشـد.
• امـکان برقـراری جریان دائمـی و حداقلی 

۲ متر مکعب بـر ثانیـه آب در اصفهان وجود 
دارد

درحالی کـه برخی از کارشناسـان و اسـتادان دانشـگاه، 
برقـراری جریـان دائمی و حداقلـی آب در پایین دسـت 
زاینـده رود را یکـی از راهکارهـای اساسـی به منظـور 
جلوگیـری از تبعـات منفـی بـاز و بسته شـده رودخانـه 
عنـوان کردنـد یکـی از اسـتادان گـروه محیط زیسـت 
دانشـکده مهندسـی منابـع طبیعـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان به تحقیقـی در این زمینـه اشـاره و تأکید کرد 
کـه پژوهـش انجام شـده نشـان می دهـد می تـوان 
جریان حداقلـی آب به میـزان ۲ مترمکعب بـر ثانیه در 
بسـتر زاینده رود را حتی در شـرایط خشک سـالی شدید 

برقـرار کرد.
محمد نعمتی اظهار داشـت: جمعی از اسـتادان دانشگاه 
صنعتـی اصفهـان در سـال های گذشـته در تحقیقـی 
به تعییـن حداقـل میـزان حقـا بـه زاینـده رود و تاالب 
گاوخونی پرداختند که نتایـج آن در سـال ۹۶ ارائه و این 
نکته مطرح شـد که جریان دائمـی در بسـتر زاینده رود 
در پایین دسـت و پس از سـد »چم آسـمان« تـا تاالب 
گاوخونی در شـرق اصفهان می تواند حداقـل به میزان 

۲ مترمکعب بـر ثانیه برقرار باشـد.
وی بابیان اینکه در این تحقیق، حوضـه آبریز زاینده رود 
به هفت بـازه مکانـی تقسـیم بندی شـد، ادامـه داد: در 
سـال های اخیر بسـتر زاینـده رود از بازه پنجم بـه بعد با 
خشـکی های مقطعی مواجـه بـود و جریـان آب در آن 
باز و بسـته می شـد که بـازه پنجم محدوده کان شـهر 
اصفهـان، بـازه ششـم ورزنـه و شـرق اصفهـان و بازه 

هفتم تـاالب گاوخونی را شـامل می شـود.
این اسـتاد دانشـگاه با اشـاره به اینکه در تحقیق مذکور 
چنـد راهکار بـرای برقـراری جریـان حداقلی در بسـتر 
رودخانه از بازه پنجم به بعد پیشنهاد شـد، اظهار داشت: 

بر اسـاس ایـن تحقیـق حتی در شـرایط خشک سـالی 
شـدید می توان حداقـل ۷۰ میلیـون مترمکعـب آب در 

سـال در این محـدوده جـاری کرد.
نعمتی بابیـان اینکه جریـان دائمی آب در پایین دسـت 
رودخانـه درزمانـی کـه آب برای مصـارف کشـاورزی 
رهاسـازی نمی شـود می تواند بـا حداقـل ۲ مترمکعب 
بر ثانیـه برقرار باشـد، خاطرنشـان کـرد: این میـزان در 
فصـول پرآبـی می توانـد بـه ۱۰ مترمکعب هم برسـد.

وی توضیـح داد: بـر اسـاس ایـن تحقیق، اگـر حوضه 
آبریز زاینده رود در شـرایط خشک سـالی شـدید باشد و 
تراز آبی سـد زاینـده رود در پاییز به ۳۰۰ تـا ۵۰۰ میلیون 
مترمکعـب برسـد می تـوان جریـان دائمـی حداقـل 
۲ مترمکعـب بـر ثانیـه را از سـد چم آسـمان تـا تاالب 
گاوخونی حفظ کرد به شـرط آنکه تراز آبی هیچ سـدی 

