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با هدف حفظ ایمنی و سالمت کارگران انجام گرفت؛

ممنوعیتاستفادهازنیرویکارگریبراینظافتبزرگراهها

Everything you 
need to know 
about green 

beans
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نشست جوانی جمعیت و تعالی خانواده برگزار شد؛

شرطموفقیتقانونجوانیجمعیت،اقناعافکارعمومی
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چالش هـای مدیریـت شـهری ایـران یکـی از  
کشـورهایی اسـت که رشـد شـتابان شهرنشینی 
را در طـول سـده گذشـته تجربـه کـرده اسـت. 
مهاجرت و رشـد طبیعی جمعیت، شهرهای کشور 
را گسـترش داده انـد. تا جایی کـه نیمـه دوم قرن 
بیسـتم، تعداد شـهرهای ایـران، پنج برابـر، و نرخ 
شهرنشـینی، دو برابر شـده اسـت. اکنون بیش از 
دو سـوم مردم ایران در ۱۰۰۰ شـهر کشور زندگی 
می کنند، حال آنکه در شـصت سـال پیـش، فقط 
یک سـوم مردم کشـور در ۲۰۰ شـهر آن سـاکن 

بودند. رشـد مطلـق و نسـبی جمعیت شـهری، با 
خود رشـد بی سـابقه فضای شـهری را بـه همراه 
داشـته اسـت که عمدتًا بدون هدایـت و مدیریت 
کافـی انجام گرفته و با مشـکالت متعـددی برای 
سـاکنان شـهرها همـراه بـوده اسـت. در فاصلـه 
بیـن انقـالب مشـروطه در سـال ۱۲۸۵ تـا سـال 
۱۳۷۳، ۵۷۰ شـهرداری در ایـران تأسـیس شـده 
اسـت کـه نمایانگر رشـد اساسـی شهرنشـینی و 
نیاز به سـاختارهای نوین مدیریت شـهری است. 
در طول این زمـان، و در آینده قابـل پیش بینی، دو 

چالـش اساسـی را در پیش روی مدیریت شـهری 
می تـوان عنوان کـرد: چالش رابطه بیـن کارایی و 
مردم ساالری در سـاختار درونی مدیریت شهری؛ 
و چالش توزیـع قدرت در میـان دسـت اندرکاران.

این درحالی اسـت کـه در شـهری مثـل اصفهان 
سـبقه تاریخـی و فرهنگـی مـردم همـواره غالب 
بـوده و مرزمتعادلـی ایجـاد کـرده کـه فرصـت 
مناسـب و مغتنمـی اسـت بـرای مدیران شـهری 
بـرای تصمیم هـای مدیریتـی در جـاده توسـعه 

شـهرو شـهروندان.

دکترزهرهرجبی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

چالش های مدیریت شهری یک فرصت مغتنم!
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تماشای سینمایی »سونیک خارپشت 2«:

 ای کاش نیچه
سبیل هایش را کوتاه کند

عدم تمدید اعتبارگواهینامه تیبا و سمند منوط به رفع نواقص؛

 تیبا و سمند
فعاًل نخریدنی!

شناسایی و معرفی ٤500 روانشناس وروان درمانگرفاقد مجوز در ایران:

 فهرست گناهگاران
خاموش روشن شد
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در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان عنوان شد:

 توسعه آتی ذوب آهن اصفهان
منوط به مالکیت معدن سنگ آهن

چهره روز

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:

حادثهمتروپل
هشداریبرایهمهشهرهاست
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علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« ضمن عرض 
تسلیت از طرف مردم اصفهان به مردم شهر آبادان به جهت حادثه 
ریزش ساختمان متروپل در این شهر، اظهار کرد: بر اساس 
همدلی و همیاری که همیشه بین شهرداری ها و مردم وجود 

داشته است، گروه امداد و نجات از اصفهان...

صفهان
منبع: اخبار ا

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

 آگهى تجدید مزایده عمومى

شهردارى نائین به استناد بودجه مصوب خود در نظر دارد عملیات اجراى 
آسفالت معابر شهر نائین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 28/305/001/950 
(بیست و هشت میلیارد و سیصد و پنج میلیون و یک هزار و نهصد پنجاه ) ریال از محل 
اعتبارات عمرانى شهردارى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1401/3/10 به شهردارى نائین مراجعه 

نمایید.

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 65 مورخ 1400/10/15 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه نسبت به فروش پالك زمین اصالح 
شده شماره 25 و 26 با کاربرى مسکونى واقع در اراضى گلستانه شهر رزوه از طریق تجدید مزایده عمومى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157703002 

تماس حاصل فرمایند.
1- پالك اصالح شده 25 و 26 به مساحت 322 مترمربع از قرار هر مترمربع 14000000 ریال

2- دادن سپرده اى که از 5 درصد قیمت کارشناسى کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى
3- برنده اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى تجدید مزایده به مدت 7 روز کار ادارى مى باشد.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19 در محل دفتر شهردار مى باشد.

حسن شفیعى - شهردار نائین

جعفر یادگارى - شهردار رزوه

نوبت  دوم

شناسه: 1321740

شناسه: 1326849

آگهى مزایده اجاره شماره 3675 (نوبت دوم)
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد بهره بردارى از 9 واحد خدماتى پارکینگ طبقاتى فردوسى را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با 

بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001094734000007 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
تاریخ بازدید: 1401/3/23   زمان انتشار در سایت: 1401/3/1   

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/3/12     ساعت: 19:00 زمان بازگشایى: 1401/3/25 ساعت 15:00   
زمان اعالم به برنده: 1401/3/26 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  1401/3/24 ساعت 19:00 

* ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود 
هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

مى باشد. 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت درمزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهردار شاهین شهر - سعید ابریشمى راد شناسه: 1322476

چاپ  دوم



در شـــهر

Isfahan News
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لزوم حمایت باشگاه های بزرگ ورزشی 
اصفهان از ورزش های مادر و پایه

استاد دانشگاه اصفهان و عضو انجمن 
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 
ایران گفت: توجه انحصاری باشگاه های 
ورزشی تنها به یک رشته ورزشی باید شکسته 

و از سایر ورزش های مادر حمایت شود.
غالمعلی قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به وضعیت ورزش استان اصفهان اظهار 
داشت: اینکه تنها ورزش های خاص دو شرکت 
بزرگ اصفهان بزرگنمایی شوند اصاًل مناسب 
نیست اما به دلیل کمک های مالی به تربیت 
بدنی استان و ورزشگاه نقش جهان نمی توان 

از حضور مؤثر آنها چشم پوشی کرد.
وی افزود: امروزه دولت نمی تواند در زمینه 
ورزش تصدی گری و هزینه کند و باید 
بیشتر نظارت و سیاست گذاری کند بنابراین 
هرچه قدر بخش خصوصی اعم از صنعتی و 
غیر صنعتی به کمک ورزش بیایند مفید است 
اما نباید به صورت یک جانبه به یک ورزش 
خاص پرداخت. استاد دانشگاه اصفهان و 
عضو انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات 
اصالحی ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
باشگاه سپاهان با اینکه در فوتبال و والیبال 
سرمایه گذاری بسیاری می کند موفق عمل 
نکرده است و بهتر است که سایر ورزش های 
پایه و پشتوانه ساز جوانان را در اولویت خود قرار 
دهد. وی با اشاره به اینکه باشگاه های ورزشی 
متأسفانه نتیجه گرا هستند، گفت: دیدگاه آنها 
این است که چون فوتبال در صدا و سیما بیشتر 
دیده می شود به فوتبال می پردازند و وزارت 
ورزش و جوانان باید چنین باشگاه هایی را 
ملزم به حمایت از ورزش های مادر مانند شنا، 

ژیمناستیک، دو میدانی کنند.
قاسمی معتقد است که سیاست گذار کالن 
کشور باید شرط مجوزدهی به باشگاه های 
بزرگ ورزشی را حمایت از پنج رشته ورزشی 
پایه کند تا تحولی در ورزش ایجاد شود در حالی 
که خانواده ها و جوانان تنها به سراغ فوتبال 
می روند. وی با بیان اینکه استان اصفهان 
در بسیاری از رشته ها مانند هندبال صاحب 
سبک بوده، گفت: اسکلت ورزش هندبال 
در گذشته در دستان اصفهان بوده و بها دادن 
تنها به فوتبال باعث می شود که ورزشکاران 
خوب استان مهاجرت کنند. استاد دانشگاه 
اصفهان و عضو انجمن آسیب شناسی ورزشی 
و حرکات اصالحی ایران گفت: با توجه به 
جابه جایی مدیر کل ورزش و جوانان استان 
مدیریت فعلی با سیاست های استان هم راستا 
هستند و مدیریت قبلی آنچنان که باید و شاید 
نتوانستند سیاست ها و برنامه های الزم را 

پیاده سازی کنند.

لزوم حمایت باشگاه های 
بزرگ ورزشی اصفهان از 

ورزش های مادر و پایه

عضو انجمن آسیب شناسی ورزشی 
و حرکات اصالحی ایران مطرح کرد؛

 مریـم یـادگاری  مشـکالت ناشـی از پیـری 
جمعیـت و راهکارهای تحقـق قانون جوانـی جمعیت 
و تعالی خانـواده در نشسـتی تخصصی بررسـی شـد. 
دومیـن نشسـت نخبگانـی از سلسله نشسـت های 
تفکـر پیشـگیرانه کـه از سـوی مرکـز پیشـگیری از 
آسـیب های اجتماعـی سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
ورزشـی شـهرداری اصفهـان در سـالن کنفرانـس 
کتابخانـه مرکـزی برگـزار شـد، بـه موضـوع جوانـی 

جمعیـت و تعالـی خانـواده اختصـاص داشـت.
مهـدی طغیانی، نماینـده اصفهان در مجلس شـورای 
اسـالمی در ایـن نشسـت تأکیـد کـرد اگـر بحـران 
جمعیت کشـور کـه از آن به عنـوان فروچالـه جمعیتی 
یاد می شـود، در یـک دوره اصالح نشـود به مسـیری 

بی بازگشـت می رسـد.
وی با اشـاره بـه تأثیر بحـران جمعیـت بر نیـروی کار 
و تولید کشـور افـزود: سـرمایه تنها پول نیسـت، بلکه 
ابزارهایـی اسـت که بـه تولیـد کمـک می کنـد و این 
عامل انسـانی اسـت که مولفه های گوناگون در حوزه 
اقتصـاد را بهـم متصـل می کنـد و بـه ایـن فرآیندهـا 
شـکل می دهد. در گذشـته نیـروی کار نیرویی سـاده 
بـود کـه رفته رفتـه شـکل و مشـارکت آن در تولیـد 
پیچیده تر شـد. هم اکنـون متعالی ترین شـکل نیروی 
کار، کارآفرینـان هسـتند که سـایر عوامـل را گردهم 
می آورنـد؛ بنابراین حضـور مؤثر نیـروی کار در فرآیند 
تولید چـه به شـکل نیـروی کار سـاده و چه به شـکل 
نیـروی تحصیلکـرده و ماهـر، مهنـدس و طـراح و 

کارآفریـن مدنظر اسـت.
•تأثیـر مقطعـی مشـوق های اقتصـادی 
بـرای  درونـی  انگیـزه  وجـود  بـدون 

وری نـدآ فرز
طغیانـی با اشـاره به تغییـر فضـای فرهنگی کشـور و 
تغییـر در افق زندگـی خانواده هـا در چند دهه گذشـته 
ادامـه داد: عوامـل اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی 
در کاهـش تمایـل بـه فرزنـدآوری مؤثـر اسـت، امـا 
در بخشـی از جامعـه کـه از شـرایط اقتصـادی خوبی 
برخوردارنـد، ایـن مشـکل ناشـی از عوامـل فرهنگی 
اسـت؛ بنابرایـن عوامـل انگیزه بخـش بیرونـی مانند 
مشـوق های اقتصـادی نیـز بـدون وجـود انگیـزه 
درونـی بـرای فرزنـدآوری، یـا اثربخشـی کمـی دارد 
یا پـس از چنـد سـال تأثیـر مقطعی خـود را از دسـت 
می دهـد؛ بنابرایـن نیاز بـه انگیزه هـای قـوی درونی 

در خانواده هـا داریـم.
نماینـده اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی، پیری 
جمعیـت و وضعیـت صندوق هـای بازنشسـتگی را 
بحران هـای آینـده ایـران دانسـت و گفـت: تـا حدود 
30 سـال پیـش نسـبت بیمه پرداز بـه مسـتمری بگیر 
در صندوق هـای بازنشسـتگی 26 بـه یـک بـود کـه 
هم اکنـون بـه نسـبت نگران کننـده 6 به یک رسـیده 

اسـت.

وی تصریـح کـرد: طبـق آمـار در سـال 99 تنهـا 23 
میلیـون نفـر از جمعیـت 15 سـال بـه بـاال در کشـور 
کار می کردنـد و دو میلیـون و 400 هـزار نفـر بیـکار 
بودنـد. در مجمـوع 25 میلیـون و 800 هـزار نفـر در 
کشـور جـزو جمعیـت فعـال اقتصـادی کشـور و 36 
میلیـون و 500 هـزار نفر جمعیـت غیرفعـال بودند. در 
آینده رفته رفتـه از جمعیت فعال کاسـته و بـه جمعیت 
غیرفعـال افـزوده می شـود کـه مسـئوالن کشـور 
را بـه اختصـاص بودجه هـای بیشـتر بـرای جبـران 
کسـری صندوق هـای بازنشسـتگی مجبـور می کنـد 
و بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی بی خاصیـت می شـود. 
بنابرایـن بایـد موانـع جوانـی جمعیـت را تـا پیـش از 

بحرانی تـر شـدن وضعیـت فعلـی رفـع کـرد.
• شـوق بـه زندگـی از کلیدی تریـن عوامل 
دخیـل در افزایش نـرخ فرزندآوری اسـت

مجتبـی شـاه مرادی، معـاون فرهنگـی شـهردار و 
ورزشـی  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  رئیـس 
شـهرداری اصفهـان نیـز بیان کـرد: نبـود اجمـاع در 
میان مدیران و مسـئوالن یکی از موانـع اجرای قانون 
جوانـی جمعیـت اسـت و تـالش داریـم بـا برگـزاری 
نشسـت های نخبگانـی زمینـه گفت وگـو و اجمـاع 
در ایـن حـوزه را فراهـم کنیـم. همچنیـن یکـی از 
کلیدی تریـن عوامـل دخیـل در افزایش فرزنـدآوری، 
شـوق به زندگی اسـت که باید تـالش کنیـم در تمام 

حوزه هـا نقویـت شـود.
• اقناع افکار عمومی، شـرط مهـم موفقیت 

قانون جوانـی جمعیت
مسـعود مهدویان فـر، مدیـرکل امـور اجتماعـی و 
فرهنگـی اسـتانداری اصفهـان نیـز در ایـن نشسـت 
تأکیـد کـرد تـا زمانـی کـه افـکار عمومـی در میـان 
گروه هـای هـدف اقنـاع نشـوند، اجـرای موفـق 
سیاسـت های جمعیتی بـا چالـش روبه رو خواهـد بود.

وی اضافـه کـرد: اولیـن بنـد سیاسـت های کلـی 
جمعیـت ابالغـی مقـام معظـم رهبـری، بـه ارتقـای 
پویایـی جمعیت بـا هـدف افزایش بـاروری بـه بیش 
از نـرخ فعلی جانشـینی جمعیـت اختصـاص دارد. این 
سیاسـت ها بر هماهنگی تقسـیم کار میان تمام ارکان 
و دسـتگاه های ذی ربط تأکیـد دارد. همچنیـن در این 
حـوزه بایـد بـه چرخـه حیـات خانـواده توجه شـود و 
نمی تـوان بـدون توجـه بـه موضـوع ازدواج، تربیـت 
فرزنـد و سـالمندی موفـق بـرای جوانـی جمعیـت 
تالش کـرد. در ایـن حـوزه نباید بـه آمارهـای باالی 
سـقط جنین و نرخ ناباروری در کشـور بی توجـه بود و 

بایـد در ایـن بـاره چاره اندیشـی شـود.
وی با اشـاره بـه توجـه بـه سیاسـت گذاری های تغییر 
رفتار مـردم از سـوی دولت هـای جهان تصریـح کرد: 
در کشـورمان موضـوع جوانـی جمعیـت بایـد جـزو 
سیاسـت گذاری های تغییـر رفتـار مـردم قـرار گیـرد. 
در ایـن زمینـه حـدود 20 دوگانه فکـری ماننـد فرزند 

کمـی یـا فرزنـد کیفـی در جامعـه مـا شـکل گرفتـه 
کـه در ایـن راسـتا بایـد به دنبـال اسـتفاده از ظرفیت 
نخبـگان بـرای بـاز کـردن گره هـای ذهنـی مـردم 

باشـیم.
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهان بـا تأکید بر اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمی، 
مؤسسـات  مردم نهـاد،  تشـکل های  خیریه هـا، 
فرهنگـی و مراسـمات مذهبـی بـرای اقنـاع افـکار 
عمومـی دربـاره جوانـی جمعیـت گفـت: همچنیـن 
بایـد از ظرفیت روانشناسـان و مشـاوران، رسـانه ها و 
فضـای مجـازی و هنرمندان و ورزشـکاران نیـز بهره 
برد، چـون بسـیاری از مـردم از جزئیات قانـون جوانی 

جمعیـت آگاهـی ندارنـد.
مهدویان فـر از افزایـش نـرخ ازدواج و فرزنـدآوری در 
اسـتان در سـال 1400 خبـر داد و افـزود: هرچنـد این 
نرخ بسـیار اندک بـود امـا امیدواریـم در سـال 1401 
شـاهد افزایـش بیشـتر نـرخ ازدواج و فرزنـدآوری در 
اسـتان باشـیم چـون به انـدازه یـک پنجـره جمعیتی 

6-7 سـاله فرصـت داریـم.
• ایـران در سـرعت کاهـش موالیـد از 

فرانسـه و آلمـان پیشـی گرفـت
گـروه  مدیـر  علیئـی،  محمدولـی  همچنیـن 
جمعیت شناسـی موسسـه مطالعـات و تحقیقـات 
اجتماعـی دانشـگاه تهـران بـا بیـان اینکه نرخ رشـد 

سـالیانه جمعیـت کشـور در سـال 1400 بـه 0.96 
درصد رسـیده و نرخ رشـد موالیـد منفی اسـت، گفت: 
در حالی که در کشـورهای فرانسـه، آلمان و انگلستان 
بـه ترتیـب 116، 76 و 67 سـال طـول کشـید تـا بـه 
سـالمندی جمعیت رسـیدند، کشـورمان طی تنها 23 
سـال این سـیر را طی کرد کـه نشـان دهنده وضعیتی 

اسـتثنایی در دنیـا اسـت.
به گفتـه وی، چنـد عامـل کلیـدی در کاهـش موالید 
در ایران تأثیرگذار بوده که شـامل رشـد شهرنشـینی، 
افزایـش سـواد و تحصیـالت، افزایـش هزینـه 
فرزنـدآوری، بـاال رفتـن هزینه هـای زندگـی، نقـش 
رسـانه ها و هنجاری شـدن تک فرزندی است. در واقع 
ضعـف نظـام آموزشـی در درجـه اول و سیاسـت های 
وزارت بهداشـت در درجه دوم، از عوامـل کاهش نرخ 

رشـد جمعیـت در دهه هـای اخیـر بوده اسـت.
علیئـی بـا اشـاره بـه ارتبـاط افزایـش تحصیـالت 
دانشـگاهی به خصـوص در میـان زنـان و کاهـش 
نـرخ فرزنـدآوری افـزود: ایـن موضـوع بـه معنـای 
نفی تحصیـالت نیسـت، بلکـه نظـام آموزشـی نباید 
تحصیالت را بـه عاملی برای ارتقـای اجتماعی تبدیل 
کند. همچنین رشـته های دانشـگاهی باید متناسب با 
نیازسـنجی بازار کار اقـدام به جـذب دانشـجو کنند و 
رشـته های غیرکاربردی و بـدون بـازار کار باید حذف 
شـود تا موجب افزایش بیـکاری و در نتیجـه، تأخیر در 

ازدواج و فرزنـدآوری نشـود.
وی بـا بیـان اینکـه بیشـتر کشـورهای پیشـرفته 
صنعتـی به جـز آمریـکا بـا مشـکل جمعیتـی مواجـه 
هسـتند، خاطرنشـان کـرد: از سـال 1970 میـالدی 
این کشـورها به فکـر ارائه تسـهیالت بـرای افزایش 
نـرخ فرزنـدآوری افتادند، امـا چون بـا فقـدان انگیزه 
درونـی مواجه بودند نـرخ فرزندآوری در این کشـورها 
دوباره کاهـش یافـت؛ بنابراین بایـد بر تغییـر نگرش 
و فرهنـگ تمرکـز کـرد وگرنـه عوامـل زمینه سـاز 
اجتماعـی بر مشـوق های اقتصـادی چیره می شـود و 
این سیاسـت ها ماننـد کاشـتن درخت در کویر اسـت.

