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شورای شهر اصفهان به مالکان ساختمان های غیر ایمن هشدار داد:

اولتیماتومبهامنیتسازهها

رئیس اداره مسافر راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان مطرح کرد:

ناوگاناتوبوسرانیاصفهاننیازمندنوسازی
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 اخبار اصفهان  مقالـه دکتر مسـعود آیت اللهی 
مهرجردی، استاد دانشکده شیمی دانشـگاه اصفهان با 
همکاری دکتـر محمد مفیدفـر که درگـروه تحقیقاتی 
پروفسـور ریچارد زر )Richard N. Zare( در دانشگاه 
 Journal of اسـتنفورد انجام گرفته اسـت، در مجلـه
the American Chemical Society بـا ضریب 
تأثیـر 15/4 از انتشـارات انجمـن شـیمی آمریـکا بـه 

چاپ رسـید.
ریزقطرک هـای آب بـه عنـوان ریزواکنشـگاه هـای 
شـگفت انگیز، موضوعی اسـت که مورد بررسـی دکتر 
آیت اللهی اسـتاد دانشـکده شـیمی دانشـگاه اصفهان 

قـرار گرفته اسـت.
وی در ایـن بـاره اظهار داشـت: همواره سـؤاالتی نظیر 
ایـن کـه چگونـه زیسـت مولکول هـای اولیه بـر روی 
زمین به وجود آمده اسـت، ذهـن دانشـمندان را به خود 
مشـغول نموده اسـت. یکـی از مهمترین سـرنخ هایی 

کـه دانشـمندان در این زمینه کشـف نموده انـد، تفاوت 
شـگفت انگیز سـرعت انجام واکنش های شیمیایی در 
مـرز آب-هوا بـه ویـژه در ریـز قطرک هـای آب با قطر 
کمتـر از 20 میکرومتـر نسـبت بـه تـوده آب می باشـد 
که بـه القـاء میـدان الکتریکـی فـوق العـاده قـوی در 

ریزقطرک هـا ربـط داده می شـود.
دکتـر آیـت اللهـی در ادامـه افـزود: در راسـتای ایـن 
تحقیقـات، پژوهشـی بـا همـکاری تیم هایـی از 
دانشـگاه های اصفهـان و اسـتنفورد انجـام گرفـت 
کـه تشـکیل خـود بخـود هیـدروژن پرواکسـید در 
ریزقطرک هـای آب، بدون حضـور هر گونـه کاتالیزور 

یـا میـدان خارجـی بررسـی شـده اسـت.
وی تصریح کرد: در این مطالعـه، آب MW-cm 18 از 
طریق یک لولـه مویینه و بـه کمک گاز نیتـروژن فوق 
خالص مه پاشـی شـد تا ریزقطرک هـا تشـکیل گردد. 
در ادامـه تجزیـه ریزقطرک هـای جمـع آوری شـده، 

توسـط رزونانـس مغناطیسـی هسـته و همچنین 
روش اسـپکتروفلورومتری، وجود هیدروژن پراکسید را 
در سـطح غلظتی از 0/3 تـا 1/5 میکروموالر، بسـته به 

شـرایط آزمایش نشـان داد.
استاد دانشکده شیمی دانشـگاه اصفهان، ادامه داد: این 
یافته ها نشـان می دهد که ریزقطرک هـا، توانایی تولید 
هیدروژن پراکسـید، به صورت خودبخودی و بدون نیاز 

به هر گونه کاتالیزوری، را دارا می باشـند.
گفتنی اسـت: نتایج ایـن پژوهش که در طـول فرصت 
مطالعاتی پروفسـور مسـعود آیت اللهی مهرجـردی از 
دانشـگاه اصفهـان و با همـکاری دکتر محمـد مفیدفر 
 Richard( در گـروه تحقیقاتـی پروفسـور ریچـارد زر
N. Zare( در دانشـگاه اسـتنفورد صـورت پذیرفته در 
 Journal of the American Chemical مجلـه
Society با ضریـب تأثیـر 15/4 از انتشـارات انجمن 

شـیمی آمریـکا به چاپ رسـیده اسـت.

و  اجتماعـی  معـاون  اصفهـان   اخبـار   
مشـارکت های مردمـی سـازمان فرهنگـی اجتماعی 
ورزشـی شـهرداری اصفهـان از شـروع فصـل جدید 
برنامه هـای مرکـز تخصصی خانـواده در پسـاکرونا با 
دو برنامه »لوبیای سـحر آمیز« و »با همـان« خبر داد.

سـعید امامی اظهار داشـت: با توجه به اینکـه فرزندان 
و همسـران دو رکـن اساسـی هـر خانـواده هسـتند، 
دو برنامـه لوبیـای سـحر آمیـز یکـی در خصـوص 
تربیت فرزنـد و با همـکاری اداره رویدادهـای معاونت 
اجتماعـی، خانـه کـودک و فرهنگسـرای پرسـش و 
دیگـری »بـا همـان« در خصـوص روابط همسـران 
در مرکـز تخصصـی خانـواده و بـا همـکاری اداره 

رویدادهـای معاونـت اجتماعـی طراحی شـده اسـت.
وی افـزود: امروز خروجـی همه آمار و تحلیل مسـائل 
اجتماعی مـا را بـه بنیادی تریـن نهـاد اجتماعی یعنی 
خانواده می رسـاند و اگر خانواده بتواند کارکرد مطلوب 
خـود را داشـته باشـد خـود بعنـوان پدافند غیـر عامل 
اجتماعـی عمـل می کنـد و بـه نوعـی ضربـه گیـر 

اجتماعی اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای فائق آمـدن بر مسـائل اجتماعی 
در نهـاد خانـواده، به نظـر می رسـد نیازمنـد روانکاری 
و بهبـود روابط همسـران و بهسـازی در فرآیند تربیت 
فرزنـد هسـتیم کـه در همیـن راسـتا ایـن دو برنامـه 

طراحی شـده اسـت.

امامـی خاطرنشـان کـرد: برنامـه »لوبیـای سـحر 
آمیـز« و »بـا همـان« بـا جامعـه هدفـی بـه وسـعت 
بیـش از هفتصد هـزار خانـوار اصفهانی طراحی شـده 
کـه بصـورت هفتگـی سـه شـنبه ها و چهارشـنبه ها 
از سـاعت 20: 30 الـی 23 در مـکان بـاغ نـور برگـزار 

. می شـود
گفتنـی اسـت؛ جلسـه اول برنامـه لوبیای سـحرآمیز 
بـا موضوع"با فرزنـد لجباز و ناسـازگارم چـه کنم"10 
خرداد و جلسـه دوم برنامه باهمان با موضوع "همسرم 
قدردان زحماتم نیسـت، چه کنم"11 خـرداد با حضور 
دکتـر سـیما فردوسـی ویژه عمـوم بـه صـورت آزاد و 

رایگان برگـزار خواهد شـد.

 انتشار نتایج تحقیقات استاد دانشگاه اصفهان در معتبرترین مجله شیمی دنیا

شروع فصل جدید برنامه های خانواده محور در باغ نور

 اخبار اصفهـان  رئیس اداره فرهنگـی اجتماعی 
شـهرداری منطقـه 12 اصفهـان از برگـزاری رویداد 
»نواهـای رئوفانـه« با هـدف توانمندسـازی و رشـد 
گروه هـای سـرود در منطقـه شـمال شـهر اصفهان 

خبـر داد.
وحیـد خسـروی در ارتبـاط بـا رویـداد »نواهـای 
رئوفانـه« اظهـار داشـت: ایـن رویـداد بـا هـدف 
توانمندسـازی گروه های سـرود منطقه شـمال شهر 
اصفهان به مناسـبت میالد با سـعادت امـام رضا )ع( 

و دهـه کرامـت برگـزار می شـود.

وی افـزود: گروه های سـرود ثبت نـام کننـده در این 
رویـداد، هـر کـدام یک قطعـه سـرود مرتبط بـا دهه 
کرامـت آمـاده می کننـد و در زمـان انجـام تمرینات 
آماده سـازی بـه همـراه مربـی، از سـوی داوران کار 
آن ها مـورد ارزیابـی قرار می گیـرد و نکات آموزشـی 

بـرای بهبـود کار مطرح می شـود.
وی ادامـه داد: پـس از بازدیـد از تمرینـات، همـه 
گروه هـای سـرود در روز برگـزاری رویـداد، در 
فرهنگسـرای قدس حاضر می شـوند و اجرای نهایی 
آن هـا مـورد بررسـی هیئـت داوران قـرار می گیـرد.

خسـروی بـا اشـاره بـه توانمندسـازی گروه هـای 
سـرود، تصریح کـرد: در ایـن رویـداد بهتریـن گروه 
منتخب اعالم نمی شـود بلکـه گروهی که از شـروع 
دوره تمریـن تـا اجـرای نهایـی، بیشـترین رشـد را 

داشـته بـا رأی داوران برگزیـده می شـود.
وی گفت: جوایـز برترین های این رویـداد به صورت 
حمایتی اسـت، یعنی با هدف کمک به اجـرا و تأمین 
هزینه هـا، حمایت هایـی از سـوی اداره فرهنگـی 
اجتماعـی شـهرداری منطقـه 12 صـورت خواهـد 

گرفـت.

