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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از پایان مرمت گنبد مسجد تاریخی امام )ره( خبر داد:

آزادی گنبد تاریخی نصف جهان پس از 11 سال

Some Reasons 
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Teamwork 
Matters!
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وزیر فرهنگ قطر:

ذائقه بسیار مترقی در اصفهان حکمفرماست

فرمانده کل سـپاه پاسـداران با تاکید بر اینکه 
در حال مشـاهده زوال دشـمن هسـتیم، گفت: 
دشـمن شـایعه می سـازد، تهـی از حقیقـت و 
خالـی از محتواسـت و توهـم می پراکنـد کـه 
عـده ای حـس کننـد خبـری در راه اسـت امـا 
دشـمن افول کـرده و بـه غـروب نزدیک شـده 

اسـت.
سـردار سرلشـکر حسـین سـامی در مراسـم 
سالگرد شـهدای امنیت لشـکر ۱۴ امام حسین 
)ع( در گلسـتان شـهدای اصفهان اضافـه کرد: 
در حـال مشـاهده زوال دشـمن هسـتیم و مـا 
ایـن را نمی گوییـم خودشـان می گوینـد پـس 
بمانیـم زیرا شـرط نـزول نصرت هـا مانـدن در 

صحنه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـه پـای ایـن ملت بـزرگ، 
پرافتخار و متکی بر اسـام خواهیم ماند، اظهار 
داشـت: در تاریخ پیدا نخواهید کرد کشوری در 
محاصـره جهانی در فشـار سیاسـی ده ها سـال 
ایسـتادگی کند و دسـت های دشـمن را ببندد.

بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر ملتـی لبـاس جهـاد 
را در بیـاورد لبـاس ذلـت می پوشـد، گفـت: 
دشـمنان بایـد بپذیرنـد مـا شکسـت ناپذیـر و 

نفـوذ ناپذیریـم.
سـردار سـامی ادامـه داد: قـرآن وحـی جاری 
اسـت کـه می گویـد یـاد بیاوریـد دشـمنان 
می خواسـتند شـمارا محاصره کنند اما خداوند 
دسـت های آن هـا را بسـت، مـا آزادی عمـل 
داشـتیم بـا ابتـکار عمـل پیـش می رفتیـم و 
می رویـم و دشـمن نمی توانـد در مقابـل ایـن 

عمـل کوچک تریـن تکانـی بخـورد.
وی تاکیـد کـرد: دشـمن یـارای پاسـخ دهـی 
ندارد و ایـن نصرت الهی اسـت که امـام ملت ما 
آیت اهلل خامنه ای اینگونه می تواند دشـمنان را 
مدیریت کند و اجـازه عملی به دشـمنان ندهد 
اما خود و همیارانش آزادی عمل داشـته باشند.

وی تصریـح کـرد: جوانـان بـی شـماری در 
ارتفاعات غـرب، جنوب و جنوب شـرق بـه دور 
از خانـواده بـا چشـمانی بـاز از مرزها پاسـداری 
می کنند، همـکاران مـا در نیروی هـای زمینی، 
دریایی ارتش، سـپاه و نیروهای مرزبانی نیروی 
انتظامی و سایر نیروهای مسـلح همه مقتدرانه 
با هـزاران خانواده منتظـر از حریم این کشـور و 

نظـام پاسـداری می کنند.
سـردار سـامی افزود: مـردم قاعـده ایـن نظام 
هسـتند و قائمـه آنـان رهبری اسـت، دشـمن 
این ۲ را هدف گرفته اسـت، او همواره شکسـت 
می خـورد امـا دسـت بـر نمـی دارد مگـر اینکه 

مـا از دین دسـت برداریـم و این ممکن نیسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: مـن صمیمانـه دسـت 
ملـت را می بوسـم، بـا ایـن صبـر، آگاهـی و 
شـکیبایی و بـا نجابـت پـژواک صـدای بیگانـه 
نشدند و زمزمه های شـیطان را تشخیص دادند 

و از کام خـدا تفکیـک کردنـد.
وی بـا بیان اینکه هرچه دشـمن نعره می کشـد 
و جـادو می کند ملـت بـا آگاهی خود همـه این 
جادوهـا را باطـل می کند، ادامـه داد: مـا به پای 
آرزوهای ملت تا پـای جان می مانیـم و بهترین 
آرزوها فدا شـدن بـرای تحقـق آرزوهـای ملت 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکه دشـمنان می خواهنـد ذهن 
جوانان را تسـخیر کنند، افزود: جوانان ما مؤمن 
و اهل استقامت هسـتند، این نبرد ادامه دارد اما 
ما در حـال طی کـردن راه های بزرگ هسـتیم، 
صبـح و فتح مبیـن نزدیک اسـت و ایـن همانی 

اسـت که خداوند وعـده داد.
فرمانده کل سپاه پاسـداران گفت: با اراده پیش 
می رویـم مسـتحکم و با ثبـات، مـا چرا بایـد از 
آمریکایی بترسـیم که خود امروز گرفتار اسـت 
و نمی توانـد داخـل و خـارج خـود را اداره کنـد، 
فـرار او از افغانسـتان را دیدیـم، فـرار تدریجـی 
او را از عـراق می بینیـم، شکسـت او از یمـن را 
می بینیم، رخسـار او افسرده اسـت و کسانی که 
به آن تکیه کردند، کسـانی که بـه تکیه گاه های 
عنکبوتی تکیـه می کنند بایـد بدانند کـه به بد 
تکیه گاهـی متوسـل شـده اند اما شـما بـه خدا 
تکیه می کنید و آن ها چنیـن پناهگاهی ندارند.

سـردار سـامی همچنین با بیـان اینکه شـهدا 
حصار اصلـی امنیت ما هسـتند، اظهار داشـت: 
شـهدا اسـام را در مقابـل کفـر پیـروز کردنـد، 
هدف دشـمنان این اسـت که امام مسلمین در 
صحنه های سـخت دوبـاره تنهـا بماند امـا این 
ملت بـزرگ آرزوهای دشـمن را دفـن می کند، 

دشـمن آرزوهایـش را هـر روز در اثر اسـتقامت 
شـما و در برابـر تحمـل شـما در قبرسـتان ها 

دفـن می کنـد.
وی اضافـه کـرد: ما بطـور مسـتمر تمـام تفکر 
و آرزوسـازی دشـمن را تعقیـب می کنیـم، 
مجبوریم روزانـه آن ها را رصد کنیـم، لحظه ای 
نیسـت کـه کاخ سفیدنشـینان سـیاه بخت و 
همراهـان و همـرازان آنـان برای شکسـتن این 
ملت نقشـه نکشـند، تمرکز آنـان بر ایـن ملت 
و قاعده بسـیج ما اسـت اما امـام مومنـان دیگر 

تنهـا نمی مانـد.
را  شـما  دشـمنان  داشـت:  تاکیـد  وی 
نمی شناسـند، هر روز با تصـورات باطل توطئه 
می کننـد امـا بایـد ببیننـد چگونـه یـک ملت 
در اوج تنهایـی در ۴۴ سـال پیـش ایـن چنین 
پابرجا و باشـکوه جلوه جمال الهـی را به نمایش 

می گـذارد.
وی تصریـح کرد: خدارا شـاکریم بـا رویش های 
مختلـف خـود نشـانه های دیگـر ظاهـر کـرد، 
میـدان جهـاد ادامـه یافـت بـا اطمینـان 
می گویـم اگـر جوانان مـا نبودنـد داسـتان این 
شـکوه، امنیت و عـزت نبـود ما پیشـرفت های 
بی نظیـری کرده ایـم که هنـر والیت اسـت که 
با یک دسـت دشـمن را متوقف کرده و با دستی 
دیگـر کشـور را جلـو می بـرد. دشـمن می داند 

کجـا را نشـانه بگیرد.
فرمانده کل سـپاه پاسـداران گفت: بـه اصفهان 
افتخـار می کنـم، به مـردان مجاهد و شـهیدان 
درخشـان این دیـار ارادت دارم و خـود را ذره ای 
ناچیـزی در برابـر عظمـت ایـن خانواده هـا می 

دانـم.
یـادواره شـهدای امنیـت کشـور شـامگاه 
پنجشنبه با حضور فرمانده کل سـپاه پاسداران 
انقاب اسـامی در گلسـتان شـهدای اصفهان 

برگـزار شـد.

فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم سالگرد شهدای امنیت لشکر 1٤ امام حسین )ع( در گلستان شهدای اصفهان:

دشمن افول کرده و به غروب نزدیک است
سامانه پایش و اطاع رسانی برخط کیفی هوای اصفهان روز جمعه سی ام 
اردیبهشت ماه از دسترس شهروندان خارج شد. این درحالی است که سامانه 
پایش برخط کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر استان های 
کشور هم اکنون فعال است و تنها استان اصفهان از دسترس شهروندان خارج 
شده است. این سامانه در شرایطی که هوای اصفهان به عنوان دومین شهر آلوده 
کشور این روزها بر اثر هجوم ریزگردها بسیار آلوده است و در سه روز گذشته 

مدارس ۶ شهرستان این استان تعطیل بوده، قطع شده است.
اصفهان ۲ سامانه اطاع رسانی دارد که یکی سامانه برخط سازمان حفاظت 
محیط زیست و دوم، سامانه ای است که ایستگاه های شهرداری اصفهان را با 
۶ ایستگاه اداره کل محیط زیست ادغام کرده و اکنون هر دو سامانه قطع است، 
سایت اداره کل محیط زیست نیز در روز جمعه بروز رسانی نمی شود و مسئوالن 

این اداره نیز پاسخگو نیستند.

در ۱۰ روز گذشته هفت ایستگاه پرتردد شهر اصفهان قطع بوده که مسئوالن 
محیط زیست و شهرداری اصفهان علت آن را نبود اعتبارات و نقص فنی اعام 
کردند و مسئول کنترل کیفی هوا در شهرداری اصفهان وعده داد که مشکل 

ایستگاه های پایش هوای متعلق به این نهاد بزودی برطرف می شود.
اطاع رسانی برخط از وضعیت کیفی هوا حق قانونی شهروندان است. ماده ۲۱ 
آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا ماده ۲ قانون هوای پاک، 
سازمان محیط زیست را موظف کرده اقدامات الزم برای برخط کردن داده های 
آلودگی هوا و اطاع رسانی عمومی از جمله از طریق درگاه اینترنتی را انجام دهد.

اصفهان امسال آلوده ترین بهار ۱۰ سال اخیر را تجربه می کند؛ این کانشهر 
در ۶۰ روز فروردین و اردیبهشت سال جاری بدون داشتن یک روز هوای پاک، 
۳۱ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۲ روز هوای ناسالم برای عموم 

شهروندان و ۲۷ روز هوای قابل قبول داشته است.

در شرایط آلودگی شدید هوای اصفهان انجام گرفت

سامانه پایش برخط کیفی هوا خارج از دسترس اصفهانی ها!

2

 
تحوالت دیپلماسـی سـبب شـده کـه دولت هـا در 
کنـار پیگیـری منافـع ملـی و تعقیب سیاسـت های 
خـود در قالب دیپلماسـی سـنتی، به اشـکال نوین 
دیپلماسـی جهت تأثیر بر افـکار عمومی بین المللی 
و محیط بین الملل متوسـل شـوند. حضور دولت ها 
یـا حکومت هـای محلـی تابـع آن هـا در نهادهای 
چندجانبه غیردولتی و تعامالت موجودیت های فرو 
ملی در راسـتای این مهم قـرار دارد. در واقع جایگاه 
دیپلماسـی شـهری در سیاسـت خارجی جمهوری 

اسـالمی ایـران هم این اسـت.

 به همیـن جهـت الزم اسـت در مـورد دیپلماسـی 
شـهری روال به وجـود آمده تبییـن و تاکیـد گردد.
بدین منظـور ضـرورت تعامـالت دوجانبـه )روابط 
خواهرخواندگـی( و چندجانبـه )عضویـت در 
شـبکه های بین المللـی( در اصفهـان بیـش از هـر 

زمـان الزم اسـت.
به همـه ایـن دالیـل از حیـث نظـری هـم باتوجه 
به ماهیـت فرهنگـی انقـالب اسـالمی، تعامالت 
غیردولتـی )ماننـد دیپلماسـی شـهری( جایـگاه 
مشـخص و معینی در سیاسـت خارجی ایـران دارد. 

عملکرد سیاسـت خارجی ایـران در مـورد تعامالت 
خارجـی شـهرها، بیانگـر مطابقـت آن بـا اصـول 
نظری سیاسـت خارجی اسـت. این مناسبات طیف 
وسیعی از شـهرهای متعلق به تمدن های گوناگون 
را در بـر دارد کـه بیشـترین آن معطوف بـه روابط با 
شـهرهای کشـورهای اسـالمی و محیط پیرامونی 

ایران اسـت.
پـس در ایـن شـرایط و بـا ایـن تئوری هـا بایـد به 
مدیـران ارشـد سیاسـی اسـتان آفریـن گفـت و بر 

ادامـه آن بـا ابـزار رسـانه مـدد کرد.

شیرین رجبی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

دست مریزاد به دیپلماسی شهری اصفهان
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عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس:

قیمت گذاری و توزیع کاالهای اساسی در استان ها 
نیازمند بسیج عمومی به فرماندهی استانداران است

چطور ممکن است زیباتر شویم؟!

 با زاویه دار کردن
فک و صورت

در نخستین جشن ملی روابط عمومی:

اولین تولید کننده فوالد ایران
جایزه برنامه ریزی را دریافت کرد

٣
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 معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد:

 امید چشم انداز جمعیتی ایران
به دهه شصتی ها

چهره روز

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران:

مشعل کارخانه تولید دولومیت 
کلسینه نهاوند روشن شد

6

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران گفت: مشعل کوره واحد 
تولیدی دولومیت کلسینه نهاوند پس از یک سال تالش بی وقفه 
مدیریت، کارکنان و پیمانکاران این مجموعه روشن شد و این کارخانه 
در مدار تولید قرارگرفت که این زمان از زمان تأسیس این کارخانه، 

یک رکورد در کشور محسوب می شود.

منبع: ایرنا

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 4656 مورخ 1401/2/29
1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

3 - نشانى دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان، خیابان باغ گلدسته، مقابل درب شرقى بازار هنر، واحد پشتیبانى طرح ها، اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان (تلفن تماس: 32222091-2)

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 4 روز از انتشار آگهى از تاریخ 1401/2/31 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/3/2 و به صورت الکترونیکى از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir مى باشد.
ب) مهلت بارگذارى اسناد مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارسال (پاکت الف) و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/3/16 مى باشد.

ج) زمان گشایش پاکات ارزیابى کیفى ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 و پاکات( الف و ب)، ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 در 
محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد.

5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف: سپرده (واریز به حساب IR780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازى مدارس استان 
اصفهان بانک مرکزى) ب: ضمانتنامه معتبر بانکى به نفع کارفرما به مدت 3 ماه

6- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.
ضمنا متن این فراخوان در پایگاه اینترنتــى www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت مى باشــد و کلیــه مراحل برگزارى مناقصه 
اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــائى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شماره مناقصه سامانه نوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
ستاد

مبلغ تضمین 
(ریال)

نوبت 
مناقصه

اول20010040380000233/000/000/000ضمانتنامه / سپرده400خرید ویدئو پروژکتور1

شناسه: 1320813
اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

آگهى 

امور ادارى مدیریت آموزش و پرورش شاهین شهر
شناسه آگهى: 1320600

به اطالع آقاى مهدى ایمانیان فرزند مرتضى کارمند (هنرآموز) 
رســمى آموزش و پرورش شــاهین شهر به شــماره پرسنلى 
25149533 رسانده مى شود جهت دریافت نامه شماره 244/ه/4 

مورخ 1401/2/11 به این مدیریت مراجعه نمایند.