مهـرداد زینلیـان، معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان نیز بـا بیـان اینکه 
پیـری جمعیـت تمـام مولفه هـای مرتبط با سـالمت 
را تحت تأثیـر قـرار داده، گفـت: اصفهـان یکـی از 
سـالمندترین اسـتان های کشـور اسـت و بـه همـان 
نسـبت شـاهد افزایـش نـرخ ابتـال بـه بیماری هایـی 
ماننـد فشـار خـون، دیابـت، بیماری هـای قلبـی و 
عروقی، آلزایمر و سـرطان هسـتیم. وی افزود: پنجره 
جمعیتی کشـور در سـال 1425 بسته می شـود، اما در 
واقع به دلیـل جمعیـت دهه شـصتی ها کـه هم اکنون 
در سـنین 30 تا 40 سـالگی و سـن باروری قرار دارند، 
برای جبـران وضعیـت فعلـی تنها 6 تـا 7 سـال زمان 

داریـم.

شرط موفقیت قانون جوانی جمعیت، اقناع افکارعمومی
نشست جوانی جمعیت و تعالی خانواده برگزار شد؛
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معاون خدمات شـهری شـهرداری اصفهان گفـت: از ابتدای تیرماه سـال 
جاری از نیروی انسـانی بـرای نظافت بزرگراه ها اسـتفاده نمی شـود و این 

کار توسـط ماشـین های مکانیزه انجام می شـود.
مهـدی بقایـی اظهـار کـرد: بـه دلیـل حـوادث دل خراشـی کـه طـی 
هفته های گذشـته برای کارگـران زحمتکش و خدوم شـهرداری اصفهان 
در حـوزه نظافـت بزرگراه هـا رخ داد و بـه دلیل خطراتـی که همـواره این 
قشـر از کارگـران را تهدیـد می کند، تصمیـم بر این شـد از ابتـدای تیرماه 

سـال جـاری، بنـد تـازه ای بـه قراردادهـای پیمانـکاری اضافـه شـود که 
براسـاس آن، نظافـت بزرگراه هـا توسـط نیـروی انسـانی انجام نشـود و 
شـرکت های متولی نظافـت و رفت وروب شـهر، بـه جای نیروی انسـانی 

از ماشـین های مکانیـزه اسـتفاده کننـد.
وی حفـظ جان و امنیـت کارگـران را مهم تریـن اولویت مدیریت شـهری 
برشـمرد و افـزود: ایـن تغییر رویکـرد، به لحـاظ قانونـی از ابتـدای تیرماه 
لحـاظ می شـود، پیـش از ایـن نیز بـه تمام مسـئوالن امـور شـهر مناطق 

در خصوص اسـتفاده نکـردن از کارگـران بـرای نظافت بزرگراه هـا، تذکر 
داده شـده است.

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان ابـراز امیـدواری کـرد: بـا 
رعایـت نـکات ایمنـی و سـرعت مطمئنـه در شـهر، دیگـر شـاهد بـروز 
حوادث دلخراش نباشـیم. سـازمان خدمـات موتوری شـهرداری اصفهان 
مکلف شـده اسـت ماشـین آالت الزم برای نظافـت مکانیـزه بزرگراه ها را 

در اختیـار مناطـق قـرار دهد.

ممنوعیت استفاده 
از نیروی کارگری 

برای نظافت 
بزرگراه ها

 با هدف حفظ ایمنی
و سالمت کارگران انجام گرفت؛

خبر روز

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

و درمان شهرستان  بهداشت  رئیس شبکه 
تکمیل  ما  مطالبه  مهم ترین  گفت:  فریدن 
پروژه نیمه کاره ستاد شبکه بهداشت و درمان 
به مساحت ۲ هزار متر است که به بیش از 

۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  عبداللهی  عباسعلی 
درباره ساختمان نیمه کاره اورژانس فریدن، 
اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ بخش دامنه هنوز 
تکمیل نشده است و تاکنون عملیات ساخت 
فیزیکی  پیشرفت  درصد  اورژانس ۵۰  این 
شده  خارج  سفت کاری  مرحله  از  و  داشته 
است. یک پایگاه اورژانس نیز در شهر داران 
داریم که با کمبود امکانات مواجه است و باید 
پارکینگ این اورژانس احداث و سقف خراب 

آن نیز تعمیر شود.
با  نیز  آمبوالنس  تعداد  نظر  از  افزود:  وی 
آمبوالنس  تنها ۳  و  هستیم  مواجه  کمبود 
داریم که حداقل باید تعداد آن ۴ آمبوالنس 

باشد.
و درمان شهرستان  بهداشت  رئیس شبکه 
فریدن با بیان اینکه مدیریت بیمارستان این 
شهرستان از شبکه بهداشت جدا است، گفت: 
بیمارستان در شهرستان ها  اصواًل مدیریت 
اما  باشد،  بهداشت  شبکه  عهده  بر  باید 
بیمارستان شهید رجایی داران مستقل و از 
نظر تعداد آمبوالنس با کمبود شدید مواجه 

است.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  عبداللهی 
شهرستان  درمان  بخش  کمبود  مهم ترین 
فریدن کمبود تجهیزات و پزشک عمومی 
است، به طوری که تنها پزشکان طرحی به 
پزشک  استخدام  نظر  از  و  می آیند  فریدن 
عمومی با مشکل مواجه هستیم. پزشکان 
طرحی معمواًل ۱۸ ماه در شهرستان می مانند 
باید پزشک  زیاد  با دردسر  از رفتن  و پس 

عمومی جذب کنیم.
پزشِک  داشتن  نظر  از  داد:  ادامه  وی 
متخصص با کمبود خاصی مواجه نیستیم. 
نمی کنند  دایر  مطب  پزشکان  این  معمواًل 
کلینیک  به  پزشکی  مراجعه  برای  مردم  و 
می روند. پرداخت حقوق و مزایای پزشکان 
پزشکان  و  بیمارستان  بر عهده  متخصص 
عمومی و ۸ مرکز بهداشتی با شبکه بهداشت 

است.
و درمان شهرستان  بهداشت  رئیس شبکه 
فریدن با بیان اینکه با کمبود شدید اعتبارات 
از  یکی  قدمت  گفت:  هستیم،  مواجه 
ساختمان های شبکه بهداشت ۶۰ سال است 
که برای بهسازی آن نیاز به اعتبار هستیم. 
یک ساختمان درمانی نیز که سال ها قبل 
عملیات احداث آن آغاز شده بود و ۴۰ درصد 
به  است  سال  داشت، ۴  فیزیکی  پیشرفت 

دلیل کمبود اعتبار نیمه کاره رها شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فریدن:

 تکمیل شبکه بهداشت و
 درمان به ۲۰ میلیارد تومان

اعتبار نیاز دارد

خبر

ISFAHAN
N E W S

بایـد سـهمیه آِب تاالب گاوخونـی تخصیص یابد، چراکـه اگر نِم 
تـاالب خشـک شـود، کانـون ریزگرد کل شـهر اصفهـان و چهار 

شهرسـتان کنار تـاالب را متأثـر می کند. 
ظرفیت هـای  و  مشـکالت  مهم تریـن  دربـاره  رحیمـی  سـعید 
شهرسـتان ورزنـه، اظهـار کـرد: وضعیـت خشکسـالی در چنـد 
سـال اخیـر تشـدید شـده و حتـی سـال گذشـته سـهمیه آبی به 
شهرسـتان و تـاالب گاوخونی تعلق نگرفت و اکنـون نیز آب تنها 
بـرای مصارف کشـاورزی باز می شـود و تا سـد رودشـتین می آید 
و آبـی بـه تـاالب تعلـق نمی گیـرد. در دوره جدید که آب باز شـد 
بـا ابتـکار کشـاورزان وقتـی آب به سـد رودشـتین می آیـد زمانی 
کـه چند روز آب بسـته اسـت کانـال آب ها را خالـی نمی کنند و با 
آمـدن پسـاب اصفهـان به پشـت سـر آن از طریق کانـال جنوبی 
رودشـتین آب بـه نزدیکی تـاالب می آید و از آنجـا آب را به داخل 
رودخانـه می ریزنـد تـا آب بـه تـاالب گاوخونـی منتقـل شـود تا 

حداقـل تـاالب، نِم خود را داشـته باشـد.
وی افـزود: تنهـا کاری که می شـد بـرای تاالب انجـام داد همین 
بـود. سـهمیه اختصـاص آب از وزارتخانـه برای تـاالب گاوخونی 
محقـق نشـد و تنها بـرای کشـاورزان و امور معیشـتی آنـان این 

سـهمیه تعلق گرفت.
فرمانـدار ورزنـه گفـت: سـال ها فلـزات سـنگین صنایـع و بحث 
فاضـالب اصفهـان در تـاالب گاوخونی رسـوب کرده و این تاالب 
کـه اکنون خشـک شـده اسـت ریزگردها بـا کوچک تریـن وزش 
باد فعال می شـوند و مشـکالت تنفسـی و بیماری هـای مختلفی 
را در شهرسـتان سـبب می شـود. بـه همیـن دلیل تقاضـا کردیم 
که سـهمیه آب تـاالب گاوخونی را اختصاص دهنـد، اما باتوجه به 
اینکـه آب نیسـت و در حـال حاضـر وزارت نیـرو تنهـا می توانـد 
سـهمیه آب کشـاورزی را تأمین کند دچار مشـکل شـده ایم و این 
مشـکل تنهـا بـرای ورزنه نیسـت، چراکـه اگر نِم تاالب خشـک 

شـود کانـون ریزگرد کل شـهر اصفهـان و چهار شهرسـتان کنار 
تـاالب را متأثـر می کند.

رحیمـی ادامـه داد: به همین دلیل مسـئوالن اسـتانی و کشـوری 
سـهم آبـی کـه بـه تـاالب گاوخونـی تعلـق می گیـرد را بایـد در 
جـدول مصـارف آب ببیننـد و اگر این سـهمیه از طریـق رودخانه 
قابـل اختصاص نیسـت حداقل از طریق کانال آب رودشـتین این 
سـهمیه تخصیص یابد. تاالب گاوخونی جزء کنوانسـیون رامسـر 
اسـت و بایـد حداقـل آب بـه آن تعلـق بگیـرد تا همچنـان عضو 
کنوانسـیون رامسـر باقی بماند تـا زندگی ۳۰ هزار نفـر در ورزنه و 

جمعیـت اطراف شهرسـتان با مشـکل مواجه نشـود.
وی تصریـح کـرد: در بحـث کشـاورزی اسـتاندار اصفهـان بـا باز 
کـردن به موقـع آب سـبب شـدند تـا کشـاورزان شـرق، حداقـل 

ِکشـت را داشـته باشند.
• بـه مطالبـات 2 هـزار متقاضـی طرح مسـکن ملی 

پاسـخ می دهیـم
واحـد  احـداث ۵۲۰  وضعیـت  آخریـن  دربـاره  ورزنـه  فرمانـدار 
مسـکونی بـرای شـهروندان، گفـت: در طـرح َمسـکنی که بیش 
از دو سـال قبـل در دولـت گذشـته وجـود داشـت ۵۰۰ نفـر در 
شهرسـتان ورزنـه ثبت نـام کردنـد و مبالغی نیـز از آنان اخذ شـد، 
امـا زمیـن برای احداث واحدهای مسـکونی اختصـاص نیافت که 
در دوره جدیـد ۱۵۰۰ نفـر ثبت نـام کردند که در مجمـوع دو هزار 
نفـر می شـوند. در جلسـه قبل شـورای برنامه ریزی اسـتان الحاق 
۴۰ هکتـار اراضـی محدوده شـرق مـورد تصویب قـرار گرفت که 
دسـتور زیرسـازی آن هـم داده شـد تـا بتوانیـم بـه مطالبـات دو 
هـزار متقاضـی در نهضت ملی مسـکن پاسـخ دهیم. در شـورای 
برنامه ریـزی اسـتان ایـن مهم به تصویب اعضای شـورا رسـید و 

دسـتگاه های اجرایـی بایـد بقیه کارهـا را انجـام دهند.
• تـاش می کنیـم احداث بیمارسـتان جـز مصوبات 

سـفر رئیس جمهور باشـد
رحیمـی دربـاره پروژه احـداث بیمارسـتان ورزنه، ادامـه داد: بحث 
احـداث ایـن بیمارسـتان سـال ها اسـت کـه در دسـتور کار بـوده 
به طـوری کـه ۸۰ درصـد هـم پیشـرفت فیزیکـی داشـت، اما به 
دلیلـی ادامـه کار سـاخت رهـا شـده بـود. بـا تالش هـای یکی از 
نماینـدگان مـردم اصفهـان در مجلس احـداث بیمارسـتان ورزنه 
در ریـل خـود قـرار گفته اسـت و تـالش می کنیم در سـفر آینده 
رئیس جمهـور به اصفهـان احداث این بیمارسـتان جـزء مصوبات 
سـفر باشـد تـا اگر مشـکل خاصـی رخ ندهـد در شـش ماهه اول 
امسـال بیمارسـتان ورزنـه را بـه بهره بـرداری برسـانیم. از نظـر 
فیزیکـی تقریبـاً کار احـداث بیمارسـتان به پایان رسـیده اسـت و 
اکنـون بایـد تجهیـزات موردنیـاز آن و تأمیـن نیروی انسـانی در 

اولویـت قـرار بگیرد.
• زیرسـاخت های اقامتـی و جـاده ای بایـد در ورزنـه 

شـود فراهم 
وی بـا بیان اینکه پتانسـیل بالقوه ای که شهرسـتان ورزنه دارد در 
بحث گردشـگری اسـت، افـزود: اما ایـن مهم تا به فعل برسـد و 
بـه جایگاه حقیقی خود دسـت یابـد زمان می برد. زیرسـاخت های 
الزم بـرای رونـق گردشـگری در ورزنـه بایـد تأمین شـود که در 
اولیـن قـدم بایـد اداره میراث فرهنگـی در ورزنه مسـتقر شـود که 
بـا پیگیری هـای انجـام شـده امیدواریـم ایـن مهم محقق شـود. 
همچنیـن زیرسـاخت های اقامتی و جـاده ای بایـد در ورزنه فراهم 
شـود، در محـور ورزنـه بـه اژیه شـرایط فراهم تر اسـت و عملیات 

بهسـازی راه در حال انجام اسـت.
فرمانـدار ورزنـه بـا بیان اینکـه در توسـعه پایدار شهرسـتان یکی 
از محورهـای اصلـی بحـث توسـعه گردشـگری اسـت، گفـت: 
محل هـای اقامـت گـردی ورزنـه نیـز بایـد وضعیـت بهتـری به 
خـود بگیرنـد کـه بـرای ایـن منظـور اجـازه ندادیم بافت سـنتی 

ایـن شـهر در طـرح ملی مسـکن قرار بگیـرد تا بحـث بوم گردی 
بـا مشـکل مواجـه نشـود. محل هـای گردشـگری ورزنـه ماننـد 
تپه هـای ماسـه ای کـه در بحـث گردشـگری شـاخص اسـت از 
جاذبه هـای ارزشـمند ایـن شـهر محسـوب می شـوند. همچنیـن 
تقویت و حمایت از سـرمایه گذاران بخش خصوصی را در دسـتور 
کار داریـم تـا این بخش بتوانـد امکانات رفاهی برای گردشـگران 

را مهیـا کند.
• نبـود واحدهـای صنعتی نـرخ بیکاری ورزنـه را باال 

می بـرد
رحیمـی اظهار کـرد: نرخ بیکاری شهرسـتان ورزنه جـز رتبه های 
اول اسـتان اصفهان اسـت چراکـه در زمان خشکسـالی باتوجه به 
اینکه شـغل ۹۰ درصد مردم کشـاورزی اسـت متأثـر از بحث آب 
بـه یکبـاره آمـار بیکاری شهرسـتان بـاال مـی رود. یکـی دیگر از 
دالیـل نـرخ باالی بیـکاری نبود صنعـت و واحدهـای صنعتی در 
ورزنـه اسـت کـه به همیـن دلیل اشـتغال پایـدار نداریم. اشـتغال 
در بخـش گردشـگری نیـز فصلی اسـت که بـه این دالیـل باید 
صنعت گلخانه ای را در ورزنه توسـعه دهیم تا کشـاورزی مردم در 
طـول سـال دوام داشـته باشـد. در بحث صنعـت، مصوبات خوبی 
بـرای ایـن بخـش داشـته ایم کـه بـا کمـک محیط زیسـت اخـذ 
مجـوز بـرای احـداث کارخانه هـای جدیـد در ورزنـه را در دسـتور 

داریم. کار 
جـزء  کـه  یـزد  ندوشـن،  ورزنـه،  جـاده  باتوجه بـه  افـزود:  وی 
محورهـای مواصالتـی اصلـی بـرای معـادن اسـت اگـر بتوانیـم 
ایـن مهـم را در مصوبـات سـفر ریاسـت جمهوری داشـته باشـیم 
و شـرکت معدنـی ایمیـدرو بـه مـا کمـک کنـد تـا این جـاده به 
بهره بـرداری برسـد می توانیـم در اینجـا شـهرک صنعتـی بـرای 
صنایـع معدنـی داشـته باشـیم کـه ایـن امـر بـه اشـتغال پایـدار 

شهرسـتان کمـک شـایانی می کنـد.

فرمانـدار ورزنـه، گفـت: امکانـات درمانی و بهداشـتی برای شـهر 
ورزنـه کـه ۱۵ هـزار نفـر جمعیت و بـرای کل شهرسـتان که ۳۰ 
هـزار نفـر جمعیت دارد کافی نیسـت و وجـود دو درمانگاه جوابگو 
نیسـت؛ بنابرایـن امکانـات درمانی خیلی کم اسـت کـه برای حل 
ایـن مشـکل بهره بـرداری هرچـه سـریع تر بیمارسـتان ورزنه که 
دارای مسـاحت و امکانـات کافی اسـت می تواند بخـش زیادی از 

ایـن کمبود را جبـران کند.
• وضعیت راه های مواصاتی خوب نیست

رحیمـی بـا بیـان اینکه وضعیـت راه هـای مواصالتی شهرسـتان 
ورزنـه خوب نیسـت، تصریـح کرد: فقـط راه مواصالتـی ورزنه به 
اژیـه وضعیـت نسـبتاً بهتـری دارد، امـا مسـیر ورزنـه بـه هرند از 
مسـیر باقرآبـاد وضعیـت بسـیار بـدی دارد به طوری کـه کیفیت 
پاییـن جـاده و عـرض کـم آن منجـر به تصادفـات زیادی شـده 
اسـت. جـاده حسـن آباد احتیـاج بـه دو بانـده شـدن دارد و جـاده 

نائیـن بـه ورزنـه هم وضعیـت خوبی نـدارد.
دارای  که  است  روستا  دارای ۱۳  ورزنه  شهرستان  گفت:  وی 
امکانات نسبتاً خوبی هستند. در کل از نظر درمانی و حمل ونقل 
عمومی دچار مشکل هستیم که در نظر داریم با کمک بخش 
خصوصی و تأمین اعتبارات موردنیاز این مشکالت را مرتفع کنیم.