نواهای رئوفانه از شمال شهر به گوش می رسد

 
 مصرف فرهنگی به میزان زیادی مرتبط با 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ویژگی های 
شهروندان و خاستگاه خانوادگی آن هاست. دلیل 
اصلی برای این ارتباط این واقعیت است که مصرف 
فرهنگی نیاز به منابع فرهنگی دارد که از نسلی به 
دیگری منتقل می شوند. منابع فرهنگی، همچنین 
به عنوان سرمایه فرهنگی نام برده شده که معمواًل 
شامل دانش فرهنگی و هنری، آداب مناسب و 
شایسته، پیچیدگی شناختی و ذائقه »خوب« هستند. 
مهم ترین عاملی که می تواند منجر به افزایش میزان 
مصرف فرهنگی در شهر شود ارتقاء سطح فرهنگ 
شهروندی و درواقع داشتن فرهنگ مصرف فرهنگی 

از سوی شهروندان است. این مهم در گرِو وجود 
»شهروند فرهنگی« و به تعبیری دیگر »شهروند 
خالق« است. به عبارت دیگر، ارتقاء سطوح خالقیت 
فرهنگی شهروند، به معنای ارتقاء سطوح فرهنگ 
مصرف فرهنگی و در نتیجه شکوفایی اقتصاد 
فرهنگی در شهر خواهد بود. تحوالت چند دهه 
اخیر در مسیر اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن 
عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از 
این رو، فرهنگی شدن شهروندی نیز امری اجتناب 
ناپذیر شده است. شهروندی مقوله ای منتزع یا جدای 
از فرهنگ شهروندان نیست. برای داشتن شهروندان 
فعال، باید مؤلفه ها و معنای شهروندی برخاسته 

از فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظات 
حقوقی یا تاکید یکسویه بر آرمان های ایدئولوژیک. 
الزمة حل مسائل شهری، بحران های شهرنشینی 
و اصالح رفتار شهروندان، وجود یک فرهنگ و به 
تبع آن فعالیت های فرهنگی مناسب شهروندی و 
شهرنشینی است. همه اجزای یک زندگی شهری باید 
با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناسبات اجتماعی 
شهر، تاسیسات شهری، نظام حمل و نقل، کالبد شهر 
و کاربردهای شهری سعی کنند تعادل الزم را به وجود 
آورند. شهروندی یک مفهوم پویاست، که برای تأمین 
واقعی اش باید به فراسوی دولت بسط یابد و فرهنگ 

را در بررسی آن مورد توجه قرار داد.

مهردادجم
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

الزمه شهر توسعه یافته شهروند فرهنگی است
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شورای شهر اصفهان به مالکان ساختمان های غیر ایمن هشدار داد:

 اولتیماتوم
به امنیت سازه ها

توسط یک شرکت فناور در نجف آباد انجام شد؛

ضدعفونی کردن هوا با محصول بومی 
»پالسمای الکترونیکی سرد«

چگونه باید خشم و ناامیدی در رابطه را کنترل کنیم؟

 ٣ اصل
برای یک عمر
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معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی استان:

 قیمت مرغ در اصفهان
شکسته شد

منبع: ایرنا

چهره روز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان:

۶بنایتاریخیاصفهاندرانتظار
ثبتدرفهرستآثارملی
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 اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی اصفهان 
اعالم کـرد: ۶ بنای تاریخی در اسـتان بمنظور ثبت در فهرسـت 
آثار ملـی کشـور برگزیـده و پرونده آنهـا تدوین و مستندسـازی 

شـده است.

 آگهى مناقصه عمومى

 آگهى مناقصه عمومى

شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 31 تاریخ 1401/1/22 شوراى اسالمى شهر نسبت به انجام عملیات لکه گیرى و آسفالت معابر 
سطح شهر با اعتبارى بالغ بر 10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام 

نماید فلذا متقاضیان مى توانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
2- مهلت تحویل اسناد: 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى 1- مهلت دریافت اسناد و مدارك: 10 روز پس از درج نوبت اول آگهى  

3- شرایط مناقصه
4- سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکى و یا وجه نقد واریزى به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات 

بنام شهردارى نیاسر
5- در صورتى که برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونى و انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید.
6- شهردارى در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهردارى مى باشد.
8- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 31 تاریخ 1401/1/22 شوراى اسالمى شهر نسبت به انجام عملیات آسفالت معابر اصلى و فرعى 
خیابانهاى سطح شهر با اعتبارى بالغ بر 25/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام 

نماید فلذا متقاضیان مى توانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
2- مهلت تحویل اسناد:  10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى 1- مهلت دریافت اسناد و مدارك:  10 روز پس از درج نوبت اول آگهى   

3- شرایط مناقصه
4- سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکى و یا وجه نقد واریزى به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات بنام شهردارى 

نیاسر
5- در صورتى که برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونى و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید.
6- شهردارى در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.    

8- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است. 7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهردارى مى باشد. 

احسان کوزه گر آرانى- شهردار نیاسر
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شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 
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 فرمانده دانشگاه امیرالمؤمنین )ع( نیروی 
زمینی سلپاه پاسلداران انقاب اسلامی 
گفت: بیلش از ۸۰۰ دانشلجوی دانشلگاه 
امیرالمؤمنیلن اصفهلان در قاللب دوی 
امدادی به َمرقلد مطهر امام خمینلی )ره( 

اعلزام می شلوند.
سرتیپ دوم پاسلدار مهدی سرور، در جمع 
خبرنگاران در مجتمع مطبوعاتی اصفهان 
اظهار داشلت: »کاروان عاشلقان حسینی 
زائلران خمینلی« ُمتشلکل از جمعلی از 
دانشلجویان و فراگیران دانشگاه حضرت 
امیرالمؤمنیلن )ع( نیلروی زمینلی سلپاه، 
امسلال بلرای بیسلت و چهارمیلن سلال 
در ایلام سلالگرد ارتحلال حضلرت املام 
)ره( در روز دهلم خلرداد از مبداء گلسلتان 
شلهدای اصفهلان در ملدت چهلار روز، 
مسلیر اصفهلان تلا مرقلد مطهلر را طی 

می کننلد.
وی ادامله داد: این کاروان مسلافت حدود 
۶۰۰ کیلومتری ایلن مسلیر را از روز دهم 
تا سلیزدهم خلرداد جلاری، از ده ها شلهر 
و روسلتای اسلتان های اصفهلان، قلم و 
تهلران در ایلن ملدت به صلورت دوی 

املدادی عبلور می کنلد.
فرمانده دانشگاه امیرالمؤمنین )ع( نیروی 
زمینی سپاه اظهار داشلت: زیارت و تجدید 
پیمان با شلهدای گرانقدر و عطرافشلانی 
گلزار شلهدای شهرها و روسلتاها در طول 
مسلیر، ختم ۱۴ میلیون صلوات به تاسلی 
از رزمنلدگان دوران دفلاع مقلدس بلرای 
سلامت و تعجیلل در فلرج، شلادی روح 
امام و شهدا، سلامت رهبر معظم انقاب 
و نابلودی دشلمنان اسلام از مهمتریلن 
برنامه هلای ایلن کاروان در طلول مسلیر 

اسلت.
وی اضافه کلرد: حضور در منازل شلهدا و 
دیدار با خانواده معظم شلهدا در شهرهای 
کاشلان، آران و بیلدگل و قلم و حضلور 
در مسلاجد و دیلدار بلا ملردم شلهیدپرور، 
علملا، مسلووالن و روحانیلون شلهرها و 
روسلتاها در طول مسلیر حرکلت، از دیگر 

برنامه هلای ایلن کاروان اسلت.
سلرتیپ دوم سلرور، تقرب به درگاه خدا و 
سر سلپردن در راه پیمان او و تعظیم شعائر 
الهی و شرکت در مراسلم بزرگداشت سی 
و سومین سلالگرد ارتحال حضرت امام را 
از مهمتریلن اهداف حرکلت کاروان دوی 
املدادی عاشلقان حسلینی )ع( و زائلران 

خمینی )ره( اعلام کرد.
وی بیان کرد: بزرگداشلت راه، خط، هدف 
و مرام و شلناخت بیشلتر ابعاد شلخصیت 
حضرت امام بله جوانان بویژه نسلل های 
دوم و سلوم سلپاه و تجدید بیعت بلا رهبر 
معظم انقاب از دیگر اهلداف این کاروان 

ست. ا
بله گفتله وی، انجلام رزمایلش بلزرگ 
فرهنگی، معنلوی، انقابی و حماسلی در 
سلطح شلهرهای طلول مسلیر به منظور 
اعام پشتیبانی سپاه از نیروهای انقابی، 
مؤملن و حلزب اللهلی و اعلام برائلت از 
دشلمنان قسلم خلورده انقلاب و ایجلاد 
آمادگی همه جانبه بیلن نیروهای انقابی 
سلپاه برای دفاع از انقاب و دستاوردهای 
آن در مواجهله با دشلمنان قسلم خلورده 
نظلام از دیگر اهلداف برگلزاری این دوی 

املدادی محسلوب می شلود.

۸۰۰ دانشجوی درقالب 
دوی امدادی به َمرقد 

امام اعزام می شوند

فرمانده دانشگاه امیرالمؤمنین )ع( 
 نیروی زمینی سپاه پاسداران

انقالب اسالمی:

حسللین ایراندوسللت در گفت وگللو بللا خبرنللگار مهللر اظهللار داشللت: 
نللرخ مصللوب هرکیلوگللرم مللرغ گللرم اگللر چلله ۵۹ هللزار و ۸۰۰ 
تومللان در کشللور تعییللن شللده امللا بللا توجلله بلله اینکلله بللا فراوانللی 
عرضلله روبلله رو شللدیم قیمللت مللرغ در اسللتان اصفهللان کاهللش 

یافللت.
وی بللا بیللان اینکلله قیمللت مللرغ زنللده شللب گذشللته هللزار تومللان 
ارزان شللد، افللزود: نللرخ هللر کیلوگللرم مرغ گللرم نیللز ۴۴ هللزار و ۵۰۰ 

تومللان بللرای مصللرف کننللده تعییللن شللد.
معللاون بهبللود تولیللدات دامللی سللازمان جهللاد کشللاورزی اسللتان 
اصفهللان بللا اشللاره بلله خریللد تضمینللی مللرغ مللازاد در بللازار، ابللراز 
داشللت: گوشللت مللرغ بلله انللدازه کافللی و البتلله مللازاد بللر نیللاز، 
موجللود اسللت و تاکنللون پشللتیبانی امللور دام بیللش از یللک هللزار تن 

مللرغ مللازاد بللر نیللاز را خریللداری کللرده اسللت.
• ارسال مرغ از اصفهان برای تمام نقاط کشور

ایراندوسللت اداملله داد: بلله هملله اسللتان ها بللرای صللادرات مللرغ 
گللرم و منجمللد اعللام آمادگللی کردیللم و حتللی مللرغ زنللده نیللز 
ارسللال کردیللم؛ همچنیللن برای صللادرات مللرغ به خللارج از کشللور از 
جمله کشللورهای همسللایه عللراق و افعانسللتان و حاشللیه خلیج فارس 
... نیللز در حللال برنامه ریللزی هسللتیم کلله بخشللی از مللرغ مللازاد از 