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا مــى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناســایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

نوبت اول
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وزیر فرهنگ قطر گفت: اصفهان به دلیل تاریخ 
و پیشینه مهمی که دارد ذائقه بسیار مترقی در آن 
حکمفرماست. شیخ عبدالرحمان بن حمد بن 
جاسم آل ثانی در دیدار با استاندار اصفهان افزود: 
پیشرفت اصفهان را می توان در هنر و صنایع 
دستی آن احساس کرد. وی با بیان اینکه با وجود 
اینکه پیش از این به اصفهان سفر داشته ام؛ اما 
به دلیل زیبایی، این شهر را خیلی دوست دارم، 
تصریح کرد: پیام این سفر برای مردم ۲ ملت 
بسیار مهم می باشد و روابط ما در همه زمینه ها 
بسیار نزدیک تر است. وی افزود: روابط بین دو 
کشور دارای اهمیت ویژه است و ما اهتمام داریم 
که این روابط بسیار گسترده تر باشد. سیدرضا 
مرتضوی استاندار اصفهان با ابراز خرسندی از 
حضور وزیر فرهنگ قطر در اصفهان گفت: برای 
ما بسی خوشحالی است که کشور قطر به ایران 

نگاه فرح بخش دارد.
وی گفت: از اینکه آیت اهلل رئیسی، رییس جمهور 
ایران اولین سفر خود را به کشور قطر انجام داد 
نشان از وحدت و همدلی و روابط بین دو کشور 
و ادامه مسیر است. استاندار اصفهان خاطرنشان 
کرد: قطعاً این نگاه شما و حضورتان به اصفهان 
می تواند این روابط را تقویت کند. مرتضوی با 
بیان اینکه سفر وزیر فرهنگ قطر می تواند به 
تقویت روابط میان دو کشور منجر شود، ادامه داد: 
اصفهان پایگاه دوم برای سفرهای انجام شده به 
ایران است و تعداد زیادی از میهمانان، اصفهان را 
مقصد دوم خودشان قرار می دهند. نماینده عالی 
دولت در استان به سفر امیر قطر به جمهوری 
اسالمی ایران اشاره و آن را نشان از عمق روابط 
فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی دو کشور 
عنوان کرد. به گزارش ایرنا، وزیر فرهنگ قطر با 
هدف بررسی زمینه های تقویت و توسعه مناسبات 
و همکاری های فرهنگی، هنری، آموزشی و 
رسانه ای روز سه شنبه )۲۷ اردیبهشت ماه( وارد 
تهران شد و کشور قطر به عنوان میهمان ویژه در 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

حضور دارد.

 ذائقه بسیار مترقی
در اصفهان حکمفرماست

وزیر فرهنگ قطر:

 مریـم یـادگاری  معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان با اشـاره به اینکـه دهه 
شـصتی ها که جمعیت ۳۰ تا ۴۰ سـال کشـور را تشـکیل 
می دهنـد هنـوز در سـن بـاروری هسـتند، گفـت: اگـر 
مداخـالت جمعیتـی انجـام ندهیـم، ایـن گـروه سـنی از 
سـنین باروری خارج شـده و فرصت طالیی برای افزایش 

جمعیـت را از دسـت می دهیـم.
مهرداد زینلیان در نشسـتی بـا خبرنگاران که به مناسـبت 
هفته ملی جمعیت برگزار شـد، با اشـاره به اینکه متوسـط 
رشـد سـاالنه جمعیت کشـور طی سـال های گذشـته به 
سـرعت کاهش پیدا کرده، اظهار کـرد: نرخ بـاروری کلی 
جمعیـت از عـدد ۷ در سـال ۱۳۴۵ بـه ۱.۷ در سـال ۱۳۹۹ 
رسـیده اسـت، درحالی که متاسـفانه این عدد در اصفهان 

پایین تر از میانگین کشـور و ۱.۴ اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اصفهان جـزو چند اسـتان بـا بدترین 
وضعیت جمعیتی در کشـور اسـت، گفت: گیـالن در رتبه 
آخـر نـرخ بـاروری کلـی اسـت و اصفهـان رتبه هفتـم از 
آخـر اسـت، بهتریـن وضعیت هـم مربـوط به سیسـتان و 

بلوچسـتان است.
زینلیان با اشـاره به اینکه هیچ کدام از کشـورهای پیشرفته 
افت جمعیتی که در کشـور مـا افتـاده را تجربـه نکرده اند، 
گفت: اگر بخواهیم دوباره از این شـرایط بیـرون بیاییم و از 
چاله جمعیتی خارج شـویم، نیـاز به اصالح سیاسـت های 
جمعیتی داریـم. در حال حاضر حـدود ۲۵ درصد از جمعیت 
کشـور را جوانان تشـکیل می دهند و هنوز شـرایط ما بهتر 
از برخـی کشورهاسـت، اما اگـر با ایـن روند پیـش برویم 
بـه زودی درصد عمـده ای از جمعیت کشـور را سـالمندان 

تشـکیل می دهند.
وی به سـه سـناریوی جمعیتـی تعریف شـده بـرای ایران 
اشـاره و تصریـح کـرد: سـناریوی اول یکـی رشـد پایین 
جمعیـت اسـت، براسـاس ایـن سـناریو جمعیت در سـال 
۱۴۲۰ حـدود ۶ میلیون اضافه می شـود و حـدود ۵۰ درصد 
از جمعیـت سـالمند خواهند بود. سـناریوی دوم رشـد یک 
و نیـم درصـد جمعیـت اسـت کـه باعث می شـود بـا صد 
میلیون جمعیـت، ۲۰ درصـد جمعیت سـالمند باشـند و با 

سـناریوی سـوم نیز جمعیـت بـه ۱۱۶ میلیون می رسـد و 
تنهـا ۱۰ درصد سـالمند خواهنـد بود.

معاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهان با اشـاره بـه اینکه دهـه شـصتی ها االن جمعیت 
بین ۳۰ تـا ۴۰ سـال را تشـکیل می دهنـد و هنوز در سـن 
بـاروری هسـتند، گفـت: اگـر مداخـالت جمعیتـی انجام 
ندهیـم این گـروه از سـنین باروری خـارج شـده و فرصت 

طالیـی بـرای افزایـش جمعیـت را از دسـت می دهیم.
وی ادامـه داد: اگر دهه شـصتی ها از سـنین بـاروری خارج 
شـوند، امید برای جمعیت به صفر می رسـد و سـال ۱۴۲۵ 
پنجره جمعیتی بسـته می شـود، پس باید مداخـالت را به 
خوبی انجام دهیم. در حال حاضر برخی از دهه شـصتی ها 
هنوز ازدواج نکـرده و درحال نزدیک شـدن به سـن تجرد 
قطعی هسـتند، همچنین برخـی از آنهـا بچه دار نشـده یا 

تک فرزند هسـتند.
وی با بیـان اینکه ما ۵ تـا ۷ سـال طالیی پیـش رو داریم، 

تاکید کرد: با از دسـت دادن ایـن فرصت، امید بـه افزایش 
جمعیت تقریبًا از دسـت می رود.

زینلیان با اشـاره به اینکه از سـال ۵۵ تا ۹۹، میانگین سنی 
۱۰ سـال بیشـتر شـده، گفت: در واقـع ۱۰ سـال جمعیت 
کشـور پیرتـر شـده، پیرتر شـدن جمعیـت هم یعنـی باال 
رفتـن نـرخ بیماری هـای واگیـر و سـرطان. یعنـی از یک 
طـرف جمعیتی کـه در سـن بـاروری هسـتند را از دسـت 
می دهیـم و از آن طـرف بـار سـنگینی به نظام سـالمت و 

اقتصـاد کشـور تحمیل می شـود.
معـاون فنـی مرکز بهداشـت اسـتان با اعـالم اینکـه نرخ 
سالمندی اسـتان ۱۲ درصد رشد کشـور ۱۰.۷ است، گفت: 
درصد جوانـان و نوجوانـان در اصفهان از میانگین کشـور 
پایین تـر اسـت کـه نشـان می دهد جمعیـت اصفهـان در 
مقایسـه با کشـور سـالمندتر اسـت و اهمیـت مداخلـه را 

بیشـتر می کنـد.
وی در مورد عوامل کاهش سـریع میزان باروری در کشور، 

گفـت: دخالـت دولـت و تصویـب قوانین مشـوق کاهش 
جمعیـت، اجـرای سیاسـت های تجدیـد نسـل و کنتـرل 
جمعیت، توسـعه شهرنشینی، افزایش سـن ازدواج، توسعه 
اشـتغال زنان، افزایش تحصیالت عالی و تغییر در کارکرد 

خانواده از جملـه عوامل مؤثـر در این زمینه اسـت.
زینلیـان چالش هـای جمعیتـی را شـامل بحـران میـزان 
باروری و تجدید نسـل، بحران سـالمندی، کاهش نیروی 
کار و افزایـش مهاجرت برشـمرد و افزود: کشـورهایی که 
با بحـران جمعیت مواجه می شـوند، بـرای تأمیـن نیروی 
کار سیاسـت های مهاجرپذیـری را در پیـش می گیرند که 
پیامد آن تغیر سـاختار فرهنگی و اجتماعی کشـور توسـط 

مهاجران اسـت.
وی به تصویـب قانون حمایت از خانـواده و جوانی جمعیت 
در سـال گذشـته اشـاره و تصریح کرد: ایـن قانـون در ۷۳ 
مـاده و ۸۱ تبصـره مصـوب شـد و ۲۳۶ تکلیـف قانونـی 
دارد کـه ۵۹ درصـد آن تکلیـف قانونـی وزارت بهداشـت 

اسـت. هنوز آئین نامه های اجرایـی قانون نیامـده و انتظار 
داریـم دسـتگاه های اجـرای هرچه زودتـر آئیـن نامه ها را 

ابـالغ کنند.
معـاون فنـی مرکـز بهداشـت اسـتان در ادامـه پیرامـون 
موضوع سـقط جنین در این قانون توضیح داد: سـقط های 
تعمدی دو دسـته هسـتند؛ یا برای نجات جان مادر اسـت 
یا یکسـری نواقص جدی در جنین اسـت که باعث عسـر 
و حرج خانـواده می شـود که بـه آنها سـقط درمانـی گفته 
می شـود و تا قبل از ۴ ماهگـی امکان پذیر اسـت. در قانون 
جدید این سـقط های درمانی سـختگیرانه تر شـده اسـت. 
قباًل سـه پزشـک متخصص تأییـد می کردنـد، امـا االن 
باید مادر درخواسـت دهـد، متخصص و قاضـی تأیید کند 

و پیـش از ۴ ماهگی باشـد تا حکم اسـقاط صادر شـود.
وی خاطرنشان کرد: یک سـری نگرانی هایی وجود داشت 
که برخی ناهنجاری ها باعث می شـود جلوی سقط گرفته 
نشـود، اما با تمهیداتی که در قانون دیده شـد انتظـار داریم 

قانون به درسـتی اجرا و مشـکلی ایجاد نشود.
بـه گـزارش ایسـنا، زینلیـان همچنیـن بـه سـقط های 
داوطلبانه اشـاره و اظهار کرد: هیچ معیاری از نظر پزشـکی 
برای اسـقاط جنین وجود ندارد، ممکن اسـت برخـی افراد 
به خاطر مشـکالتی مثـل فقر اقـدام بـه ایـن کار کند که 
هیچ مجوز شـرعی و قانونی نـدارد، ضمن اینکـه آمارهای 
غیـر رسـمی نشـان می دهد تعـداد باالیـی اسـقاط جنین 
عمدی در کشـور اتفـاق می افتد کـه باید فرهنگ سـازی 

شـود و با آن مقابله شـود.
معاون فنی مرکز بهداشـت اسـتان با اشـاره به اینکه قباًل 
بـارداری باالی ۳۵ سـال پرخطر ذکر می شـد، گفـت: این 
درحالی اسـت کـه در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته و 
متون علمی، باروری باالی ۳۵ سـال پر خطر نیسـت بلکه 
نیازمند مراقبـت ویژه اسـت و این یک باور اشـتباه اسـت. 
یک باور اشـتباه دیگـر این اسـت که بیـن دو بچـه باید ۳ 
تا ۵ سـال فاصله باشـد، درحالی کـه این فاصلـه در زایمان 
طبیعی شـش مـاه و در سـزارین ۱۸ مـاه اسـت، همانطور 
کـه در منابع تربیتی هـم ذکر شـده فاصله بیش از ۳ سـال 

آسـیب روحی و روانـی برای فرزنـدان به همـراه دارد.

امیدچشماندازجمعیتیایرانبهدههشصتیها
 معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد:
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مسئول امور مرکز پیشگیری آسیب های اجتماعی از برگزاری نشست های 
نخبگانی مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی با عنوان »تفکر پیشگیرانه« 

خبر داد.
امان اله باطنی اظهار داشت: سلسله نشست های نخبگانی مرکز پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی با عنوان »تفکر پیشگیرانه« به صورت ماهانه برنامه ریزی 
شده که اولین نشست نخبگانی از این سلسله، به بحث امید اجتماعی و نقش آن در 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی اختصاص یافت.
وی افزود: در این سلسله نشست ها، اجتماعی نویسان سازمان های مردم نهاد 

و نخبگان دانشگاهی حوزه اجتماعی که هر یک نماینده امور، اندیشه و عمل 
اجتماعی هستند با یکدیگر به گفت وگو می پردازند.

وی با بیان اینکه این سلسله نشست ها در راستای پی ریزی تفکر پیشگیرانه 
در خصوص آسیب های اجتماعی در شهر برگزار می شود، ادامه داد: برابر همه 
فراتحلیل های اجتماعی مسئله اول اجتماعی در کالنشهرها و اصفهان مسئله 
سرمایه اجتماعی است و از طرفی بسیاری از نظریه های جامعه شناختی معتقدند 
سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری با آسیب های اجتماعی دارد و البته یکی از 

مهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی، اعتماد بنیادین و امید اجتماعی است.

مسئول امور مرکز پیشگیری آسیب های اجتماعی گفت: از دیگر سو، آسیب های 
اجتماعی از جایی شروع می شود که کنترل اجتماعی ضعیف شود و کنترل اجتماعی 
شامل عناصری همچون وابستگی، اعتقاد، تعهد و مشغولیت است که این عناصر 
ارتباط تنگاتنگی با عناصر امید اجتماعی یعنی پیش بینی پذیری، ریسک پذیری و 

اثربخشی فعالیت ها دارند.
باطنی خاطرنشان کرد: بر این اساس در اولین نشست نخبگانی به امید اجتماعی 
و نقش پیشگیرانه آن پرداختیم، این نشست ها ادامه دارد که در نشست بعدی در 

خصوص مسئله جمعیت به صحبت و تبادل نظرات خواهیم پرداخت. 