فرماندار ورزنه، خاطرنشـان کرد: مردم ورزنه و اصناف شهرسـتان 
همراهـی خوبـی بـا دولت خدمتگـزار دارنـد، اما چهره مـردم این 
شهرسـتان را باتوجه بـه مشـکالت آب جـور دیگـری انعـکاس و 
نشـان داده انـد درحالی که مردم شـهید داده ورزنـه نجیب، انقالبی 

و دلسـوز نظام اسـالمی هستند.
رحیمـی افـزود: در بحـث دام بـا کمـک شـرکت های صنعتـی 
علوفـه موردنیـاز دامـداران را تا حد زیادی تأمیـن کردیم تا بتوانند 
دام هـای خـود را حفـظ کنند چراکه سـرمایه ای به غیـراز حیوانات 

اهلـی ندارند.

گفت و گو

فرماندار ورزنه:

بهره برداری از بیمارستان ورزنه تا شش ماهه اول امسال

رییـس هیئـت تحقیـق و تفحـص از شـرکت آتیه صبـا و شـرکتهای زیرمجموعه 
از مـردم دعـوت کـرد تـا مصادیـق تخلف و شـکایات خـود را از شـرکت آتیه صبا 

اعـالم کنند.
عبـاس مقتدایـی با تاکید بر اینکه مجلس شـورای اسـالمی بر اموال بازنشسـتگان 
حسـاس اسـت، گفـت: فلسـفه تصویب تحقیـق و تفحص از شـرکت آتیـه صبا و 
شـرکتهای زیرمجموعه نیز حساسـیت مجلس بر اموال بازنشسـتگان اسـت؛ نباید 

اجـازه داد اموال بازنشسـتگان مورد دسـت اندازی قـرار گیرد.
وی ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس از همـه مطلعیـن، کارکنـان، صاحـب نظـران و...، 

دعـوت می شـود مصادیـق تخلـف، تبانـی و سوءاسـتفاده، بـروز تعـارض منافـع و 
انحصارگرایـی، جلوگیـری از شفاف سـازی تصمیمـات و اقدامـات و ... و همچنیـن 

شـکایات خـود را ثبـت و گـزارش نمایند.
مقتدایـی تاکیـد کـرد کـه اطالعـات افراد به عنـوان گـزارش دهنده در نـزد هیئت 
تحقیـق و تفحـص مجلـس محرمانه می باشـد و هیچ فـرد یا گروهـی از آن مطلع 
https://www. نمی شـود. وی در پایـان گفت: افـراد می توانند از طریق سـایت

parliran.ir/fa/tafahos_atiye و همچنیـن شـماره ۰۹۹۳۴۰۳۳۰۶۰ در 
شـبکه های اجتماعـی و پیام رسـانها بـا هیئت تفحص مرتبط شـوند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت 
آتیه صبا و شرکتهای زیرمجموعه:

مردم مصادیق تخلف 
شرکت آتیه صبا و 

شرکتهای زیرمجموعه 
را اعالم کنند

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان گفت: پس از اعالم مفقودی مردی 
۴۶ ساله در کوه های قمیشلوی دهاقان، عملیات جست وجو هم چنان ادامه دارد.

داریوش بهرامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گروه امداد و نجات 
شهرستان دهاقان همیشه برای حضور در مواقع بحرانی آماده و مهیای کار است، 
اظهار کرد: شامگاه جمعه مفقود شدن فردی در کوه های اطراف دهاقان به پایگاه 

امداد و نجات این شهرستان اطالع داده شد.
وی افزود: در همین راستا امدادگران فعال جمعیت هالل احمر دهاقان به سرعت 

وارد عمل شدند و عملیات جست وجو آغاز شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان اذعان کرد: بررسی ها حکایت از این 
داشت که خانواده مردی ۴۶ ساله که در کوه های اطراف روستای قمیشلو در 

شهرستان دهاقان به سر می برده است، بعد از ساعاتی انتظار و بی خبری در صدد 
جست وجوی وی بر می آیند و متوجه مفقود شدن وی می شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس گفته های خانواده فرد مفقود، قرار بر این بوده که ساعت 
۲۰ شب حادثه، خانواده این فرد برای بازگرداندن وی در این محل حاضر شوند اما 

پس از بارها تماس، با خاموش بودن تلفن همراه وی مواجه می شوند.
بهرامی از ادامه عملیات تیم امدادی خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات جست وجو 
با اعزام گروه امداد و نجات آغاز شد و تا ساعاتی پس از بامداد ادامه داشت اما موفق 

به پیدا کردن و ردیابی این فرد نشدیم.
وی گفت: هم چنان با همکاری نیروی انتظامی، منابع طبیعی، آتش نشانی و 

نیروهای محلی روستا جست وجو برای پیدا شدن فرد گمشده ادامه دارد.

عنوان  با  نشستی  در  مظلومی  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
»اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادالنه آن« 
در جمع خبرنگاران افزود: ۵۰۰ تن برنج و ۲۷۰ تن شکر 
به قیمت دولتی با هدف تأمین نیازهای مردم طی هفته 

جاری در این شهرستان توزیع می شود.
وی ادامه داد: بر این پایه برنج هندی و تایلندی به ترتیب 
با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ و ۱۲ هزار و ۵۰۰ و همچنین 
شکر با نرخ ۱۸ هزار تومان بین مردم کاشان توزیع خواهد 

شد.
سخنگوی قرارگاه عدالت کاشان، این شهرستان را مرکز 
تجاری شهرهای مجاور بیان و اضافه کرد: مسئوالن و 
بیدگل،  آران و  مدیران کاشان، مردم شهرهای مجاور 
که  چرا  می دانند،  کاشان  شهروند  را  دلیجان  و  نظنز 
این شهرستان سالیان طوالنی مرکز تبادل های تجاری 

مناطق همجوار بوده است.
در  اقدام مشترک  با عنوان  کارگروهی  از تشکیل  وی 
کاشان شامل بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات 
حکومتی، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه آرد و نان این 
شهرستان خبر داد و گفت: این گروه با در اختیار داشتن 
نزدیک به ۱۰۰ نفر نیرو، با امکانات الزم بازار را رصد 

می کنند.
مظلومی با یادآوری تشکیل ۲۰ پرونده تخلف نانوایی 

طی هفته گذشته در کاشان، تصریح کرد: پرونده های این 
نانوایی های به دلیل تعطیلی، کم فروشی و یا گران فروشی 

به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شده است.
در  متخلف  نانوایی  واحد  یک  پلمب  از  همچنین  وی 
کاشان طی این مدت خبر داد و گفت: بر پایه قانون با 

نانوایی های متخلف برخورد خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان با تبیین جراحی اقتصادی 
اسالمی  جمهوری  نظام  افزود:  سیزدهم  دولت  بزرگ 
ایران بر سه پایه اقتصادی خصوصی، دولتی و تعاونی 

برنامه ریزی شده است.
سخنگوی قرارگاه عدالت کاشان با تاکید بر لزوم تبیین 
خبرنگاران،  توسط  دولت  اقتصادی  جراحی  مزیت های 
یارانه ها، رقابت پذیری  انحراف  از  یادآور شد: جلوگیری 
بین تولیدکنندگان، جلوگیری از قاچاق کاالهای اساسی، 
از  را  انتخاب کاال توسط مردم  افزایش قدرت خرید و 

جمله مزیت های این طرح است.
ترجیحی، حذف  ارز  مزیت های حذف  به  اشاره  با  وی 
این ارز را باعث جلوگیری از رانت خواری دانست و ابراز 
به کوری چشم دشمنان که در فضای  امیدواری کرد 
طبل  بر  همواره  اطالع رسانی  پایگاه های  و  مجازی 
طرح  این  سودمند  نتیجه  از  مردم  می کوبند،  ناامیدی 

بهره مند شوند.

زیر  زمین های  از  خوراکی  پیاز  تن  هزار  امسال ۲۴ 
کشت این محصول در شهرستان برداشت شود.

افزود:  ایرنا  با خبرنگار  اسحاق شفیعی در گفت وگو 
برداشت این محصول از اواخر اردیبهشت ماه در ۳۰۰ 
هکتار از زمین های زیر کشت آغاز شده و تا نیمه های 

خرداد ادامه دارد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت پیاز در سال جاری 
 ۳۰ خشکسالی  دلیل  به  گذشته  باسال  مقایسه  در 
درصد کاهش یافته است، ادامه داد: متوسط برداشت 

پیاز در هر هکتار ۸۰ تن است.
اظهار  اردستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  سرپرست 
داشت: محصول پیاز این شهرستان عالوه بر مصرف 
داخل به شهرها و استان های همجوار ارسال می شود.

شفیعی اضافه کرد: ۸۰ درصد کشت پیاز در اردستان 
به روش نشایی و رقم پی اس سفید انجام می شود که 

دارای مزیت های زیادی است.
احتمال  شامل  را  کشت  نوع  این  مزیت های  وی، 
رسیدن به تراکم مطلوب و یکنواختی بوته در مزرعه، 
در  نشاء  پرورش  با  کردن محصول  زودرس  امکان 
اشغال  بودن دوره  محیط های کنترل شده، کوتاه تر 
زمین در مقایسه با کشت مستقیم، پایین بودن میزان 
مصرف بذر نسبت به کشت مستقیم، به خصوص با 
توجه به افزایش قیمت بذر هیبرید در سال های اخیر و 
کاهش مصرف آب که هم اکنون مهمترین چالش های 
تولید محصوالت زراعی در کشور محسوب می شود 

اعالم کرد.
اردستان ۴۷۳ رشته قنات، ۴۴۴ چاه مجاز و ۲۵ هزار و 

۷۶۱ هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد.
این شهرستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت در 
۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

 بـا بررسـی هایی کـه انجـام دادیـم 
حسـین  آمـدن  دنیـا  بـه  موضـوع 
عبدالباقـی در سـمیرم کـذب بـوده 
و ایـن شـایعات بـا اهـداف خاصـی 

می شـود. مطـرح 
بـا  گفت وگـو  در  الیاس پـور  مـراد 
ایسـنا دربـاره خبرهایـی مبنـی بـر 
بـه دنیـا آمـدن حسـین عبدالباقـی، 
سـازنده سـاختمان متروپـل آبـادان 
طبـق  کـرد:  اظهـار  سـمیرم،  در 
بررسـی های انجام شـده و استعالم 
از اداره ثبـت و احـوال، موضـوع بـه 
دنیـا آمـدن حسـین عبدالباقـی در 
سـمیرم کذب محض اسـت، چراکه 

اصـاًل چنیـن فامیلی در شهرسـتان 
چنیـن  و  نـدارد  وجـود  سـمیرم 
شـبکه های  برخـی  را  شـایعاتی 

کرده انـد. مطـرح  خارجـی 
وی بـا بیـان اینکـه نبایـد بـه اخبار 
فضـای مجازی اسـتناد کـرد، گفت: 
اصـواًل بـا اهـداف خاصـی چنیـن 
تـا  مـوارد کذبـی مطـرح می شـود 
مسـائل و مشـکالت را بـه تدریـج 
بـه مرکز کشـور ربط دهنـد. افراد با 
اهـداف فـردِی خودشـان از فضـای 
و  می کننـد  سوءاسـتفاده  مجـازی 
بایـد مشـخص شـود منبـع دقیـق 
ایـن خبرهـا از کجـا آب می خـورد.

رئیس جمعیت هالل احمر دهاقان خبر داد؛

مفقود شدن مرد ۴۶ ساله در کوه های قمیشلوی دهاقان

مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

محدودیتی برای تأمین کاالهای اساسی در کاشان وجود ندارد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اردستان:

امسال ۲۴ هزار تن پیاز خوراکی در اردستان برداشت می شود

فرماندار سمیرم:

»عبدالباقی« سمیرمی نیست مسـئول زراعـت و مکانیزاسـیون جهـاد کشـاورزی شـهرضا 
گفـت: برداشـت محصـول »جو آبـی« از سـطح پنج هـزار و 

۲۰۰ هکتـار از مـزارع شهرسـتان آغـاز شـده اسـت.
علـی انصـاری در گفـت و گـو با خبرنـگار مهر اظهار داشـت: 
کار برداشـت محصول جو از مزارع شـهرضا، از ۳۰ اردیبهشت 
مـاه با بـه کارگیری ۲۱ دسـتگاه کمباین بومـی و مهاجر آغاز 

شـده و تـا پایان خـرداد ماه ادامـه می یابد.
وی افـزود: با توجه به وضعیت نامناسـب بارندگـی در ماه های 
اسـفند و فروردین، و سـرمازدگی زمسـتانه و بهاره، اکثر مزارع 
جو شهرسـتان متحمل خسـارت شـده و پیش بینی می شـود 

از هـر هکتـار به طور متوسـط چهار تن جو برداشـت شـود.
مسـئول زراعـت و مکانیزاسـیون مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شـهرضا بیان کرد: ضمن بازدید و معاینـه روزانه از کمباین ها 
هماهنگی هـای انجـام شـده با شـرکت پخـش فرآورده های 
نفتـی، سـوخت مـورد نیـاز کمباین هـا تأمیـن و در اختیـار 

کمبایـن داران قـرار می گیـرد تـا کار برداشـت بـه سـرعت 
شـود. انجام 

وی بـا توجه به ارقام جو کشـت شـده گفت: ارقام جو شـامل 
بهـرخ، مهتاب، مالتینگ، نیک، ارمغان و ارقام بومی اسـت.

انصـاری بـا اشـاره بـه حمایـت از کشـاورزان جـوکار، بیـان 
داشـت: بوجـاری )جداکـردن دانه هـای انـواع غـالت شـامل 
گنـدم، جـو یـا برنج از پوسـت و سـاقه( و ضدعفونی بـذور در 
شـرکت تعاونی هـای هـای بومـی شهرسـتان،، توزیـع بـذور 
اصـالح شـده، توزیـع بـه موقـع نهاده هـا از جملـه یـک هزار 
و ۶۰۰ تـن اوره، بـرای مراحـل کاشـت و دو مرحلـه سـرک، 
اطـالع رسـانی و پیگیـری بیمـه محصول در سـطح هـزار و 
۳۰۰ کـه از ایـن حیـث رتبـه دوم اسـتان را داراسـت از جمله 

یـن اقدامات اسـت.
وی افـزود: همچنیـن اطالع رسـانی و معرفـی بهره بـرداران 
به منظـور اسـتفاده از تسـهیالت سـرمایه در گـردش و ارائـه 

خدمـات فنی و برقراری شـبکه مراقبت و مبـارزه با علف های 
هـرز و آفـات از جمله سـن غالت از پانزدهم اسـفندماه سـال 
قبـل و کشـیک نـوروزی بازدیـد از جمله اقدامات انجام شـده 

بـه منظـور حمایـت از کشـاورزان جوکار بوده اسـت.
مسـئول زراعـت و مکانیزاسـیون بیـان کـرد: مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شـهرضا همچنیـن به منظـور انتقـال یافته هـای 
جدیـد مرکـز تحقیقـات کشـاورزی بـه بهـره بـرداران یـک 
مزرعـه تحقیقـی ترویجـی ارقام جو شـامل هفت رقم و سـه 
الیـن جدیـد در سـطح یـک هکتـار بـه روش آبیـاری نواری 
دشـت پـرزان احـداث شـد و عـالوه بر مشـاهده نتایـج اولیه 
در روز مزرعـه بـرای کشـاورزان نتایج نهایی پس از برداشـت 

ارائـه خواهد شـد.
بـه گـزارش مهـر، پیش بینی می شـود پس از برداشـت کامل 
محصـول جـو آبی شهرسـتان شـهرضا، بیـش از ۲۰ هزار تن 
محصـول دانه جو روانه بازار و دامداری های شهرسـتان شـود.

مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد؛

آغاز برداشت »جو آبی« از مزارع شهرستان شهرضا
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The head of the Industrial De-
velopment and Renovation Or-
ganization of Iran (IDRO) has 
said domestic production of 
wagons and locomotive axels 
saves the country five million 
euros a year, IRNA reported.
Speaking to the press on the 
sidelines of a visit to the 9th 
International Exhibition of Rail 
Transportation, Related Indus-
tries and Equipment of Iran on 
Friday, Ali Nabavi said Esfaray-
en Industrial Complex which is 
a subsidiary of IDRO has the 

capacity to manufacture 7,000 
axels per year which can meet 
part of the domestic needs.
Meanwhile, IDRO Deputy Head 
Farshad Moqimi also men-
tioned the inauguration of the 
country’s first forged mon-
oblock wheels factory with a 
production capacity of 25,000 
wheels per year.
The country’s annual demand 
for monoblock wheels is es-
timated at about 25,000 to 
30,000 units, which would 
lead to more than 20 million 

euros of imports annually con-
sidering the global production 
price per wheel, according to 
Moqimi.
Increasing rail transportation 
of basic goods on the agenda
Head of the Islamic Republic 
of Iran Railways (known as 
RAI) Miad Salehi also paid a 
visit to the mentioned exhibi-
tion on Friday during which he 
announced President Raisi’s 
order to set the rail transporta-
tion of basic goods as a priori-
ty in the current Iranian calen-

dar year (started on March 21).
“The government’s view is to 
develop the railway fleet, espe-
cially the freight and cargo fleet 
because it plans to increase the 
current 10 percent share of the 
railways in transporting basic 
goods,” Salehi said.
The President emphasizes the 
maximum use of the country’s 
railway network capacities. 
Therefore, RAI has tried to 
neutralize sanctions and re-
move obstacles to the domes-
tic development of rail trans-
portation, he said.
I r a n - m a d e l o c o m o t i v e s :  
cheaper and more reliable
Elsewhere on the sidelines of 
the Railway Industry Exhibi-
tion, a member of the coun-
try’s Rail Transport Companies 
Association said Iranian loco-
motives can be produced and 
presented to the market at a 
price 25 percent less than the 
similar foreign models.
This makes Iranian locomo-
tives more economical con-
sidering the country’s current 
economic situation, Ghasem 
Abdollahi said.
“Plans have been made for 
the production of locomotives 
inside the country. The loco-
motive industry is at the top of 
the rail transportation industry, 
and due to the problems re-
lated to sanctions and issues 

related to supplying foreign 
currencies for the imports of 
locomotives, the production 
of Iranian locomotives is being 
seriously pursued,” Abdollahi 
stressed. The 9th International 
Exhibition of Rail Transporta-
tion, Related Industries and 
Equipment of Iran was held 
during May 24-27 at Tehran 
Permanent International Fair-
grounds. As reported by the 
Iran International Exhibition 
Company portal, over 86 com-
panies participated in the cur-
rent year’s railway transporta-
tion exhibition.
After the U.S. re-imposed 
sanctions on the Iranian econ-
omy, a national determination 
was formed inside Iran for em-
powering its domestic produc-
tion to achieve self-reliance.
Since then, the national will 
for independence has become 
stronger and the Iranian indus-
try has invigorated production 
in different sectors.
The railway is one of the sec-
tors in which such status is 
outstanding, as self-reliance 
has been achieved in some 
major areas of this sector.
From domestic manufactur-
ing of parts and equipment to 
rail tracks, wagons, and loco-
motives, self-reliance is now 
being witnessed in the railway 
sector.