طریللق شللرکت پشللتیبانی امللور دام صللادر شللود.
وی بللا اشللاره بلله تولیللد روزانلله بیللش از هللزار تللن مللرغ زنللده در 
اسللتان اصفهللان، تولیللد اسللتان در دوماهلله نخسللت سللال جللاری را 
فللوق العللاده توصیللف کللرد و گفللت: بللا توجلله بلله حجللم جوجه ریزی 
تللاش می کنیللم در خللرداد مللاه نیللز هملله جوجه هایللی را کلله وارد 
سللالن می شللود، حفللظ کنیللم و بللا تأمیللن نهللاده و نقدینگللی بللرای 
مرغللداران و حمایللت از آنللان بلله ایللن قشللر بللرای تولیللد امنیللت 
خاطللر دهیللم کلله بابللت جوجلله ریللزی و تغییللر ارز ترجیحللی بلله 

نیمایللی نگرانللی نداشللته باشللند.
معللاون بهبللود تولیللدات دامللی سللازمان جهللاد کشللاورزی اسللتان 
اصفهللان اضافلله کللرد: در جلسللاتی کلله بللا تولیللد کننللدگان داشللتیم 
بلله آنللان نسللبت بلله حمایللت دولللت اطمینللان خاطللر داده شللد کلله 
بللا شللدت و قللوت قبللل جوجلله ریللزی را اداملله دهنللد و جلسللاتی نیز 
در قللرار گاه عدالللت داشللتیم و در آنجللا مقللرر شللد مسللئوالن اسللتان 

مسللائل و مشللکات تولیدکننللدگان را نیللز حللل و فصللل کننللد.
• جهــاد کشــاورزی نقدینگــی دامــداران و مرغــداران را 

ــد ــن می کن تأمی
ایراندوسللت بللا بیللان اینکلله جهللاد کشللاورزی نقدینگللی دامللداران و 
مرغللداران را تأمیللن می کنللد، افللزود: تولیللدات مللازاد نیللز خریللداری 
و محصوالتللی کلله در داخللل کشللور بلله آن هللا نیللاز نباشللد صللادر 

خواهللد شللد.
وی درخصللوص تأمیللن نهللاد مللورد نیللاز دامللداران و مرغللداران نیللز 
اظهللار داشللت: تأمیللن نهاده هللا در دو بخللش اسللت، بللرای تأمیللن 
ذرت و جللو از سللازمان پشللتیبانی امللور دام بللا محدودیللت مواجلله 
بودیللم کلله اکنللون در حللال برطللرف شللدن اسللت؛ همچنیللن 
نهاده هایللی کلله بللا ارز نیمایللی تأمیللن می شللده نیللز ارز در اختیللار 

دامللدار و مرغللدار قللرار گرفتلله تللا نهللاده خریللداری کننللد.
معللاون بهبللود تولیللدات دامللی سللازمان جهللاد کشللاورزی اسللتان 
اصفهللان بللا بیللان اینکلله نیللاز دامللداران و مرغللداران مقللداری بلله 
نقدینگللی نسللبت بلله قبللل افزایللش یافتلله اسللت، تصریللح کللرد: 
تسللهیات عملیاتللی بلله حسللاب بخشللی از دامللداران و مرغللداران 

واریللز می شللود تللا نهللاده خریللداری کننللد.

ــدات دامــی ســازمان جهــاد  ــود تولی معــاون بهب
ــت  ــش قیم ــان از کاه ــتان اصفه ــاورزی اس کش
هرکیلوگــرم گوشــت مــرغ گــرم در ایــن اســتان 
بــه ۴۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــرای مصــرف کننده 

ــرداد. خب

قیمت مرغ در اصفهان 
شکسته شد

 معاون بهبود تولیدات دام و طیور
جهادکشاورزی استان:

بازار

مدیریلت کان اسلتان بله جد، بله دنبال 
افزایلش میلزان اختیلارات بانک هلای 
عاملل اسلتان در سلطوح مللی اسلت که 
با اهتملام همله اعضا ایلن موضلوع را به 
سلرمنزل مقصلود رهنملون می شلویم.

سلیدرضا مرتضلوی اسلتاندار اصفهلان 
در نشسلت شلورای عاللی هماهنگلی 
بانک های اسلتان با تبیین آمارهای احصا 
شده در خصوص جذب منابع و تخصیص 
تسلهیات به امور جلاری و زیرسلاختی، 
اظهار داشلت: رشد اسلتان در جذب منابع 
و مصارف با توجله به فرصت هلا، قوت ها 
و ظرفیت هلای بالفعلل و بالقلوه اسلتان، 
مبیلن ایلن مقوله اساسلی اسلت کله در 
اسلتان جلای کار زیلادی وجلود دارد کله 

هنلوز به صلورت کاملل محقلق نشلده 
اسلت.

وی بلار دیگلر بلر اهمیلت و ضلرورت 
بانک هلا و مؤسسلات ماللی در خصوص 
بهره منلدی کارآفرینلان از تسلهیات 
تشلویقی در راسلتای ایجاد اشلتغال پایا و 
پویلا در اسلتان تاکید کلرد و متذکر شلد: 
به یاری خداونلد، هم افزایلی، همگرایی و 
همراهلی مسلئوالن ذی ربلط در چند ماه 
اخیر افلزون بر یکصلد و ۷۲ واحلد راکد یا 
نیمه راکلد بله چرخه تولیلد و سلودآوری 

بازگشلته که جلای تقدیلر دارد.
مرتضلوی با تبییلن شلرایط ویژه اسلتان 
و ضلرورت اهتملام بانک ها و مؤسسلات 
ماللی در خصلوص پشلتیبانی مجدانله از 

طرح هلای توسلعه ای اسلتان باالخلص 
در طرح هلای زیرسلاختی، راهبلردی و 
آینلده نگرایانله تاکیلد و اعلام کلرد: از 
جمله اولویت هلای راهبردی اسلتان مهیا 
سلاختن حضلور سلرمایه گذاری آتیله دار 
در صنایلع کلم آب بلر، صنایلع هایتک و 
توسلعه گردشلگری پایلدار اسلت کله در 
ایلن راسلتا نقلش سلازنده حاضریلن در 

جلسله بسلیار کاراملد و مؤثر اسلت.
اسلتاندار اصفهلان در پایلان خاطرنشلان 
کلرد: مدیریلت کان اسلتان بله جلد، به 
دنبال افزایش میلزان اختیارات بانک های 
عامل اسلتان در سلطوح ملی اسلت که با 
اهتملام همله اعضلا ایلن موضلوع را بله 

سلرمنزل مقصلود رهنملون می شلویم.

افزایش میزان اختیارات بانک های عامل با جدیت دنبال می شود
استاندار اصفهان در نشست شورای عالی هماهنگی بانک های استان:
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محققان یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سامت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان موفق به طراحی قطعات پروتزی و ایمپلنت دندانپزشکی شدند.

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در گفت وگو با 
ایسنا، در توضیح این محصول طراحی شده، اظهار کرد: بسیاری از افراد با گذشت زمان بنا 
به دالیل متعددی همچون پیری، کشیدن دندان و... دندان های خود را از دست می دهند 
که این موضوع عاوه بر اینکه باعث ایجاد مشکل در ظاهر و طرح لبخند می شود، می تواند 
در صحیح جویدن و غذا خوردن نیز تأثیر منفی بگذارد. ایمپلنت دندان روشی دائمی برای 

دندان های از دست رفته و جایگزین کردن دندان های از دست رفته است.

منصور ریسمانچیان افزود: قرار دادن ایمپلنت در دهان هیچ مشکلی را برای استفاده کننده 
به وجود نمی آورد و فرد می تواند تا آخر عمر بدون هیچ گونه مشکلی از آنها استفاده کند.

وی با تاکید براینکه صفر تا صد طرح ایمپلنت دندانی توسط محققان اصفهان انجام شده 
است، تصریح کرد: شرکت دانش بنیان نوآوران تحقیق بهداشت ایرانیان با هدف ارتقاء 
کیفیت بخش خدمات کشور، افزایش تولیدات داخلی، افزایش توان صدور محصوالت 
داخلی به بازارهای خارجی و مشارکت در توسعه پایدار در زمینه پژوهش، طراحی و تولید 
قطعات پروتزی و ایمپلنت دندانپزشکی فعالیت می کند. این شرکت در حوزه تولید انواع 
 ،)abutment( اباتمنت ،)fixture( قطعات ایمپلنت و پروتز دندانی شامل فیکسچر

ایمپرشن کوپینگ )Impression coupling(، آنالوگ )analogue(، بال اتچمنت 
)Attachment wings( و ... فعالیت می کند.

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به ایمپلنت 
دندانی طراحی شده، افزود: طراحی قطعات به صورتی است که با اکثر برندهای خارجی 
قابل رقابت بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و به زودی و احتماالً در سال جاری 
به مرحله تولید خواهیم رسید. مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوآوران تحقیق بهداشت 
ایرانیان )نتبا( با بیان اینکه تأمین برخی ابزارها در ایران سخت است و به دلیل تحریم ها با 
مشکاتی روبرو هستیم، این مشکات را دلیل زمانبر شدن پروسه تولید محصول دانست.