همفکرینخبگان
درپیشگیری
ازآسیبهای

اجتماعی

مسئول امور مرکز پیشگیری 
آسیب های اجتماعی خبر داد:

خبر
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 سیدمهرشـاد صدرهاشـمی  محمـد شـبانی 
شـهردار بهارسـتان در ارتبـاط بـا برگـزاری پویـش 
اسـتانی سـالم فرمانـده گفت: بـه همت شـهرداری 
بهارسـتان و بـا همـکاری شـرکت عمـران شـهر 
بهارسـتان و سـازمان بسـیج دانـش آمـوزی اسـتان 
اصفهـان و اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان در 
سـطح بیش از ۱۸۰۰ مدرسه اسـتان اصفهان، پویش 
اسـتانی »سـالم فرمانده«، اجـرای سـرود همگانی 
دانـش آمـوزی تقدیم بـه سـاحت نورانی امـام زمان 
)عـج(، برگـزار می گـردد و مـدارس می تواننـد تا ۲۷ 
اردیبهشـت مـاه فیلم هـای اجـرای سـرود همگانی 
سـالم فرمانـده توسـط دهـه نودی هـای انقـالب 
اسـالمی ایـران را بـه دبیرخانـه ایـن پویش ارسـال 
نماینـد. محمد شـبانی افـزود: از حوزه هـای مختلف 
بسـیج دانـش آمـوزی و شهرسـتان های اسـتان 
اصفهان آثار برتر بـه مرحله اسـتانی راه پیدا می کنند 
و نهایتاً در آیین اختتامیه کـه در روز دوم خرداد ۱۴۰۱ 
و در آستانه سـال روز آزادی خرمشهر همیشه قهرمان 
در شـهر بهارسـتان برگزار می گردد به مـدارس برتر 
هدایایـی به رسـم یادبـود اهدا می شـود. شـایان ذکر 
اسـت آییـن اختتامیه با حضـور حـاج ابـوذر روحی در 
شـهر بهارسـتان برگزار خواهد شـد. گـروه تحریریه 
هفتـه نامه زیتـون شـهر از ایـن ابتـکار بسـیار عالی 
شـهرداری بهارسـتان در برگزاری این پویش استانی 
در سـطح بیش از ۱۸۰۰ مدرسـه اسـتان اصفهان که 
به نوعی معرفی شـهر بهارسـتان به تمامی جوانان و 
نوجوانان استان اصفهان می باشـد قدردانی می نماید 
و از مردم متدین و انقالبی شـهر بهارستان انتظار دارد 
در مراسـم اختتامیه که قرار اسـت روز دوم خـرداد در 
شهر بهارسـتان برگزار شـود با حضور چشمگیر خود، 
رنگ و لعاب خاصی به این مراسـم باشـکوه ببخشند.

• آیا بهارسـتان سـهمی از مصوبات سـفر 

رئیس جمهـور به اصفهـان دارد؟!
درحالـی که شـنیده می شـود سـید ابراهیم رئیسـی 
در ادامه سـفرهای اسـتانی خود بـه زودی بـه همراه 
جمعـی از اعضـای هیـات دولت بـه شـهر اصفهان 
سـفر می کنند ولـی در عین نابـاوری با خبر شـده ایم 
کـه شـهر بهارسـتان و پروژه هـای مهم و ملـی این 
شـهر همچون مترو و بیمارسـتان جزء هیـچ یک از 
مصوبات ایشان در این سـفر نخواهد بود. شهروندان 
شـهر دانایـی محـور بهارسـتان هنـوز امیدوارنـد با 
تـالش اسـتاندار اصفهـان بـه عنـوان قائـم مقـام 
شـورای شـهر بهارسـتان، سـهمی از مصوبـات این 

سفر به شـهر مظلوم بهارسـتان تخصیص پیدا کند. 
نمایندگان اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی که 
نمایندگان مردم شـهر بهارسـتان نیز هسـتند نقش 
پررنگـی در وارد کردن دو پـروژه مترو و بیمارسـتان 
شـهر بهارسـتان در لیسـت مصوبـات سـفر رئیـس 
جمهور بـه شـهر اصفهـان دارنـد و کمتریـن انتظار 
سـاکنین ایـن شـهر نیـز از آنـان این اسـت کـه این 
شـهر بـا جمعیتـی بالـغ بـر ۱۲۰ هـزار نفـر جمعیت 
کـه در آینـده نزدیـک جمعیتـش بـه ۲۰۰ هـزار نفر 
می رسـد بایـد سـهمی در مصوبـات سـفر رئیـس 

جمهور داشـته باشـد.

خبر روز

شهردار بهارستان درباره پویش استانی سالم فرمانده خبر داد:

برگزاریدربیشاز۱۸۰۰مدرسهاستاناصفهان
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رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان 
انواع  احتکار مواد غذایی شامل  انبار  گفت: یک 
برنج خارجی، روغن و ماکارونی در این شهرستان 
کشف و ضبط شد. رحمت اهلل اباذری اظهار کرد: 
با تالش نیروهای ناحیه مقاومت بسیج اردستان، 
مقداری زیادی کاالی اساسی در انبار غیرمجاز در 

شهر مهاباد کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه کاالهای احتکار شده شامل ۴۵ 
کیسه برنج خارجی، ۱۶۸۶ روغن سرخ کردنی، ۶۶ 
عدد روغن حلب ۵ کیلویی، ۲۴۵۴ بسته ماکارونی 
و مقادیر زیادی انواع روغن مایع و سرخ کردنی 
بود که ارزش ریالی آنها بیش از ۵ میلیارد ریال 
برآورد شده است، افزود: این میزان کاالی اساسی 
قرار است با همراهی اداره صنعت معدن وتجارت 
و جهاد کشاورزی در سطح شهرستان توزیع شود 

و فرد متخلف جریمه سنگینی خواهد شد.
اردستان،  حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس 
از  که  متعددی  گزارش های  با  کرد:  تصریح 
و  تجارت  و  معدن  صنعت  دامپزشکی،  سوی 
جهادکشاورزی به تعزیرات حکومتی ارسال شده 
است، یک واحد قصابی در شهر اردستان به دلیل 
عرضه گوشت تقلبی و مخدوش کردن لیبل های 
آن با وجود تذکرات متعدد به مدت ۷ روز پلمب 

شد.
انتظار  در  اینکه جریمه سنگینی  بیان  با  اباذری 
این واحد قصابی در شهر اردستان است، گفت: 
از شهروندان می خواهیم به منظور حفظ سالمت 
خود، گوشت مصرفی را از مراکز مورد اطمینان 
برچسب مشخصات  به  در هنگام خرید  و  تهیه 
با  بر روی الشه  ُمهر ضرب شده  روی الشه و 
عنوان مهر بهداشتی دامپزشکی توجه ویژه داشته 
باشند. وی ادامه داد: همگام با طرح مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها جریمه تخلفات واحدهای 
صنفی ۵ برابر شد و جریمه عدم درج قیمت کاال از 
۲۵۰ هزار تومان به ۲ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.
به گفته رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان بر 
اساس تصمیمات هیات دولت و تاکیدات مقامات 
اختیارات  حکومتی  تعزیرات  ایام،  این  در  کشور 
کامل دارد که اگر واحد صنفی مرتکب تخلف شود 

بدون تذکر پلمب شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی اردستان 
خبر داد:

 کشف یک انبار کاالی
احتکار شده در شهرستان

خبر
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 اخبار اصفهان  عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد است 
استانداران باید از ابتدای اجرای سیاست های یارانه ای دولت، نسبت به کنترل 
بازار، قیمت گذاری ها و توزیع کاالی اساسی اقدام می کردند تا شاهد وضعیت 
بحرانی به دلیل جوالن سودجویان در بازار نباشیم. حسین محمد صالحی 
دارانی با اشاره به اهمیت نقش استانداران در اجرای سیاست های یارانه ای 
دولت، گفت: متأسفانه عده ای در وضعیت کنونی در حال سودجویی در بازار 
هستند که نقش استانداران برای مدیریت و کنترل این موضوع بسیار حائز 
اهمیت است تا مردم برای تهیه کاالهای اساسی خود دچار مشکل نشوند.

مجلس  در  میاندشت  بوئین  فریدونشهر،  چادگان،  فریدن،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در ادامه با انتقاد از عدم مدیریت استانداران از ابتدای اجرای 
این سیاست ها، عنوان کرد: بعد از تذکری که به وزیر کشور درباره عملکرد 
استانداران در این زمینه دادیم، جلسه هماهنگی با استانداران از سوی وزارت 
کشور برگزار شد تا آنها برای اعمال مدیریت، عدالت و نظارت در جریان 

توزیع کاالهای اساسی و قیمت گذاری آن جدی تر عمل کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه استانداران باید نهادهای وابسته به بازار در استان 
خود را دقیق کنترل کنند، اظهار داشت: متأسفانه هر روز شاهد نوسان 

قیمت ها در استان های مختلف هستیم که به علت عدم نظارت کافی بر 
بازار است.

محمدصالحی دارانی همچنین با تأکید بر اینکه استانداران در رأس جلسات 
استانی برای بررسی وضعیت اقتصادی مردم هستند، گفت: هماهنگی های 
الزم با نهادهای مختلف استانی به ویژه تعزیرات، از سوی استاندار صورت 
می گیرد که متأسفانه این هماهنگی ها تا کنون به درستی انجام نشد و در 
وهله اول افزایش قیمت روغن و ماکارونی باعث شد اکثر مغازه داران اقالم 

و کاالها را از مغازه های خود خارج کنند که وضعیت را بحرانی تر کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس:

قیمت گذاری و توزیع 
کاالهای اساسی در 

استان ها نیازمند بسیج 
عمومی به فرماندهی 

استانداران است

شـهردار کاشـان از بهره بـرداری پـروژه بهسـازی بوسـتان 
مسـگر بـا صـرف اعتبـار ۲۲ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون ریال 

در قالـب دهمیـن بـرگ خدمت خبـر داد.
حسـن بخشـنده امنیـه در گفت وگـو با ایسـنا، اظهـار کرد: 
بوسـتان مسـگر به مسـاحت سـه هزار متر مربع در خیابان 
شـهرداری واقـع شـده و بهسـازی آن شـامل ۱۲۰۰ متـر 
جدول گـذاری، ۱۵۰۰ متـر مربـع سـنگ فـرش، ۳۰ متـر 
مربـع آب نمـا، ۲۱۰ متر مکعب کرسـی چینـی و ۷۰۰ متر 
مکعـب خاکریزی بوده اسـت. وی افزود: اجرای تأسیسـات 
برقـی، نصب برج نـور و نورپردازی، نصب مبلمان شـهری 
و ورزشـی، اجـرای فضای سـبز و...از دیگر اقداماتی اسـت 
کـه بـرای تکمیـل و بهره بـرداری از ایـن پـروژه انجـام 
شـده اسـت. شـهردار کاشـان، با اشـاره به نامگـذاری این 
پـروژه بـه نام بوسـتان مسـگر گفت: هـدف از ایـن اقدام، 
پاسداشـت و معرفی هنر صنعت مسـگری به عنوان میراث 
معنـوی منطقـه کاشـان و یـادآوری این مهـارت به عنوان 
پیشـه اصیل و دارای هویت خطه سـیلک و ضرورت حفظ 

و احیای آن اسـت.
بخشـنده آمینه تصریح کرد: فضاهـا و عرصه های عمومی 

یکـی از عناصر ضروری و اساسـی زندگی روزمره شـهری 
در دنیـای مدرن بـوده و پارک های شـهری محیطی برای 
تفریـح، گـذران اوقـات فراغت، زندگـی اجتماعـی وتبادل 

فرهنـگ، افکار و نظرها اسـت.
شـهردار کاشـان گفـت: محیط کالبـدی پارک هـا به عنوان 
مکانـی بـرای بازیابی همجواری انسـان ها و نزدیک کردن 
شـهروندان به یکدیگر اسـت و اهمیت آن در جایی اسـت 
کـه بخشـی از تعامالت اجتماعی از دسـت رفتـه را جبران 

. می کند
وی اظهـار کرد: با شناسـایی ابعاد مؤثر پارک های شـهری 
و اجتمـاع پذیری شـهروندان، تالش می کنیم با سـازگاری 
هرچه بیشـتر شـرایط کالبدی و معنایی محیـط پارک های 
شـهری منطبـق بـر نیازهـا و خواسـته های کاربـران فضا، 
پارک هـا را تبدیـل بـه فضایـی جامعه پذیر کنیم. بخشـنده 
امنیـه گفت: کشـف چاقوی مسـی یافت شـده در تپه های 
باسـتانی سیلک، پیشـینه این صنعت در کاشـان را معرفی 
می کنـد و سـال های نـه چنـدان دور بیـش از ۱۲۰ دکان 
مسـگری در راسـته بازار مسـگرهای کاشـان فعـال بود و 
هنر مسـگری کاشـان در سـال ۱۳۹۱ به ثبت ملی رسـید.

سرپرسـت فرمانـداری خـور و بیابانـک 
زیـر  شهرسـتان  نانوایی هـای  گفـت: 
بـا  بایـد  بازرسـان هسـتند و  ذره بیـن 
کیفیت تریـن و بهتریـن نان را بـه مردم 
ارائـه دهنـد و برخـورد بـا نانوایی هـای 
متخلـف بـه فوریـت و بـدون اغمـاض 

می شـود انجـام 
بـا  نشسـت  در  طحانـی  رضـا  احمـد 
شهرسـتان  نانوایی هـای  متصدیـان 
)ع(  علـی  امـام  سـالن  محـل  در  کـه 
فرمانـداری برگزار شـد افزود: آن دسـته 
از واحدهـای نانوایـی کـه کـم فروشـی، 
و  اجبـاری  فـروش  قیمـت،  افزایـش 
تعطیلـی بدون هماهنگـی و عدم رعایت 
مـوارد بهداشـتی را داشـته باشـند ضمن 
قطـع سـهمیه آرد به تعزیـرات حکومتی 
و مراجـع قضایـی معرفـی و در صـورت 
تکرار تخلـف، مجوز فعالیـت آنان باطل 

می شـود.
وی گفـت: نـان، قوت غالب مردم اسـت 

و در فرهنـگ مـا و دیـن مبیـن اسـالم 
جایـگاه خاصی دارد؛ فعـاالن این عرصه 
از کشـاورزی که گندم کشـت می کند تا 
نانوایـی کـه نان پخـت می کننـد، دارای 

حرمـت و جایگاه ویژه ای هسـتند.
وی خاطرنشـان کـرد: دولـت در تـالش 
اسـت بـا اجـرای طـرح مردمـی سـازی 
بـه  اقتصـادی  اصالحـات  و  یارانه هـا 
گونـه ای عمـل کند کـه رانـت و قاچاق 
بـه حداقـل رسـیده و دسـت دالالن و 
سـود جویـان را کوتـاه و بـا اجـرای این 
مـردم  بـه  یارانه هـا  اقتصـادی  طـرح 
خصوصـاً اقشـار ضعیـف پرداخت شـود.

طحانـی پخت نـان بـا کیفیـت، رعایت 
موارد بهداشـتی، رعایت سـاعت پخت و 
روز تعطیـل نانوایـی، قیمـت نـان و وزن 

چانـه مـورد تاکید قـرار داد.
سرپرسـت فرمانـداری خـور و بیابانک از 
تهیـه سـامانه پیامکـی و نصـب در همه 
شـماره  عمومـی  اعـالم  و  نانوایی هـا 

ارتبـاط  و  مسـتمر  نظـارت  جهـت  آن 
مسـتقیم مشـتریان بـا فرمانـدار و دیگر 

داد. نظارتـی خبـر  دسـتگاه های 
وی در جلسه بررسی مشکالت دامداران 
و قصابـان خـور و بیابانـک گفت: قیمت 
گوشـت در ایـن شهرسـتان هیچگونـه 
افزایشـی نـدارد و با کسـانی کـه تخلف 

کننـد برخـورد قانونی می شـود.
در  تاکیـد  ضمـن  طحانـی  احمدرضـا 
خصـوص تثبیـت قیمت گوشـت اعالم 
داشـت با هرگونه افزایش قیمت شـدیداً 
بایـد  نظارتـی  و دسـتگاه های  برخـورد 

اهتمـام الزم را داشـته باشـند.
وی افزود: قیمت گوشـت بـه روال قبل، 
گوسـفندی هر کیلـو ۱۲۰ هـزار تومان، 
گوشـت شـتر و گوسـاله هـر کیلـو ۱۴۰ 
هـزار تومـان بـه فـروش خواهـد رسـید 
و در ایـن زمینـه قصابـان ضمـن ثبـات 
قیمـت در تهیـه و تأمیـن گوشـت مورد 

نیـاز شهرسـتان همـکاری کنند.