Domestic production of railway equipment saves Iran €5m a year

Iran seizes Greek 
ships in tit-for-tat 
m o v e
Iran has seized two Greek-flagged 
oil tankers in the Persian Gulf in 
a tit-for-tat move after Greece de-
tained an Iranian-flagged oil tank-
er and transferred its cargo to the 
United States.
Nearly a month ago, Greece seized 
an Iranian-flagged oil tanker off its 
coast and then transferred its car-
go to the United States. Reuters 
reported Thursday that the United 
States has confiscated Iranian oil 
held on a Russian-operated ship 
near Greece and will send the cargo 
to the United States aboard another 
vessel.
The Iranian-flagged ship, the Pe-
gas, was among five vessels des-
ignated by Washington on Feb. 22 
- two days before the start of the 
war in Ukraine for sanctions against 
Promsvyazbank, a bank viewed as 
critical to Russia’s defense sector, 
according to Reuters.
The Greek move was quickly re-
jected by Iran and when it was 
announced that Iranian oil will 
be transferred to the U.S., Iran 
couldn’t bear the Greek violation of 
international law any further.
First, Iran followed up on the issue 
diplomatically. The Greek chargé 
d’affaires was summoned to the 
Iranian Foreign Ministry to protest 
the move strongly. Iran condemned 
Greece’s surrender to U.S. pressure 
in this regard as unacceptable. The 
Greek diplomat was told that the 
confiscation of the cargo of the ship 
with Iran’s flag was an example of 
international piracy for which Ath-
ens and those who seized the ship 
illegally will be responsible.
Iran also summoned the Swiss 
chargé d’affaires as protector 
of U.S. interests to file a strong 
protest against Washington. Iran 
stressed to the Swiss diplomat the 
necessity of immediately ending 
the confiscation of the ship and its 
cargo.
Then Iran moved militarily to an-
swer the Greek move. On Friday, 
the media office of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) 
succinctly announced that the 
IRGC navy forces had detained two 
Greek oil tankers for violation of 
law in the Persian Gulf.
Iranian media said the seizure took 
place in response to the Greek 
move in detaining the Iranian oil 
tanker. Tasnim said the IRGC also 
issued warnings to other Greek 
ships sailing in the Persian Gulf. 
“There are still 17 Greek ships sail-
ing in the Persian Gulf which will 
be possibly detained by the IRGC 
if Greece continues its mischief,” 
Tasnim warned.
Even though it made the first 
move, Greece accused Iran of “pi-
racy” following the seizure of its 
ships. 
“These actions are tantamount to 
acts of piracy,” the Greek Foreign 
Ministry said in a statement, warn-
ing Greek citizens to avoid trave-
ling to Iran.
The Greek move in transferring 
Iranian oil to the U.S. was a gross 
violation of international law and 
regulations as Greece isn’t obligat-
ed by U.S. unilateral sanctions on 
Iran. 
 “According to @GreeceMFA, it’s 
absolutely lawful to seize oil tank-
ers if it’s done in application of U.S. 
extraterritorial law; but it amounts 
to ‘piracy’ and is ‘contrary to fun-
damental rules of international law 
and international navigation’ if it’s 
done as a countermeasure by an 
aggrieved state!” Reza Nasri, an 
expert on international law, wrote 
on his Twitter account. 
Ali Reza Salimi, a member of the 
Iranian parliament’s presiding 
board, also said Iran has a right 
to detain the Greek ships because 
Greece violated international law. 
“The Greeks should be held re-
sponsible for their measures, and 
that detention of the two Greek 
ships is part of Iran’s right,” he 
said, according to ICANA. 

Armenia calls for 
finalizing Iran-
EAEU free trade 
agreement

Armenian Prime minister 
Nikol Pashinyan has said 
Yerevan welcomes the finali-
zation of a free trade agree-
ment between Iran and the 
Eurasian Economic Union 
(EAEU), IRNA reported.
Pashinyan made the remarks 
at the first meeting of the 
Supreme Eurasian Economic 
Council which was held in 
Bishkek on Friday.
“I consider it important to 
draw attention to Armenia’s 
interest in concluding a full-
fledged free trade agreement 
between Iran and the EAEU. 
The experience of the func-
tioning of the interim agree-
ment with Tehran clearly 
shows the attractiveness of 
the Iranian market and the 
prospects for further deep-
ening cooperation... We also 
want to start negotiations on 
concluding an agreement be-
tween the Union and Indone-
sia,” Pashinyan said.
The official noted that the 
union attaches importance 
to utilizing international trea-
ties in order to minimize the 
challenges and menaces of 
unprecedented economic 
crises, which happened in 
recent months.
After several years of negoti-
ations, Iran and EAEU finally 
reached a preferential trade 
agreement in 2018 based on 
which about 862 commodity 
items are subject to preferen-
tial tariffs. The PTA came into 
effect on October 27, 2019.
Iran and the EAEU have listed 
862 types of commodities in 
their three-year provisional 
trade agreement. As per the 
deal, Iran will enjoy easier 
export terms and lower cus-
toms duties on 502 items, 
and the same go for 360 
items from the EAEU mem-
ber countries.

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

Iran lawmakers 
meet African am-
bassadors
Members of the Iranian par-
liament’s National Security 
and Foreign Policy Commit-
tee held a meeting with Afri-
can ambassadors to Iran.
Fifteen African ambassadors 
attended the meeting which 
was held on the occasion of 
Africa Day on May 25.
Abbas Golrou, chairman of 
the parliamentary commit-
tee, told ICANA that “in this 
meeting, the obstacles of 
Iran-Africa cooperation, pri-
orities from the perspective 
of Africans, and strategies for 
developing cooperation were 
discussed.”
Referring to the state of trade 
and economic relations be-
tween Iran and Africa, he 
said, “The conditions of 
relations between Iran and 
African countries are not 
favorable, good and accept-
able. One thousand billion 
dollars is the volume of Afri-
can trade, while Iran’s share 
is one-thousandth, i.e., less 
than one billion dollars, and 
this is not acceptable.”
He added, “We do not see Af-
rica as a region for economic 
gain, but we are interested 
in establishing a fraternal 
relationship with Africa as 
a post-colonial country and 
developing our interactions 
in various fields.”

Daily electricity consumption in Iran 
stood at 45,333 megawatts (45.333 
gigawatts) on Friday, indicating a de-
crease of 3,573 MW compared to the 
figure for the same date in the previ-
ous year, IRNA reported.
The significant decrease in the coun-
try’s electricity demand shows that 
the government’s consumption man-
agement programs which include in-
centive packages for low-consuming 
subscribers and applying penalty 
charges for high consumers have 
paid off.

Based on the Iran Grid Management 
Company (IGMC) data, the country’s 
electricity consumption on the same 
date last year was reported to be 
48,905 MW.
As reported, Iranian Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian has earlier said 
that the government is considering 
new incentives for low-consuming 
electricity subscribers following the 
implementation of the said programs 
in the current Iranian calendar year 
(started on March 21).
Over the past decade, constant tem-

perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation 
regarding electricity supply during 
peak consumption periods.
In recent years, however, new dete-
riorating factors like severe drought 
and the decline in the country’s water 
resources as well as a new wave of 
illegal cryptocurrency mining across 
the country have also worsened the 
situation. Last year, amid the drastic 
increase in the country’s electricity 
consumption during summer, the 
Energy Ministry implemented a pro-
gram called “Power of Hope” based 
on which low-consuming house-
holds were awarded a 100 percent 
discount on their electricity bills in 
unprivileged regions.
Based on the “power of Hope” pro-
gram the electricity subscribers were 
categorized into three groups name-
ly high-consuming, normal-consum-
ing, and low-consuming, and after 
the implementation of this program 
seven million low-consuming sub-
scribers were awarded free electric-
ity, and the number of the high con-
suming subscribers was decreased 
by six percent.

The ministry had also applied a 
33-percent increase in electricity 
prices for high-consuming subscrib-
ers who would not reduce their con-
sumption. legal cryptocurrency min-
ers to go off in peak demand period
To manage the peak consumption 
period in the current year, Energy 
Ministry plans to cut off the elec-
tricity supply to the country’s legally 
operational cryptocurrency mining 
units if necessary.
According to IGMC Head Mostafa 
Rajabi-Mashhadi, currently, there 
are 118,000 cryptocurrency min-
ing units active across the country, 
which consume 200 MW of electric-
ity.
“With the peak electricity consump-
tion period approaching, in case of 
a significant increase in electricity 
demand, the power to these centers 
will be cut off to maintain the stabil-
ity of the electricity network,” Raja-
bi-Mashhadi said.
He noted that, so far, numerous il-
legal cryptocurrency mining units 
have been detected across the coun-
try and cut off from the power grid. 
These units were consuming 974 
million kilowatt-hours of electricity.

Electricity consumption falls over 3 GW as govt. management programs pay off

Iran has been ranked the world’s 19th 
biggest automaker in 2021, according 
to the latest report released by the Inter-
national Organization of Motor Vehicle 
Manufacturers (OICA).
Based on the OICA data, Iranian auto-
makers produced 894,298 vehicles in 
2021 to register a two percent increase 
compared to 2020, IRNA reported.
Iran’s car production in 2021 was high-
er than many industrialized countries 
such as Italy with 795,000 units, South 

Africa with 499,000 units, Poland with 
439,000 units, Portugal with 289,000 
units, Taiwan with 265,000 units, Bel-
gium with 261,000 units, Austria with 
136,000 units, Finland with 93,000 
units and Egypt with 23,000 units.
China was by far the largest automak-
er in the world in 2021 followed by the 
United States. China’s car production 
this year was reported to be 26,082,000 
units. China’s car production grew by 
about three percent in 2021. China pro-
duces almost three times as many cars 
as the United States.
The United States was in second place 
with 9.167 million units and Japan 
stood in third place with 7.846 million 
units. India with a production of 4.399 
million units, South Korea with 3.462 
million, Germany with 3.308 million 
units, Mexico with 3.145 million units, 
and Brazil with 2.248 million were the 
world’s largest automakers, respective-

ly.
Iran plans to reform its auto industry in 
order to increase both the production 
and quality of its products.
Back in January, Iranian Industry, Min-
ing, and Trade Minister Reza Fatemi-
Amin said the country’s automotive 
industry was going to undergo a com-
plete reform after the implementation 
of his ministry’s two-year evolution 
program.
Stating that nine transformation pro-
jects have been prepared for the au-
tomobile industry, Fatemi-Amin said: 
“The general plan is that in [the Iranian 
calendar year] 1401 (started on March 
21) the structure of the automobile in-
dustry and the relations between parts 
manufacturers and automakers will be 
reformed and the overall promised pro-
duction target will be achieved in [the 
Iranian calendar year] 1404 (begins in 
March 2025).”

The minister considered the current sit-
uation of the automotive industry very 
problematic and added: “We have done 
a lot of work in the automotive industry 
and we have had good successes and 
progress, but the result has not been 
satisfactory for the general public and 
the customers.”
Referring to the complexities of the au-
tomotive industry, he noted: “A car has 
more than 2,000 parts and every day 
4,000 cars are produced in the country; 
We do not have any other industries 
with such managerial, economic and 
technological complexities.”
In late December 2021, Fatemi-Amin 
had announced that his ministry pre-
pared a nine-axis program for evolution 
in the automotive industry which would 
be published soon.
The mentioned program includes all 
challenges and solutions in this indus-
try, the minister said.

Iran ranks 19th among world’s top automakers: OICA
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The chairman of Iran Ceramic Society 
(ICS) has said the country exported 
over $1.6 billion worth of ceramics 
and glassware products in the previous 
Iranian calendar year (ended on March 
20), IRIB reported. According to Hos-
sein Zojaji, Iran exports about 800,000 
tons of glass annually while the demand 
for the product in destination markets is 

over 1.2 million tons. “We are not able 
to export because our priority is meet-
ing the domestic demand,” Zojaji said.
“We produce 62 million tons of cement, 
450 million square meters of tiles, 2.7 
million tons of glass, 600,000 tons of 
refractories, 55,000 tons of porcelain, 
and 150,000 tons of sanitary porcelain 
every year,” the official added.

Annual ex-
ports of ce-
ramics, glass-
ware products 
reach $1.6b

Iranian Army re-
veals underground 
drone site

The secret drone facility of the 
Iranian Army, built 100 meters 
under the ground, was unveiled 
on Saturday.
Armed Forces Chief of Staff 
Major General Mohammad 
Bagheri and Army Command-
er-in-chief Major General 
Seyed Abdolrahim Mousavi 
were present at the unveiling 
ceremony.
Speaking on the sidelines of 
the ceremony, the Army chief 
said boosting drone capabili-
ties is unstoppable.
“Today, we had the opportuni-
ty to present part of the drone 
capability of the Iranian army,” 
Mousavi said, adding, “All 
these facilities have been pro-
vided in line with the foresight 
of the Leader of the Islamic 
Revolution and the desired pol-
icies of the General Staff of the 
Armed Forces so that we can 
do our main task and mission, 
which is to defend independ-
ence of the Islamic Republic 
and the borders, as well as our 
country’s prosperity and the 
establishment of the security of 
the great nation of Iran.”
He added that the Armed Forc-
es are working to improve their 
combat capability as much as 
necessary.
To achieve this goal in all areas, 
especially in the field of drone 
capability through indigenous 
knowledge, “we have made 
great progress to date,” the top 
general remarked.
“You are seeing some of these 
capabilities that are equipped 
with all kinds of domestic Ira-
nian warfare and equipment 
here. Our greatest achievement 
is that we are not dependent 
on any country and we pro-
vide everything we need to de-
fend the country and carry out 
missions, and in no way the 
upgrade of our combat capa-
bility, including the upgrade of 
drone capability, is stoppable,” 
Mousavi noted.
The army chief stated that he 
thanks God that the Army can 
defend the strong and resilient 
Iranian nation.
“A variety of drones are cur-
rently conducting missions in 
the armed forces, including 
the army. From the smallest 
drones to the largest, which 
is named ‘Kaman 22’. Each of 
these drones have a variety of 
missions. For local, tactical and 
strategic missions, we need 
a variety of reconnaissance, 
combat, destroying, scramble, 
and other types of drones that 
can perform the missions,” 
Mousavi elaborated.
The need to strengthen long-
range drones with high flight 
continuity and great capability 
to carry heavy ammunition to 
hit strategic targets caused 
Iran to put upgrading the capa-
bilities of existing drones and 
equipping them with missiles 
and bombs with different rang-
es on the agenda, he stated.
“With the help of motivated, 
committed and professional 
youth, we will continue the path 
of self-reliance by designing 
and mass-producing drones,” 
the Army chief concluded.

Everything you need to know about green beans
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/green-beans#protein

Green beans can be used in a variety of 
foods. Whichever way you use green 
beans, they will still have many prop-
erties. Green beans are a good source 
of a variety of vitamins and fiber. Green 
beans are harvested when they are still 
in pods and have not reached maturity. 
In this article, we will learn more about 
the properties of green beans.
This is one of a collection of articles on 
the health benefits of popular foods.
Nutrition
Beans carry with them plenty of health 
benefits.
Consuming fruits and vegetables of all 
kinds can help reduce the risk of many 
adverse health conditions.
Many studies have suggested that in-
cluding more plant foods, such as green 
beans, in the diet decreases the risk of 
obesity, diabetes, heart disease, and 
overall mortality.
Consumption of fruit and vegetables 
also promotes a healthy complexion, 
increased energy, and overall lower 
weight.
one standard cup of canned snap beans 
(about 150 grams) containsTrusted 
Source:
• 28 calories
• 0.55 grams (g) of fat
• 5.66 g of carbohydrate
• 2.6 g of fiber
• 1.94 g of sugar
• 1.42 g of protein
In terms of nutrients, it contains:
• 17 milligrams (mg) of calcium
• 1.2 mg of iron

• 18 mg magnesium
• 30 mg of phosphorus
• 130 mg potassium
• 24 micrograms (mcg) of vitamin A
• 52.5 mcg of vitamin K
• 32 mcg of folate
However, one cup of drained canned 
snap beans also contains 362 micro-
gramsTrusted Source of sodium. Con-
sumers should rinse canned beans be-
fore use. For the best source of nutrients 
and lowest sodium, choose fresh or 
frozen greens beans for cooking.
Benefits
The nutrients provided can help reduce 
the risk of a number of health condi-
tions.
Cancer
Green beans contain a high amount of 
chlorophyll.
This may block the carcinogenic effects 
of heterocyclic amines that are generat-
ed when grilling meats at a high temper-
ature. Individuals who prefer their grilled 
foods charred should pair them with 
green vegetables to decrease the risk.
Fertility and pregnancy
Beans are a good source of iron, and 
Harvard Medical School suggest that 
this may enhance fertility in women.
For women of child-bearing age, con-
suming more iron from plant sources 
such as spinach, beans, pumpkin, and 
green beans appears to promote fertility, 
according to Harvard Medical School. 
Other studies have shown a correlation 
between a woman’s level of fertility and 
the level of according to, including iron, 

that she consumes.
Pairing iron-rich foods with vitamin 
C-rich foods like tomatoes, bell peppers, 
or berries can improve iron absorption.
Adequate folic acid intake is also needed 
during pregnancy, to protect the fetus 
against neural tube defects. One cup of 
green beans provides approximately 10 
percent of daily folic acid needs and 6 
percent of iron.
Depression
Meeting daily folate needs may also help 
with depression.
Adequate folate consumption can pre-
vent an excess of homocysteine in the 
body.
Too much homocysteine can stop blood 
and other nutrients from reaching the 
brain, and it can interfere with the pro-
duction of the feel-good hormones ser-
otonin, dopamine, and norepinephrine, 
which regulate mood, sleep, and appe-
tite.
Bone health
A low intake of vitamin K is associat-
edTrusted Source with a higher risk of 
bone fracture.
Adequate vitamin K consumption im-
proves bone health by modifying bone 
matrix proteins, improving calcium ab-
sorption, and reducing urinary excretion 
of calcium.
One cup of green beans provides 14.4 
micrograms of vitamin K, or almost 20 
percent of the daily requirement, 4 per-
cent of a person’s daily need for calcium.
It is important to remember that it is 
not the individual vitamins, minerals, or 

antioxidants alone that make vegetables 
like green beans such an important part 
of our diet.
It has been proven that isolating these 
healthful nutrients in supplement form 
will not provide the same outcomes. It 
is best to consume them as part of a 
healthy, varied diet.
Green beans help you maintain a healthy 
weight
One cup of raw green beans has just 31 
caloriesTrusted Source, virtually no fat, 
and only 3.6 grams (g) of sugar. That’s 
fantastic news if you’re watching your 
waistline.
Green beans are heart healthy
Green beans contain no cholesterol. Al-
though your body needs some choles-
terol for healthy cell growth, too much is 
bad for you. High cholesterol may lead 
to a build-up of fat deposits in your ar-
teries. This can decrease blood flow to 
your heart and brain and cause a heart 
attack or stroke.
One cup of raw green beans has 2.7 g of 
fiber. Cooked (boiled) green beansTrust-
ed Source have 4.0 g of fiber, some of 
it soluble fiber. Soluble fiber may help 
lower LDL or so-called bad cholesterol 
and total cholesterol levels. It may also 
support heart health by lowering blood 
pressure and reducing inflammation.
The American Heart Association rec-
ommends eating no more than 1,500 
milligrams (mg)Trusted Source of sodi-
um daily for optimal heart health. Green 
beans are naturally low in sodium. One 
cup has only 6.6 milligrams (mg). 

Too much sodium in your diet may in-
crease your blood pressure. High blood 
pressure is associated with an increased 
risk of heart disease and stroke. But 
beware of canned green beans. One 
undrained cup contains 461 mg of sodi-
umTrusted Source. Rinse canned green 
beans before eating, or choose no-salt 
added varieties. 
Green beans are a low FODMAP food
FODMAPs are undigested carbohy-
drates that are metabolized by bacteria 
in your gut leading to gas, belly pain, 
diarrhea, and constipation, according to 
the Cleveland Clinic. Eating foods high in 
FODMAPs may worsen digestive condi-
tions such as irritable bowel syndrome 
(IBS) and acid reflux. Eating low FODM-
AP foods may bring considerable relief 
to your tummy troubles. Green beans 
are a low FODMAP food and can be en-
joyed by many people who have chronic 
digestive issues.
Green beans contain protein
Your body needs protein to maintain: 
• healthy bones
• hair
• organs
• muscles
Protein is also essential to a healthy 
immune system. Plant proteins are not 
complete proteins; that is, they lack at 
least one of the amino acids your body 
needs. But plant proteins are still bene-
ficial. They can be combined with other 
proteins throughout the day to make 
complete proteins. One cup of raw green 
beans has almost 2 g of protein.