طراحی قطعات 
پروتزی و ایمپلنت 

دندانپزشکی توسط 
محققان اصفهانی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
مطرح کرد:

بزرگداشت

ISFAHAN
N E W S

 مدیر کل بیمه سامت اسلللتان اصفهلللان 
ضمن بیان ایلللن مطللب گفلت: تعرفه های 
خدمات پزشلکی در بخش خصوصی و دولتی 
باید یکسلان سلازی شلوند. محمد حسلللین 
صفلاری بلا اشلللاره بله ایلن موضوع کللله 
علیرغم اختصاص و ارائه منابع مالی مناسللب 
توسلط دولت بله بخش سلامت در راسلتای 
تأمیلن سلامت ملردم عزیزملان، همچنلان 
پرداخلت از جیلب ملردم در حلوزه خدملات 
پزشلللکی باالسلت، افلزود: راهلکار حل این 
معضل مهلم عمل به سیاسلتهای کللی حوزه 
سلامت و برابر کردن تعرفه خدمات پزشکی 
در بخلش خصوصلی و دولتلی اسلللت. وی 
بلا اشلللاره به ایلن موضلوع کللله مهمترین 
رویکلرد دوللت سلللیزدهم عداللت محوری 

در ارائله خدملات اعلم از حلوزه سلللامت 
هسلللت، تصریلللح کلرد: برنامه ریزی هلا 
باید به نحوی باشلللد کللله بیمه هلای پایه، 
۹۰ درصلد هزینه هلا در بخلش بسلللتری و 
سلللرپایی دولتلی را متقبل شلوند و در بخش 
خصوصی نیلز ۷۰ درصلد هزینه هلا را بیمه ها 
پرداخت کننلد. او در پایان خاطرنشلللان کرد: 
بر اسلاس بند ۹ سیاسلت های کلی سلامت، 
اباغلی مقلام معظم رهبلری نیلز اللزام بوده 
تدویلن تعرفه خدملات و مراقبتهای سلامت 
مبتنی بر شلواهد و بلر اسلللاس ارزش افزوده 
بلا حلق فنلی واقعلی یکسلان بلرای بخلش 
دولتلللی و غیردولتی، صورت گیرد که الزمه 
این مهلللم ایجلاد منابلع پایلدار ماللی برای 

حلوزه سلامت می باشلد.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان خواستار شد:

یکسان سازی تعرفه های خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی

افراد مشکوک و دارای عائم آبله به ویژه 
دانه های پوستی حاوی مایع تا زمان مشخص 
شدن نتیجه نهایی آزمایش تشخیص آبله مرغان 

یا میمون در منزل قرنطینه بمانند.
رضا فدایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
تاکنون هیچ مورد نمونه گیری درباره آبله میمون 
در استان اصفهان نداشتیم اما با توجه به سرایت 
این بیماری در نقاط مختلف دنیا احتمال مشاهده 

موارد مشکوک در کشور و استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه افراد در صورت مشاهده عائم 
این بیماری به ویژه دانه های پوستی حاوی مایع 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشک یا 
مراکز بهداشتی مراجعه کنند تا اقدامات الزم 
انجام شود، اظهار داشت: اظهارنظر نهایی درباره 
تشخیص این بیماری با انجام آزمایش های 
مولکولی در انستیتو پاستور تهران انجام می شود 
که تاکنون نمونه گیری نداشتیم که به تهران 

ارسال شود.
فدایی با اشاره به اینکه انتقال بیماری آبله 
میمون از راه پوستی و تنفسی است، اضافه کرد: 
عائم آن شباهت زیادی به سایر بیماری های 
هم خانواده آن بویژه آبله مرغان دارد و دانه های 

حاوی مایع بر روی دست و پا مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه آبله میمون یکی از انواع ویروس 
آبله است و عائم آن شباهت زیادی به بیماری 
آبله مرغان دارد، خاطرنشان کرد: شیوع آبله 

مرغان در فصل بهار باعث شده است که در 
برخی موارد بیماران مبتا به این بیماری با عنوان 

مورد مشکوک به آبله میمون تلقی شوند.
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان تاکید کرد: از افراد دارای عائم آبله 
می خواهیم که با رعایت موارد بهداشتی در خانه 
تا زمانیکه دانه های پوستی خشک شود و بریزد، 
قرنطینه بمانند زیرا این بیماری چه آبله باشد و 
چه سایر بیماری های ویروسی باعث انتقال به 

اطرافیان می شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
به خبرنگار ایرنا گفت که بر اساس گزارش 
وزارت بهداشت تا کنون فقط ۶ مورد مشکوک 
به آبله میمون در کشور شناسایی شده که نتیجه 

آزمایش سه نفر آنها منفی شده است.
پژمان عقدک با بیان اینکه اگر مورد مثبتی از این 
بیماری در استان اصفهان شناسایی شد درباره 
آن اطاع رسانی می شود، افزود: با توجه به 
مشاهده مواردی از این بیماری در دنیا، احتمال 
ورود آن به کشورمان وجود دارد و الزم است 

درباره آن اطاع رسانی شود.
وی با بیان اینکه راه های انتقال این بیماری، 
تنفسی و پوستی است، تاکید کرد: برای 
پیشگیری از این بیماری الزم است همان شیوه 
نامه های بهداشتی که برای کرونا انجام می شد 
رعایت شود مانند شست و شوی مداوم دست ها، 

استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی.
به گزارش ایرنا، آبله میمون نخستین بار در 
سال ۱۹۵۸ در دو گروه از میمون های یک مرکز 
تحقیقاتی گزارش شد و نخستین گزارش شیوع 
انسانی به عنوان یک بیماری حدود ۸۰ سال 
پیش در جمهوری کنگو بود و بعد از آن فقط در 

برخی کشورهای آفریقای غربی گزارش شد.
تاکنون سازمان جهانی بهداشت گزارشی از 
موارد تأیید شده از آبله میمون در ۱۲ کشور از 
جمله آمریکا، استرالیا، کانادا و ۹ کشور اروپایی 
شامل انگلستان، اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک، 

فرانسه، هلند، ایتالیا و سوئد دارد.
عایم بله میمون در انسان شبیه یا خفیف تر 
از بیماری آبله و دوره بروز آن، پنج روز است 

که با تب، سردرد، درد عضانی، درد کمر، لرز 
و احساس خستگی شدید شروع می شود، تنها 
فرق عامتی آبله میمون و سایر بیماری ها 
با ظاهر مشابه در این است که می تواند غدد 

لنفاوی را درگیر و متورم کند.
دوره کمون )فاصله آلودگی فرد تا اولین عامت( 
در حدود ۶ تا ۱۴ روز است اما پنج تا ۲۱ روز هم 
گزارش شده بنابراین در صورت تماس قطعی با 
فرد مبتا باید دوره قرنطینه را حتی تا ۲۱ روز 
رعایت کرد. فرد بیمار بعد از بروز تب، سردرد، 
خستگی و بثورات پوستی آبله ای بر روی صورت 
و سایر قسمت های بدن مشاهده می کند و خود 
به خود درمان می شود و به مصرف دارو خاصی 

نیاز نیست.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

افراد دارای عالئم آبله در منزل قرنطینه بمانند
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مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان 
فریدن گفت: مهم ترین مطالبه شهرستان 
پایدار،  منابع  از طریق  آب شرب  تأمین 
اصالح شبکه آب روستاها و احداث شبکه 

فاضالب شهر دامنه است.
ایسنا  با  گفت وگو  در  مقدسی  مسعود 
فریدن  شرب  آب  تأمین  مشکل  درباره 
از منابع پایدار، اظهار کرد: شهر داران با 
۷ حلقه چاه و شهر دامنه را با سه حلقه 
چاه تأمین آب شرب می کنیم. در مجموع 
۳۷ حلقه چاه آب داریم که ۳۳ حلقه چاه 
وارد مدار شده است. با توجه به کاهش 
شدید نزوالت آسمانی و اُفت منابع آبی 
در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و 
در سال گذشته ۲۰ لیتر آب کم آوردیم 
که از چاه های کشاورزی این کمبود آب 

را جبران کردیم.
افزود: در حال حاضر جای دیگری  وی 
و  ندارد  وجود  جدید  چاه  حفر  برای 
مصوباتی در استانداری گذرانده شده بود 
که نزدیک به ۴۰ درصد از منابع داخلی 
در فریدن تأمین آب داشته باشند و ۶۰ 
درصد دیگر از طریق منابع پایدار تأمین 
شود. منابع پایدار شامل خروجی چشمه 
لنگان واقع در محله وحدت آباد می شود 
منطقه ای  آب  بر عهده  آن  عملیات  که 
است که در عمل تأمین آب از این طریق 

رخ نداده است.
مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان 
شرب  آب  تأمین  اکنون  گفت:  فریدن، 
از طریق چاه های موجود انجام می شود. 
قرار  آب  اوج مصرف  در  در حال حاضر 
نداریم، اما در سال های آینده به احتمال 
زیاد با کمبود آب مواجه شویم. در تابستان 
مصرف آب از ۸۴ لیتر بر ثانیه به ۱۱۰ لیتر 
در ثانیه می رسد. بیشتر ساکنان روستاها 
دام  برای  آب  مصارف  و  هستند  دامدار 

زیاد است.
مقدسی تصریح کرد: سال ۹۹ نزدیک به 
۴۰ کیلومتر اصالح شبکه آب در روستاها 
داشتیم که تأثیر بسزایی در ارتقای کمی 
و کیفی آب داشت و سال ۱۴۰۰ اصالح 
شبکه آب ۲۰ کیلومتر بود. ۱۰ روستا را 
اقدامات  با  که  می کردیم  سیار  آبرسانی 
روستا   ۵ حاضر  حال  در  شده  انجام 
مغان  روستای  می شوند.  سیار  آبرسانی 
نزدیک به ۲۰ سال مشکل کیفیت آب 
این مشکل حل  چاه  حفر  با  که  داشت 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه در شهرستان فریدن ۲۸ 
روستا وجود دارد، گفت: از این تعداد ۲۷ 
روستا تحت پوش هستند و خدمات رسانی 
از  یکی  می شود.  انجام  آنان  به  الزم 
نیست  پوشش  تحت  که  روستاهایی 
روستا  این  به  که  است  مغان  روستای 
آبرسانی سیار انجام می شود، اما در عین 
حال مشغول فراهم کردن زیرساخت های 
برای  که  هستیم  روستا  این  برای  الزم 
اجرای خط انتقال و توزیع شبکه آب به 

۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان 
فریدن:

 تأمین آب شرِب فریدن
 از منابع پایدار مهم ترین

مطالبه است

خبر اول

ISFAHAN
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به گزارش خبرنگار مهر، حجت السالم سید صادق طباطبایی نژاد عصر 
یک شنبه در جلسه شورای اداری اردستان، اظهار داشت: در ارتباط با مسائل 
مردم در شهرستان اردستان هیچ گونه کوتاهی نخواهیم کرد و در این روزها 
وضعیت عمومی بهداشت و سالمت بهتر از یکی دو سال گذشته است، 

همچنین فضای کار و تالش جدی به قبل برگشته است.
وی افزود: مدیران محترم اگر در دوران کرونا خمودگی و ایستایی در امور آنها 
پیدا شده باید یک بازسازی انجام دهند و نسبت به مسائل و مشکالت مردم 

جدی باشند همچنین کوتاهی نباید در انجام کار ایجاد شود.

نماینده مردم اردستان خاطرنشان کرد: اولویت ما در حال حاضر با مسائل 
فرهنگی است و همه مراکز فرهنگی باید در این راستا همکاری داشته باشند.