در مسـیر جریان، بـاال نیاید.
وی بابیـان اینکـه سـدهایی ماننـد نوآبـاد و آبشـار تراز 
آبـی را باال می برنـد و درنتیجه آب بیشـتر بـه الیه های 
زیرزمینی نفـوذ می کند، ادامـه داد: اگـر در زمان جریان 
حداقلـی آب، این کار انجام شـود مانـع از نفـوذ زیاد آب 
به عمـق زمین شـده و باعث می شـود رودخانـه جریان 
داشـته باشـد و این میـزان حداقلی جلوی فرونشسـت 

زمیـن را هـم می گیرد.
نعمتی با اشـاره به اینکه در صـورت رهاسـازی حداقل 
۲ مترمکعـب آب از سـد چم آسـمان ممکن اسـت آب 
پـس از یک مـاه به اصفهـان برسـد، تصریح کـرد: آب 
آرام آرام بسـتر خـود را پیدا می کنـد و اگر ایـن وضعیت 
مدیریت شـده و سـنگ چین های اضافـه برداشـته 
شـود می توان شـاهد جریان دائمـی در بسـتر رودخانه 
بـود. وی بابیـان اینکـه ایـن روش و الگو در سـال های 
دورهـم اسـتفاده می شـد امـا در زمـان حاضر رهـا و به 
خشـکی رودخانه منجر شـده اسـت، افزود: باز و بسـته 

شـدن مکرر زاینده رود باعث شـده که برخی از مسـائل 
زیسـت محیطی آن مانند رشـد جلبک های کف بسـتر 
رودخانه تحـت تأثیر قـرار گیـرد درحالی کـه جلبک ها 
نقش الینـر ایفا کـرده و بـه جریـان یافتـن آب کمک 

می کننـد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه کـه به طـور تخصصـی دربـاره 
رودخانه زاینده رود فعالیت کرده اسـت، خاطرنشان کرد: 
بر اسـاس علم هیدرولیک )دانشـی که در مورد مایعات 
در حال حرکت بحـث می کند( اگر زمین خشـک بماند 
ترک زیـادی در آن ایجاد می شـود و سـپس اگر جریان 
آب دوبـاره در آن برقرار شـود میزان آب بیشـتری نفوذ 

می کنـد و جریان کمتـری خواهد داشـت.
نعمتی بـا اشـاره بـه تبعـات منفـی بـاز و بسـته کردن 
مکرر زاینده رود، افـزود: جدا از مباحثـی مانند چگونگی 
نفـوذ آب بایـد توجـه کرد کـه ایـن کار، زیسـتگاه های 
بومـی در این محـدوده را با تهدیـد مواجه می کنـد زیرا 
زیسـتگاهی که بایـد شـکل بگیـرد ماننـد تخم ریزی 
ماهـی از بیـن مـی رود و فقـط گونه هـای غیربومی که 
در تـاالب و دریچه های کنـار رودخانـه باقی مانده اند با 

جریـان آب بعـدی غالب می شـوند.
وی با تأکیـد بر اینکـه باز و بسـته شـدن زاینـده رود بر 
روی زیسـت و تولیدمثل تأثیـر می گذارد، خاطرنشـان 
کـرد: اینکـه آب در رودخانـه حتـی به طـور مقطعـی 
جریان داشته باشد بدون شـک بر روی کیفیت آب های 
زیرزمینـی اصفهـان تأثیر مطلـوب خواهد گذاشـت اما 
ضروری اسـت که حق طبیعـی رودخانـه زاینـده رود و 
تـاالب گاوخونی به طـور دائم حتـی با جریـان حداقلی 