The head of Iran Fisheries Organiza-
tion (IFO) Hossein Hosseini has said 
the country is aiming to increase the 
exports of fishery products to one 
billion dollars by the Iranian calen-
dar year 1404 (begins on March 21, 
2025), IRIB reported. Hosseini said 
the country’s fishery production in the 
previous Iranian calendar year (end-
ed on March 20) stood at 1,268,000 
tons, and according to the IFO’s new 
reform plan, fishery production is set 
to increase to 2,600,000 tons by the 
year 1404. According to the official, 
Iran exported 160,000 tons of fishery 
products worth $556 million last year.
Following the IFO’s reform plan, the 
organization is implementing a pro-
gram to provide the country’s fisher-
ies with low-interest bank loans since 
subsidized input is no longer provided 
for them.
According to the director-general 
of IFO’s Planning and Budget Office 
Rajab-Ali Qorbanzadeh, Agriculture 
Ministry is collaborating with IFO for 
providing working capital at a rate of 
10 to 12 percent to the country’s live-

stock, poultry, and aquaculture pro-
duction units.
The IFO head has held several meet-
ings with the representatives of the 
Agriculture Ministry after which pri-
mary agreements have been reached 
for the allocation of the mentioned 
resources. Hopefully, the allocation 
of the mentioned facilities will begin 
in the next few days after Agriculture 
Ministry finalizes the directive in this 
regard, Qorbanzadeh said.
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 addition 
of markets in countries such as Oman 
and Malaysia to Iran’s target export 
markets in the field of the fishery.
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.

Iran targets $1b of annual fishery exports for 2025

Agricultural products of Golestan 
Province, northern Iran, are exported 
to 25 countries because of the fact that 
the products are organic, a member of 
the Iranian parliament said.
Head of the Agriculture, Water, En-
vironment and Natural Resources 
Committee of the Iranian Parliament 
Mohammad Javad Askari told IRNA 
that the agricultural sector of Golestan 
province has a good capacity for pro-
duction, job creation, and revenue gen-
eration.
He noted that the province enjoys spe-

cial capabilities and capacities in the 
production of agricultural, horticultur-
al, poultry, and fishery products.
Golestan supplies nearly 50 percent 
of protein needed in Tehran Province, 
the MP said, adding that the northern 
province is planned to turn into a hub 
for producing agricultural products.
Members of the Agriculture, Water, 
Environment, and Natural Resources 
Commission of the Iranian Parliament 
have initiated a three-day visit to Go-
lestan on Thursday to inspect agricul-
tural projects in the northern province.

There are 214k farmers in Golestan, 
who produced 4.5 million tons of vari-
ous agricultural products last year; this 
province accounted for five percent of 
the country’s total agricultural prod-
ucts in the mentioned year.
Golestan Province with two million in-
habitants has an agricultural-oriented 
economy.
The northern province is surrounded 
by Turkmenistan in the north, Semnan 
Province in the south, North Khorasan 
Province in the east, and Mazandaran 
Province in the west borders.

TEDPIX, the main index of the Tehran Stock Exchange (TSE)و 
dropped 11,110 points to 1.553 million on Saturday.
As reported, over 14.93 million securities worth 88.375 trillion 
rials (about $341 million) were traded at the TSE.
The first market’s index fell 10,080 points, and the second mar-
ket’s index lost 16,358 points.
As stated by Market Analyst Ahmad Eshtiaqi, the national budget 
bill for the current Iranian calendar year indicates that the gov-
ernment has a more positive view of the market for this year.

He believes that the Iranian stock exchange market can grow by 
30 percent by the end of the current Iranian calendar year (March 
20, 2023).
In an interview with IRNA on May 8, Eshtiaqi pointed to the fluc-
tuations of the stock market index and the factors affecting it 
and said: “It seems that the shares of companies still have room 
for growth and according to the forecasts, the stock market can 
grow by about 30 percent by the end of the year, but this growth 
will be gradual and slow.”

TEDPIX falls 11,000 points on Saturday

Golestan Province exports agro products 
to 25 countries
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 مریـم یـادگاری  حمیدرضـا 
شـاهوردی عضـو هیـات مدیـره 
تاصیکـو در حاشـیه بازدیـد از غرفـه 
ذوب آهـن در نمایشـگاه معـدن و 
صنایـع معدنـی کرمان، بـا اشـاره به 
شـناخت از زنجیـره فـوالد، گفـت: 
توسـعه آتـی ذوب آهـن اصفهـان 
منـوط بـه ایـن اسـت کـه در وهلـه 
اول مالکیـت معدن سـنگ آهـن در 

اختیـارش قـرار بگیـرد.
عضو هیات مدیره تاصیکو، اظهار 
داشت: بعضی مواقع عقب افتادگی 
ایجاد می شود که باید این عقب 
افتادگی ها را با یک سری مکانیزم 
جبران کرد. ذوب آهن در تاریخچه 
خود صاحب معادن بوده و حاال به هر 
دلیلی، معادن خود را از دست داده است.

شاهوردی ادامه داد: پیشنهاد مشخصی 
که همیشه در هیات مدیره صدر تأمین 
مطرح بوده این است که دوستان این 
عقب افتادگی را با گرفتن معدن یا با 
مشارکت جبران کنند. البته مالکیت 
معدن فقط مالکیت در داخل مرزهای 

جغرافیایی ایران نیست و اگر شرایط 
اقتصادی اجازه دهد و این امکان وجود 
داشته باشد خارج از کشور هم بتواند این 
امر را انجام دهد، زیرا استمرار فرآیند 
تولید و توسعه آتی این شرکت بستگی 
به رفع این مشکل دارد. هرچند در حال 
حاضر هم مسئولین خرید ذوب آهن 
تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا 

از هر مسیری مواد اولیه را تأمین کنند.
عضو هیات مدیره تاصیکو با اشاره به 
سوددهی ذوب آهن در سال گذشته، 
گفت: شاید در گذشته شرایط اقتصادی 
ذوب آهن اجازه نمی داد، اما اگر سود 
دهی شرکت به همان منوال سال 
گذشته ادامه و حفظ شود، امکان خرید 
سهمی از شرکت های معدنی فعال 

وجود دارد.
شاهوردی افزود: شرکت صدرتامین 
این امر را در دستور کار داشت و دارد که 
بعنوان تکمیل زنجیره ذوب آهن درگیر 
سهامداری بعضی از پتانسیل های 
معدنی شود. تأسیس یک شرکت 
اکتشافی هم بصورت مشارکتی با 

همین هدف دنبال می شود تا بتوانند 
معدنی را بگیرند. در میان مدت و بلند 
مدت راهی غیر از این نیست. در کوتاه 
مدت باید از ظرفیت های موجود 

استفاده کرد.
وی، فرهنگ کار جمعی را مهم دانست 

و گفت: تاصیکو تالش خود را برای 
ایجاد کنسرسیوم تأمین مواد اولیه انجام 
داده و انشااهلل این کار به نتیجه می رسد. 
البته اینکه بتوانیم در کنسرسیومی 
موفق باشیم برمی گردد به فرهنگ کار 

جمعی که وجود دارد.

عضو هیات مدیره تاصیکو بیان داشت: 
توسعه نامتوازن در زنجیره فوالد اشتباه 
بوده و هر عضوی فقط در چهارچوب 
منافع و مواضع خودش به این موضوع 
نگاه و آن را دنبال نموده است. در واقع 
حکمرانی در زنجیره فوالد وجود ندارد.
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سازمان  پیشگیری  و  آموزش  معاون 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: بازار بزرگ اصفهان با ۸ 
کیلومتر طول و ۱۲ هزار واحد صنفی یکی 
از نقاط پرخطر شهر محسوب می شود که 
باید هرچه سریع تر نسبت به ایمن سازی 

آن اقدام کرد.
مسعود عنایت زاده، با بیان اینکه به جز 
شهرداری تمامی ارگان های مسئول در 
تأمین ایمنی بازار بزرگ اصفهان، از انجام 
اقدامات الزم کنار کشیده اند، اظهار کرد: 
میراث فرهنگی اصفهان یکی از ارگان های 
دخیل و مسئول است و اقداماتی از جمله 

بازار  شارژ کردن کپسول ها در طول 
از وظایف این نهاد است، اما نه تنها این 
کپسول ها سال هاست شارژ نشده اند، بلکه 
تعدادی از آن ها به سرقت رفته است و 
جایگزین نشده اند، همچنین جعبه های 
آتش نشانی )اف( در بازار باید فعال باشند 
که بازهم مورد بی توجهی میراث فرهنگی 

قرار گرفته است.
سازمان  پیشگیری  و  آموزش  معاون 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، با بیان اینکه برق کشی بازار اصفهان 
عاملی برای وقوع حادثه آتش سوزی است، 
خاطرنشان کرد: به رغم اینکه سال ها برای 

ساماندهی و رسیدگی به وضعیت نابسامان 
ایمنی بازار جلسات متعددی برگزار کرده 
و مکاتباتی انجام دادیم، اما هنوز منتج به 

نتیجه نشده است.
وی افزود: بیرون زدگی مغازه ها امکان تردد 
خودروهای امدادی را در بازار میدان امام 
)ره( سلب کرده و فضا برای تردد خودروهای 
سبک و موتورسیکلت های چهارچرخ وجود 
ندارد، این در حالی است که هرکدام از 
کسبه تا ۷۰ سانتی متر بیرون از مغازه خود 
مجاز به قرار دادن ویترین هستند تا امکان 
تردد خودروها در مواقع بحران فراهم باشد، 
اما کسبه هم همکاری خوبی در این زمینه 

ندارند.
عنایت زاده با تأکید بر اینکه شهرداری و 
سازمان آتش نشانی تا حد توان و امکانات 
موجود برای ایمن سازی بازار اقدام کرده اند، 
گفت: تا وقتی همکاری تمام ارگان های 
دخیل مثل میراث فرهنگی، اداره برق و 
حتی مشارکت بازاریان نباشد، نمی توان 

بیش از این کاری انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر 
سه نقطه از طول بازار اصفهان برای احداث 
پایگاه آتش نشانی جانمایی و از اداره اوقاف 
خریداری شده تا با تغییر کاربری اقدامات 

الزم انجام شود.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: در 
ادامه بازگشایی آثار تاریخی کمتر دیده شده 
شهر اصفهان، درهای بیگلربیگی پل خواجو 

به روی شهروندان باز می شود.
علیرضا مساح در تشریح رویداد نیمرخبا 
محوریت بازدید از گنجینه های کمتر دیده 
شده اصفهان، اظهار داشت: هدف از این 
رویداد، باز کردن درب بناهایی است که 
تاکنون بسته بوده و مردم امکان بازدید از آن 

را نداشته اند.
وی افزود: در نوروز ۱۴۰۱، درب های سه 
بنای زیبا شامل مقبره باباقاسم، مقبره خواجه 
نظام الملک و حمام شاهزاده ها برای نخستین 
بار به روی گردشگران و شهروندان اصفهانی 
باز شد و استقبال فوق العاده خوبی نیز از این 

رویداد به عمل آمد.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: بازخوردهای مثبت این رویداد سبب شد 
که برای ادامه اجرای آن در اماکن و بناهای 

تاریخی دیگر برنامه ریزی و اقدام کنیم.
مساح گفت: معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان در همین راستا با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، "کریاس، بیگلربیگی یا 
شاه نشین پل خواجو" به روی مردم و 
گردشگران باز می شود تا برای نخستین بار از 
زاویه ای متفاوت زیبایی زاینده رود و پل خواجو 

را تماشا کنند.
وی با اشاره به هدف این طرح مبنی بر 
آشنا کردن مردم با آثار تاریخی و ارزشمند 
اصفهان گفت: دو اتاق بیگلربیگی پل خواجو 
برای بازدید در نظر گرفته شده است که 

بازدیدکنندگان از سمت شرق، رودخانه 
خروشان و از سمت غرب، رودخانه آرام را 
تماشا می کنند که این موضوع از شاهکارهای 

ساخت پل خواجو به شمار می رود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود از 
حضور راهنمایان گردشگری خبر داد و افزود: 
با توجه به محدودیت مکان و زمان تالش ما 
این است که برنامه های جنبی را مدنظر قرار 
دهیم. یکی از این برنامه ها، طراحی و تولید 
محتوایی است که مردم می توانند بدون 
اینترنت آن را در قالب عکس، کلیپ، پادکست 
و بروشور در تلفن همراه خود دریافت کرده و 
اطالعات جامع و کاملی را درباره این بنای 

تاریخی به دست آورند.
وی با بیان اینکه درب های بیگلربیگی پل 
خواجو از ساعت ۶ صبح شنبه هفتم خرداد 
باز شده، اظهار داشت: شهروندان اصفهانی 

و گردشگران می توانند با تهیه الکترونیکی 
بلیت از این بنا بازدید کنند. درب های این بنا 
تا ۱۳ خرداد از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ به روی 

بازدیدکنندگان باز است.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محدوده 
بیگلربیگی پل خواجو کوچک است امکان 
ورود به تعداد نفرات زیاد نیست، بنابراین 
حضور  امکان  که  شده  طراحی  سایتی 
گروه های حداکثر ۱۰ نفره را فراهم می کند 
که بازدیدکنندگان بایستی پیش از مراجعه 
www. به پل خواجو از سایت اینترنتی

shahrvandticket.ir بلیت تهیه کنند و به 
هیچ وجه بدون بلیت به محل بازدید مراجعه 
نکنند زیرا امکان بازدید از این بنا بدون بلیت 

وجود ندارد.

مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اصفهـان گفـت: بـر اسـاس گـزارش 
سـازمان جهاد کشـاورزی، پیـش بینی 
تولیـد گندم از مـزارع اسـتان ۱۷۰ هزار 
تُـن و پیـش بینی خریـد تضمینـی این 
محصول حـدود یکصد هـزار تُن اسـت.

محسـن ضیایـی، اظهـار داشـت: از 
ابتدای فصـل برداشـت تاکنـون ۲ هزار 
و ۶۳۴ تُـن گنـدم مـازاد بـر مصـرف 
کشـاورزان اسـتان بصـورت تضمینـی 

خریـداری شـده اسـت.
وی با بیان اینکه تاکنـون ۵۴۷ محموله 
گندم از ۲۶۳ کشـاورز خریداری شـده، 
ارزش ریالـی ایـن محموله هـا را ۲۷۸ 
میلیـارد و ۵۸۵ میلیـون و ۷۶۶ هـزار 
و ۱۶۵ ریـال عنـوان و ابـراز امیـدواری 
کـرد کـه بـا تأمیـن اعتبـارات، وجـوه 
گنـدم خریـداری شـده در کوتاهتریـن 
زمـان ممکـن بـه حسـاب گندمـکاران 

واریـز شـود.
وی بـا بیـان اینکـه خریـد تضمینـی در 
اسـتان از شـهر مهاباد اردسـتان بعنوان 
نخسـتین مرکـز از بیسـتم اردیبهشـت 
شـروع شـده اسـت و تـا آخـر شـهریور 
ادامـه خواهـد داشـت، افـزود: خریـد 
سـال های  ماننـد  گنـدم  تضمینـی 
گذشـته با توجه به شـرایط آب و هوایی 
از شهرسـتان های شـمالی اسـتان از 
جملـه مهابـاد اردسـتان، آران و بیدگل 
و کاشـان شـروع شـده اسـت و بتدریـج 
بـه شهرسـتان های سردسـیر اسـتان 

خواهـد رسـید.
مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
گنـدم  تولیـد  داد:  ادامـه  اصفهـان 
امسـال در اسـتان بـا توجـه به شـرایط 
خشکسـالی کـه بـر مـزارع کشـت آبی 
و دیـم ایـن خطـه حاکـم شـده اسـت، 
کاهش چشـمگیری پیـدا خواهـد کرد.

وی بـا بیان اینکـه ۴۶ مرکز بـرای خرید 
گنـدم مـازاد بـر مصـرف کشـاورزان 
اسـت،  شـده  سـازماندهی  اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: خریـد تضمینـی 
گندم در راسـتای دسـتورالعمل ابالغی 
در مراکز خرید اسـتان انجام می شـود و 
به ازای هـر کیلوگرم محصـول ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومـان بـا توجـه به درجـه پاکی 
گندم بـه کشـاورزان پرداخت می شـود.

ضیایـی اضافه کـرد: ظرفیـت ۸۰۰ هزار 
تُـن ذخیره سـازی گنـدم بـه مـدت ۱۵ 
مـاه در اسـتان وجـود دارد کـه از ایـن 
مقـدار ۵۰۰ هـزار تُـن جـزو سـیلوهای 
ِملکـی و ۳۰۰ هـزار تُـن فضـای ایجـاد 
شـده توسـط بخـش خصوصـی اسـت.

بـه گفتـه وی، هیـچ مشـکلی بـرای 
ذخیره سـازی گنـدم در اسـتان وجـود 
ندارد و اصفهـان می توانـد در این زمینه 

ُمعیـن چنـد اسـتان باشـد.

ضیایـی خاطرنشـان کـرد: اداره کل غله 
و خدمـات بازرگانی که تـا چندی پیش 
تحت نظـارت وزارت صمت قرار داشـت 
در زمـان حاضـر جـزو اداره هـای زیـر 
مجموعه وزارت جهاد کشـاورزی اسـت 
و تأمیـن، نگهـداری و توزیـع کاالهـای 

اساسـی را بر عهـده دارد.
مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اصفهان بیـان کرد: ایـن اداره کل ُمتولی 
سـاماندهی، ذخیـره و توزیـع گنـدم، 
برنج، شـکر و روغن اسـت امـا کار اصلی 
ایـن اداره بیشـتر در زمینه گنـدم، آرد و 

نـان نمـود پیـدا می کنـد.
زمین هـای کشـاورزی اصفهـان حـدود 
۵۶۳ هـزار هکتـار، برابـر ۳.۵ درصـد 
از مسـاحت اسـتان اسـت کـه بـا توجه 
بـه محدودیـت منابـع آبـی سـال های 
گذشـته، تنها حـدود ۲۹۰ هـزار هکتار 

از آن زیـر کشـت رفـت.

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تشریح کرد:

خطراتیکهبازاربزرگاصفهانراتهدیدمیکند

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری:

جریانزایندهرودراازبیگلربیگیپلخواجوتماشاکنید

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:

پیشبینیتولیدگندمامسالدراصفهان۱۷۰هزارتُناست

در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان عنوان شد:

توسعهآتیذوبآهناصفهانمنوطبهمالکیتمعدنسنگآهن

علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« ضمن عرض تسلیت از 
طرف مردم اصفهان به مردم شهر آبادان به جهت حادثه ریزش ساختمان 
متروپل در این شهر، اظهار کرد: بر اساس همدلی و همیاری که همیشه 
بین شهرداری ها و مردم وجود داشته است، گروه امداد و نجات از اصفهان 
به کمک مردم شریف آبادان شتافت که امیدواریم هر چه زودتر این 

نگرانی از خانواده افراد مفقوداالثر رفع شود.
وی افزود: حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان هشداری بود 
که سایر شهرها نیز همانطور که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور 
در پیام های خود اشاره کردند، مراقبت های الزم را انجام دهند؛ این 
اتفاقات باید ما و مسئوالن در دستگاه های ناظر را متوجه کند که در 
ساخت وسازهای جدید و کنترل ساختمان هایی که در گذشته ساخته 

شده است، دقت بیشتری داشته باشیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه هفته گذشته در بازار اصفهان حادثه 
آتش سوزی اتفاق افتاد که نگرانی ما را دو صد چندان کرد، تصریح کرد: 
در بازار اصفهان به طول هشت کیلومتر، ۱۲ هزار شغل و مغازه وجود 
دارد که اکثر آنها ایمنی و استانداردهای الزم را ندارند، البته شهرداری و 
سایر دستگاه های ذی ربط پای کار آمده اند و کنار هم قرار گرفته اند، اما 
انتظار می رود بازاریان نیز پیشگام شوند و برای ایمنی بازار در بخش های 
مختلف از جمله وضعیت برق، سد معبر و احداث ایستگاه آتش نشانی، 

مطالبه گر باشند.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد بازاریان هنوز عمق تهدید ناایمن بودن 
بازار را درک نکرده اند، در حالی که اگر اتفاق غیرقابل کنترلی رخ دهد، 
فاجعه زیان باری را شاهد خواهیم بود، لذا در هفته جاری جلسه ای با 
نماینده اصناف و دستگاه های ذی ربط که می توانند در رفع این مشکل 
سهیم باشند، برگزار خواهیم کرد که امیدوارم نمایندگان اصنافی که 
برای حضور در این جلسه دعوت می شوند، حضور فعال داشته باشند 
تا با همفکری و مشارکت بتوانیم این دغدغه را از ذهن شهر کم کنیم 

و به احساس امنیت بهتر و بیشتری در بازار اصفهان دست پیدا کنیم.
قاسم زاده ادامه داد: بازاریان باید بدانند دستگاه های ذی ربط برای تأمین 
امنیت شغلی آنها در بازار تالش می کنند و عالوه بر این باید پیشگیری و 

اقدامات الزم را نیز انجام دهیم.
وی با اشاره به برگزاری سی وهشتمین نشست معاونان محیط زیست 
و خدمات شهری کالنشهرهای ایران به میزبانی شهرداری اصفهان، 
تصریح کرد: در این نشست که هفته گذشته برگزار شد، شاهد اشتراک 
تجربیات بین کالنشهرها بودیم که امیدواریم انعکاس آن بتواند به اداره 

هر چه بهتر شهر کمک کند.