 سرپرسـت فرمانـداری خـور و بیابانک گفت: 
بیشـترین حجـم مصرفـی آب در شهرسـتان 
کـه  اسـت  کشـاورزی  بخـش  بـه  مربـوط 
ایـن میـزان مصـرف بـه بیـش از ۸۰ درصـد 

می رسـد.
از  حفاظـت  شـورای  در  احمدرضـا طحانـی 
منابـع آب شهرسـتان خـور و بیابانـک که در 
محل سـالن امام علـی )ع( فرمانـداری برگزار 
شـد افـزود: سـاالنه بیـش از ۱۷ میلیـون متر 
مکعـب آب از ۱۶۰ حلقـه چـاه دارای پروانـه 
بهره برداری در شهرسـتان برداشـت می شـود 

است.
وی خاطرنشـان کـرد: از ایـن تعـداد ۸۵ حلقه 
چـاه در بخـش کشـاورزی با میزان برداشـت 

۱۵ میلیـون متر مکعب در سـال اسـت.
و  کاری  محورهـای  از  یکـی  گفـت:  وی 
برنامـه ریـزی شـورای آب مربـوط بـه بخش 
کشـاورزی و چاه های غیرمجاز اسـت و جهاد 

کشـاورزی و امـور آب در خـور و بیابانـک بـه 
ایـن مهـم باید نگاه تخصصی داشـته باشـند.
طحانـی افـزود: جلوگیـری از هـدر رفتـن آب 
در مصـارف مختلف، بررسـی وضعیـت منابع 
زیـر زمینـی، شناسـایی چاه هـای غیرمجـاز، 
مـردم،  بـه  آب  درسـت  مصـرف  آمـوزش 
اسـتفاده از روش هـای نوین آبیـاری در مزارع 
از دیگـر اهدافی اسـت که در این شـورا دنبال 

می شـود.
بهتریـن  الگـوی کشـت  تغییـر  وی گفـت: 
راهـکار بـرای مقابله بـا محدودیت هـای آبی 
کشـاورزان  بـه  بخشـیدن  آگاهـی  و  اسـت 

می توانـد در ایـن خصـوص مؤثـر باشـد.
و  خـور  شهرسـتان  فرمانـداری  سرپرسـت 
بیابانـک افـزود: در الگوی کشـت محصوالت 
کشـاورزی کـه ارزش افزوده بیشـتری دارند و 
آب کمتـری مصـرف می کننـد، برای کاشـت 
به کشـاورزان توصیه می شود، کشـاورزان نیز 

همیشـه بایـد ایـن ۲ مـالک را مدنظـر خـود 
قـرار دهند.

طحانی با اشـاره بـه هوشمندسـازی چاه های 
آب کشـاورزی گفـت: با توجه بـه پایین رفتن 
سـفره های آب زیرزمینـی و بحـران کم آبـی، 
چاه هـای کشـاورزی شـهریار بایـد بـه کنتور 

هوشـمند مجهز شوند.
وی بـا اشـاره بـه کمبـود منابـع آبـی در خور 
و بیابانـک اظهـار داشـت: کشـت و توسـعه 
محصـوالت کـم آب طلب یکـی از مهمترین 
برنامه هـای جهاد کشـاورزی این شهرسـتان 
باشـد. سرپرسـت فرمانـداری خـور و بیابانک 
همچنیـن بـا تاکید بر حفـظ منابـع طبیعی و 
توجـه بـه طرح های آبخیـزداری گفـت: برای 
حفـظ محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی بایـد 
آگاهی بخشـی و اسـتفاده از ظرفیـت جوامـع 
محلـی در کنار اجـرای طرح هـای آبخیزداری 
در دسـتور کار دسـتگاه های متولی قرار گیرد.

شهردار کاشان دهمین برگ خدمت رونمایی کرد:

بهره برداری از بوستان مسگر در کاشان

سرپرست فرمانداری خور و بیابانک:

نانوایی های شهرستان نان با کیفیت به مردم ارائه دهند
سرپرست فرمانداری خور و بیابانک:

۸۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود
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The capital city of the Sultan-
ate of Oman hosted a grand 
business forum on Tuesday 
in which opportunities and 
challenges for expanding trade 
between Iran and the Sultanate 
were explored, the portal of 
Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) reported.
The event was attended by sen-
ior officials from the two sides, 
including TPO Head Alireza 
Peyman-Pak and Chairman of 
Oman Chamber of Commerce 
and Industry (OCCI) Readh 
Juma Mohammed Ali Al Saleh, 
as well as the representatives 
of the two countries’ private 
sectors.
Speaking in this meeting, Pey-
man-Pak referred to the strate-
gic position of Iran and Oman 
in the region and noted that the 
two countries can use their ge-
opolitical capacities to expand 
their economic ties especially 
through transiting goods.
The official also mentioned 
Oman’s free trade agreements 
with other countries and the 
region’s $1.5 trillion trade 

capacity, saying that the two 
countries should take neces-
sary measures to increase their 
share in the regional market by 
developing trade infrastructure 
and activating the North-South 
corridor.
The OCCI chairman for his part 
referred to the recent increase 
in trade between the two coun-
tries, saying “Despite the bank-
ing and transportation prob-
lems, with the efforts of both 
sides, trade relations between 
Iran and Oman will continue to 
improve.”
• Establishing a joint shipping 
company
Prior to attending the business 
forum, Peyman-Pak met with 
the chief executive officer of 
Oman Shipping Company.
During this meeting, the two 
sides discussed various issues 
including the establishment of a 
joint shipping company.
The officials stressed the need 
for activating the transport ca-
pacities of the two countries in 
order to develop bilateral and 
multilateral relations, especially 

in the fields of transit.
• Developing transit co-op a 
prerequisite for boosting trade
Peyman-Pak also held talks 
with Omani Minister of Trans-
port, Communications, and 
Information Technology Saeed 
Bin Hamoud Al-Mawali during 
his visit to the Sultanate.
In this meeting, the officials 
had also emphasized the de-
velopment of transportation 
infrastructure in order to fa-
cilitate trade between the two 
countries.
The two sides decided that Iran 
and Oman will consider long-
term and joint cooperation in 
the field of transportation and 
transit and will have the neces-
sary follow-ups in order to im-
plement their mutual projects in 
this regard.
It was also decided that the 
two sides would hold a joint 
working group on maritime 
transport to carry out research, 
discuss the challenges and find 
the necessary technical solu-
tions for expanding coopera-
tion in this field.

Alireza Peyman-Pak, who is 
also a deputy industry minister, 
led a 30-member trade-mar-
keting delegation to Muscat on 
Monday, as Iranian President 
Ebrahim Raisi is due to visit the 
Arab country in the near future.
The head of the Export Guar-
antee Fund of Iran (EGFI) and 
the deputy head of the Iranian 
Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO) also accompanied 
Peyman-Pak on this trip.
As previously announced by 
the head of the Iran-Oman Joint 
Economic Committee, the val-
ue of trade between Iran and 
Oman hit a record high in the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its 
previous year.
Mohsen Zarrabi put the annual 
trade between the two coun-
tries at $1.336 billion in the 
past year, showing 53 percent 
growth year on year.
The official also said that Iran’s 
export to Oman rose 63 per-
cent to stand at $716 million 
in 1400, from $438 million in 
1399.

Iran shares borders with fifteen 
countries, namely the United 
Arab Emirates (UAE), Iraq, 
Turkey, Afghanistan, Pakistan, 
Russia, Oman, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kuwait, Qatar, 
Kazakhstan, Armenia, Bahrain, 
and Saudi Arabia.
Expansion of trade with these 
neighbors, especially increas-
ing non-oil exports to them, 
is one of the major plans that 
the Iranian government is now 
pursuing.
Among the mentioned coun-
tries, Oman is one that the 
Islamic Republic has attached 
priority in this due, as the two 
neighbors enjoy an old history 
of good political and economic 
relations as well as many reli-
gious and cultural commonali-
ties.
As stated several times by the 
officials of the two countries, 
the ground is completely pre-
pared for the expansion of 
trade relations between Iran 
and Oman.
Emphasizing that the basic in-
frastructure is prepared for the 
development of trade relations 
between Iran and Oman, the 
head of the Iran-Oman Joint 
Chamber of Commerce, had 
previously said that with the 
beginning of sanctions and the 
severance of some countries’ 
relations with Iran, the gov-
ernment of Oman not only did 
not cut its trade relations with 
Iran but also they are trying to 
increase economic relations 
with the Islamic Republic in 
the framework of international 
relations and with a win-win 
approach.
Oman not only did not close its 
borders during the pandemic, 
when most countries closed 
their borders to Iranian goods 
but also increased shipping 
lines to Iran, Zarrabi further 
noted.

Muscat hosts Iran-Oman business forum

Russia’s Bashkorto-
stan welcomes Iran 
for extraterrestrial 
cultivation
Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agricul-
ture (TCCIMA) hosted a meet-
ing with a trade delegation from 
Russia’s Republic of Bashkorto-
stan during which the two sides 
discussed ways for expanding 
trade ties.
In this meeting the Russian side 
invited the Iranian private sector 
to cooperate with their Bashkir 
counterparts in various areas, 
especially for extraterrestrial 
cultivation in Bashkortostan, the 
TCCIMA portal reported.
The Russian delegation, who 
traveled to Tehran to attend 
the 26th International Oil, Gas, 
Refining and Petrochemical Ex-
hibition of Iran (Iran Oil Show 
2022), expressed their willing-
ness for the development of 
economic cooperation between 
Iran and the Republic of Bash-
kortostan.
Speaking at the meeting, TC-
CIMA Deputy Head for Interna-
tional Affairs Hesamedin Hallaj 
underlined the importance of 
developing economic relations 
between Iran and Russia and 
said that recent international 
developments have created new 
opportunities for cooperation 
between the two countries, and 
an important part of these op-
portunities is related to oil and 
gas sectors.
Hallaj expressed hope that the 
two sides would be able to in-
teract with each other to iden-
tify short-term and long-term 
opportunities for cooperation 
by providing transparent infor-
mation.
“The volume of trade between 
Iran and Russia is about four 
billion dollars, of which approx-
imately three billion dollars are 
related to Russia’s exports to 
Iran and the value of Iran’s ex-
ports to Russia is about one 
billion dollars,” he said.
Iran and Russia have been tak-
ing serious steps for boosting 
their mutual trade over the past 
few years.
In late January, Iranian Pres-
ident Ebrahim Raisi said that 
the Islamic Republic and Russia 
have reached an agreement to 
boost the trade between the two 
countries up to $10 billion.
“We agreed to remove trade 
barriers and boost the econom-
ic exchanges between the two 
countries. Currently, the level of 
mutual trade is not acceptable, 
so the two countries agreed to 
increase trade to $10 billion a 
year,” Raisi said on January 21, 
upon arrival to Tehran after a 
two-day visit to Moscow.
The president also noted that 
the two sides had also dis-
cussed monetary and banking 
issues during his talks with 
Russian officials.
“The two countries can take 
steps to break the dominance 
of the dollar over monetary and 
banking relations and trade with 
the national currency,” Raisi 
stressed.
The two sides also agreed to 
identify mutual agricultural 
capacities as well as suitable 
areas for the exchange of ag-
ricultural products in order to 
increase the level of trade in the 
agricultural sector, according to 
the official.
He went on to say that the Is-
lamic Republic of Iran has very 
good capacities in the field of 
transit and transportation, say-
ing: “During this visit, it was 
agreed to activate the north-
south corridor. This transit route 
will make the time and distance 
of transiting goods from Russia 
and different northern countries 
to the southern regions much 
shorter.”

Iran, Ghana ready to 
deepen cooperation in 
copious areas
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian has expressed 
hope that cordial ties with Ghana 
would be deepened in all areas of 
mutual interest.Amir Abdollahian 
made the remarks in a meeting on 
Tuesday with Ghana’s Minister of 
Culture, Arts and Tourism Moham-
med Awal Ibrahim in Tehran as the 
two countries held their 7th joint 
cooperation commission session. 
The foreign minister pointed to 
Iran’s skills in industrial, medicinal, 
and agricultural sectors, saying the 
Islamic Republic is willing to work 
with Ghana by exporting technical 
and engineering services.The two 
sides also addressed numerous 
subjects of mutual interest during 
the meeting, which was also at-
tended by Ghana’s Deputy Foreign 
Minister Thomas Mbomba.Amir 
Abdollahian cited a new session 
of the Iran-Ghana joint coopera-
tion commission as evidence of 
both sides’ unwavering desire to 
increase ties, saying the meeting 
demonstrates Iran’s pragmatic 
approach to enhancing ties.The 
Iranian government is fully dedi-
cated to expanding relations and 
implementing agreements, ac-
cording to the senior diplomat, and 
appropriate actions will be done as 
soon as possible, with represent-
atives seeking to build a roadmap 
for Iran-Ghana relations.“Iran has 
paid serious attention to the devel-
opment of relations and the imple-
mentation of agreements, and for 
this purpose, at the earliest oppor-
tunity, a delegation will be sent to 
Ghana to draw a roadmap for rela-
tions between the two countries,” 
the foreign minister said.According 
to the Foreign Ministry’s website, 
Amir Abdollahian also mentioned 
Iran’s strengths in the domains 
of health, agriculture, industry, 
knowledge-based firms, and ex-
ports of technical and engineering 
services, saying Tehran is willing to 
work with Ghana in such areas.
The foreign minister also compli-
mented Iran’s Ministry of Agricul-
ture for its efforts as the joint com-
mission’s coordinating body, and 
expressed confidence that Iran-
Ghana relations would improve.
Amir Abdollahian also underlined 
Iran’s unique expertise in com-
bating terrorism and extremism in 
the region, stating that this is one 
of Africa’s major issues.Finally, 
he emphasized Iran’s willingness 
to work with Ghana in the fight 
against terrorism, notably in intelli-
gence sharing.Ghana’s minister of 
culture, for his part, thanked Iran 
for its assistance to his country 
and its people in the areas of agri-
culture, health, and education.
Mohammed Awal Ibrahim also 
sought further collaboration with 
Iran in other sectors, including 
sea and air transportation, estab-
lishment of a direct flight to boost 
tourist business, particularly medi-
cal tourism.The Ghanaian minister 
then underscored West Africa’s 
potential, referring to Ghana as 
a “gateway” to the area and the 
growth of links with other nations 
in the region. He praised Amir Ab-
dollahian’s initiatives for expanding 
relations while emphasizing the 
significance of exchanging dele-
gations. He extended an invitation 
to the Iranian foreign minister to 
pay a visit to Ghana.He also com-
mented about the positive and de-
veloping connections between Iran 
and Ghana, as well as his country’s 
willingness to expand cooperation 
in all areas.In light of Ghana’s par-
ticipation in the World Cup in Qatar 
and the climate similarities be-
tween Qatar and the Iranian Island 
of Kish in the Persian Gulf, Amir 
Abdollahian proposed stationing 
the football team and fans in Kish 
throughout the tournament.

The first international conference 
and exhibition of economic coop-
eration opportunities between Iran 
and member countries, supervisors 
and dialogue partners of Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), and 
neighbors will be held in Tehran in 
early July.
The event, so called Iran SCOCOEX, 
which is an opportunity for economic 
cooperation between Iran and the or-
ganization’s members, will be held in 
the fields of industry, mining, trade, 
agriculture, oil, gas, petrochemi-
cal, electricity, artificial intelligence, 
knowledge-based, cyber, and infor-
matics services.

The mentioned conference will be 
held in International Conference 
Center of the Islamic Republic of Iran 
(Summit Hall) and the exhibition will 
be held in Shahr-e Aftab International 
Exhibition Center.
Some of Iran’s goals for joining the 
Shanghai Cooperation Organization 
and holding the mentioned confer-
ence and exhibition is maintaining, 
creating and expanding a large and 
sustainable consumer market for oil 
and non-oil exports, meeting some 
of the country’s technology needs 
and required raw materials, and 
strengthening trade with East Asian 
countries.