در بدتریـن شـرایط هم تأمین شـود.
• زاینـده رود به مدیریـت دانش بنیـان نیاز 

دارد
رئیـس مرکـز تحقیقـات آب دانشـگاه آزاد اصفهـان 
نیـز خاطرنشـان کرد: بـا توجـه به شـرایط فعلی سـد 
زاینـده رود و مقـدار مناسـب ذخایـر آن قـادر بودیـم 
به گونـه ای عمـل کنیـم کـه آب کشـاورزی تأمیـن 
شـود و هم زمـان تنـش ناشـی از بـاز و بسـته شـدن 
مکـرر دریچه هـای سـد و خشـک و مرطـوب کردن 
رودخانـه و به تبع آن تنـش وارده به منطقـه و اصفهان 
به حداقـل برسـد و رودخانه شـرایط دائمـی بودنش را 
حفظ کنـد. کوشـافر بابیـان اینکـه در مدیریت حوضه 
آبریـز زاینـده رود همـه اجزا بـه دانش محوری بیشـتر 
نیـاز دارد، تأکید کـرد: مدیـران باید با دانشـگاهیان در 
مقایسـه با آنچه اکنـون وجـود دارد، ارتبـاط قوی تری 
داشـته باشـند. وی درباره باز و بسـته کردن تک بعدی 
زاینده رود گفت: با در نظر داشـتن همـه محدودیت ها 
و شـرایط پیچیـده تصمیم گیری بـرای زاینـده رود، در 
این مورد تفکـرات باید از متصـدی )اپراتوری( مصرف 
به سـمت مدیریت دانش بنیـان رودخانـه حرکت کند. 
رودخانه زاینـده رود در ۲ دهه اخیر از سـد چم آسـمان 
در شهرسـتان لنجـان واقع در غرب اسـتان تـا تاالب 
گاوخونـی به دفعـات خشـکانده و از مهـر سـال ۹۹ 
تاکنون نیز، این موضوع تکرار شـده اسـت. زاینده رود 
به طـول افزون بـر ۴۵۰ کیلومتر بزرگ تریـن رودخانه 

منطقه مرکـزی ایران به شـمار مـی رود.
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طرح مردمی سازی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

و توزیع عادالنه یارانه ها که در مدت اخیر آغاز شده نیازمند اطاع رسانی وسیع و 
اقناع سازی است. امیررضا نقش در جلسه توجیهی طرح مردمی سازی یارانه ها 
و توزیع عادالنه در محل استانداری اصفهان افزود: مردم باید با تمام مزایای این 

طرح آشنا شوند و نکات مهم و اصلی آن برای همگان تبیین شود.
وی ادامه داد: طرح مورد اشاره نه حذف رایانه ها محسوب می شود و نه حذف ارز 
ترجیحی و یا هدفمندسازی یارانه ها، بلکه اقدامی برای جلوگیری از فساد و انتقال 
درست یارانه به جیب مردم است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد کاالبرگ الکترونیکی راهکار مناسبی در طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها به شمار می رود و برای اقشار مختلف مردم 
مفیدتر است. نقش با بیان اینکه وظیفه رسانه ها و روابط عمومی های نهادهای 

گوناگون برای اقناع مردم و آگاهی بخشی درباره طرح بسیار اهمیت دارد تصریح 
کرد: البته تاکنون شاهد اطاع رسانی جامع و تبین طرخ برای ایرانیان نبوده ایم 
و می طلبد که به این مقوله بیشتر اهمیت داده شود. وی با اشاره به اهمیت ایجاد 
زیرساخت های الزم برای اجرای آن اظهارداشت: اصل طرح، مبارک و ارزشمند 
است و جا دارد که تمام دستگاه های دولتی برای اجرای صحیح آن همکاری 
کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر استفاده از 
فضای مجازی برای ارتباط بیشتر با مخاطبان و ارائه اطاعات درباره طرح گفت: 
بهره گیری بیش از گذشته از شبکه های اجتماعی برای این امر ضروری است. 
جلسه توجیهی طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادالنه با حضور شماری از 
مسووالن روابط عمومی دستگاه های اجرایی روز سه شنبه در محل استانداری 

اصفهان برگزار شد.