شهردار اصفهان گفت: در بازار اصفهان به طول هشت 
کیلومتر، ۱۲ هزار شغل و مغازه وجود دارد که اکثر آنها 
ایمنی و استانداردهای الزم را ندارند، البته شهرداری و 
سایر دستگاه های ذی ربط پای کار آمده اند و کنار هم 
قرار گرفته اند، اما انتظار می رود بازاریان نیز پیشگام 

شوند و برای ایمنی بازار مطالبه گر باشند. 

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:

حادثهمتروپلهشداری
برایهمهشهرهاست

خبر روز

استاندار اصفهان گفت: در گذشته آنطور 
که بایدبه ظرفیت های ارتباط ایران وکنیا 
توجه نشده واین امرمی تواند زمینه 
ارتقای زندگی شهروندان را درراستای 
توسعه ارتباطات صنعتی ایجاد کند. 
سید رضا مرتضوی در دیدار با سفیر کنیا 
با اشاره به روابط مثبت و ارزنده دو کشور 
ایران و کنیا اظهار داشت: استمرار این 
ارتباط امری ضروری است و سفر مستمر 
رئیس جمهور کنیا به کشور در این 

زمینه نشان از تقویت این روابط دارد.
وی با بیان اینکه ایران و کنیا در زمینه 
صنعتی، تجاری، فرهنگی و ورزشی 
مراودات زیادی را دارند، گفت: پایه 
همه این ارتباطات اشتراکات فرهنگی 
و اجتماعی است که این امر را توسعه 

داده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در 
گذشته آنطور که باید به ظرفیت های 
ارتباط ایران و کنیا توجه نشده است، 
تصریح کرد: این امر می تواند زمینه 
ارتقای زندگی مردمان هر دو کشور را 
در راستای توسعه ارتباطات صنعتی 

ایجاد کند.
مرتضوی با بیان اینکه در روابط ایران با 
سایر کشورها توجه به فرهنگ و مذهب و 
همچنین حقوق بشر امری اساسی است، 
ادامه داد: سکوت کردن در برابر جنایات 
علیه بشر را قبول و تحمل نمی کنیم و 
نگاه مقاومت و پایداری، تالش مضاعف 
و تأثیرگذاری برای رهایی بشر از ظلم 
است. وی با اشاره به موفقیت های ایران 
در عرصه علم و صنعت ابراز داشت: 
پیشرفت های ایران در همه زمینه ها 
بیانگر عدم موفقیت دشمن در تحقق 

اهدافش است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه امروز ما در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آماده 
صادر کردن علم و تکنولوژی در عرصه 
صنعت، فرهنگ، کشاورزی، سالمت، 
گردشگری و ... هستیم، افزود: این امر 
می توان باید ایجاد کمیسیون های 
مختلف ارتباطی بین دو کشور محقق 

شود.
وی با بیان اینکه دشمن همه توان خود را 
برای ناامن جلوه دادن ایران در سطح بین 
المللی به کار گرفته است، ادامه داد: اتاق 
فرمان دشمنان ایران با رسانه های آنها 
هماهنگ است و سربازان دشمن امروزه 
در پشت نرم افزارها و رسانه هایشان 

پنهان و فعال شده اند.
مرتضوی تاکید کرد: راه مقابله با جنگ 
رسانه ای و تبلیغاتی دشمن دیپلماسی 

فعال کشورهای دوست و برادر است.
همچنین جاشوا ایگوتا گاتیمو، سفیر 
کنیا در ایران نیز در این دیدار با اشاره 
به اینکه کنیا دروازه ورود به شرق آفریقا 
است، اظهار داشت: با گسترش روابط و 
مناسبات میان دو ملت و دو کشور که 
سابقه تاریخی و پنجاه سال نیز دارد 
می توانیم گسترش رفاه اجتماعی در دو 

کشور را شاهد باشیم.
وی افزود: شناخت خوبی از اصفهان 
دارم، ظرفیت های گردشگری این استان 
قابل توجه است و با این ابزار می توان به 

اشتراکات فرهنگی زیادی رسید.

تقویت ارتباط منجر به ارتقای 
زندگی شهروندان می شود

استاندار اصفهان در دیدار با سفیر کنیا:

خبر روز

ISFAHAN
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 اخبار اصفهان  با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئوالن استانی و 
شهرستانی فاز اول واحد تولیدی کلسینه دولومیت نهاوند به بهره برداری رسید. این 
واحد تولیدی که سومین واحد تولید سنگ نسوز در کشور است سالیانه ۳۳ هزار تن 
فرآورده نسوز به بازارهای ملی و منطقه ای از جمله همسایگان غربی، عراق و ترکیه 
صادر می کند. این واحد که در فاز اول ۳۳ هزار تن مواد اولیه مورد استفاده در صنایع 
نسوز تولید می کند برای بیش از ۴۰ نفر اشتغال مستقیم و ۱۵۰ فرصت شغلی غیر 

مستقیم فراهم خواهد کرد و با راه اندازی فاز دوم این تعداد چندبرابر خواهد شد.
واحد تولیدی کلسینه دولومیت نهاوند در سه فاز اجرایی می شود که فاز دوم آن 

در آینده و با تخصیص اعتبار جدید شروع خواهد شد، ظرفیت تولیدی این واحد 
در صورت اجرای فاز دوم آن تا ۱۰۰ هزار تن قابل افزایش است. برای شروع به کار 
فاز اول این واحد بزرگ تولیدی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از محل منابع شرکت 
فرآوری صنایع نسوز ایران هزینه شده و از مزایای این واحد که عملیات اجرایی آناز 
ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد می توان به تجهیز به فناوری های روز با آالیندگی 
کمترو نیازبه نیروی انسانی کمتر اشاره کرد. در حال حاضر سه کارخانه کلسینه 
دولومیت درسطح کشورشامل کارخانه دولومیت اصفهان، کارخانه دولومیت 

دهاقان اصفهان وکارخانه دولومیت نهاوند وجود دارد.

کارخانه »دولومیت کلسینه 
نهاوند« با حضور وزیرکاربه 

بهربرداری رسید؛ 

افتتاحسومین
واحدتولید
سنگنسوز

ایران



جهـــــــان

Isfahan News

 علی رفیعـی وردنجانـی »سـونیک خارپشـت 2« من را 
به یـاد فیلم هـای ابرقهمانـی کودکانه و نـه کمیـک می اندازد. 
سـینمایی که صرفـاً جنبه سـرگرمی بـه خـود گرفتـه و زرق و 
برق های الکچری دارد. سـاخته جـف فاولر به لحاظ داسـتانی 
در ادامـه ابرقهرمانی های هالیوود اسـت و برای آنکـه زیربنای 
کودکانه اش را بسـازد معماهـای ایندیاناجونـزی را وارد روایت 
کرده. از سـوی دیگر طمع انسـان در قالب بازی جیـم کری به 
طـرز معجزه آسـایی خـوب ولی بد اسـت. خـوب از نظـر بازی 
همـواره انگیزه بخـش کـری در میمیک و بـدن و بد بـه لحاظ 
آنکه هیچ سـنخیتی با داسـتان کودکانـه فیلم برقـرار نمی کند.

• علم و قدرت
در قسـمت قبـل دیدیـم که کـری توسـط حلقـه سـونیک به 
سـیاره دیگری فرسـتاده شـد و در این قسـمت ظاهـراً نیروی 

قدرتمندتـری او را بـرای اسـترداد یـک افسـانه بـه زمیـن باز 
می گردانـد. مسـئله اصلـی مـن بـا فیلـم دقیقـًا از شـخصیت 
پردازی ضد قهرمان شـروع می شـود. در »سـونیک خارپشـت 
2« ضـد قهرمـان تفـاوت جذابـی در ظاهـرش کـرده اسـت. 
سـبیل های پرفوسـور قبـل از آنکـه متعلـق بـه نیچـه باشـند 
نشـانه های علم و قدرت را بـا خود دارنـد. چگونه علـم در برابر 
طمع قدرت تسـلیم می شـود؟ جمله ای است که بسـیار به ضد 
قهرمان داستان می چسـبد. با مرور سـیر صعودی و نزولی او به 
چرایی جذابیت هـای کاراکتر پـی می بریم. کاراکتر پروفوسـور 
سـینما را به تماشـاگر / مخاطـب تقدیـم می کنـد در حالی که 
شـخصیت کارتونی سـونیک به شـدت بیننـده را به یـاد تلفیق 
و انیمیشـن می انـدازد. حـدس می زنم سـازندگان فیلـم هم به 
ایـن نتیجه رسـیده باشـند سـینما در »سـونیک خارپشـت 2« 

متعلق به جیم کری اسـت این درحالی اسـت کـه نمایش های 
مسـخره دیگری که به عنوان خرده پیرنـگ در فیلمنامه روایت 
می شـوند، مانند مراسـم ازدواجی که مشـخص می شـود همه 
برای دسـتگیری سـونیک بوده، فعلیـت پیدا نمی کننـد و قطعًا 
بدون هیچ پایان بنـدی رها می شـوند. از سـکانس پایانی فیلم 
باید ایـن گونه برداشـت کرد کـه هنـر در تقلید کردن اسـت به 
شـرطی که با تقلید نـوآوری خلق شـود. تقلیـد بچه گانه مؤلف 
از پایـان بندی هـای مارولی که حـال و هوای کودکانـه به خود 
گرفته اسـت را نمی فهمـم و به نظرم ژسـت علـم و قدرتی که 
کـری در فیلم به خـود گرفته بـه مراتـب جلوتر از کل داسـتان 
اسـت و هرچه زودتـر باید نیچـه سـبیل هایش را کوتـاه کند تا 

اخـاق نیز توسـط هالیـوود به سـخره گرفته نشـده.
• هیچ اندر هیچ

»سـونیک خارپشـت 2« بـرای این روزهـای ما اثری سـرگرم 
کننده و حتـی حال خـوب کن اسـت امـا از آنجایی کـه بیننده 
سـینما در عصر حاضر دسترسـی آسـانی به آثار سـینمایی دارد 
باید به مقایسـه موضوعی بپردازد. بـه نظرم وظیفه تماشـاگر / 
مخاطـب از مؤلف بـه مراتب سـنگین تر اسـت. چرا کـه او حق 
انتخـاب دارد. در جهانی کـه ما در جبـر جغرافیایـی و فرهنگی 
زیسـت می کنیم تنهـا حـق انتخابی کـه داریـم را با تماشـای 
چنین آثار سـطحی هـدر ندهیـم. مشـخصًا منظورم سـونیک 
نیسـت چرا که حداقل می توان بـه عنوان یک نوسـتالژی از آن 
یاد کرد امـا یادمان باشـد که بـه بهانه رضـا عطـاران و مهدی 
هاشـمی پـای کمدی هـای سـخیف ننشـینیم. »دینامیـت« 
بدترین اتفـاق سـینمای ایران بـرای تولـد بعـد از دوران کرونا 
بود. ایـن چنـد وقتـه سـینمای کمـدی در ایـران به سـینمای 

جلف تبدیل شـده اسـت؛ و اگـر بخواهیم مقایسـه موضوعی با 
سـینمایی مانند هالیوود داشـته باشـیم به این نتیجه می رسیم 
کـه هالیـوود در توهم توطئه اسـت و سـینمای ایـران در توهم 
فیلم سـازی. فاجعـه بزرگی اسـت که از میـان انبـوه فیلم هایی 
کـه در جهان سـاخته می شـود تنها سـه چهارمـورد بـه عنوان 
سـینمایی که کاربـرد هنـری و تاثیرگـزاری فرهنگـی دارند را 
می توان نام بـرد. هالیوود، البتـه بخش سیاسـی و هدفمند آن، 
همچنان با سـاخت فیلم هـای ابـر قهرمانـی در رده بندی های 
سـنی مختلف اصرار بر گسـترش توهم توطئه دارد و مشـخصًا 
سـینمای ایران اصرار بر سـاخت آثاری دارد کـه صرفاً مخاطب 
را به سـینما بکشـاند بدون آنکه کنش و واکنش فرهنگی روی 
دهد. تـا مادامی کـه جاهلیت در فرهنـگ ایـران و توهم توطئه 

در هالیـوود زنده باشـد هرگز سـینمایی خلق نمی شـود.

معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان گفـت: 
براسـاس مطالعـات انجـام شـده، محدوده هـا و بناهـای 
متأثر از فرونشسـت و ابعاد آن در اصفهان شناسـایی شـده 
اسـت. وحید مهدویان در بیست ونهمین جلسـه کمیسیون 
ویـژه آب و مناطـق کم برخـوردار شـورای اسـامی شـهر 
که بـا موضـوع فرونشسـت زمیـن و بـا حضور مسـئوالن 
دسـتگاه های مختلـف شـهری برگـزار شـد، اظهـار کرد: 
واقعیت فرونشسـت در اصفهان را نمی توان منکر شـد، اما 
باید بـه این نکتـه اذعان کـرد که فرونشسـت یـک پدیده 
کشـوری اسـت و تنهـا مختـص شـهر اصفهـان نیسـت، 
ضمن اینکـه بایـد اعام کـرد همه شـهر نیـز درگیـر این 

موضوع نیسـت. وی افـزود: در ارتباط با پدیده فرونشسـت 
در اصفهـان نباید دچار یـک بزرگنمایی مخرب شـویم و با 
ارائه اطاعات نادرسـت شـهروندان را نگـران کنیم، بلکه 
بایـد بـه عنـوان مسـئوالن شـهر و در چارچـوب وظایـف 

قانونـی، به دنبـال ارائـه راهکارهـای فنی باشـیم.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان بـا بیان 
اینکـه محدوده ها و بناهـای متأثر از فرونشسـت و ابعاد آن 
در اصفهان شناسـایی شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: نیاز 
اسـت بـا نـگاه نقطه زنـی و هدفمنـد، راهکارهـای مقابله 
بـا فرونشسـت در تمـام حوزه هـا از جملـه شهرسـازی و 

معماری بررسـی شـود.

تماشای سینمایی »سونیک خارپشت 2«:

ای کاش نیچه سبیل هایش را کوتاه کند

 یلدا توکلی  وعده انتشاراسامی 
افراد غیر روانشناسان فاقد مجوز که از 
ماه ها پیش توسط رئیس سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشورداده شده 
بود، سر و صدای زیادی به پا کرده است و 
حاال با انتشار اسامی تعدادی ازآنها، افراد 
سرشناسی نیز در میانشان دیده می شود 
و به نظر می رسد که اکنون شبکه های 
اجتماعی درمحاصره روان شناس های 
قابی یا بدون پروانه اشتغال است 
وانتشاراسامی روانشناسان فاقد مجوز 
زلزله ای درمیان افرادی بود که به مردم 
رؤیا می فروختند، افرادی که درتلویزیون 
و برنامه هایی چون دورهمی، کتاب باز، 

خندوانه و ... حضورداشتند.
• بی دقتـی تلویزیـون جـدی 

ست ا
انتشـار فهرسـتی ازافـرادی کـه بـا 
عناویـن جـذاب درحوزه روان شناسـی 
و مشـاوره مداخلـه داشـتند وحتـی 
مبالغ سـنگینی ازمـردم بابـت خدمات 
غیراستانداردشـان گرفتنـد اتفـاق تازه 
و جالبـی بـود کـه می توانسـت زودتر 
از ایـن هـم رخ دهـد، امـا زمینه هـای 
ظهور و مطرح شـدن چنین افـرادی را 
باید درکجـا جسـت وجوکرد. بی دقتی 
تلویزیـون شـاید یکـی از بسـترهایی 
اسـت که به دیده شـدن چنین افرادی 
کمـک کـرد رسـانه ملـی به خصوص 
تلویزیـون بـود. بـه همـان نسـبتی 
کـه صحبت هـای جـذاب و گاهـی 
بامـزه ایـن افـراد از تلویزیـون پخـش 
می شـد برتعـداد فالوئرهـا و البتـه نرخ 
مشـاوره و سـخنرانی آن ها هم اضافه 
می شـد ودرایـن میـان چطورازمـردم 
انتظـار داریـم کـه بـرای مراجعـه 
بـه روان شـناس ومشـاوربه فهرسـت 
افـراد دارای صاحیـت مراجعـه کنند، 
اما رسـانه ملی کـه به خاطـر مخاطب 
فراگیـرش بایـد حساسـیت بیشـتری 
داشته باشـد در دعوت از چنین افرادی 
به عنـوان کارشـناس و مهمـان، هیچ 
حساسـیتی به خرج نمی دهـد؛ دعوتی 
که باعث تأییـد صاحیت آن افـراد در 
ذهـن مخاطـب برنامه ها می شـود. در 
کنار تلویزیون، فضای دانشـگاه ها هم 
متاسفانه در تسـخیر چنین افرادی بود. 
پولداری یک شـبه و قانون جذب، یکی 
دیگر از شـگرد برخـی از این افـراد بود 
کـه می گفتنـد به هرچـه بخواهـی بـا 
تصـور مثبـت می رسـی و این جـا بود 
که نسـل تـازه ای از روان شناسـان زرد 

پیدا شـدند که بـا حرف هـای عجیب، 
فـروش بسـته آموزشـی، ویدئوهـای 
بی سـروته و... مخاطـب زیـادی جذب 

کردنـد.
• اما و اگرهای پیش رو

درفهرسـتی کـه منتشرشـده، نـام 
افـرادی به چشـم می خورد کـه برخی 
خودشـان اذعـان دارنـد روان شـناس 
نیسـتند و به عنـوان کـوچ، سـخنران 
انگیزشـی، مربـی و... فعالیت می کنند. 
حال چـه اتفاقـی می افتد؟ این مسـئله 
چند بُعـد دارد؛ اواًل موجـی راه افتاده که 
عـده ای دردفـاع ازاین افـراد می گویند 
آن هـا اساسـًا ادعـای روان شـناس 
بـودن نکرده انـد پـس صـادق بوده اند 
و بنابرایـن بقیـه حرف های شـان را 
هـم می پذیریم. آیـا این کاربه روشـن 
شـدن روان شناسـی علمی نـزد مردم 
کمکـی می کنـد؟ ثانیـاً اعـام کردن 
ازمعروف تریـن  تعـدادی  اسـامی 
غیرروان شـناس ها هـر چند کـه برای 
شـروع گام خوبـی اسـت دربرابـر تولد 
هـرروزه این افـراد در فضـای مجازی، 
تا چه انـدازه کار موثری اسـت؟ آیا بعد 
از اعام اسامی تمام چندهزارنفری که 
سـازمان وعده انتشـارش را داده است، 
کار تمـام می شـود. واقعیت این اسـت 
که تعداد غیرروان شـناس ها در فضای 
مجازی بسـیار بیشـتر از آن اسـت که 
درقالـب یک یـا چنـد فهرسـت بتوان 
معرفی شـان کـرد. آیـا انتشـار چنیـن 
فهرسـتی کافـی اسـت؟ البته کـه نه. 