طباطبایی نژاد تصریح کرد: این روزها با حذف ارز ترجیحی جهاد کشاورزی 
مسائل مختلفی را بر دوش گرفته و امید می رود همه ادارات در این زمینه 

کمک کنند تا با عزم جدی مسائل پیرامون را مدیریت کنیم.
وی بیان کرد: به خاطر افزایش قیمت در خرید نهاده ها وزارت جهاد کشاورزی 
تسهیالتی را پیش بینی کرده و همه مسئوالن مربوطه باید در این خصوص 
با هم همکاری داشته باشند که اگر کم کاری انجام شود نتیجه خوبی نخواهد 

داشت.
نماینده مردم اردستان در مجلس تصریح کرد: در رابطه با مسائل مختلف 
شهرستان، آنچه اهمیت دارد این است که باید اواًل همه ادارات خودشان را 
در ارتباط با مسائل مردم موظف بدانند، کار را با احساس وظیفه انجام دهند 

و تا به نتیجه رساندن پیگیری کنند.
طباطبایی نژاد با اشاره به سفر دولت به استان اصفهان در آینده ای نزدیک، 
دولت  هیئت  با  شهرستان  مشکالت  و  مسائل  با  ارتباط  در  کرد:  تاکید 

مکاتبه هایی انجام داده ایم و امیدواریم که بهره کافی را ببریم.

نماینده مردم اردستان در مجلس:

مسئوالن نسبت به رفع 
مشکالت مردم اهتمام 

جدی داشته باشند

یکی از الزامات توسـعه، تقویت امکانات سخت افزاری 
و تجهیـزات کارآمـد اسـت و برنامه ریـزی مـا در این 
دوره بـه دنبـال تحقـق ایـن رویکـرد در حوزه هـای 
مختلـف بـه ویژه بخش عمران و نگه داشـت شـهری 

است.
از  بهره بـرداری  آییـن  در  امنیـه،  بخشـنده  حسـن 
شـهرداری  آسـفالت  فالسـک  دسـتگاه  نخسـتین 
بـرای  شـده  صـرف  اعتبـار  کـرد:  اظهـار  کاشـان، 
بهره بـرداری از ایـن دسـتگاه و خـودروی آن، رقمـی 
معـادل ۲۲ میلیـارد ریـال بوده که با هـدف لکه گیری 

و ترمیـم اسـتاندارد آسـفالت تهیـه شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن دسـتگاه دارای یـک مخزن آسـفالت 
نگهـداری  قابلیـت  کـه  اسـت  تـن   ۹ ظرفیـت  بـه 
آسـفالت گـرم تـا ۱۰ سـاعت را دارد و نـازل دمنـده 
بـاد، شـعله افکـن، نـازل قیـر امولسـیون، جرثقیـل 
غلتـک ۶۰۰  هیدرولیکـی  پیکـور  کیلوگرمـی،   ۷۰۰
کیلوگرمـی، کاتر بـرش از جمله تجهیـزات و امکانات 

ایـن دسـتگاه اسـت.

بـه گزارش ایسـنا، شـهردار کاشـان افزایش سـرعت 
اجـرا، مانـدگاری بـاال و افزایـش عمـر مفید آسـفالت 
تـا سـه سـال، کاهـش دور ریـز آسـفالت، دسترسـی 
کیفیـت  و  بهـره وری  افزایـش  گـرم،  آسـفالت  بـه 
اجـرا، کاهـش تعـداد نیـروی انسـانی، کاهـش تعداد 
دسـتگاه های مـورد نیـاز و بهبـود عملکـرد را از جمله 

مزیت هـای ایـن دسـتگاه برشـمرد.
وی گفت: تأمین و خرید این دسـتگاه، از خواسـته های 
مـردم در سـامانه ۱۳۷ بـود که بـا بهره بـرداری از این 
دسـتگاه، دغدغـه شـهروندان در زمینـه لکه گیـری و 
بـه  سـریع  و  اسـتاندارد  به صـورت  آسـفالت  ترمیـم 

صورت شایسـته پاسـخ داده می شـود.
بخشـنده امنیـه بـا اشـاره بـه نقش آفرینـی سـازمان 
عمـران و بازآفرینـی فضاهـای شـهری شـهرداری، 
افزود: اسـتفاده از قیر امولسـیون و دسـتگاه فالسـک 
آسـفالت بـه منظـور ترمیـم آسـفالت معابـر شـهری 
عـالوه بـر سـرعت اجـرا موجـب پایـداری بیشـتر در 

زمینـه بهسـازی معابـر می شـود.

جسـم بیجـان مـرد مفقـود شـده در 
کوه هـای قمیشـلوی دهاقـان پـس از 

جسـت و جـو پیـدا شـد.
داریـوش بهرامـی در گفـت وگـو بـا 
خبرنـگار مهـر، عملیات جسـت وجوی 
فـرد مفقود شـده را طوالنی دانسـت و 
اظهـار کـرد: پـس از اطـالع از مفقـود 
کوه هـای  در  سـاله   ۴۶ مـرد  شـدن 
آغـاز  سـرعت  بـا  عملیـات  قمیشـلو 
گشـت و در نهایـت بـا جسـم بی جان 

او مواجـه شـدیم.
وی افـزود: ایـن عملیـات ۱۹ سـاعت 
مسـتمر و بـا همـکاری آتش نشـانی، 
و  انتظامـی  نیـروی  طبیعـی،  منابـع 
نیروهای مردمی، بسـیج روسـتا، شـورا 
و دهیـار ادامـه داشـت و پـس از پیـدا 
شـدن جسـد، به پایین کوه انتقال داده 

شـد و در اختیـار مراجـع ذی ربـط قرار 
گرفـت تـا مراحـل قانونـی طی شـود.

رئیـس جمعیـت هـالل احمـر دهاقان 
اذعـان کرد: این فرد از اهالی روسـتای 
دزج دهاقـان بوده که بـه تنهایی برای 
گـردش راهـی کـوه شـده اسـت قطعًا 
اگـر فرد یـا افرادی بـا او همـراه بودند 

ایـن اتفاق تلـخ رخ نمی داد.
وی بـا بیـان اینکـه مـردم توصیه های 
ایمنـی را حتـی بـرای گـردش رعایت 
توصیـه  بنابـر  کـرد:  تصریـح  کننـد 
امدادگـران و همـه مراجـع مربوطـه از 
هم وطنـان تقاضا داریم کـه به تنهایی 
اقـدام به کوه نـوردی و یا شـکار نکنند 
و همـه جوانـب امـر را در نظـر بگیرند 
و ایمنـی و امنیـت را در چنیـن مواقعی 

کنند. رعایـت 

آمار رشـد جمعیت در شهرسـتان اردسـتان بسـیار وخیم اسـت که برای حل این مشـکل باید 
یک قـرارگاه عملیاتی دایر شـود.

سـید محمدهـادی احمـدی طبـاء، در شـورای اداری شهرسـتان اردسـتان، اظهـار کـرد: همه 
زندگـی مـا فضـای مجازی شـده که اکثـر مطالب این فضـا دروغ اسـت. از این رو مسـئوالن 
بایـد بـه کتاب هـای مفیـد و ارزشـمند رو بیاورند که یکـی از کتاب هـای مهم بیانیـه گام دوم 
انقـالب اسـت و قصـد داریـم از مدیران شهرسـتان در این خصوص آزمون حضـوری بگیریم.

وی بـا بیـان اینکـه مسـئوالن بایـد بیانیـه گام دوم انقـالب را سـرلوحه و محـور فعالیت های 
خـود قرار دهند، افزود: مسـئوالن شهرسـتان اردسـتان حتمـاً در محل کار خـود با وضو حاضر 
شـوند، زیـرا زمانـی که بـا وضو در محل کار حاضر شـوید برکت به فعالیت و کار شـما می آید.

بـه گـزارش ایسـنا، فرمانـدار اردسـتان بـا اشـاره بـه فعالیت هـای برخـی ادارات در حوزه های 
مختلـف، تاکید کـرد: مدیران ادارات شهرسـتان روابط عمومی هـای خود را در ارائه گزارشـات 
عملکـرد آن اداره بـه رسـانه ها فعـال کننـد و با گزارش عملکـرد خود امید را بـه جامعه تزریق 

کننـد زیـرا یکـی از مصادیق مهم جهـاد تبیین، اطالع رسـانی امیدآفرین اسـت.
• روسای ادارات قوی دنبال کار مردم باشند

احمـدی طبـاء تصریح کرد: مجموعـه فرمانداری شهرسـتان از نیروهای جهـادی و انقالبی و 
افـرادی کـه بخواهنـد کار تشـکیالتی به موقع بـرای کادرسـازی انقالب انجـام دهند حمایت 

می کنـد و مهم تریـن هدف گـذاری کـه در ایـن شهرسـتان انجـام می شـود، موضـوع اقتصاد، 
معیشـت و سـپس کار فرهنگـی خواهد بود.