Tehran to host Iran SCOCOEX in early July

Iran Fisheries Organization (IFO) is 
implementing a program to provide 
the country’s fisheries with low-inter-
est bank loans since subsidized input 
is no longer provided for them, an 
official with IFO said.
According to Director-General of 
IFO’s Planning and Budget Office 
Rajab-Ali Qorbanzadeh, Agriculture 
Ministry is seriously pursuing a pro-
gram for providing working capital 
at a rate of 10 to 12 percent for the 
country’s livestock, poultry, and aq-
uaculture production units.
As reported by IRIB, the IFO head has 
held several meetings with the repre-
sentatives of the Agriculture Ministry 
after which primary agreements have 
been reached for the allocation of the 
mentioned resources.
Hopefully, the allocation of the men-

tioned facilities will begin in the next 
few days after Agriculture Ministry 
finalizes the directive in this regard, 
Qorbanzadeh said.
Details on the conditions for bene-
fiting from these facilities will be re-
leased soon, according to the official.
He further noted that one trillion rials 
(about $3.9 million) of facilities with 
a 14-percent interest rate will also 
be provided for the country’s fisher-
ies by Bank Keshavarzi (Agriculture 
Bank).
Fishery production has increased 
noticeably in Iran in recent years and 
the Islamic Republic of Iran plans to 
further boost its annual fishery pro-
duction to 714,000 tons in the cur-
rent Iranian calendar year (started on 
March 21).
Back In April, Morteza Afrasiabi, the 

acting head of the IFO’s fishery devel-
opment department, said that of the 
mentioned figure, 277,000 tons will 
be fishes bred in cages and 70,000 
tons will be shrimps.
Over the past three years, the efforts 
of the Aquatics Production and Trade 
Union of Iran, and the non-govern-
mental sector have led to the addi-
tion of markets in countries such as 
Oman and Malaysia to Iran’s target 
export markets in the field of the fish-
ery.
Iran exported 62,500 tons of fisher-
ies in the first half of the past Iranian 
calendar year (March 21-September 
22, 2021), according to an official 
with the IFO.
Isa Golshahi, the IFO’s director-gen-
eral for quality improvement, pro-
cessing, and market development, 

said that live, frozen, and processed 
fisheries and aquatic products have 
been exported to different countries 
in the first six months of the previous 
year.
More than 27,000 tons of fish, 201 
tons of ornamental fish, 8,900 tons 
of shrimp, 6,500 tons of canned fish, 
1.1 tons of farmed caviar based on 
the country’s customs statistics, and 
two tons of trout baby were exported 
from the country, the official stated.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the ex-
port markets, and also some new 
export destinations welcomed these 
products in the past three years; as 
new markets including China, South 
Korea, and the Eurasian Union na-
tions opened up for Iranian fishery 
products.

Govt. provides special facilities to support fisheries
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Powerful Amin Esmaeilnezhad method-
ically tore the Iraqi defense into shreds 
with his exceptional attacks as Shahdab 
swept South Gas in thrilling straight 
sets 25-22, 25-19, 25-18 to reach the 
semifinals of the 2022 Asian Men’s Club 
Volleyball Championship at Azadi Hall on 
Wednesday.
The Iranian side will play Japan’s Suntory 

Sunbirds on Thursday.
Earlier in the day, another Iranian side 
Paykan booked their place in the com-
petition’s semifinals. The tournament is 
being held in Tehran, Iran from May 14 
to 20. The winners of the Asian Men’s 
Club Volleyball Championship will qualify 
for the FIVB Volleyball Men’s Club World 
Championship.

Shahdab to play 
Suntory in 2022 
Asian Club Vol-
leyball Champi-
onship semis

Iranian military 
chief, Tajik presi-
dent insist on need 
to establish peace in 
Afghanistan
Chief of Staff of Iranian Armed 
Forces Major General Moham-
mad Bagheri and Tajikistan’s 
President Emomali Rahmon, in a 
meeting in Dushanbe on Tuesday, 
stressed the need for joint efforts 
to establish peace and security in 
Afghanistan, IRNA reported.
During the meeting, President 
Rahmon noted that historical 
affinities and common language 
used by the two nations have 
provided a unique chance for en-
hancing bilateral relations in dif-
ferent defensive, military, cultural, 
political, and economic areas.  
Referring to the inauguration of 
an Iranian factory for building 
drones in Tajikistan, the Tajik 
leader said that the armed forces 
of his country welcome any kind 
of defensive and military cooper-
ation with Iran.  
In the meantime, the Iranian side 
referred to the strategic position 
of Iran and Tajikistan in the re-
gion and said that expansion of 
different military cooperation with 
Tajikistan is high on the agenda of 
Tehran. 

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

Iran seizes ship 
smuggling 550,000 
liters of fuel
The commander of the border 
guards in Iran’s southern prov-
ince of Hormozgan announced 
on Tuesday the seizure of a ship 
smuggling 550,000 liters of fuel.
Colonel Hossein Dahki said in a 
press statement that “during an 
operation in the protection area, 
the border guards at the Bandar 
Langeh Naval Base, in cooper-
ation with the border guards in 
Bushehr Province, succeeded in 
spotting a ship carrying smug-
gled fuel to be transported to the 
east of Maru Island.”
“During the inspection of the 
ship, the border guards were able 
to find 550,000 liters of smuggled 
diesel, and arrested 7 smugglers 
in this regard,” he stated, adding 
plans are underway to combat 
smuggling of fuel and goods, 
clean up polluted and criminal ar-
eas, and fight smugglers across 
the border strip in the southern 
coastal province. 
In April, the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Navy said it 
had detained a number of vessels 
in the southeast and south of Iran 
smuggling fuel. The commander 
of the IRGC Navy’s Imam Ali Base 
in Chabahar said his forces had 
seized three hauls of smuggled 
fuel that amounted to 150,000 
liters, Tasnim reported.  Captain 
Mohammad Nozari said the ves-
sels were planned to smuggle the 
fuel into a neighboring country, 
adding all people involved in the 
act, including Iranian and foreign 
nationals, have been arrested. 
Meanwhile, Colonel Gholamhos-
sein Hosseini, head of the media 
office of the Second Field of the 
IRGC Navy, told Fars News that 
the IRGC forces have seized a 
foreign vessel carrying 200,000 
liters of contraband fuel in the 
north of the Persian Gulf. The 
colonel said eight crew members 
of the vessel were handed over to 
judicial officials in Bushehr.  “The 
fight against smuggling, especial-
ly fuel smuggling, is one of the 
important priorities of the IRGC 
Navy which is being pursued in 
order to support national pro-
duction and the dynamism of the 
country’s economy,” he stated. 
Colonel Hosseini warned that the 
waters of the Persian Gulf will not 
be secure for smugglers.

Some Reasons Why 
Teamwork Matters!

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.potential.com/articles/5-important-reasons-why-teamwork-matters/

Being a master of one or a jack-of-all-
trades in today’s world does not bring 
about success if you are unable to work 
as part of a team. The importance of 
teamwork cannot be stressed enough!
Look:
A leader that can’t work with a team, 
is a failure!
Leaders that develop great teams 
around them have two things that they 
do well:
• they have a lot of emotional intelli-
gence and
• are able to provide a clear vision for 
the team.
 Well, you are probably wondering what 
the team members need to have:
The team members themselves also 
need to possess high emotional intel-
ligence so that they interact with each 
other with the least amount of friction.
The importance of teamwork is essen-
tial in today’s multidisciplinary world. 
In the past, during the industrial era 
when most jobs were represented by 
people on a manufacturing line doing 
one thing all day – teamwork wasn’t as 
important as it is today. 
In today’s knowledge economy, most 
of our jobs involve interacting with oth-
ers that are not even in the same line 
of profession. The need for effective 
teamwork is critical for any business.
The ability to simultaneously perform 
as an individual and together with your 
colleagues or employees in effective 
teamwork is key to attaining growth 

and success.
In every aspect of a business, the di-
verse skills of teams are needed for 
reaching success. Make use of every 
opportunity you have to engage in 
teamwork so you develop effective 
communication skills.
Steve Jobs changed the whole pattern 
of living with his innovative and crea-
tive mind. However, without his team 
of hard-working professionals and 
their abilities, his innovations would 
not have reached the hands of so many 
people around the world.
In effect, teamwork is important and 
essential in order to accomplish the 
overall objectives and goals of an or-
ganization.
Still not convinced of the importance of 
teamwork, or you need to know more 
about the benefits of teamwork? 
The following 5 reasons summarize 
the importance of teamwork and why 
it matters to you:
• Teamwork motivates unity in the 
workplace
A teamwork environment promotes an 
atmosphere that fosters friendship and 
loyalty. These close-knit relationships 
motivate employees in parallel and 
align them to work harder, cooperate 
and be supportive of one another.
Individuals possess diverse talents, 
weaknesses, communication skills, 
strengths, and habits. Therefore, 
when a teamwork environment is not 
encouraged this can pose many chal-

lenges towards achieving the overall 
goals and objectives. This creates an 
environment where employees be-
come focused on promoting their own 
achievements and competing against 
their fellow colleagues. Ultimately, this 
can lead to an unhealthy and inefficient 
working environment.
When teamwork is working the whole 
team would be motivated and working 
toward the same goal in harmony.
– Listen to our teamwork fundamentals 
audio course:
• Teamwork offers differing perspec-
tives and feedback
Good teamwork structures provide 
your organization with a diversity of 
thought, creativity, perspectives, op-
portunities, and problem-solving ap-
proaches. A proper team environment 
allows individuals to brainstorm col-
lectively, which in turn increases their 
success to problem solve and arrive 
at solutions more efficiently and effec-
tively.
Sharing differing opinions and experi-
ences strengthens accountability and 
can help make effective decisions fast-
er, than when done alone.
Team effort increases output by having 
quick feedback and multiple sets of 
skills come into play to support your 
work. You can do the stages of de-
signing, planning, and implementation 
much more efficiently when a team is 
functioning well.
• Teamwork provides improved effi-

ciency and productivity
When incorporating teamwork strat-
egies, you become more efficient and 
productive. This is because it allows 
the workload to be shared, reducing 
the pressure on individuals, and ensure 
tasks are completed within a set time 
frame. It also allows goals to be more 
attainable, enhances the optimization 
of performance, improves job satisfac-
tion and increases work pace.
Ultimately, when a group of individu-
als works together, compared to one 
person working alone, they promote a 
more efficient work output and are able 
to complete tasks faster due to many 
minds intertwined on the same goals 
and objectives of the business.
• Teamwork provides great learning 
opportunities
Working in a team enables us to learn 
from one another’s mistakes. You are 
able to avoid future errors, gain insight 
from differing perspectives, and learn 
new concepts from more experienced 
colleagues.
In addition, individuals can expand 
their skill sets, discover fresh ideas 
from newer colleagues and therefore 
ascertain more effective approach-
es and solutions towards the tasks at 
hand.
• Teamwork promotes workplace syn-
ergy
Mutual support shared goals, coopera-
tion and encouragement provide work-
place synergy. With this, team mem-

bers are able to feel a greater sense 
of accomplishment, are collectively 
responsible for outcomes achieved and 
feed individuals with the incentive to 
perform at higher levels.
When team members are aware of their 
own responsibilities and roles, as well 
as the significance of their output being 
relied upon by the rest of their team, 
team members will be driven to share 
the same vision, values, and goals. The 
result creates a workplace environment 
based on fellowship, trust, support, re-
spect, and cooperation.
 Without the ability to effectively work 
in a team environment, you could delay 
the success of developing, formulating 
and implementing new and innovative 
ideas. The ability to problem solve is 
reduced, as well as the attainment of 
meeting goals and objectives, in turn, 
limiting the efficiency and effectiveness 
of growing a successful company is 
hindered.
 I’m sure that by now you are totally 
convinced about the importance of 
teamwork, but if you would like to see 
more benefits, here’s a video from our 
teamwork course that gives you yet an-
other perspective.
The synergy of individuals is a pow-
erful and strong instrument; don’t be 
fooled by the idea that working alone 
brings glory. Working alone may help 
your ego sometimes, however, will 
not necessarily make you a regular 
winner!

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), dropped 11,047 points 
to 1.594 million on Wednesday.
As reported, over 9.503 billion secu-
rities worth 54.881 trillion rials (about 
$182.93 million) were traded at the TSE.
The first market’s index lost 9,099 
points, and the second market’s index 
dropped 19,126 points.
TEDPIX surpasses 1.6 million points af-
ter 20 months on Tuesday, as it gained 
22,225 points to 1,606,025.
As published on the website of Tehran 
Stock Exchange (TSE), 58.919 billion 
securities worth 351.381 trillion rials 
(about $1.171 billion) were traded at the 
exchange during the past Iranian calen-
dar 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 per-
cent) in the past Iranian month Farvar-
din, the first month of the Iranian calen-
dar year (March 21-April 20).
The Money and Capital Market Com-
mittee of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (IC-

CIMA) hosted a meeting with Securities 
and Exchange Organization (SEO) Head 
Majid Eshqi on January 30 to discuss 
the capital markets’ current issues and 
challenges.
The meeting was attended by the mem-
bers of the mentioned committee as 
well as the representatives of some of 
the companies active in the stock mar-
ket.
Lack of sufficient training for sharehold-
ers, facilitating the entry of new com-
panies into the stock market, offering 
bonds by the capital market instead of 
banks to provide fixed and working cap-
ital for production units, accelerating the 
formation of credit rating companies in 
the stock market, and tax exemption for 
undistributed dividends of companies, 
as well as pricing problems, were some 
of the most important issues pointed 
out by the businessmen and officials 
attending the mentioned meeting.
Government Economic Coordination 
Headquarters in its meeting in the last 
week of January approved five new 
resolutions for supporting the country’s 
stock market, and the directives in this 
regard were sent to relative ministries, 
First Vice President Mohammad Mokh-
ber announced at the time.

TEDPIX loses 11,000 points on Wednesday

 Iran and Cuba have finalized a roadmap 
for barter trade between the two coun-
tries and signed a document in this 
regard during the 18th meeting of their 
joint economic committee in Tehran on 
Tuesday.
As reported by the portal of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO), the 
document was signed by Iran’s Deputy 
Industry Minister for Commercial and 
Trade Affairs Mohammad-Sadegh Mo-
fatteh and Cuba’s Deputy Prime Minister 
Ricardo Cabrisas Ruiz.
During the meeting, the officials ex-
plored the existing capacities and market 
needs of the other side in various fields 
and good agreements were reached for 
long-term cooperation in order to im-
prove the level of trade exchanges.
The two countries also stressed the 
need for developing industrial, mining, 
and trade cooperation between the two 
countries during the mentioned event.
Attended by senior officials and repre-
sentatives of various economic sectors 

from both sides, the 18th meeting of the 
Iran-Cuba Joint Economic Committee 
was held in Tehran during May 15-17.
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 attending the meeting of 
the two countries’ joint economic com-
mittee.
During his stay in Tehran, Cabrisas Ruiz 
also met with Iranian Finance and Eco-
nomic Affairs Minister Ehsan Khandou-
zi, during which he stressed the expan-
sion of economic ties between the two 
countries.
Speaking in this meeting, Khandouzi 
stated 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 coopera-
tion between the two countries in the 
fields of health and agriculture, Khan-
douzi emphasized the need to improve 
economic relations between the two 
countries and said: “We are expected 
to take more serious steps to develop 
cooperation and implement agree-
ments.”
The minister further pointed to the lack 
of proper knowledge regarding business 
and economic opportunities and advan-
tages 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.