درکنـار تحسـین ایـن اقـدام سـازمان 
نظـام روانشناسـی درزمینـه اعـام 
برائـت ازغیرمتخصص هایـی کـه در 
فضای مجازی درحیطه روان شناسـی 
فعالیـت می کننـد، الزم اسـت از ایـن 
یعنـی  نظـام مطالبه گـری کنیـم؛ 
بخواهیم کـه به جای تمرکز بـر بیرون 
و فضای غیرقابل کنترل مجازی، روی 
حیطه هایـی کـه در کنترل خود اسـت 

تمرکـز کند.
• شناسـایی بیش از چهار هزار 

مشاور غیر قانونی
دکترمحمـد حاتمـی، رئیس سـازمان 
نظـام روانشناسـی و مشـاوره کشـور 
اسـت. وی در ایـن بـاره اذعـان 
داشـت: ما 4 هـزار و 500 مشـاور را که 
درفضای مجـازی یـا مراکزمشـاوره 
فعالیـت  غیرقانونـی  به صـورت 
می کردند، شناسـایی کرده و تشـکیل 
پرونـده داده ایـم و هم اینک، مشـغول 
احـراز هویـت و تخلـف همـه ایـن 
افـراد هسـتیم. االن فهرسـت 400 تا 
500 نفـر از ایـن افراد که هیـچ مدرک 
روان شناسـی ندارنـد یـا غیرمجـاز 
هسـتند، آمـاده شـده اسـت و بـا توجه 
بـه هماهنگی هایـی کـه الزم اسـت 
انجـام شـود، در فهرسـت های بعـدی 
کـه بـه زودی اعـام خواهـد شـد، نام 

آنهـا منتشـر می شـود.
•پرونده روان شـناس معروف 

در دسـت بررسی
رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی 

ادامـه داد: فـردی از مقطـع دکتـرای 
مشـاوره  یـا  روان شناسـی  رشـته 
فارغ التحصیـل شـده اسـت بایـد بداند 
کسـب این مـدرک به این معنا نیسـت 
که می توانـد فعالیـت حرفه ای داشـته 
باشد و در مرکز مشـاوره مراجعه کننده 
ببینـد. بلکه بایـد بـه سـازمان مراجعه 
کنـد تـا پروانـه بگیـرد. در صورتی که 
اسـامی منتشـر شـده در این فهرسـت 
نه تنهـا پروانـه بلکـه هیچ کـدام حتی 
تحصیات روان شناسـی هم نداشتند. 
یک نفر از ایـن افراد کـه خیلی معروف 
است و همه شـما او را می شناسید، فقط 
یـک فوق دیپلم مکانیـک دارد و همین 
االن پرونده اش دردسـت بررسی است.

دکترحاتمـی افزود: بعـد از انتشـار این 
فهرست، یک نفرشان آمده و می گوید 
مـدارک من توسـط دانشـگاهی خارج 
از کشـور تأییـد شـده، در صورتـی که 
آن مـدرک اصـًا بـرای مـا مـاک 
نیسـت. معیـار مـا بـر اسـاس قانـون، 
وزارت علوم و وزارت بهداشـت اسـت. 
ایـن را هـم بگویـم مـا اولیـن قـدم را 
یـک سـال پیـش برداشـتیم و بـه 
ایـن افـراد هشـدار دادیـم کـه بیایید و 
از نظـام روان شناسـی مجـوز بگیرید. 
البته ازانصـاف نگذریـم، بعضی ها هم 
آمدنـد، حتی یـک تعدادی پیج شـان را 
بسـتند و بعضی های شـان هـم تحت 
یـک شـرایط خاصـی در ایـن حـوزه 
فعالیـت می کننـد. خیلی هـا نیامدند و 
حتی تهدیـد کردنـد کـه فـان کار را 

می کنیـم اما مـردم مطمئن باشـند، ما 
دسـت برنمی داریـم.

• نظارت همیشگی است
وی متذکـر شـد کـه بـرای دریافـت 
مجـوز از سـازمان نظام روانشناسـی، 
فرد باید 2 مقطع مدرک مرتبط داشـته 
باشـد. سـپس در نظام تشـکیل پرونده 
بدهد تا در کمیسـیون های تخصصی، 
بررسـی صورت گیرد و سپس مصاحبه 
شـود. درپایان اگرصاحیـت اش احراز 
شـد، بـه او پروانـه می دهیـم. ایـن در 
تمام جهـان همین طور اسـت. اگر یک 
نفر در مقطـع دکترا یا کارشناسی ارشـد 
فـارغ التحصیل شـود، باید 3 تا 5 سـال 
کارورزی کنـد تـا صاحیـت اش تأیید 
شـود. در ضمن، به هیچ وجـه این گونه 
نیسـت کـه بعـد ازدریافـت پروانـه، 
نظارتـی بـرآن مشاورنداشـته باشـیم. 
برهمه مراکز مشـاوره ای که از سازمان 
مجوز داشـته باشـند، نظـارت دوره ای 
صورت می گیرد و حراسـت و بازرسـی 
سـازمان دراین زمینـه، فعال هسـتند. 
نظارت ما برمشـاوران و مراکز مشـاوره 
به دو صـورت اسـت، یکی بـه صورت 
بازدیـد و آشـکار و دیگـری بـه صورت 
نامحسـوس. ما بر تمام مراکز مجوزدار 
به طـور نامحسـوس نظـارت می کنیم 
حتی آن هایی که بهزیسـتی مجوز داده 
است، چراکه مسئولیت هر نوع خدمات 
روانشناسـی با سـازمان روان شناسـی 
اسـت. یعنی ما هم باید مجـوز بدهیم و 

هم نظارت داشـته باشـیم.
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نماینـده مردم آبـادان در مجلس با اشـاره بـه اینکه امدادرسـانی بـه فرماندهی 
وزیر کشـور در متروپل در حال انجـام بوده و آواربرداری سـرعت گرفته اسـت، 
گفت: احتمال ریـزش سـاختمان همجـوار متروپل وجـود دارد بـه همین دلیل 
کار آواربـرداری با احتیـاط انجام می شـود. قطعـًا تلفـات حادثه متروپل بیشـتر 
اسـت چرا که طبقات زیرین کاربری تجاری داشـته و عملیـات عمرانی در حال 
انجام بوده اسـت. سـیدمحمد مولوی با اشـاره به حضـور وزیر کشـور در صحنه 
حادثه متروپـل آبـادان، تصریح کـرد: در حال حاضر همه دسـتگاه ها بـرای آور 
برداری و تونـل زدن به منظور نجات دادن سـایر بازماندگان بـه فرماندهی وزیر 

کشـور در میدان بسـیج شـده اند ولی بـه دلیل شـرایط خاص ریزش سـاختمان 
و خطر احتمال ریزش آوار و سـاختمان همجـوار، کار تونـل زدن و آواربرداری با 
احتیـاط کامل انجـام می گیـرد. نماینده مـردم آبـادان در مجلس با بیـان اینکه 
کار تونـل زدن به زیـر آوار و آوربـرداری سـرعت بیشـتری گرفته اسـت، ادامه 
داد: در حال حاضر مقرر شـده بـا تقویت و اسـتحکام آوربرداری سـاختمان های 
همجـوار، همزمـان نیـز آواربـرداری انجام شـود تـا دسترسـی به طبقـه منفی 
یک و زیریـن نیز انجـام گیرد. مولوی یادآور شـد: سـتاد مدیریت بحران، سـپاه 
و قـرارگاه خاتم االنبیـا نیـز در صحنه حضـور دارند و امکانـات خـود را پای کار 

آورده انـد و پیش بینی می شـود تونـل دسترسـی به طبقـات زیرین زده شـود و 
بتـوان به طبقـات زیرین متروپـل که زیر آوار مانده اسـت، دسترسـی داشـت.

وی اضافـه کرد: متأسـفانه بـا توجه اینکـه عملیـات عمرانی در طبقـات زیرین 
در حـال انجام بـوده و ایـن طبقـات کاربـری تجـاری هم داشـته، پیـش بینی 
می شـود افـراد دیگـری نیـز زیـر آوار باشـند، لـذا در حـال حاضـر نمی تـوان 
آمار دقیقـی تخمیـن زد.مولـوی تأکیـد کـرد: قطعًا بایـد بـا متخلفـان از جمله 
مسـئوالن شـهرداری، نظـام مهندسـی، راه و شهرسـازی و فرمانـدار سـابق 

برخـورد جدی شـود.

قطعًا تلفات حادثه 
متروپل بیشتر است 

گفت و گو با نماینده مردم آبادان 
در مجلس با موضوع ماجرای 
متروپل:

خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

فرونشست ارتباط 
معناداری با کاهش 

آب های زیرزمینی دارد

مشخص کنید که دقیقاً چه چیزی می خواهید
برای دستیابی به اهداف تان ابتدا باید بدانید که چه می خواهید، این امر در مورد 
عشق نیز صدق می کند. ابتدا نیازهای خود در روابط عاشقانه را شناسایی کنید 

و برای رابطه خود هدف تعیین کنید.
از تنها بودنتان لذت ببرید

اگرچه تنهایی طوالنی مدت اصًا توصیه نمی شود و می تواند منجر به 
افسردگی شود، اما اینکه گاهی اوقات تنها باشید خیلی هم خوب و کامًا 
طبیعی است، چه در رابطه عاشقانه باشید و چه نباشید. اگر از این تنهایی به 
عنوان انگیزه ای برای ایجاد تغییرات ضروری به منظور بهبود رابطه استفاده 
کنید، قطعًا تنهایی باعث آزارتان نخواهد شد. بهتر است با گذاشتن وقت و 
توجه بیشتر به روابطی که در آن هستید، و از سرگیری دوباره ارتباط با افرادی 
که در طول زمان ارتباط خود را با آنها از دست داده اید شروع کنید. با شرکت 
در باشگاه ها و گروه های خاصی که به آن عاقه دارید یا مشارکت در جلسات، 

ارتباطات جدیدی ایجاد کنید.
در عشق ورزیدن تعادل را حفظ کنید

اگرچه مناعت طبع و سخاوت چیز بسیار خوب و مثبتی است اما در صورت 
زیاده روی می تواند باعث شود نتیجه عکس بگیرید. بهتر است متعادل باشید 
و به اندازه کافی عشق و عاقه تان را بروز دهید. اما مراقب باشید خیلی هم 
عاقه و احساساتتان را محدود نکنید، چراکه ممکن است طرف مقابل فکر 

کند شما تمایلی به برقراری ارتباط عاطفی با او ندارید.
شروع به صحبت کردن کنید

چگونگی حل مشکات رابطه و کیفیت رابطه وابسته به این است که چگونه 
زوجین با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. برخی مشکات زناشویی به ویژه 
مشکات جزئی و کوچک را می توان خیلی راحت با روشی مشارکتی و 
محبت آمیز بدون دعوا و بحث حل کرد. مشکات جدی تر نیاز به راه حل های 
بزرگتری دارند، اما این رویکرد تنها زمانی مؤثر است که هر دو طرف به اندازه 
کافی در رابطه با اعتماد به نفس و ایمن باشند تا از روش های سازنده نتیجه 
بگیرند. اگر هر دو طرف سرکش باشند، قطعاً به نتیجه نخواهند رسید و رابطه 

دچار صدمه خواهد شد.
خیلی راحت در مورد رابطه جنسی با یکدیگر صحبت کنید

زوج ها معمواًل انتظارات مختلف جنسی دارند و هر زوجی از یک نوع رابطه 
لذت می برد. زوج هایی که به راحتی در مورد مشکات و مسائل جنسی با 
یکدیگر صحبت می کنند در روابط فردی و زناشویی و عاطفی نیز کمتر با 
مشکل مواجه می شوند. توصیه می شود زوجین در مورد مسائل جنسی خیلی 

رک و بی پرده با هم صحبت کنند.
به تفاوت های شخصیتی یکدیگر احترام بگذارید

اگر درونگرا هستید، لزومًا به این معنی نیست که خجالتی هستید، بلکه از 
بحث بیزارید و از فعالیت های بیهوده لذت نمی برید. اگر طرف مقابل شما 
برونگرا باشد، باید به جای بحث سر تفاوت ها، سعی کنید تفاوت ها را شناخته 
و به آنها احترام بگذارید. تمام روابط عاشقانه نیاز به درک شدن، کوتاه آمدن 

و احترام دارند.
روانشناسی مثبت نگر را تمرین کنید

طی تحقیقات انجام شده شادترین زوج ها در روابط خود پنج برابر بیشتر از 
روابط منفی، با یکدیگر تعامات مثبت دارند. شاید تاش برای جبران یک 
تجربه منفی در رابطه تنها با ایجاد یک تجربه مثبت کافی نباشد، چرا که تأثیر 
رفتار منفی به مراتب عمیق تر و بیشتر است. در هر فرصتی از شریک زندگی 
خود حمایت کنید، سپاسگزار او باشید، خطاهای کوچک او را ببخشید، به او 
انگیزه دهید، و برای گذراندن زمان با هم به روش های چالش برانگیز و جذاب 
برنامه ریزی کنید. این پیشرفت ها در تفکر و رفتار مثبت باعث ایجاد رضایت 
بیشتر در رابطه شده و می تواند شما را در زمانی که با مشکات اجتناب ناپذیر، 

درگیری ها و زمان های سخت در آینده مواجه می شوید، سرپا نگه دارد.
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 پریسا جمدی  بهبود زندگی اجتماعی با گسترش 
برقراری ارتباط با دیگران و به دست آوردن تجربیات 
بیشتر، بهترین و اولین راه حل برای پیدا کردن عشق و 
وارد کردن سرگرمی و هیجان به رابطه فعلی تان است. 
در این مقاله قصد داریم به شرح چندین راه برای بهبود 

رابطه بپردازیم.

زندگی سالم

چند پیشنهاد برای بهبود و بهترشدن رابطه با همسر
 عشق، سرگرمی و هیجان

را پیدا کنید

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهان با بیـان اینکه فرونشسـت زمین 
ارتبـاط معنـاداری بـا کاهـش آب هـای 
زیرزمینـی دارد، گفـت: نیـاز اسـت 
وزارت راه وشهرسـازی طـرح جامـع و 
نقشـه راه ارزیابـی خطـر سـازه ها در برابر 

فرونشسـت را تدویـن کنـد.
منصور شیشـه فروش در بیسـت ونهمین 
جلسـه کمیسـیون ویـژه آب و مناطـق 
کم برخـوردار شـورای اسـامی شـهر 
اصفهان که با موضوع فرونشسـت زمین 
برگزار شـد اظهار کـرد: بر مبنـای قانون 
هر دسـتگاه و سـازمانی متولی رسـیدگی 
به یـک موضوع اسـت، بـه طور مثـال در 
زمینه مسـائل زیست محیطی، سـازوکار 
الزم را سـازمان محیـط زیسـت تعییـن 

. می کنـد
وی افزود: قانـون در رابطه بـا پدیده های 
زمین سـاختی ماننـد زلزلـه، رانـش، 
فرونشسـت، وزارت راه و شهرسـازی را 
خطـاب قـرار داده اسـت و ایـن سـازمان 
بایـد در زمینـه ارزیابی خطـر و چگونگی 

تـاب آوری اقـدام کنـد.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهان خاطرنشـان کرد: اخیـراً وزیر راه 
و شهرسـازی در ایـن رابطـه پروتکلی را 
به تمـام زیـر مجموعه هـای وزارت خانه 
ابـاغ کـرده و در ایـن خصـوص وظایف 

هر سـازمان مشـخص شـده اسـت.
شیشـه فروش بـا بیـان اینکـه وزارت 
جامـع  طـرح  بایـد  راه وشهرسـازی 
و نقشـه راه ارزیابـی خطـر سـازه ها در 
برابـر فرونشسـت را تدوین کنـد، تصریح 
کـرد: وزارت نیـرو مکلـف شـده اسـت 
در کارگروهـی بـه نـام »سـازگاری بـا 
کم آبـی« تمـام برنامه هـا بـرای جبـران 
آب سـفره های زیرزمینـی را مشـخص 
کنـد، وضعیـت آبخوان هـا نیـز در ایـن 
زمینـه باید مشـخص شـود که مسـئول 
ایـن موضـوع در اسـتان، شـرکت آب 

منطقـه ای اسـت.
وی تاکیـد کـرد: قانـون بـرای جبـران 
کسـری آبخوان هـا، احیـای رودخانـه و 
نحـوه سـازگاری بـا کم آبـی وزارت نیرو 
و شـرکت آب منطقـه ای و در خصـوص 
وزارت  مهندسـی،  و  فنـی  مسـائل 
راه وشهرسـازی را مکلـف کـرده اسـت.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
امـروز  اگـر  اظهـار کـرد:  اصفهـان 
از  صحبـت  مختلـف  دسـتگاه های 
میـزان دقیـق نـرخ فرونشسـت زمین در 
مکان هـای مختلـف شـهر می کنـد، بـه 
دلیل همت ۱۶ گروه محقق و پژوهشـگر 
بـوده اسـت کـه تحـت مدیریـت بحران 

فعالیـت داشـتند.
شیشـه فروش گفـت: دولـت سـازمان 
زمین شناسـی را مکلف بـه تعیین و پایش 
اطلـس فرونشسـت زمیـن در اسـتان ها 
کـرده اسـت و اصفهـان اولیـن اسـتانی 
بود کـه این اقـدام را انجـام داد. کمیته ای 
تحت عنوان پیشـگیری و کاهـش اثرات 
فرونشسـت زمین تشـکیل شـده است تا 
به این مهـم بپـردازد. مدیـرکل مدیریت 
بحـران اسـتانداری اصفهـان با اشـاره به 
حادثـه متروپـل آبـادان، افـزود: دو گروه 
از سـازمان آتش نشـانی و یـک گـروه از 
هـال احمـر اسـتان اصفهـان بـه محل 
حادثه اعـزام شـده اند کـه به سـگ های 

زنده یـاب مجهـز هسـتند.

فهرست گناهگاران خاموش روشن شد
شناسایی و معرفی 4500 روانشناس وروان درمانگرفاقد مجوز در ایران:

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

بناهای متأثر از فرونشست شناسایی شده است



 دکتـر فـان تـارپ متخصـص و روانشـناس مشـهور 
معامالت بازار سـهام، یک مقالـه دارد کـه در آن می گوید 
بـرای موفقیـت در بازار سـهام باید به شـش نکتـه توجه 
کنیـد. در اینجـا در نظـر داریـم این شـش نکتـه را با هم 
مـرور کنیـم. برخـی از ایـن شـش نکتـه بـا عنـوان راز 
موفقیـت یاد می کننـد اما بـه نظر مـن ایـن نام گذاری ها 
درسـت نیسـت و ممکـن اسـت انتظـار بی جـا بـه وجود 
بیـاورد و حتـی عنـوان راز نوعی ناشـناختگی با خـود به 
همراه دارد و این را در ذهن می آورد که هیچ کس نیسـت 
که شـناخت خوبی در مورد آن داشـته باشـد و برای همه 
ناشـناخته و نامعلوم است و کسی هم نیسـت که بتواند به 
طور کامـل به آن دسـت پیدا کنـد. واقعیت این اسـت که 
برای موفقیـت در بازارهای مالی هیـچ رازی وجود ندارد و 
تنها با تجربه، آموزش و کسـب اطالعات و آگاهی بیشتر 

می تـوان بـه موفقیت و ثـروت دسـت یافت.
۱.میزاناعتمادبهسیستمسرمایهگذاری

نکتـه اول مقـدار اعتمـادی اسـت کـه در سیسـتم 
سـرمایه گذاری بـه دسـت آورده ایـد. یعنـی چـه؟ فرض 
کنید شـما ده معاملـه انجـام داده ایـد کـه ۷ مـورد از آنها 
سـودآور بـوده و بقیـه زیان بـار، قابلیـت اعتمـاد به شـما 
عـدد ۷۰ درصد اسـت. ایـن عـدد نمایانگر آن اسـت که 
در چنـد درصـد از معامله هایی کـه انجـام داده اید، سـود 

کسـب کرده ایـد.
۲.درنظرگرفتنمیزانسـودآورینسـبتبه

میزانضرردهی
به طور مثـال اگر در خرید یک سـهم ۱ درصد سـود کرده 
باشـید و در خرید سـهم دیگری هم ۱ درصد زیـان کرده 
باشـید، اینجا نسبت سـود و زیان شـما یک به یک است. 
اما اگر در یـک معاملـه ۱۰ درصد سـود کرده باشـید و در 
معامله دیگـری ۱ درصد ضرر داده باشـید، اینجا نسـبت 

سـود به زیان ۱۰ به ۱ خواهد بـود. به این نسـبت همواره 
باید توجه داشـته باشـید و تالش کنید آن را تحت کنترل 
بگیریـد. همچنین همـواره باید مقـدار ریسـکی را که در 
یک معامله ممکن اسـت داشـته باشـید، تخمین بزنید و 

بر اسـاس آن تصمیم گیـری کنید.
۳.هزینهانجامیکمعامله

قبـل از ورود بـه یـک معاملـه هزینه هـای آن را تخمین 
بزنید و ببینید آیـا این هزینه ها به سـود احتمالـی می ارزد 
یا نه. هزینه هایـی که ورود بـه یک معامله ممکن اسـت 

داشته باشد، شـامل کارمزد کارگزار و سـودپرداختی بابت 
دریافت وام اسـت. بعضی از افـراد این هزینه هـا را در نظر 
نمی گیرند و تنها آن سـود ممکـن را می بیننـد و حتی اگر 
به سود موردانتظار معامله هم برسـند، هزینه هایی بیشتر 
از سـود پرداخت کرده انـد و در واقع نه تنها سـود نکرده اند 
بلکه متضـرر نیـز شـده اند. اصـل اول و مهمتریـن اصل 

حفظ سـرمایه شـما است.
۴.هـرچندوقـتیکبـارموقعیـتوفرصت
انجامیـکمعاملـهرابـهدسـتمیآورید؟

نکتـه کلیـدی دیگـر ایجـاد موقعیـت و فرصـت بـرای 
سـودآوری اسـت. سـه نکته پیش گفته زمانی مؤثر است 
کـه در فرصت ها و موقعیت های بیشـتری بـه کار گرفته 
شـوند. به این معنا که شـما بایـد موقعیت های بیشـتری 
بـرای سـودآوری ایجـاد کنیـد و بـا در نظـر گرفتـن این 
نـکات سـرمایه گذاری بهتـری داشـته باشـید. اگـر این 
نـکات را بـه کار بگیریـد و موقعیت هـای بیشـتری نیـز 
ایجـاد کنید، مجمـوع این موقعیت هاسـت که شـما را به 

سـودباال می رسـاند.