فرمانـدار اردسـتان بـر لـزوم برنامه ریـزی مدیـران شهرسـتان در حـوزه احمدی طبـاء با بیان 
اینکـه روسـای ادارات و مخصوصـاً شـهرداری های شهرسـتان قـوی دنبال کار مردم باشـند، 
تاکیـد کـرد: شـهرداری ها برای خدمت رسـانی به مردم خیلی کار دشـواری دارنـد. در وضعیت 
کنونـی خدمـت صادقانه به مـردم در رأس امور روسـای همه ادارات شهرسـتان باید قرار گیرد 

و اگـر کوتاهـی از هـر مدیری دیده شـود برخـورد الزم صـورت خواهد گرفت.
• از برخی ادارات اردستان کوتاهی می بینیم

همچنیـن نماینده مردم اردسـتان در مجلس شـورای اسـالمی در این جلسـه گفـت: در رابطه 
بـا رفـع مسـائل و مشـکالت مردم در شهرسـتان هیـچ گونه مالحظه ای از سـوی مسـئوالن 

بـرای گـره گشـایی از آنها نباید وجود داشـته باشـد.
حجت االسـالم سـیدصادق طباطبایی نژاد با اشـاره به سـفر رئیس جمهور به اسـتان اصفهان 
افزود: رئیس جمهور به زودی به اسـتان اصفهان سـفر خواهند کرد که از شهرسـتان اردسـتان 
حـدود ۳۳ نامـه و درخواسـت در زمینه هایی که اولویت شهرسـتان اسـت بـرای رئیس جمهور 

تنظیم شـده و پیگیر به نتیجه رسـاندن درخواسـت ها هستیم.
وی بـا بیـان اینکـه همـه روسـای ادارات بایـد درانجـام فعالیت خود احسـاس وظیفه داشـته 

باشـند و تـا بـه نتیجـه رسـاندن مسـائل پیگیـر آن موضوع باشـند، خاطرنشـان کـرد: بودجه 
بسـیاری از مسـائل و مشـکالت شهرسـتان را در تهـران و اصفهـان تأمیـن می کنیـم ولـی 

متاسـفانه در شهرسـتان مشـخص نیسـت ایـن اعتبـار کجـا هزینه می شـود.
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس با گالیـه از عملکـرد برخـی ادارات شهرسـتان، گفت: با 
توجـه بـه عملکـرد برخی از ادارات متاسـفانه کوتاهی در انجام امور آنها مشـاهده می شـود که 
بـه آنهـا تذکـرات جـدی را دادیـم. به عنـوان مثال بودجـه ای برای مسـاجد شهرسـتان گرفته 
می شـود، ولی اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان توانایی تقسـیم آن را بین مسـاجد نداشـته 

است.
طباطبایی نژاد با اشـاره به معطل ماندن وضعیت بهسـازی اسـتخر شـنای اردسـتان که باعث 
گالیه جوانان شـده اسـت، گفت: سـال گذشـته حدود ۱۰ میلیـارد ریال برای اتمـام این پروژه 
از بودجـه در اختیـار نماینـده تخصیص دادیم، ولی بـا کـم کاری اداره ورزش و جوانان با وجود 
اینکـه اعتبـار تکمیل این مجموعه در شهرسـتان وجود دارد، اما همچنان انگیـزه الزم در اداره 

مربوطه بـرای تکمیل و راه انـدازی وجود ندارد.
وی خاطرنشـان کرد: برخی روسـای ادارات شهرسـتان اردسـتان به قدری بی انگیزه شـدند که 
انتظـار دارنـد نماینـده مجلس و فرماندار شهرسـتان بـه جای آنهـا کار اجرایـی آن اداره را هم 

انجـام دهد که این وضعیت موردپسـند مجموعه شهرسـتان نیسـت.

شهردار کاشان مطرح کرد:

بهره برداری از نخستین دستگاه فالسک آسفالت

توجه های الزم نسبت به »مهاباد« در شهرستان 
اردستان لحاظ نشده است و مسئوالن باید نگاه 

عادالنه به این بخش داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت السالم احسان اهلل 
برزگر در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان 
از چند  اظهار داشت: خیلی خوب است که هر 
گاهی یک بازخوانی از اتفاقاتی که در شهرستان 
صورت می گیرد داشته باشیم و اگر کمی و کاستی 
هست برطرف شود و نقاط قوت نیز تقویت شود.

وی افزود: سالن های ورزشی مهاباد به دلیل نبود 
استحکام بنا تعطیل شده و دیوارهایی چیده شده 
که با وزش باد می لرزند و گاهاً فرو هم می ریزد 
ورزشکاران  و  نوجوانان  سالمت  برای  این  که 

خطرناک است.
امام جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: کسی که متقبل 
ساخت مجتمع ورزشی می شود آیا نباید فکر آینده 
باشد و شرایط آب و هوایی و استحکام سازه و بنا 
را در نظر بگیرد، عالج واقعه قبل از وقوع باید 

کرد.

برزگر پیشه یادآور شد: اکنون در آبادان دادستان 
اما  کرده اند  تخلف  کسانی  چه  که  کرده  ورود 
خسارت ها  و  نمی گردند  بر  دیگر  شده ها  کشته 

جبران نخواهد شد.
عنوان  به  بنده  کرد:  تاکید  مهاباد  جمعه  امام 
خدمتگزار مردم مهاباد از دادستان درخواست دارم 
که در خصوص قضیه سالن ورزشی مهاباد ورود 

کرده و کمی و کاستی ها را برطرف کنند.
وی بیان کرد: ما دلمان خوش است که مهاباد 
به بخش تبدیل شده است اما توجه های الزم را 
نسبت به آن نمی بینیم و از ادارات و ارگان هایی 
که حضور و عملکردشان در مهاباد ضعیف است 

گالیه داریم.
برزگر پیشه تصریح کرد: مردم مهاباد توقع هایی 
دارند اما در کل به این بخش نگاه خاص انجام 
نگرفته است، ورود به منطقه مهاباد، دریغ از نهاد 
مسئوالن  از  می آورد،  در  دلسوزی  مسئول  هر 
می خواهیم که نگاه عادالنه به این بخش داشته 

باشند.

امام جمعه مهاباد:

مسئوالن نگاه عادالنه به بخش »مهاباد« داشته باشند

فرماندار اردستان:

آمار رشد جمعیت وخیم است

رئیس هالل احمر دهاقان:

 جسد بیجان مرد مفقود شده
در کوه های دهاقان پیدا شد رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 

از  نائیـن  شهرسـتان  صنایع دسـتی  و 
دسـتگیری دو حفـار غیرمجـاز همـراه با 
سـه دسـتگاه فلزیاب در این شهرسـتان 

داد. خبر 
میـراث  اداره  رئیـس  مدنیـان  محمـود 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بـا  گفت وگـو  در  نائیـن  شهرسـتان 
خبرنـگار فـارس در نائیـن اظهـار کـرد: 
در پـی دریافـت خبری مبنی بـر حفاری 
غیرمجـاز در یکـی از روسـتاهای نائین، 
بالفاصلـه به منظـور بررسـی موضوع به 
محـل موردنظـر رفتیم که یک دسـتگاه 
خودرو سـواری سـمند در محل مشاهده 
شـد و همچنیـن دو نفـر بـا سـه عـدد 
دسـتگاه فلزیاب در حال حفـر چاه بودند.

وی افـزود: پـس از بازرسـی از محل هر 
دو مجـرم دسـتگیر و پـس از تشـکیل 
غیرمجـاز،  حفـاری  جـرم  بـه  پرونـده 

حمـل و نگهـداری دسـتگاه فلزیـاب و 
خریدوفروش آسـیا دفینه، بـرای اقدامات 
قانونـی بـه مرجع قضائـی تحویـل داده 

. ند شد
مدنیـان همچنیـن گفت: در سـال جاری 
۲۰ نفـر و در سـال گذشـته ۱۲ نفـر در 
حـوزه جرائـم میـراث فرهنگی دسـتگیر 
 ۲۸ تشـکیل  بـا  مجموعـاً  کـه  شـدند 
پرونـده قضائـی، ۸ عـدد فلزیـاب و ۹۳ 

ادوات کشـف و ضبـط شـدند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی نائیـن ادامـه داد: بـر 
اسـاس قانون مجازات اسـالمی هرگونه 
حفـاری به قصـد بـه دسـت آوردن اشـیا 
تاریخـی فرهنگـی جـرم و مجرم از سـه 
مـاه تا شـش سـال زندانـی دارد و ضبط 
اشـیاء مکشـوفه به نفـع سـازمان میراث 
فرهنگـی کشـور و آالت و ادوات حفاری 

بـه نفـع دولـت محکوم می شـود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان اعالم کرد:

دستگیری حفاران غیرمجاز در نائین

پیکر شهید حسین علی شاهچراغی که در عملیات 
والفجر مقدماتی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ در منطقه 
َفکه به فیض شهادت نائل شده بود، در شهرضا تشییع 

و به خاک سپرده شد.
همان  می گذرد،  مقدس  دفاع  دوران  از  سال   ۳۴
سال هایی که جوانان رشید این مرز و بوم برای دفاع 
با دشمن  انقالب اسالمی،  آرمان های  ارزش ها و  از 
جنگیدند و در راه دفاع از وطن جان خود را تقدیم 

کردند.
تانک  و  توپ  روزهای جنگ که جز صدای  آن  در 
از  چیزی شنیده نمی شد، نوجوانان و جوانان زیادی 
بتوانند از وطن و انقالب  تا  این سرزمین برخاستند 
دفاع کنند، در میان رزمندگان همه سن و سالی دیده 
می شد، شهید فهمیده نوجوانان بسیجی با همان سن 
اندک، برای دفاع از وطن آن گونه جان خود را تقدیم 
کرد و هزاران شهید دیگر که در این راه آسمانی شدند.
اگرچه پیکر بسیاری از شهدا به کشور بازگشت، اما 
این  شهدایی هم جاویداالثر شدند، پدران و مادران 
شهدا سال هاست که هنوز هم با شنیدن صدای زنگ 
در خانه، غوغایی در دلشان به پا می شود که شاید 
خبری از بازگشت یوسف گمشده باشد؛ در این سال ها 
تنها قاب عکس روی طاقچه دلگرمی پدر و مادر شده 
تا وقتی دلتنگ جگرگوشه شان می شوند، کمی با او 
درددل کنند. اما شهرضا همزمان با سال روز شهادت 

امام جعفر صادق )ع( معطر به عطر شهیدی شده که 
پس از ۴۰ سال چشم انتظاری به وطن بازگشته است، 
شهید حسین علی شاهچراغی پس از سال ها بازگشته 
خود  به  مقدس  دوران  هوای  و  حال  دوباره شهر  و 

گرفته است.
از دور صدای مداحی و سرودهایی در وصف شهدا 
شنیده می شود، کمی نزدیک تر دود اسپند و صدای 
را معطر کرده و درست همان حال و  صلوات فضا 

هوای جبهه ها را تداعی می کند.
حکایت دیدارهایی که پس از چندین سال دوباره تازه 
می شوند، حکایت بسیاری از خانواده های شهداست که 
با گذشت سال ها از دوران دفاع مقدس، چشم انتظاری 
آن ها به پایان می رسد و پیکر عزیز خود را در آغوش 

می گیرند.
انگار  زده،  بیرون  از دل خاک  قصه پالک هایی که 
و  امنیت  نرود  یادمان  که  ما  برای همه  تلنگریست 
آرامش امروز مرهون قطره قطره خون شهدایی است 

که خالصانه برای دفاع از وطن جان خود را تقدیم 
کردند.