معاون استاندار اصفهان:

طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها نیازمند اطالع رسانی است

کاداسـتر  و  امـاک  معـاون 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک 
اصفهـان گفـت: صـدور اسـناد 
کشـاورزی در ایـن اسـتان بـه 
کندی پیش مـی رود کـه نیازمند 
همکاری مردم و مالـکان اراضی 

اسـت.
نبـی اهلل یزدانـی در نشسـت بـا 
اعضـای شـوراهای اسـامی 
روسـتاهای تیـران و کـرون در 
محل فرمانداری این شهرسـتان 
افـزود: وسـعت اسـتان اصفهـان 
۱۰ میلیـون و ۷۰۰ هـزار هکتـار 
ثبت اسـت کـه حـدود ۹ میلیون 
و ۷۰۰ هـزار هکتـار آن ملـی و 
مابقی آن کشـاورزی و مسکونی 
و اداری اسـت کـه ۹۸ درصـد از 
اراضـی ملـی سـند دار شـده اند.

وی بیان کرد: اصفهـان در صدور 
اسـناد اراضـی ملـی پیشـرفت 
خوبـی داشـته و رتبـه اول را در 
بیـن دیگـر اسـتان ها به دسـت 

آورده اسـت.
کاداسـتر  و  امـاک  معـاون 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه ۷۰۰ 
هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان 
تصریـح  اسـت،  کشـاورزی 
کـرد: صـدور اسـناد مالکیـت 
ایـن بخـش بایـد انجـام شـود تا 
رفـع تداخـات انجـام و میـزان 
مالکیـت افـراد مشـخص شـود 
کـه از ایـن رو امـکان اسـتفاده از 
سـندها بـرای وثیقـه نیـز فراهم 

خواهـد شـد.
وی ادامـه داد: همـکاری مالکان 
با شـرکت های مجری در نقشـه 
بـرداری و تهیـه سـند موجـب 
انجـام کار و بهـره بـرداری از 
اسـناد بـرای کارهـای روزانـه و 
جلوگیـری از تضییع حقـوق آنان 

. د می شـو
یزدانـی بـا بیـان اینکه سـازمان 
ثبـت اسـناد و امـاک کشـور 
از محـل اعتبـارات خـود بـرای 
هـر پرونـده ۳۰۰ هـزار تومـان 
بـه شـرکت مجـری می پـردازد، 
خاطرنشـان کـرد: صـدور سـند 
هزینـه ای بـرای مـردم نـدارد 
مگـر در مـوارد خـاص کـه البته 
عمده بار مالـی ایـن کار بر عهده 

سـازمان ثبـت اسـناد اسـت.
وی با بیـان اینکه تغییـر کاربری 
خـرده  موجـب  کشـاورزی 
مالکیـت در ایـن عرصـه شـده 
اسـت، یادآورشـد: صـدور سـند 
مانـع از انجـام ایـن کار بـدون 
رعایـت فرآینـد اداری و قانونـی 
می شـود و پرونده هـای قضایـی 
و نارضایتی هـای مردمی کاهش 

. بـد می یا
 فرمانـدار تیـران و کـرون نیز در 
ایـن جلسـه گفـت: بـرای اداره 
امـور و رسـیدگی بـه نیازهـای 
مـردم نیازمنـد انجـام سـاختار 
منظـم مثـل سـند دار کـردن 

امـاک هسـتیم.
علی محمـدی کیا افـزود: صدور 
نباشـت  ز ا سـندهای اراضـی ا
پرونده هـای قضایـی و اتـاف 
جلوگیـری  سـرمایه  و  وقـت 

. می کنـد
واعضـای  دهیـاران  از  وی 
روسـتا  و  شـهر  شـوراهای 
بـا  تـا  خواسـت  خطـه  ایـن 
اطاع رسـانی دقیـق مشـارکت 
و همـکاری مـردم را در ایـن 

کننـد. جلـب  خصـوص 

 خبر ویژه
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صدور اسناد کشاورزی 
در این استان به کندی 

پیش می رود

معاون ثبت اصفهان:

ضرروخطربازو بسته شدن مکررزاینده رود کمتر از خشکسالی نیست؛

شالق بالتکلیفی آب بر پیکر نحیف رود

وزیـر آموزش وپـرورش گفـت: تنها بـا پیوسـت فرهنگی بـه نظام 
تعلیـم و تربیت می توان بـه اهداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و 
پرورش دسـت یافت. یوسـف نوری در گردهمایی رؤسـای مجامع 
خیرین مدرسـه سـاز کشـور در اصفهان، اظهار داشـت: دو دیدگاه 
دربـاره خیـران وجـود دارد کـه یک بعـد آن بـه افزایش سـاخت و 
سـاز مدارس و نقـش آن در تولیـد ناخالص داخلی )جـی دی پی( و 
ضریب جینـی و تحقق عدالت بـر می گـردد و بعد دیگـر به تحقق 
اهـداف تربیتی و انسـان سـازی باید اشـاره کـرد که دومـی برای 

مـا اوالتر اسـت.
وی بـه اهمیـت سـواد چندبعدی در نظـام تعلیـم و تربیـت و نقش 
بارز خیـران در این بـاره، افـزود: فردی که براسـاس شـرایط خود 
سـواد بیامـوزد و در همـان راسـتا مهـارت آمـوزی کنـد و مهارت 
خود را بـه شـکل سـواد عملکـردی در آورد و مطابق با مسـئولیت 
اجتماعـی بهـره ببـرد را سـواد چنـد بعـدی و چهـار گانـه خطاب 

. می کننـد
وزیر آمـوزش و پـرورش خیـران را سـرمایه اجتماعـی و فرهنگی 
در هـر جامعه ای دانسـت و گفـت: نظام تعلیـم و تربیـت و افزایش 
سـطح سـواد جامعه مورد تاکیـد و از موضوعـات محـوری در گام 

دوم انقاب اسـت.
وی بیـان داشـت: بـا سـاختمان سـازی بالـغ بـر سـه هزار شـغل 
شـکل می گیـرد کـه این امـر در رشـد جـی دی پـی کشـور نقش 

بسـزایی دارد.
معاون وزیر و رییس سـازمان نوسـازی و تجهیزات مدارس کشـور 
نیز گفت: روند رشـد مشـارکت خیران مدرسـه سـاز را از سـال ۷۷ 
تا ۱۴۰۰ با سـقف ۳ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومانی مشـاهده کردیم.

مهراله رخشـانی مهر به حمایت دولت در سـاخت مدارس از سـال 
۹۶ تاکنون اشـاره کـرد و ادامـه داد: سـال گذشـته بالغ بـر ۲ هزار 
و ۳۵۰ میلیـارد تومـان بودجـه اختصاص یافته و امسـال سـه هزار 
۲۰۰ میلیـارد بـرای تکمیـل پروژه های مـدارس اختصـاص یافته 
که بـا رشـد بودجـه ایـن بخـش، مواجـه بودیـم. وی بـه افزایش 
بودجه نوسـازی مدارس اشـاره و اظهار داشـت: از سـال ۹۶ ردیف 
بودجه نوسـازی مدارس رشـد داشته اسـت و امسـال به ۳۰ درصد 
افزایش یافته اسـت. رئیس سـازمان نوسـازی و تجهیزات مدارس 
کشـور میانگین طـول دوره سـاخت مدارس را در گذشـته ۹ سـال 
عنوان کـرد که امـروزه ایـن زمـان در پروژه هـای عمرانـی به ۱۱ 
سـال رسـیده اسـت، ادامـه داد: در پروژه هـای خیر سـاز کشـور ۲ 
سـال و هفت مـاه میانگین زمان اجراسـت کـه در اصفهـان بدلیل 

بـزرگ بـودن پروژه ها به سـه سـال و هفـت ماه می رسـد.
وی بـه پروژه هـای بازسـازی مـدارس براثـر فرونشسـت زمیـن 
اشـاره کـرد و گفـت: بیـش از هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای 
پروژه های مدرسـه سـاز داشـتیم و ۳۹۰ میلیارد تومان برای مقاوم 

سـازی مـدارس در معـرض فرونشسـت لحاظ شـد.

وزیر آموزش وپرورش در اصفهان عنوان کرد:

راهکاررسیدن به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، پیوست فرهنگی
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