Iran, Cuba finalize roadmap on barter trade
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مدیرکل ثبت اسـناد و امالک استان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه ۸۰ درصد 
از دعـاوی مطـرح شـده در مراکـز 
دادگسـتری در حـوزه ملکـی مربوط 
به امـالک قولنامـه ای اسـت، گفت: 
سیسـتم مکانیزه می تواند بخشـی از 

ایـن مشـکالت را برطـرف کند.
محمـد نـادری در آئیـن تکریـم 
و معارفـه هیئـت مدیـره کانـون 
سـردفتران و دفتریـاران اسـتان 
اصفهـان بـه اهمیـت دفاتـر اسـناد 
رسـمی اشـاره و اظهـار کـرد: بـر 
اسـاس اصل ۷۲ و ۷۳ قانون اساسـی 
اختیـارات زیـادی بـرای کانـون 
سـردفتران و دفتریاران درنظر گرفته 

شـده اسـت.
وی با اشـاره به عبور از سیستم سنتی 
بـه مکانیـزه در حـوزه ثبت اسـناد در 
چند سـال اخیـر، گفـت: اگـر کمک 
هیئـت مدیـره کانـون سـردفتران و 
دفتریـاران اسـتان اصفهـان و اظهار 
نظـرات تأثیـر گـذار آنهـا نبـود بـا 

مشـکل روبـه رو می شـدیم.
مدیرکل ثبت اسـناد و امالک استان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه ۸۰ درصد 
از دعـاوی مطـرح شـده در مراکـز 
دادگسـتری در حـوزه ملکـی مربوط 
به امـالک قولنامـه ای اسـت، گفت: 
سیسـتم مکانیـزه می تواند بخشـی 
از این مشـکالت را برطـرف کند. در 
این راستا دفاتر ثبت اسـناد می توانند 
نقـش بسـزای داشـته باشـند کـه 
خوشـبختانه در این زمینه در اسـتان 
اصفهـان ظرفیت های خوبـی داریم.

امیـر مسـعود مـرادی باغبادرانـی، 
رئیـس سـابق کانـون سـردفتران و 
دفتریـاران اسـتان اصفهـان نیـز در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه ۲۴ سـال 
از فعالیتـش در کانـون سـردفتران و 
دفتریـاران اسـتان اصفهـان، گفـت: 
سـال ۷۶ در کشـور کانـون دفاتـر 
اسـناد رسـمی را در اسـتان اصفهان 

راه انـدازی کردیـم و در سـال ۸۶ بـه 
عنوان اولیـن اسـتان، مجـوز کانون 
سـردفتران اصفهـان را بـه غیـر از 

تهـران گرفتیـم.
وی از اسـتان اصفهـان بـه عنـوان 
یکی از موثرترین اسـتان های کشور 
در حـوزه ثبـت اسـناد و دفاتر اسـناد 
رسـمی یاد کرد و افـزود: روی ایده ها 
و نظـرات پیشـنهادی ایـن اسـتان 

توجـه ویـژه می شـود.
راه انـدازی  باغبادرانـی  مـرادی 
سـاختمان کانـون سـردفتران و 
دفتریاران اسـتان اصفهـان و تجهیز 
آن را از جملـه اقدامـات انجـام شـده 
برشـمرد و افـزود: در زمینـه اوضـاع 
بیمـه سـردفتران و دفتریـاران نیـز 
پیگیری های زیادی صـورت گرفت 
تا امروز وضعیت مناسـبی را در حوزه 
پرداخـت نسـخ و انعقـاد قـرارداد بـا 

مراکـز درمانـی داشـته باشـیم.
وی تأسـیس شـرکت تعاونی کانون 
سـردفتران و دفتریـاران را از دیگـر 
دسـتاوردهای دوران مدیریتـش در 
اسـتان اصفهان اعـالم و اضافه کرد: 
این ایده در سـطح کشـور مورد توجه 

و اسـتقبال قـرار گرفت.
رئیـس سـابق کانـون سـردفتران و 
دفتریاران اسـتان اصفهان راه اندازی 
قـرض الحسـنه کانـون سـردفتران 
و دفتریـاران اسـتان اصفهـان و راه 
اندازی کمیسـیون تقسـیم اسـناد را 
از دیگـر اقدامـات صـورت گرفته در 

اسـتان برشـمرد.
وی بـه دوره هـای برگـزار شـده در 
زمینـه آموزش اجـرا، ثبـت آنـی و ... 
در استان اصفهان اشـاره کرد و گفت: 
این آموزش هـا در دیگر اسـتان های 
کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گرفت.

مـرادی باغبادرانـی توسـعه ارتباط با 
دسـتگاه قضایـی را به هیئـت مدیره 
جدید پیشـنهاد کرد و گفت: شـرایط 
تسـهیل شـده و دسـتگاه قضایـی 

بـرای بررسـی پرونده هـای مرتبط با 
فعالیت سـردفتران از نظر کارشناسی 

همـکاران مـا اسـتفاده می کند.
وی اظهـار کرد: اسـتان اصفهـان در 
حـوزه دادگاه انتظامی سـرآمد بوده و 
همواره احکام اصفهان در دیگر نقاط 
کشـور مورد توجه اسـت. این امر باید 
ادامه دار باشـد و نباید قدرت اصفهان 

در این زمینـه تحلیل رود.
رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
اسـتان راه انـدازی دو بخـش روابـط 
عمومـی و رفاهی را از دیگـر اقدامات 
یـک سـال اخیـر برشـمرد و گفـت: 
آمـاده سـازی مهمانسـرای کانـون 
سـردفتران و دفتریـاران اسـتان 
اصفهـان در مشـهد نیـز از دیگـر 

اقدامـات انجـام شـده اسـت.
رئیـس سـابق کانـون سـردفتران 
اصفهـان  اسـتان  دفتریـاران  و 
خاطرنشـان کـرد: حاکمیـت نـگاه 
دوگانـه و حتـی چنـد گانـه بـه دفاتر 
اسـناد رسـمی دارد که باید ایـن نگاه 

اصـالح شـود.
وی بـا بیـان اینکـه هنـوز وظیفـه 
دفتریاران در قانون مشخص نیست، 

تأکیـد کـرد: باید هر چـه زودتـر این 
امر نیـز تعییـن تکلیف شـود.

وی بـا بیـان اینکـه اوضـاع دفاتـر 
اسناد رسمی بسـیار بد اسـت، گفت: 
عملکرد فعلی یا فسـاد و یا اسـتعفای 

دسـته جمعی را بـه دنبـال دارد.
مـرادی باغبادرانـی بـا بیـان اینکـه 
سال هاسـت اداره ثبـت از بـرون 
سـپاری می گویـد امـا هنـوز اتفاقی 
نیفتـاده اسـت، گفـت: رونـد بـرون 
سـپاری باید هم بـا همـکاری دفاتر 

اسـناد رسـمی انجـام شـود.
وی با بیان اینکـه در زمینه خودرو نیز 
باید حاکمیت تکلیف خـود را با دفاتر 
اسناد رسـمی مشـخص کند، گفت: 
طرحی کـه بـرای ایـن امر ارائه شـد 
که دسـتکاری شـده و همه اسـناد را 
به رسـمیت می شناسـد و ایـن بالی 

بزرگی اسـت.
رئیـس سـابق کانـون سـردفتران و 
دفتریـاران اسـتان اصفهـان بـا بیان 
اینکه همـکاران زیادی برای اسـتعفا 
درخواسـت دارنـد، ادامـه داد: این امر 
شایسته یک سـازمان نیسـت و باید 
در این امـر بازنگـری صـورت گیرد.

به گزارش ایسنا، سـیامک بهارلویی، 
رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن آئیـن 
ضمن قدردانی از هیئت مدیره سابق 
کانون سـردفتران و دفتریاران استان 
اصفهان، گفـت: کانون اصفهـان در 
کشـور شـاخص اسـت و همه ناشی 

از تالش ایـن افراد اسـت.
وی رابطـه کانـون اصفهـان و اداره 
ثبـت اسـناد را قابـل توجـه دانسـت 
و گفـت: ایـن شـرایط در کل کشـور 

مـورد توجـه اسـت.
و  سـردفتران  کانـون  رئیـس 
دفتریـاران اسـتان اصفهان بـا بیان 
اینکـه نمی دانیـم چـرا همـه کمـر 
بـه نابـودی دفاتـر اسـناد رسـمی 
بسـته اند، افزود: چند نفـر دیگر باید 
جلوی دادگسـتری خودسوزی کنند 
تـا اهمیت اسـناد رسـمی احسـاس 

شـود.
وی قانـون ثبـت را از قانـون مدنی 
مهم تر دانسـت و گفـت: قانون گذار 
این موضـوع را درک کرده و اهمیت 

ثبت بایـد به مـردم یادآوری شـود.
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معـاون توسـعه بازرگانـی و صنایـع 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهـان گفـت: طـی چنـد روز 
گذشـته مـردم در هجمـه  بـه بـازار، 
نیازهـای خـود را تأمیـن کردنـد و 
به نوعـی تـب خریـد مـردم فروکـش 

کـرده اسـت.
امیـد شـریفی در گفت وگـو بـا ایسـنا 
درباره قفسـه خالی از روغـن و ماکارونی 
در برخـی فروشـگاه ها، اظهـار کـرد: در 
خصـوص ماکارونـی هیـچ مشـکلی در 
سـطح بـازار نداریـم و در بازدیـد روز 
گذشـته هیئتـی بـه همـراه اسـتاندار 
اصفهـان از برخـی فروشـگاه ها، حتـی 
ماکارونـی بـا قیمت هـای قبـل نیـز 

موجـود بـود.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مشـکل امـروز 
قفسـه های خالـی فروشـگاه بیشـتر 
توسـط  اقـام  خریـد  مبحـث  در 
فروشـگاه داران اسـت، تصریـح کـرد: 
هیـچ مشـکلی در تأمین اقـام کاالهای 
اساسـی نداریـم و ذخایـر مطلوبـی در 
اسـتان وجود دارد و اجناس بـه فراوانی 

در فروشـگاه ها موجـود اسـت.
معـاون توسـعه بازرگانـی و صنایـع 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهان توضیح داد: روز گذشته 
فروشـگاه ها گایه منـد بودنـد کـه پیک 
مصـرف کاهـش پیـدا کـرده و مـردم 
هماننـد قبـل تمایلی بـه خریـد ندارند.

وی افـزود: طی چنـد روز گذشـته مردم 
در هجمه ای بـه بـازار، نیازهـای خود را 
تأمیـن کردنـد و به نوعـی اکنـون تـب 

خریـد مـردم فروکـش کرده اسـت.
شـریفی دربـاره قفسـه خالـی از روغـن 
فروشـگاه ها، توضیـح داد: ایـن موضـوع 
در جلسـات اداری نیـز مطـرح شـد کـه 
فروشـگاه ها خریـد روغن را بـه هر دلیل 
انجـام نمی دهنـد کـه یـک دلیـل آن 
نبـود نقدینگـی اسـت و دلیـل دیگـر، 
افزایـش قیمت کاالهـا و عـدم اطمینان 
از فـروش کاالها اسـت. همچنین برخی 
فروشـگاه ها به دنبـال برندهـای خاصی 
هسـتند، با این وجـود هیچ مشـکلی در 

تأمیـن ماکارونـی و روغـن نداریم.

وی بـه کاهش قیمـت مرغ اشـاره کرد و 
گفت: اکنون شـاهد مازاد تولید هستیم 
و میزان عرضه بیشـتر از تقاضـای مردم 
اسـت و هـر روز شـاهد شـیب نزولـی 
قیمـت مـرغ هسـتیم و به نوعـی مـرغ و 

تخم مـرغ مـازاد در بـازار داریـم.
معـاون توسـعه بازرگانـی و صنایـع 
کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهـان گفـت: دولـت توسـط 
شـرکت پشـتیبانی امـور دام، مـرغ 
و تخم مـرغ اضافـه را خریـداری و از 
سـوی دیگر سـازمان تعـاون روسـتایی 
را  بـازار  در  موجـود  مـازاد  شـیر 
خریـداری می کنـد تـا مشـکلی بـرای 

تولیدکننـدگان ایجـاد نشـود.

 مریم یـادگاری  همزمان بـا روز ملی روابـط عمومـی و ارتباطات، نخسـتین »جشـن ملی 
روابـط عمومـی« و بیسـتمین دوره جایزه صنعـت روابط عمومـی ایران توسـط انجمن های 
مختلـف حـوزه روابـط عمومـی بـا حضـور سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقـاب 
فرهنگـی و جمعـی اسـاتید، متخصصـان، مدیـران و کارشناسـان عرصـه روابـط عمومی و 
ارتباطـات از سراسـر کشـور، سـه شـنبه بیسـت و هفتـم اردیبهشـت مـاه در تـاالر وحدت 

برگزار شـد.
در ایـن آیین که بـا تقدیر از فعـاالن و پیشکسـوتان روابط عمومی کشـور همراه بـود، جایزه 
برنامـه ریزی بـه علیرضـا امیری مدیـر روابـط عمومـی ذوب آهن اصفهـان به عنـوان اولین 

تولید کننـده فـوالد در ایران، اهدا شـد.
علیرضـا امیـری بـا تبریک ایـن موفقیـت بـه کارکنـان تاشـگر روابـط عمومـی ذوب آهن 
اصفهان بـه خبرنگار مـا گفت: بـدون تردیـد نقش کلیـدی صنعت فوالد در رشـد و توسـعه 
بخش هـای گوناگون جامعـه اعـم از اقتصـاد، اشـتغال، عمـران، خودکفایـی و ... انکارناپذیر 
اسـت. متخصصان روابط عمومـی با تعریف اسـتراتژی های بـه روز و بهره گیـری از ابزارهای 
متنـوع، ضمـن اطـاع رسـانی دسـتاوردهای بنگاه هـای صنعتـی، چالش هـا و فرصت های 
پیـش روی تولیـد و توسـعه آن ها را بـرای گروه هـای مختلـف ذینفعـان تبییـن می نمایند.