پیکر شهید حسینعلی شاهچراغی در میان فریادهای 
حسینیه  از  اکبر  ا..  و  )ع(  حسین  یا  )س(،  زهرا  یا 
مردم  دستان  روی  بر  شهدا  گلزار  تا  انصارالحسین 
این  این شهر تشییع و در گلزار شهدای  شهیدپرور 
فارس،  گزارش  به  شد.  سپرده  خاک  به  شهرستان 
پیکر مطهر سه تن از شهدای مفقوداالثر اصفهانی که 
در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه به فیض 
عظیم شهادت نائل آمده بودند، با تالش گروه های 
هویت  پالک  طریق  از  و  کشف  شهدا  تفحص 

شناسایی شد.
پیکر شهید حسین علی شاهچراغی متولد ۲۳ شهریور 
۱۳۴۵ که در عملیات والفجر مقدماتی در تاریخ ۱۷ 
بهمن ۱۳۶۱ در منطقه َفکه به فیض شهادت نائل 
این  از طریق پالک هویت شناسایی شد؛  شده بود 
اعزام و در عملیات  به جبهه  شهید در سال ۱۳۶۱ 
والفجر مقدماتی در منطقه عملیاتی فکه به شهادت 
رسید، اما پیکر مطهرش به کشور بازنگشت و در شمار 

شهدای مفقوداالثر جای گرفت.
شهید  این  مطهر  پیکر  اخیر  تفحص  عملیات  طی 
توسط اعضای کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح کاوش شده و توسط مدارک شناسایی، 

احراز هویت شد.

گزارش

شهرضا با تشییع شهید شاهچراغی دوباره بوی شهادت گرفت
 ملودی دهانی  اولین جلسه کارگاه آموزش عکاسی 

در دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر برگزار شد.
با  شهر  آزادخمینی  دانشگاه  فرهنگی  امور  معاونت 
همکاری کانون هنرمندان اولین جلسه کارگاه آموزش 

عکاسی ویژه دانشجویان را برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار ما کانون هنرمندان معاونت امور 
آموزش  کارگاه  جلسه  اولین  آزاد  دانشگاه  فرهنگی 
عکاسی ویژه دانشجویان را روز سه شنبه ۴ خردادماه 
امور فرهنگی  تا ۱۴ در مرکز  از ساعت ۱۰   ۱۴۰۱

برگزار کرد.
در این دوره آموزشی ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه 
شرکت کردند و رسول مختاری مسئولیت تدریس 

کارگاه را بر عهده داشت.
 در اولین جلسه دوره آموزش آشنایی با زیباشناسی 
در عکاسی، ترکیب ساختار و عملکرد انواع دوربین ها، 

مفاهیم پایه عکاسی، انواع لنزها و ... مطرح شد.
هنر  امروزه  کرد  بیان  کارگاه  این  مدرس  مختاری 
جمله  از  هنرعکاسی  و  کرده  پیدا  ویژه ای  جایگاه 

هنرهایی است که می تواند بازتاب دهنده اعتقادات، 
پتانسیل ها و ویژگی های مختلف باشد.

وی ادامه داد: باید از دوستانی که دغدغه مند هستند 
و عالوه بر بحث آموختن علم و دانش به یادگیری 
حرفه و هنر عکاسی هم برای دانشجویان اهمیت 

قائل می شوند، تشکر کرد.
درپایان جلسه به دلیل استقبال دانشجویان قرار براین 
آموزش  عنوان  تحت  ساعته   ۲۰ دوره ای  که  شد 

مقدماتی عکاسی در دانشگاه مذکور برگزار گردد.

گزارش تصویری

برگزاری کارگاه آموزش عکاسی در دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

آشنایی با زیباشناسی در عکاسی
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The value of Iran’s export of 
minerals and mining products 
rose 16 percent in the first 
month of the current Iranian 
calendar year (March 21-April 
20), as compared to the first 
month of the previous year, 
according to the data released 
by Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization.
The IMIDRO’s data put Iran’s 

value of minerals and mining 
products export at $866.2 mil-
lion in the first month.
The country’s export of min-
erals and mining products fell 
14 percent in terms of weight 
in the first month of this year, 
from that of the same month in 
the previous year.
As previously announced by 
an official with Iran’s Trade 
Promotion Organization 

(TPO), Iran exported around 
$10.532 billion of minerals 
and mining products in the 
previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
registering an increase of 91 
percent year on year.
According to Head of TPO’s 
Minerals and Mining Indus-
tries Desk Elaheh Mokri, the 
exports amounted to 9.15 mil-
lion tons in weight, showing a 

12-percent rise compared to 
the year 1399.
Steel ingot with $4.156 billion 
worth of exports was the top 
exported item in the previous 
year, followed by long steel 
products with $1.621 billion, 
copper cathodes with $1.357 
billion, aluminum ingots with 
$607 million, and flat-rolled 
steel products with $494 mil-
lion, zinc ingots with $477 mil-
lion, iron ore and concentrate 
with $280 million and sponge 
iron with $238 million worth of 
exports, she said.
The above-mentioned prod-
ucts with a total value of 
$9.230 billion accounted for 
approximately 87.6 percent of 
the total exports of metals and 
minerals in the year 1400, the 
official said.
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
has been seriously pursuing 
several programs for promot-
ing the mining sector as a ma-
jor contributor to the country’s 
economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves 

are 2.7 billion tons, while the 
country’s copper reserves are 
2.6 billion tons. The country 
also has 11 million tons of zinc 
reserves.
The total proven reserves of 
Iran’s mines are estimated at 
about 60 billion tons, which is 
expected to reach more than 
100 billion tons with the im-
plementation of the Industry, 
Mining, and Trade Ministry’s 
exploration programs over 
500,000 square kilometers of 
new mineral zones.
Despite the country’s huge 
potential in this area, due to 
some issues like the lack of 
necessary machinery and 
equipment and the lack of ac-
cess to financial resources and 
foreign investment because of 
the U.S. sanctions, the Iranian 
mining sector has been strug-
gling to operate at its maxi-
mum capacity over the past 
few years.
So, the government programs 
for promoting this industry are 
mainly focused on relying on 
domestic sources for helping 
the mining sector overcome 
its current problems and hit its 
ideal targets.

Monthly exports from mining sector rises 16% year on year

Iran says crew of 
seized Greek ships 
not under arrest
Iran’s Ports and Maritime Organization 
(PMO) has said in a statement that 
the crew members of two Greek ships 
seized by the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) are not under arrest.
“All the crew members of the two Greek 
ships are safe and in good health. And 
while they are still aboard the ships, 
they will be protected and cared for 
and provided with any necessary ser-
vices in accordance with international 
law,” the PMO said in a statement on 
Sunday. “The Islamic Republic of Iran, 
as a signatory to the Maritime Labour 
Convention (MLC) of 2006, will abide by 
its commitments to all sailors including 
those considered guests.”
Iran has seized two Greek-flagged oil 
tankers in the Persian Gulf in a tit-for-
tat move after Greece detained an Irani-
an-flagged oil tanker 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 cargo to the 
United States. Reuters reported Thurs-
day that the United States has confis-
cated Iranian oil held on a Russian-op-
erated ship near Greece and will send 
the cargo to the United States aboard 
another vessel.
The Iranian-flagged ship, the Pegas, 
was among five vessels designated by 
Washington on Feb. 22 - two days be-
fore the start of the war in Ukraine for 
sanctions against Promsvyazbank, a 
bank viewed as critical to Russia’s de-
fense sector, according to Reuters.
In response, the media office of the Is-
lamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
succinctly announced Friday 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 sailing in 
the Persian Gulf which will be possibly 
detained by the IRGC if Greece contin-
ues its mischief,” Tasnim warned.
Even though it made the first move, 
Greece accused Iran of “piracy” follow-
ing the seizure of its ships. 
“These actions are tantamount to acts 
of piracy,” the Greek Foreign Ministry 
said in a statement, warning Greek cit-
izens to avoid traveling to Iran.
The PMO said the Greek ships were 
detained for “maritime infractions” and 
legal action will follow after reviewing 
relevant evidence. 
Earlier, the maritime authority said, 
“Two Greek ships have been detained 
due to maritime violations, and the is-
sue is being investigated based on ev-
idence and documents. Upon thorough 
investigation, the necessary legal action 
will be taken.”
It added, “The Ports and Maritime Or-
ganization denies the detention of the 
crew of these two Greek tankers. All 
the crews of both Greek ships are in 
perfect health onboard the ships. they 
are protected and treated in accordance 
with international law while all neces-
sary services are provided to them. The 
Ports and Maritime Organization also 
emphasizes that The Islamic Republic 
of Iran, as a party to the 2006 Maritime 
Labor Convention, is fulfilling its obliga-
tions to all seafarers, including seafarers 
who are considered guests in Iranian 
waters.” 
The PMO also protested the seizure 
of the Iranian-flagged tanker MT Lana 
at the port of Karistos off the coast of 
Greece in a letter to the Secretary-Gen-
eral of the International Maritime Or-
ganization (IMO).  “On 21 May 2022, 
the tanker vessel MT Lana, IMO No. 
9256860, operating under the Iranian 
Flag, was being towed with no propul-
sion, off the coasts of Greece when they 
faced bad weather, and was forced to 
seek a place of safety at the Greek Port 
of Karystos, in order to ensure safety 
and resolve technical problems. The 
Port Authority, however, has proceeded 
to arrest the cargo of the tanker, owned 
by Iran, and plans to discharge the car-
go by early 24 May 2022,” it said in the 
letter. 