۵.میزانسـرمایهیاپولیکهبـرایهرمعامله
درنظرگرفتهاید

حجم خریـد نکتـه مهـم دیگری اسـت کـه اثرگـذاری 
نکات قبـل کامـاًل وابسـته بـه ایـن گزینه اسـت. شـما 
اگر بـه درسـتی پیـش برویـد و بـه سیسـتم خـود برای 
سـرمایه گذاری پایبنـد باشـید، هرچـه مقدار بیشـتری از 
سـرمایه تان را برای معاملـه ای هزینه کنیـد، به موفقیت 
بیشـری خواهیـد رسـید. یکـی از علت هایش این اسـت 
کـه هزینـه سـرمایه گذاری در معامله هـای سـنگین تر 
کمتـر اسـت و تصمیم هـای درسـت شـما را پررنگ تـر 

خواهـد کـرد.
۶. اختصاص میزان سرمایه به هر مورد سرمایه گذاری

ایجـاد تنـوع و مدیریـت سـبد سـهام و سـرمایه تان از 
بحث هایی اسـت کـه مربـوط به ایـن نکته اسـت. توجه 
داشته باشید که معامله گران ریسـک های مختلفی برای 
خود در نظر می گیرند و طبـق آن مقدار سـرمایه ای را که 
قرار اسـت بـه یک معاملـه اختصـاص دهند، مشـخص 
می کننـد. البتـه نکتـه حائـز اهمیتـی اکـه اینجـا وجود 
دارد ایـن اسـت کـه بایـد ریسـک را کنتـرل کنیـد. هـر 
سـرمایه گذار حرفـه ای قـادر اسـت میـزان ریسـک را با 
توجه بـه اصـول و متغیرهـای مختلفـی تعیین کنـد، اما 
توجـه دارد کـه کمتریـن ریسـک را بایـد بپذیـرد. وارن 
بافـت می گوید همیشـه بایـد از پذیرفتن ریسـک دوری 
کرد. اگر ریسـکی را قبـول کنید و بـه خطـرات آن توجه 
نداشته باشید، ممکن است سـرمایه تان را از دست بدهید. 
بنابراین اصـل اول و مهمترین اصل حفظ سـرمایه شـما 
اسـت. شـما اگر در انجام معامالت و سـرمایه گذاری این 
شـش نکته را با هم در نظر بگیرید و آن هـا را عملی کنید 
و بعـد وارد معاملـه شـوید، احتمـال موفقیـت خـود را به 

میـزان زیـادی بـاال می برید.
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: با مدیریت بار صنایع، اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

به طورقطع امسال هیچ خاموشی در سطح کشور و اصفهان نخواهیم داشت.
محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تأمین برق استان 
در فصل گرم، اظهار کرد: ۶ خردادماه پیک بار شب استان ساعت ۲۱: ۸ 

دقیقه بود.
وی توضیح داد: در این روز تولید برق استان ۳۹۱۹ مگاوات و مصرف ۴۸۰۷ 
مگاوات بود که مقدار ۸۰۸ مگاوات انرژی از شبکه سراسری وارد استان 

اصفهان شده است.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان همچنین به تولید و مصرف برق در 
کشور طی روز گذشته اشاره کرد و گفت: نیاز مصرف در ساعت پیک کشور 

۴۷ هزار و ۲۰۶ مگاوات بود که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۴۹ هزار 
و ۳۱۰ مگاوات بود. وی افزود: گذشته هوا گرمتر از امسال بود، بنابراین اکنون 
نزدیک ۲ هزار مگاوات نیاز مصرفی برق کشور کمتر است. نوحی درباره 
اینکه تابستان امسال خاموشی خواهیم داشت یا خیر؟ اظهار کرد: امسال با 
مدیریت بار صنایع، هیچ برنامه خاموشی برای مشترکین خانگی در کشور 
نخواهیم داشت. وی همچنین تصریح کرد: فصل گرم امسال در اصفهان 
اصاًل خاموشی برق نخواهیم داشت. سخنگوی صنعت برق استان اصفهان 
با اشاره به اینکه هنوز طرح مدیریت بار صنایع انجام نشده است، تأکید کرد: از 
۱۵ خردادماه قرار است مدیریت بار صنایع آغاز شود و این طرح تا ۱۵ شهریور 

ادامه خواهد داشت.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

تابستان امسال خاموشی نداریم

معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه باتجربه امتحانات 
دی ماه و برگزاری کالس های 
این لحظه مشکل  تا  حضوری، 
امتحانات  برگزاری  در  خاصی 
مدارس نداشته ایم، گفت: از مدیران 
و معلمان مدارس خواسته ایم در 
طرح سؤاالت و برگزاری امتحانات 
برای دانش آموزان تسهیلگری کنند.

سید احمد بنی لوحی با اشاره به اینکه 
امتحانات پایان سال، از اول خردادماه 
در تمام مدارس استان شروع شده 
است، اظهار کرد: امتحانات هماهنگ 
مدارس در سه سطح برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امتحانات نهایی پایه 
دوازدهم از اول تا ۲۸ خرداد به صورت 
کشوری برگزار می شود، گفت: حدود 
۳۹ هزار نفر از دانش آموزان پایه 
دوازدهم رشته های نظری یعنی 
رشته های ریاضی، تجربی، ادبیات 
و معارف در این امتحانات شرکت 

می کنند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش وپرورش استان با بیان اینکه 
دومین سطح امتحانات هماهنگ 
به صورت استانی در پایه نهم برگزار 
می شود، افزود: این امتحانات از اول 
تا ۲۲ خرداد برگزار می شود. حدود 
۷۱ هزار دانش آموز ساعت ۱۰ صبح 
به صورت هماهنگ در سراسر استان 
طبق برنامه اعالمی، امتحاناتشان در 

حال برگزاری است.
وی با اشاره به برگزاری امتحانات 
به صورت  دانش آموزان  دی ماه 
حضوری، گفت: مشکالت و مسائلی 
که ممکن بود پیش آید در امتحانات 
دی ماه مرتفع شد و در حال حاضر 
امتحانات با وضعیت بهتری در 
حال برگزاری است، ضمن اینکه 
کالس ها از ۱۴ فروردین به صورت 
حضوری بود و بسیاری از مشکالتی 
که پیش بینی می شد در امتحانات 

ایجاد شود، مدیریت شد.
بنی لوحی با بیان اینکه در حال حاضر 
طبق گزارش ها و بازدیدهای میدانی 
اداره کل و نواحی و مناطق آموزش 
و پرورش تاکنون مشکل خاصی 
در برگزاری امتحانات پیش نیامده، 
گفت: ضمن اینکه از همکاران 
خواسته ایم با برگزاری کالس های 
ویژه و رفع اشکال قبل از هر امتحان 
تا حد ممکن اشکاالت دانش آموزان 

را برطرف کنند.
وی ادامه داد: یک سری امتحان 
داخلی برای پایه های هفتم و هشتم و 
دهم و یازدهم داریم که برنامه ریزی 
است.  مدارس  شورای  با  آن 
خوشبختانه تا این لحظه مشکل 
خاصی در برگزاری امتحانات مدارس 
نداشته ایم. در امتحانات دی ماه که 
بعد از دو سال امتحانات حضوری 
برگزار شد، مشکالتی داشتیم، اما 
اکنون باتجربه امتحانات دی ماه و 
برگزاری کالس های حضوری، 

تقریباً مشکلی وجود ندارد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش وپرورش استان با بیان 
اینکه مدیران و معلمان از شرایط 
دانش آموزان آگاه هستند، گفت: 
معلمان هر روز با دانش آموزان 
در ارتباط بوده اند و خودشان هم 
فرزندانی دارند. ما هم از آن ها 
سؤاالت  طرح  در  خواسته ایم 
برای  امتحانات  برگزاری  و 

دانش آموزان تسهیلگری کنند.
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مشکلی در روند 
برگزاری امتحانات 
مدارس نداشته ایم

 معاون اداره کل آموزش
و پرورش استان اصفهان:

چندراهوشیوهبرایموفقیتدربازارهایمالیکهبهتراستبدانید؛

رونمایی از شش رازموفقیت دکتر فان تارپ

مریـممحسـنی »تـا رفـع نواقـص، سـمند و تیبـا شـماره گذاری 
نمی شـوند.« این حـرف را مدیـر کل دفتـر نظـارت براجرای اسـتاندارد 
صنایـع فلزی سـازمان ملـی اسـتاندارد دریـک برنامـه تلویزیونی گفت 

ویـک روز بعـد واکنـش برانگیز شـد.
مدیـر کل دفتر نظـارت بر اجـرای اسـتاندارد صنایع فلزی سـازمان ملی 
اسـتاندارد گفته بود به تشـخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبار گواهینامه 
تأییـد، تمدید اعتبـار تیبا و سـمند منوط بـه رفع نواقص یاد شـده اسـت 
و معاون مهندسـی پلیس راهـور نیز شـماره گذاری ایـن خودروهـا را به 
ارائـه مسـتندات کامـل و ارائـه تأییدیه سـازمان ملـی اسـتاندارد منوط 

کرده اسـت.
مهدی انگورج، مدیر کل دفتر نظـارت بر اجرای اسـتاندارد صنایع فلزی 
سـازمان ملی اسـتاندارد، در یـک برنامـه تلویزیونی درباره حذف سـمند 
و تیبا از فهرسـت تمدید اعتبار سـازمان ملی اسـتاندارد، گفت: سـازمان 
ملی اسـتاندارد به وکالت از مردم مدعـی العموم کیفیت اسـت نه متولی. 
منشـاء این گزارشات می تواند از سـه طریق باشـد یکی گزارشات واصله 
مردمی، دوم آمار و اطالعاتی که از تعمیرگاه هـای خدمات پس ازفروش 
خودروسـازها درارتباط با تعویض قطعـات وخرابی سیسـتم ها و... وجود 
دارد وسـومی بر اسـاس ارزیابی که شـرکت های بازرسـی سـازمان ملی 

اسـتاندارد ایران ازآن طریق اتفـاق افتاد.
وی با اشـاره بـه تعهـد ۱۵ مـاده ای خودروسـازها ومهلت قانونـی برای 
رفع نواقص، اظهـار کرد: تاکنون سـی. او. پـی )تأیید ایمنی( بـرای انواع 
خودروهای سـواری، تجاری، فنـی، تریلرها و موتورسـیکلت به صورت 
سـالیانه صادرمیشـد، امـا بـرای تشـدید نظـارت بـر حـوزه کیفیـت که 
خواسـت مردم و شـان مردم اسـت زمان صـدور آن به یک مـاه کاهش 
یافت. انگورج همچنین بـا بیان اینکه یکی از چالشـها در ارتبـاط با تأیید 

انطبـاق درابتـدای تولیـد محصـول، طراحی و محصول سـاخته شـده، 
کیفیت، ایمنی زیسـت محیطی و عملکردی اسـت، گفت: یعنی درزمان 
شـروع کار تأیید نوع خودرو و بعد از آن در طـول دوران درطی تولید انبوه 

نیـز ارزیابی می شـود تا بـا خـودروی اولیه تطبیق داشـته باشـد.
وی همچنین با اشـاره به تاکید رئیس جمهوردرشـورای عالی اسـتاندارد 
مبنی بر احیـای همه ۹ اسـتاندارد تعلیق شـده در دولت قبـل باید، گفت: 
ضمن اینکـه خودروسـاز قبـل از اینکـه تمدیـد اعتبـار را دریافـت کند، 
نبایـد حتی تبلیـغ کند چه برسـد به پیـش فروش کـه خود ایـن موضوع 

غیرقانونی اسـت.
•ایرادسمندوتیباچیست؟

 به گفته این مقام مسـئول عمـوم ایـرادات پرتکرار خودروهای سـمند و 
تیبا، در انتقـال قدرت در سیسـتم موتـور، در بدنه، رنگ خودرو، سیسـتم 
فرمـان و چراغهـا بـود. دیدگاه هـای مشـتریان عـالوه بـر موضوعـات 
اسـتانداردی جمع آوری شـد وبـا لحـاظ آنها، ایـن خودروها ازفهرسـت 
صدورتاییدیه هـای ایمنـی، خـارج شـدند. مدیـرکل دفترصنایـع فلزی 
سـازمان ملـی اسـتاندارد همچنین گفت: بـه تشـخیص دفترتخصصی 
تمدیـد اعتبـار گواهینامه تأییـد، مربـوط به رفع نواقص یاد شـده اسـت. 
موضوعی کـه معاون مهندسـی پلیـس راهـور نیز شـماره گـذاری این 
خودروهـا را به ارائه مسـتندات کامـل و ارائه تأییدیه سـازمان اسـتاندارد 

منـوط کرده اسـت.
•سمندوتیباشمارهگذارینمیشود

در ادامـه این برنامـه، سـرهنگ محمدعلـی زارع معاون فنی مهندسـی 
پلیس راهورنیزگفـت: با توجـه به اینکه سـمند و تیبـا درحـال حاضر در 
لیسـت تأییدیه اسـتاندارد وجـود ندارند، پلیـس هم براسـاس آن تکلیف 
قانونـی، قطعاً خودروهایـی را که بی کیفیت اسـت و نقص و مشـکالتی 

دارند شـماره گـذاری نخواهـد کرد.
وی افـزود: درقانـون بـرای هردسـتگاه تکلیـف مشـخص شـد و بـر 
اسـاس آن نیـروی انتظامـی جمهوری اسـالمی ایـران مکلف اسـت 
پـس از اخـذ تاییدیه های سـازمان ملـی اسـتاندارد و سـازمان محیط 
زیسـت به شـماره گـذاری خـودرو اقـدام کنـد. همچنین اگـر نقصی 
در رابطـه بـا خـودرو و یـا راه توسـط کارشناسـان تصـادف بررسـی و 
مشـخص شـود، افرادی که قصور دارند قصورشـان لحاظ و به مراجع 

صالـح معرفـی خواهند شـد.
•بعدازرفعتعهدات،تولیدسمندمتوقفمیشود

محسـن رضایی منـش، معـاون تحقیقـات و طراحی ایـران خـودرو نیز 
درادامه با اشـاره بـه تعهدات این شـرکت گفـت: مشـتریانی، مخصوصًا 
در حوزه تاکسـیرانی، ثبـت نام کـرده بودنـد. بنابرایـن بعـد از اینکه این 
تعداد تعهد را تولید کردیم و به دسـت مشـتریان رسـاندیم، تولید سـمند 

ازدسـتورکارخارج خواهد شـد.
•قرارنبودتولیدتیبا۲متوقفشود

 مهـدی پازوکـی، معـاون مهندسـی گـروه سـایپا نیزگفـت: قطعـًا 
خودروسـازان بایـد ازالزامات اسـتانداردی تبعیـت کنند، امـا اینکه خلق 
السـاعه اعالم کنیم خودروبـه خاطرعیـوب پرتکراربه خـودروی ناایمن 
تبدیـل شـده، متوجه ایـن موضـوع نمی شـوم. ضمـن اینکـه در راهبرد 
هیچ خودروسـازی نیسـت که خودروی نا ایمنی را کشـف کند و تحویل 

مشـتری بدهد.
وی ادامـه داد: سـال ۱۳۹۸ برنامـه مدونـی به خودروسـازان ابالغ شـد 
و خودروسـازروی آن کار می کنـد. حـاال حسـب یـک شـرایط جدید و 
بـدون آن اجماعـی که شـورای عالـی اسـتاندارد بـه عنـوان محوریت 
شکل داده، سـازمان اسـتاندارد اعالم کرده می خواهد این اسـتانداردها 

را تعلیق کند. براسـاس دسـتور مدیریت ارشـد شرکت سـایپا خودروی 
تیبا تـا انتهای سـال از خـط تولید خـارج می شـود، اما بـرای تیبـا ۲ این 

برنامه را نداشـتیم.
•خودروسـازانداخلیانگیـزهایبـرایافزایشکیفیتو

کّمیتخـودروندارند
عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس خودروسـازان داخلی انگیزه ای 
برای افزایـش کمیت و کیفیـت خـودرو ندارند زیـرا مردم ناچارنـد برای 
خریـد خودروهـای بی کیفیـت و گـران کنونی نیـز صف بکشـند. علی 
جدی با اشـاره بـه نابسـامانی بازارخودرودرسـالهای اخیرگفـت: صنعت 
خودروسـازی بـا ۳ مشـکل کیفیـت، کّمیـت و قیمت روبـه رو اسـت؛ از 
آنجا کـه نیاز کشـور سـاالنه حـدود یـک میلیـون و ۵۰۰ هزار دسـتگاه 
اسـت اما تولید خودروسـازان در بهترین حالـت نیز کمتـر از یک میلیون 
دسـتگاه اسـت، باید بخشـی از این کمبود بـا واردات رفع شـود. نماینده 
مردم شـیروان در مجلس شـورای اسـالمی افزود: خودروسـازان داخلی 
انگیـزه ای بـرای افزایـش کّمیـت و کیفیـت خـودرو ندارنـد زیـرا مردم 
ناچارنـد بـه دلیـل کمبـود خـودرو بـرای خریـد خودروهـای بی کیفیت 
و گـران کنونـی نیـز صـف می کشـند. وی اضافـه کـرد: بـرای ترغیب 
خودروسـازان به افزایـش کیفیت و رشـد تیراژ تولیـد باید در بـازار داخل 
رقابت ایجاد شـود کـه برای تحقـق این مهم ازیک سـو بایـد از ظرفیت 
بخش خصوصی اسـتفاده شـود و از سـوی دیگربسـترواردات خـودرو را 
فراهم کـرد. این نماینده مردم در مجلـس یازدهم درباره شـرایط واردات 
خـودرو، توضیـح داد: واردات باید بـه گونه ای انجام شـود که ازیک سـو 
نیاز بـازار تأمیـن و بـا انتقـال تکنولـوژی و فنـاوری روز دنیا زمینـه ارتقا 
کیفیـت فراهـم شـود و از سـوی دیگر بـرای صنعـت خودروسـازی نیز 

آسـیبی ایجاد نشـود.

عدم تمدید اعتبارگواهینامه تیبا و سمند منوط به رفع نواقص؛

تیبا و سمند فعاًل نخریدنی!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی
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