وی افـزود: روابـط عمومـی ذوب آهـن اصفهـان بـا انتشـار هفتـه نامـه آتشـکار و ماهنامـه 

تخصصی فـوالد از دهه ۴۰، انتشـار کتـاب به منظـور مکتوب نمـودن خاطـرات و تجربیات 
بنیانگـذاران اولین صنعت فوالد کشـور بـه عنوان یک سـند ماندگار بـرای انتقـال دانش به 
نسـل های آینـده و همچنین ثبـت و ضبط خاطـرات شـهدا، جانبـازان و ایثارگـران، حضور 
فعـال در شـبکه های اجتماعـی و نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی، سـاخت مسـتند بـا 
موضوعـات متنوع، برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی و اجتماعی، تعامـل با جامعـه پیرامون و 

... همـواره تاش داشـته اسـت ارتبـاط دو سـویه با مخاطبـان را حفـظ و توسـعه دهد.
مدیـر روابـط عمومـی ذوب آهن اصفهـان تصریـح کـرد: این شـرکت بـا ایجـاد و نگهداری 
۱۶ هـزار و پانصـد هکتـار فضای سـبز کـه عمده به صـورت دیـم آبیـاری می شـود، احداث 
بیمارسـتان شـهید مطهری به منظور خدمت رسـانی به مردم شهرسـتان و کشـور، احداث 
باشـگاه فرهنگـی ورزشـی در راسـتای ایجـاد روحیـه شـادابی و نشـاط در نسـل جـوان و 
برگزاری مسـابقات ملی و بین المللی، احداث شـهر بزرگ فوالدشـهر، اشـتغالزایی گسترده 
از بـدو تأسـیس تاکنـون، تولیـد محصـول اسـتراتژیک ریـل در گسـتره خاورمیانـه و ... در 
زمینـه عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعی همچـون سـتاره ای درخشـان در سـپهر صنعت 

ایـران می درخشـد.
شـایان ذکر اسـت در این جشـن از کتاب هـای ارزشـمند روابط عمومـی متـاورس و روابط 

عمومـی و مدیریـت بحـران نیز رونمایی شـد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

تب خرید مردم فروکش کرده است

در نخستین جشن ملی روابط عمومی:

اولین تولید کننده فوالد ایران
جایزه برنامه ریزی را دریافت کرد

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

۸۰ درصد از دعاوی ملکی مربوط به امالک قولنامه ای است

وی ادامه داد: گوشت قرمز همچنان وضعیت قبلی را دارد و در روزهای 
گذشته مقداری با افزایش قیمت مواجه شد که در زمان حاضر وضعیت 

کاهشی پیدا کرده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان اظهار داشت: قیمت گوشت مرغ 

به کمترین میزان خود رسیده و قیمت تخم مرغ هم کاهشی شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه ماکارونی، برنج، شکر و روغن هم در شرایط 
فراوانی و پُر محصولی در استان مواجه هستیم و هیچگونه نگرانی در این 

زمینه وجود ندارد.
ایراندوست خاطرنشان کرد: درباره شیر همچنان با تولید مازاد مواجه 

هستیم و کارخانه ها باید شیر مازاد بر نیاز را خشک و ذخیره کنند.
وی درباره وضعیت خرید مردم گفت: بیشتر مردم قبل از شروع طرح، 
مایحتاج مورد نیاز خود از جمله تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و روغن 
را خریداری و ذخیره سازی کردند و بطور طبیعی پس از آن احتمال دارد 

که بمدت ۲ تا سه هفته تقاضا برای خرید کاهش پیدا کند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی شده 
که عرضه مازاد را به نوعی انبار و جذب کنیم افزود: اما به تدریج با کاهش 
کاالهای ذخیره سازی شده مردم، تقاضا برای خرید افزایش پیدا خواهد 

کرد و شرایط بازار به حالت عادی بر می گردد.
وی گفت: ۲ هفته گذشته و پیش از شروع طرح با مازاد تقاضا مواجه بودیم 
اما امروز با مازاد عرضه و کاهش تقاضا مواجه هستیم، اما به تدریج تمایل به 

خرید افزایش پیدا خواهد کرد.
ایراندوست اظهار داشت: میزان مرغی که امروز پنجشنبه به بازار عرضه 
شد در حد تقاضا بود و نیازی نبود که برای جمعه شب در شرکت پشتیبانی 

ذخیره سازی کنیم.
وی ادامه داد: پیش از این به مرغداری ها اعام کرده بودیم می توانند مرغ 
زنده را به خارج از استان ارسال کنند اما امروز اعام کردیم که دیگر نیازی 
به ارسال نیست و عرضه با تقاضا برابری می کند و بازار به تدریج شکل عادی 

به خود می گیرد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: وضعیت توزیع نان سنتی 
هم در بازار استان هیچ تغییری پیدا نکرده بدلیل اینکه قرار نیست یارانه 
آرد هیچ تغییری داشته باشد و کار عرضه آرد همانند گذشته در حال انجام 

است و هیچ تغییری در قیمت، فراوانی و عرضه ُرخ نداده است.
وی خاطرنشان کرد: تغییری در عرضه و توزیع نان ایجاد نشده و نظارت در 
همه حوزه ها بویژه نانوایی ها افزایش پیدا کرده است و فعالیت نانوایی ها از 
نظر روزهای کاری، روزهای تعطیلی و ساعات کاری بر اساس برنامه پیش 

بینی شده انجام می شود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان گفت: وضعیت ذخیره 
و توزیع کاالهای اساسی این استان در شرایط خوبی قرار 
دارد و کاالها با قیمت مصوب عرضه می شود. حسین 
ایراندوست در گفت و گو با ایرنا افزود: مرغ، تخم مرغ و 
روغن به فراوانی در بازار توزیع شده و ماکارونی، شکر و 
برنج هم در سطح مطلوبی در بازار عرضه شده است و در 

زمان حاضر هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

ذخیره و توزیع کاالهای اساسی در 
اصفهان در شرایط خوبی قرار دارد

گفت و گوی روز

معاون اماک و کاداستر اداره کل 
ثبت اسناد و اماک اصفهان گفت: 
صدور اسناد کشاورزی در این استان 
به کندی پیش می رود که نیازمند 
اراضی  مالکان  و  مردم  همکاری 
است. نبی اهلل یزدانی در نشست با 
اعضای شوراهای اسامی روستاهای 
تیران و کرون در محل فرمانداری 
این شهرستان افزود: وسعت استان 
۷۰۰ هزار  ۱۰ میلیون و  اصفهان 
هکتار ثبت است که حدود ۹ میلیون 
و ۷۰۰ هزار هکتار آن ملی و مابقی آن 
کشاورزی و مسکونی و اداری است 
که ۹۸ درصد از اراضی ملی سند دار 

شده اند.
وی بیان کرد: اصفهان در صدور اسناد 
اراضی ملی پیشرفت خوبی داشته 
و رتبه اول را در بین دیگر استان ها 

به دست آورده است.
معاون اماک و کاداستر اداره کل 
ثبت اسناد و اماک اصفهان با بیان 
اینکه ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی استان 
کشاورزی است، تصریح کرد: صدور 
اسناد مالکیت این بخش باید انجام 
شود تا رفع تداخات انجام و میزان 
مالکیت افراد مشخص شود که از این 
رو امکان استفاده از سندها برای وثیقه 

نیز فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: همکاری مالکان با 
شرکت های مجری در نقشه برداری 
و تهیه سند موجب انجام کار و بهره 
برداری از اسناد برای کارهای روزانه 
و جلوگیری از تضییع حقوق آنان 

می شود.
• صـدور سـند هزینـه ای بـرای 
مردم ندارد مگر در مـوارد خاص

یزدانی با بیان اینکه سازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور از محل اعتبارات 
۳۰۰ هزار  پرونده  برای هر  خود 
تومان به شرکت مجری می پردازد، 
خاطرنشان کرد: صدور سند هزینه ای 
برای مردم ندارد مگر در موارد خاص 
لبته عمده بار مالی این کار بر  که ا

عهده سازمان ثبت اسناد است.
کاربری  تغییر  اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزی موجب خرده مالکیت در 
این عرصه شده است، یاد آورشد: 
صدور سند مانع از انجام این کار بدون 
رعایت فرآیند اداری و قانونی می شود 
و پرونده های قضایی و نارضایتی های 

مردمی کاهش می یابد.
• رسـیدگی بـه نیازهـای مـردم 

نیازمنـد انجـام سـاختار
فرماندار تیران و کرون نیز در این 
و  امور  اداره  برای  گفت:  جلسه 
رسیدگی به نیازهای مردم نیازمند 
انجام ساختار منظم مثل سند دار 

کردن اماک هستیم.
صدور  افزود:  کیا  محمدی  علی 
سندهای اراضی از انباشت پرونده های 
سرمایه  و  وقت  اتاف  و  قضایی 

جلوگیری می کند.
وی از دهیاران واعضای شوراهای شهر 
و روستا این خطه خواست تا با اطاع 
رسانی دقیق مشارکت و همکاری 

مردم را در این خصوص جلب کنند.

صدور اسناد کشاورزی در این 
استان به کندی پیش می رود

معاون ثبت اصفهان:

 خبر روز
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مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران گفت: مشعل کوره واحد تولیدی 
دولومیت کلسینه نهاوند پس از یک سال تاش بی وقفه مدیریت، کارکنان و 
پیمانکاران این مجموعه روشن شد و این کارخانه در مدار تولید قرارگرفت که 
این زمان از زمان تأسیس این کارخانه، یک رکورد در کشور محسوب می شود.

علی تدیُن، افزود: کارخانه نهاوند، یکی از پروژه سه گانه ای سرمایه گذاری که 
در این کارخانه تعریف شده که بعنوان صنعت باالدستی شرکت فرآورده های 
نسوز ایران محسوب می شود و بخش مهمی از مواد اولیه ای را که در اثر تحریم 
با سختی و هزینه زیاد بدست می آوردیم، تأمین خواهد کرد که امروز با راه 

اندازی آن بخش مهمی از مواد اولیه مصرفی کارخانه های نسوز داخلی فراهم 
خواهد شد.

وی ادامه داد: این واحد با تولید سالیانه ۳۰ هزارتن محصول ضمن تأمین 
بخشی از نیاز شرکت فرآورده های نسوز ایران به دولومیت کلسینه، امکان 
عرضه محصوالت تولیدی به بازارهای ملی و منطقه ای از جمله همسایگان 

غربی، عراق و ترکیه را فراهم می آورد.
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران اظهار داشت: کارخانه دولومیت 
کلسینه در منطقه صنعتی شهرستان نهاوند احداث و در بخش اول ۴۰ نفر 

اشتغال مستقیم و بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این مجموعه بعنوان یکی از بهترین معادن دولومیت 
کشور در شهرستان نهاوند نیز به تملک کارخانه نسوز ایران درآمده که با 
ذخیره باالی خود امکان تأمین مواد اولیه این کارخانه را برای سال های 

طوالنی داراست.
تدیُن تصریح کرد: کارخانه نسوز ایران با بهره برداری از این طرح ها تا نیمه 
سال جاری، از یک کارخانه به یک ُهلدینگ تبدیل می شود که سه کارخانه 

را در مجموعه خود دارد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های 
نسوز ایران:

مشعل کارخانه 
تولید دولومیت 

کلسینه نهاوند 
روشن شد
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان اصفهـان از اتمام عملیـات مرمـت گنبد عظیم 
مسـجد تاریخـی امـام )ره( )جامـع عباسـی( اصفهان 

پس از ۱۱ سـال خبـر داد.
روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان اصفهـان اعـام کـرد: 
عملیـات مرمت ایـن گنبـد روز 5 شـنبه با دسـتور وزیر 
میراث فرهنگـی از طریـق فضـای مجازی و بـا حضور 
قائم مقـام وزیـر و معاونـت میراث فرهنگـی کشـور به 
صورت رسـمی به پایـان رسـید و عملیات جمـع آوری 
داربسـت های گنبـد پـس از ۱۱ سـال بـه زودی آغـاز 

می شـود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان اصفهان گفت: گنبد مسـجد تاریخی امـام )ره( 
اصفهـان بـا کاربـرد بیـش از 5۰۰ هـزار قطعه کاشـی 
به عنـوان بزرگ تریـن گنبـد کاشـی کاری مسـاجد 

تاریخی جهـان شـناخته می شـود.
علیرضا ایـزدی اضافه کرد: بـا تأمین اعتبـار الزم، همه 
ترک ها، الیه هـای زیرین و تزیینات کاشـی کاری گنبد 
با بیـش از 5۰۰ هزار قطعه کاشـی به طـور کامل مرمت 
شـد و با پایـان مرمت تـرک شـانزدهم امـروز عملیات 

مرمت آن پایـان یافت.
وی خاطرنشـان کـرد: اواخـر سـال ۱۳۸۹ بـا نصـب 
داربسـت بـر روی گنبـد مشـاهده شـد کـه در بخـش 

جنـوب شـرق گنبـد بـه دلیـل اینکـه بیـش از سـایر 
بخش های گنبـد در معـرض آفتـاب و عـوارض جوی 
اسـت، الیه های زیریـن و تزیینـات کاشـی کاری دچار 

آسـیب جـدی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: با توجـه به اینکـه این بخـش از گنبد در 
دهه ۸۰ مرمت شـده بـود، عملیات مرمت بـا تجهیزات 

کارگاه و انتخـاب پیمانکار متناسـب بـا این گنبـد آغاز 
. شد

وی با بیـان اینکه ایـن گنبد عظیم از ۱۶ ترک تشـکیل 

شـده و ارتفـاع بدنـه اصلـی از کمربنـد تابـش فوقانی 
گنبـد بیـش از ۳۷ متـر اسـت، گفـت: بـا بررسـی های 
به عمل آمـده در حیـن عملیات مرمت، مشـخص شـد 
سـایر ترک هـای گنبد نیز بـه مرمـت نیـاز دارد لذا پس 
از اتمام عملیـات ترک های آسـیب دیده و مرمت کامل 
الیه هـای زیریـن گنبـد، کار مرمـت سـایر ترک ها نیز 

در دسـتور کار قـرار گرفت.
مسـجد امـام )ره( )جامع عباسـی( یکی از آثـار تاریخی 
میـدان نقـش جهـان اصفهـان اسـت کـه در دوران 
صفوی سـاخته شـد و از بناهای مهم معماری اسامی 

به شـمار مـی رود.
این مسجد به واسـطه تزیینات بسیار شـگفت انگیز به 
کار رفته درآن، شـهرتی جهانی دارد. گنبد مسجد یکی 
از شـاهکارهای معماری اصفهان اسـت کـه به صورت 
۲ پوسـته )دو پوش( بنا شـده اسـت. ارتفاع گنبد داخلی 

۳۸ متـر و گنبد خارجی 5۴ متر اسـت.
ایـن مسـجد در سـال ۱۳5۸ بـا مجموعه میـدان امام 
)نقـش جهـان( بـه ثبـت سـازمان جهانـی یونسـکو 

رسـید.
اسـتان اصفهان بـه عنوان قطب گردشـگری کشـور 
بیش از ۲۲ هـزار بنـا و اثر تاریخـی دارد کـه یکهزار و 
۸5۰ مـورد آن به ثبت ملـی و هفت اثـر از جمله میدان 
امام )نقـش جهان(، کاخ چهلسـتون، باغ فین کاشـان 

و مسـجد جامع به ثبت جهانی رسـیده اسـت.

گونـــاگون
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پژمان اسـدی دروازه بان تیم هاکی شهرستان سـمیرم در جنوب اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اصفهـان بـه اردوی تیم ملـی هاکی سـالنی ایـران دعوت شـد. 
مدیـر روابـط عمومـی اداره ورزش و جوانـان سـمیرم گفـت: بر 
اسـاس نامـه فدراسـیون هاکـی از ایـن بازیکـن بـرای شـرکت 
در دومیـن اردوی سـال جدیـد و نهمیـن اردوی تیم ملـی هاکی 

سـالنی دعوت شـده اسـت.
علی افشـاری افـزود: ایـن اردو از ۳۰ اردیبهشـت تا هفتـم خرداد 
سـال جاری بـه مـدت ۹ روز در شهرسـتان شـهرضا و ورزشـگاه 
تختی اسـتان اصفهان برگزار خواهد شـد. بـه گفتـه وی، در این 
اردو ۲۲ بازیکـن دعوت شـدند و تمرین خود را زیر نظر سـر مربی 

تیـم انجـام خواهنـد داد. بـر این اسـاس، تیـم ملی هاکـی داخل 
سـالن مردان، خـود را بـرای حضـور در رقابت هـای آسـیایی در 
کشـور تایلند آمـاده می کنـد. پژمـان اسـدی، دارای چنـد عنوان 
قهرمانـی با تیم هاکـی سـمیرم در رقابت های مختلف کشـوری 

و اسـتانی است.
شهرسـتان سـمیرم با سـه هزار و 5۰۰ ورزشـکار سـازمان یافته، 
۴۰ هیات ورزشـی، ۱۲ باشـگاه ورزشـی فعـال، ۳۷ خانـه ورزش 
روسـتایی، ۶ شـهر، ۱5۰ روسـتا و آبادی و چهار بخـش مرکزی، 
دناکـوه، پادنـا و وردشـت در ۱۶۰ کیلومتـری جنـوب اصفهـان 

قـرار دارد.

دروازه بان تیم هاکی سمیرم به اردوی تیم ملی دعوت شد

 پریسا جمدی  به دنیا آمدن با 
یک خط فک زاویه دار بستگی به 
عوامل ژنتیکی متعددی دارد. با 
این وجود، راه هایی وجود دارند که 
می توانید برای زاویه دار کردن فک 
خود انجام دهید. برخی افراد باید 
وزنشان را کاهش دهند تا خط فک 
آنها برجسته تر شود؛ برخی دیگر 
باید رژیم غذایی و حتی تغییر لباس 
را در نظر بگیرند. چه به طور طبیعی 
دارای خط فک برجسته باشید چه 
نه، هیچ چیز نمی تواند مانع شما 

برای بهتر کردن ظاهرتان گردد.
• از یک پاک کننده مناسب 
برای پوست خود استفاده 

کنید
استفاده ازیک پاک کننده عالی 
برای صورت ازافتادگی پوست 
جلوگیری می کند، به این معنی که 
صورت )و فک( سفتی خود را حفظ 
می کند. هرگونه تجمع پوست مرده 
اضافه باعث از بین رفتن شادابی و 
شکل برجسته صورت می گردد، 
بنابراین اگر به دنبال داشتن خط 
فکی زاویه دار هستید، الزم است که 
این وضعیت را کنترل کنید. سعی 
کنید از پاک کننده هایی استفاده 
کنید که خاصیت جمع کنندگی 
پوست را دارند زیرا در سفت کردن 

پوست بسیار مؤثر هستند.
افزایش  محصوالت  از   •
دهنده کالژن برای پوست 

استفاده کنید
کاژن ماده ای فعال درپوست 
است که آن را سفت نگه می دارد. 
برخی ازپاک کننده ها باعث تولید 
کاژن درپوست شما می گردند، 
بنابراین توصیه می شود که هنگام 
خرید چنین محصوالتی تحقیق 
کنید. امکان تزریق کاژن نیز 
وجود دارد، اما عوارض جانبی 
غیرطبیعی آن باعث می شود که 
این روش به عنوان آخرین گزینه 

در نظر گرفته شود.
• پروتز چانه برای زاویه دار 

کردن فک
پروتز چانه در خط فک، برجستگی 
بهتری در این ناحیه ایجاد می کند 
و برای اصاح چانه عقب رفته 
مورد استفاده قرار می گیرد. جراحی 
برجسته کردن چانه می تواند با 
با  سازگار  مواد  کردن  اضافه 
بافت های زنده برای ایجاد چانه ای 
این  ظاهر  تغییر  به  برجسته تر 
قسمت کمک کند. این عمل حتی 
می تواند صورت را کشیده تر کند و 
باعث شود که دیگر اعضای صورت 
متقارن تر به نظر برسند. یک جراح 
پاستیک مجرب می تواند تعیین 
کند که آیا پروتز چانه برای شما 
مناسب است و یا اینکه لیفت گردن 
یا تزریق ژل می تواند به شما جهت 
دلخواهتان  ظاهر  به  دستیابی 

کمک کند یا خیر.
• جراحی لیپوساکشن را در 

نظر بگیرید
انجام  در صورتی که خواهان 
با پزشک خود  جراحی هستید 
صحبت کنید. اگر به دنبال داشتن 
فکی خوش تراش هستید، جراحی 
زیبایی مفید و مؤثر خواهد بود، 
اما به علت هزینه ها و عوارض 
احتمالی آنها به جزء در شرایطی 
که ابتدا احتماالت دیگر را در نظر 
گرفته باشید و نتیجه نگرفته باشید، 

توصیه نمی شوند.

https://www. :منبع 
wikihow.com

یافتهها

ISFAHAN
N E W S

بازاویهدارکردن
فکوصورت

چطور ممکن است زیباتر شویم؟!

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از پایان مرمت گنبد مسجد تاریخی امام )ره( خبر داد:

آزادی گنبد تاریخی نصف جهان پس از 11 سال

موزه ابزار آموزش قدرتمندی اسـت که در عین اینکه مخاطب را سـرگرم 
می کنـد، او را بـه چالش می کشـد، افق دیـد او را گسـترش می دهـد و به 
اوقات فراغـت او معنا می بخشـد؛ این بخش هایـی از صحبت های حمید 
فرهمند بروجنی، اسـتاد دانشـگاه هنـر اصفهـان در ویژه برنامـه »قدرت 

موزه ها« اسـت که به مناسـبت روز جهانـی موزه برگزار شـد.
او گفت: موزه هـا با حمایـت از ارزش هـای مردم سـاالرانه و فراهم کردن 
فرصـت یادگیـری همگانـی و مادام العمـر بـه شـکل گیری جامعـه آگاه 
کمـک می کنند و بـا فعالیت هـا و برنامه های خود نقـش موثـری در ارائه 

الگوی توسـعه پایـدار ایفـا می کنند.
فرهمنـد افـزود: در تعریـف ویکی پدیـا مـوزه مؤسسـه ای اسـت کـه از 
مجموعه مصنوعاتی با ارزش فرهنگی، هنـری، تاریخی و علمی مراقبت 
می کند، اگرچه این تعریف کامل و جامع نیسـت، اما باید توجه داشـت که 
موزه ابزار آموزش قدرتمندی اسـت که در عین اینکه مخاطب را سـرگرم 
می کنـد او را به چالـش می کشـد، افق دیـد او را گسـترش می دهـد و به 

اوقات فراغـت او معنا می بخشـد.
به گـزارش ایسـنا، عضـو هیئت علمـی دانشـگاه هنر با اشـاره بـه اینکه 
قـدرت موزه هـا از جنـس قـدرت نـرم و مرتبـط بـا دانـش اسـت، گفت: 
موزه هـا موتورهای جسـتجوی تاریخ مردم هسـتند کـه با آنهـا می توان 
با امپراتوری های مختلف آشـنا شد، سـیر و الگوی پیشـرفت تمدنی آنها 

را تماشـا و روند تکامل و توسـعه آنهـا را مشـاهده کرد و با سیاسـت های 
پیشـین و نتایج آنها آشـنا شـد.

 فرهمند با بیان اینکـه موزه ها با نشـان دادن تفاوت هـای فرهنگی نظام 
تبادل و منطق توسـعه فرهنگی را قابـل درک می کنند، اظهـار کرد: موزه 
مکانی برای زیبایی شناسـی فرهنگـی به دور از نژادپرسـتی اسـت که در 
آن می توانیم بـدون دخالت دیگران؛ خـود، فرهنگ، تمـدن و جامعه خود 

را پیـدا کنیم.
او تاکید کـرد: قـدرت تنها با مالکیـت منابـع فیزیکی مرتبط نیسـت و به 
جایگاه و امور معنـوی نیز ارتبـاط دارد و مـوزه این قـدرت نـرم را دارد که 
بدون مداخلـه قدرت های سیاسـی، گرایش به رفتـار مطلـوب را در مردم 

و مخاطبـان خود ایجـاد کند.
کارشـناس مرمت آثـار باسـتانی با اشـاره بـه اموری کـه باعـث افزایش 
قدرت نـرم موزه هـا می شـود، گفت: توجـه بـه هیئت های مختلـف امنا 
که اعضای آن افراد مؤثر هسـتند و حضور آنها سـبب جلـب حمایت مالی 
و مشـارکت مـردم در اداره موزه هـا می شـود، از جملـه راه هـای افزایـش 
قدرت نـرم موزه ها اسـت، همچنیـن توجه به شـورای مشـورتی جوانان 
و نوجوانـان که بـه حـل چالش هـای فـراروی موزه ها کمـک می کنند و 
به نوعی نماینده مـوزه در جامعه و نماینـده جامعه در موزه هسـتند در این 

مسـیر راهگشـا خواهد بود.

فرهمند بـا تاکید بـر لـزوم اسـتفاده از مدل های ترکیبـی بـرای موزه ها، 
بیان کرد: چیدمـان مجموعه و سیاسـت ها بایـد به گونه ای تنظیم شـود 
کـه ارتبـاط جامعه بـا موزه هـا بیشـتر شـود، موزه هـا می تواننـد فرصتی 
بـرای جـذب فرهنگ هـا و خرده فرهنگ هـای موجـود در شـهر باشـند 
و همچـون آهن ربا اقشـار و افـراد مختلـف را جـذب کننـد، همانطور که 
اصفهـان در دوره صفوی دولت شـهر بزرگـی بود کـه گروه های مختلف 
مـردم از ارامنه، کلیمیان، زرتشـتیان و دیگر اقشـار بدون تزاحـم کنار هم 
زندگـی می کردنـد و این پتانسـیل شـهر اصفهـان می توانـد در مدیریت 

مـوزه مؤثر باشـد.
 او با اشـاره به اینکه زنان نقش کمـی در فرایند تصمیم گیـری در موزه ها 
دارنـد،  تصریح کـرد: در طبقه بندی اثـار موزه ها نیـز به زنان جفا شـده، به 
طور مثال آثـار مختلف هنری زنـان در زمره هنرهای دسـتی قرارگرفته و 
به مثابه آثار هنـری با آن برخورد نمی شـود و از رویکردهـای مهم موزه ها 

در آینده کاهش تبعیضات جنسـی است.
عضو هیئت علمی دانشـگاه هنر افزود: تاریـخ هنر ما، تاریخ هنـر درباری 
اسـت و ثبت مجـدد تاریـخ هنری کـه تمـام پیکـره جامعـه را در برگیرد 

ضروری اسـت و بایـد در دسـتور کار موزه ها قـرار گیرد.
فرهمند ادامـه داد: در رویکـرد جدید به کارکنـان موزه اهمیت ویـژه داده 
می شـود و به نقش مؤثر آنها در اقتصاد اخاق توجه می شـود، در گذشـته 

آماتورهای عاشـقی موزه هـا را اداره می کردند که اگرچه عاشـق کار خود 
بودند اما تخصصی نداشـتند، اما امروز بیشـتر کارکنان متخصص هستند 
و خوشـبختانه این ویژگـی در موزه های اسـتان اصفهان بـه خوبی دیده 

می شـود.
او بـا اشـاره بـه موضـوع پذیـرش رایـگان در موزه ها بیـان کـرد: برخی 
موزه ها بـا بلیط های خـاص و گران قیمت خـود به کلوپ هـای اقتصادی 
تبدیل شـده اند که جایی برای تمام مـردم جامعه ندارنـد و برخی هم نظر 
به رایگان شـدن موزه ها دارند که هیچ یک از این دو راه صحیح نیسـت و 
باید با نگاهی جامـع تعادلی در روابـط اقتصادی موزه و جامعـه ایجاد کرد.

ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره به لـزوم توجـه بـه امکانـات دیجیتـال و 
قابلیت های تلفن همراه در گسـترش دانش و معرفی موزه هـا تاکید کرد: 
پاندمی کرونـا لزوم اسـتفاده از ابـزار دیجیتال بـرای ادامه حیـات موزه ها 
را بیـش از پیـش نشـان داد و امـروز اسـتفاده از امکانات فضـای مجازی 

مسـتقیماً با افزایـش قدرت نـرم موزه هـا ارتبـاط دارد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه همـه مـا سـهامداران میـراث فرهنگـی و موزه ها 
هسـتیم، اظهار کرد: هر کس به میزانی از میراث فرهنگی سـهم دارد که 
دلبسـتگی آن اسـت و امروز بزرگ ترین سـهامداران میـراث فرهنگی ما 
کسـانی هسـتند که آثار را حفظ کرده و اهمیت خوانش درست آن توسط 

نسـل های بعـد را درک کرده اند.

استاد دانشگاه هنر اصفهان در ویژه برنامه »قدرت موزه ها« مطرح کرد:

موزه؛ ابزار قدرتمند آموزش برای دستیابی به توسعه

ایرنا: اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره وزش باد و گرد و خاک 
و نفوذ توده گرد و خاک از روز شنبه تا سه شنبه در استان »هشدار زرد« 

صادر کرد.
بر اساس هشدار مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، رنگ زرد 
برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای 

اقدام است.
هواشناسی اصفهان پنجشنبه با صدور اطالعیه ای از وزش باد به نسبت 
شدید تا شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت 
هوا از روز شنبه تا سه شنبه هفته آسنده در بیشتر مناطق استان خبر داد.

فعالیت این سامانه برای بیشتر مناطق و شدت آن در مناطق شمال، 
شرق و مرکز استان است.

بر اساس این گزارش، احتمال وزش باد به نسبت شدید تا شدید، خیزش 
گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص کیفیت هوا، احتمال 

شکستن درختان فرسوده و آسیب به سازه های موقت و گلخانه ها، 
وجود دارد.

در این اطالعیه به شهروندان توصیه شده است از قرار گرفتن در فضای 
باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر خودداری کنند و نسبت به استحکام 

بخشی به سازه های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی اقدام کنند.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان نیز در گفت وگو با 
ایرنا با بیان اینکه جو به نسبت پایدار در اواخر هفته جاری بر روی استان 
وجو دارد اظهار داشت: آسمان در بیشتر مناطق استان بصورت صاف تا 
کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی 

می شود.
محمد رضا رفیعی افزود: جوی به نسبت نا پایدار و وزش باد به نسبت 
شدید تا شدید و نفوذ توده گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا از روز 

شنبه در اکثر مناطق بویژه نیمه شرقی پیش بینی می شود.

اصفهـان مدیـرکل ثبت احـوال اسـتان اصفهان با اشـاره رشـد 
۳.۷۵ درصـدی آمار والدت در اسـتان در سـال گذشـته، گفت: 
آمـار فوتی هـای سـال ۱۴۰۰ در اسـتان ۳۵ هـزار و ۹۱۰ نفـر 
اسـت که در مقایسـه بـا سـال ۹۹، رشـد ۷.۸۵ درصـدی دارد. 
حسـین غفرانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه اینکـه 
جمعیـت اسـتان در ابتـدای سـال ۱۴۰۱ برابـر بـا ۵ میلیون و 
۳۲۲ هـزار و ۹۸۷ نفـر تخمیـن زده شـد، اظهـار کـرد: پـس از 
آخرین سرشـماری در سـال ۱۳۹۵، به طور میانگین سـاالنه ۷ 

درصـد رشـد در جمعیـت اسـتان دیده می شـود.
وی آمـار والدت در اسـتان اصفهـان طـی سـال گذشـته را ۵۸ 
هـزار و ۵۱۱ نفـر اعـالم کـرد و افـزود: آمـار والدت در اسـتان 
در مقایسـه با سـال ۹۹ بـا ثبـت ۵۶ هـزار و ۳۹۴ والدت، ۳.۷۵ 

درصد رشـد داشـته اسـت.

مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان اصفهان گفت: نسـبت جنسـی 
والدت در اسـتان برابـر بـا ۱۰۵ اسـت، یعنـی بـه ازای هـر 
 ۱۰۵ والدت پسـر، ۱۰۰ والدت دختـر در اسـتان ثبـت

شده است.
وی در ادامـه بـه فوتی هـای سـال گذشـته در اسـتان اصفهان 
اشـاره و تصریـح کـرد: در سـال گذشـته ۳۵ هـزار و ۹۱۰ فوت 
در اسـتان ثبت شـد که در مقایسـه با سـال ۱۳۹۹ بـا ثبت ۳۳ 
هـزار و ۲۹۵ فوتی، رشـد ۷.۸۵ درصدی داشـته اسـت. غفرانی 
همچنیـن درخصـوص کارت هوشـمند ملـی گفـت: تـا پایـان 
سـال ۱۴۰۰، از جامعـه هـدف ۴ میلیـون و ۱۷۰ هـزار نفـری، 
ثبـت نـام ۴ میلیـون و ۱۰۳ هـزار و ۱۳۳ نفـر تکمیـل شـده و 
اسـتان اصفهان پوشـش ۹۸.۴ درثدی ثبت نام کرت هوشـمند 

ملی را در کشـور بدسـت آورد.

هواشناسی اصفهان درباره خیزش گرد و خاک هشدار داد:

شهر زیر هشدار زرد!
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

رشد ۷.۸۵ درصدی فوتی های استان اصفهان در سال 1۴۰۰
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