Tajik deputy FM 
meets Amir Ab-
dollahian

Mozaffar Hosseinzadeh, Tajik-
istan’s Deputy Foreign Minister, 
on Saturday met with Iranian 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian on the eve of the 
Tajik president’s trip to Iran, the 
Iranian Foreign Ministry said.
In the meeting, Amir Abdolla-
hian expressed pleasure at the 
Tajik president’s visit to Tehran 
and described it as highly im-
portant for the expansion of 
bilateral ties. He reiterated that 
the Islamic Republic of Iran 
and the Republic of Tajikistan 
have many historical, civiliza-
tional, cultural and linguistic 
commonalities and this huge 
potential will pave the way for 
the expansion of ties between 
the two brotherly and friendly 
nations.
The Tajik deputy foreign minis-
ter also underlined the impor-
tance of bilateral ties in different 
areas and declared Tajikistan’s 
readiness to develop ties with 
the Islamic Republic. The two 
officials also exchanged views 
over the latest issues in bilat-
eral ties as well as the latest 
follow-ups and agreements 
during the Iranian president’s 
visit to Tajikistan in 2021.
Foreign Minister Amir Abdol-
lahian also received Iranian 
Ambassador to Tajikistan Mo-
hammad Taghi Saberi on the 
eve of Tajik President Emomali 
Rahmon’s visit to Tehran.
In the meeting, Saberi gave a 
report on the latest develop-
ments in ties between Iran and 
Tajikistan and the significant 
growth in bilateral economic 
and trade cooperation as well 
as finalized memoranda of un-
derstanding that were to be ap-
proved by the two presidents 
on Sunday.
Amir Abdollahian also stressed 
the significance of Iran’s ties 
with Tajikistan, especially giv-
en their cultural affinities and 
common language.
He also underlined the neces-
sity of expanding cooperation 
in various fields, particularly in 
trade and economic spheres.
In the meeting, the two sides 
reviewed the details and con-
tent of the Tajik president’s visit 
to Tehran.
The Tajik president arrived in 
Tehran on Sunday. 
Ezzatollah Zarghami, the Irani-
an Minister of Cultural Herit-
age, Handicrafts and Tourism, 
announced that a memoran-
dum of understanding previ-
ously concluded with Tajikistan 
will be activated soon.
In a statement on Sunday, 
Zarghami said that the execu-
tive program of the memoran-
dum of tourism cooperation 
between the two countries will 
be signed during the upcoming 
visit of the Tajik president to 
Tehran.
He noted that the memoran-
dum was signed last year when 
the Iranian president visited the 
Tajik capital, Dushanbe.
The Iranian minister added that 
many Tajiks want to travel to 
Iran, in light of the quality and 
services provided in the health 
field. “We are targeting low-
cost tourism between the two 
sides,” he said, according to Al 
Alam.
By creating coordination 
among the countries that are 
members of the Economic 
Cooperation Organization “we 
aim to allow tourists to travel 
at low costs by buses and their 
personal cars” to Iran, he add-
ed.

A group of 20 Iranian businessmen 
and company representatives visited 
Germany from April 24 to May 14 as 

part of a joint project organized by 
Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) in collaboration with the Inter-

national Trade Center (ITC).
As reported by the TPO portal, during 
their visit, the Iranian delegates at-
tended a training course held by the 
German side, visited several interna-
tional exhibitions, and met with the 
representatives of related German 
companies and production units to 
discuss future cooperation.
They held B2B meetings with the 
representatives of 75 major German 
companies during which several 
agreements, memorandums of un-
derstanding (MOUs), and contracts 
were reached between the two sides 
for cooperation in a variety of areas.
According to Mir-Hadi Seyedi, TPO’s 
advisor in international affairs, the 

aim of this project was to help facil-
itate the presence of Iranian compa-
nies and producers in global arena, 
especially the European markets and 
to use the existing capacities in the 
EU for export development.
The Islamic Republic of Iran has been 
taking serious measures to return to 
the global trade scene despite the 
limitations created by the U.S. sanc-
tions and, as the body in charge of 
promoting international trade, the 
TPO has been a pioneer in this re-
gard.
Iran and Germany signed an MOU 
for cooperation in the training and 
education of industry managers and 
entrepreneurs back in October 2018.

Iran, Germany private sectors to expand cooperation

Iran’s biggest energy hub, Pars Spe-
cial Economic Energy Zone (PSEEZ), 
has managed to attract 70 trillion 
rials (about $270.1 million) as well 
as €500 million of investment in the 

previous Iranian calendar year (ended 
on March 20) to register a 46 percent 
growth, year on year.
According to Khosro Afrouzeh, the di-
rector of economic development and 

investment attraction of Pars Special 
Economic Energy Zone Organization, 
the organization has been following 
new strategies to optimize investment 
processes with the aim of facilitating 
the investment environment and cre-
ating a smooth path for small inves-
tors and focusing on key customers.
PSEEZ was established in 1998 for 
the utilization of South Pars oil and 
gas resources and to encourage com-
mercial activities in the field of oil, 
gas, and petrochemical industries in 
southern Iran.
Afrouzeh noted that based on PSEEZ’s 
grand scheme for the Iranian calen-
dar year 1404 (starts in March 2025) 
the total petrochemical processing 
capacity of the zone is expected to 
reach 60 million tons, of which so far 
32 million tons have been realized.
Located in the port city of Assaluyeh, 
PSEEZ is home to several petro-
chemical complexes that receive gas 

and gas condensate feedstock from 
the giant South Pars gas field, which 
Iran shares with Qatar in the Persian 
Gulf.
The zone is the hub of Iran’s exports 
of major non-oil commodities includ-
ing gas condensate and petrochem-
icals.
Back in December 2021, PSEEZ 
Managing Director said that good 
measures were taken to strengthen 
and stabilize revenue sources for 
Pars Energy Special Economic Zone 
Organization.
According to Asadi, the necessary 
licenses were obtained for the alloca-
tion of more investment for this zone 
in the near future.
Proper planning, resource manage-
ment, and prioritization of develop-
ment projects have led to the max-
imum production of the South Pars 
gas field as one of the PSEEZ’s mis-
sions, the official said.

 Iran-Syria Joint Chamber of Commerce 
will hold an Iran-Syria business forum at 
the place of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (ICCI-
MA) in Tehran on Monday.
The Syrian high-ranking delegation, 
comprising the representatives of the 
country’s private sector, is scheduled 
to hold B-2-B meetings with the Irani-
an counterparts on the sidelines of the 
event. As recently announced by the 
chairman of Iran-Syria Joint Chamber of 
Commerce, the value of trade between 
the two countries rose 60 percent in the 
previous Iranian calendar year (ended on 

March 20) as compared to the preceding 
year. In an interview with IRNA, Keyvan 
Kashefi said the prospects for expand-
ing economic relations between the 
two countries are more positive in the 
current year, given the improving condi-
tions for transit through the Iraqi border, 
the increase in flights to Syria, and the 
two governments’ trade agreements.
Expressing dissatisfaction with the cur-
rent level of trade exchanges between 
the two countries, the official said: 
“Trade with Syria is not in proportion 
with political and social relations with 
the county. Due to the extensive politi-

cal and social relations, there is also a 
demand for the development of trade 
exchanges and economic relations.”
He stressed the need for improving 
the infrastructure as a prerequisite for 
the expansion of mutual trade, saying: 
“Every trader needs to get his goods to 
the destination as soon as possible, but 
due to the fact that Syria does not share 
a border with Iran, the shipping cost and 
delivery time increases.”
Kashefi further noted that since Syria is 
also sanctioned like Iran there are also 
financial and banking problems in the 
way of trade with this country.

The head of the Iran-Syria Joint Cham-
ber of Commerce stated that important 
measures have been taken to expand 
economic relations between the two 
sides, saying: “Last year we saw a 
60 percent growth in trade with this 
country, but there is still a gap with the 
planned horizon.”
Referring to Syria’s restrictive regula-
tions for foreign trade, Kashefi said: 
“The exchanges between the two coun-
tries should be subject to preferential 
tariffs and in some cases even zero tar-
iffs, so that we can speed up exchanges 
by reducing costs.”

Annual investment in PSEEZ increases 46%

ICCIMA to host Iran-Syria business forum on Monday
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Trade Promotion Organization (TPO) of 
Iran is going to hold a training workshop 
for Iranian businessmen who are interest-
ed in trading with Pakistan, the TPO portal 
reported. Marketing strategies and meth-
ods, cultural awareness, and the trade-re-
lated laws and regulations of Pakistan 
are among the subjects covered in this 
workshop which is due to be held on June 

12. The TPO has held several business 
training workshops with different coun-
tries, however, the training workshop with 
Pakistan is the first such event that is at-
tended by TPO Head Alireza Peyman-Pak, 
ambassadors of the two countries, eco-
nomic and trade advisors of the two coun-
tries, and officials of Pakistani and Iranian 
chambers of commerce.

TPO to hold 
Iran-Pakistan 
trade workshop 
in mid-June

TEDPIX loses 19,000 
points on Sunday
TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
dropped 19,110 points to 
1.553 million on Sunday.
AS reported, over 9.034 billion 
securities worth 46.173 trillion 
rials (about $177.58 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index 
dropped 19,360 points, and 
the second market’s index lost 
23,001 points.
A market analyst believes that 
the Iranian stock exchange 
market can grow by 30 per-
cent by the end of the current 
Iranian calendar year (March 
20, 2023).
In an interview with IRNA on 
May 8, Ahmad Eshtiaqi point-
ed to the growth 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.”
The analyst noted that the 
shareholders’ interest in the 
capital market over the past 
few years has been due to the 
value of companies’ stock, 
so when the shares still have 
room to grow, the market in-
dex will grow as well.
The capital market expert 
further mentioned another 
factor influencing the rise of 
the stock market index and 
continued: “World prices rose 
sharply after the Russia and 
Ukraine war and oil prices 
reached more than $100, and 
this has affected the perfor-
mance of some companies to 
some extent.”
He stated that in addition to 
the crude oil prices, the prices 
of petrochemical products and 
metals like copper, zinc, and 
other commodities have risen.

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

Amir Abdollahian: 
Iran to send team 
to S. Arabia to fa-
cilitate Hajj pil-
grimage
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian announced on 
Sunday that a Foreign Ministry 
team has been tasked to facili-
tate Hajj pilgrimage by Iranian 
citizens.
“The Consular and Iranian 
Affairs Department at the Min-
istry of Foreign Affairs has 
dedicated all its capacity to 
facilitate the Hajj pilgrimage 
for the pilgrims and the exec-
utive officials of the pilgrim-
age from the beginning to the 
end of their departure,” Amir 
Abdollahian said in a meeting 
with officials from the Hajj and 
Pilgrimage Organization and 
Foreign Ministry.   
At the meeting issues related 
to sending pilgrims to Saudi 
Arabia to perform the 145th 
Hajj ritual were discussed.
Amir Abdollahian emphasized 
the efforts of the Foreign Min-
istry at various levels to facil-
itate the departure of Iranian 
pilgrims for this year’s Hajj 
and to participate in this great 
divine ritual.Iran’s top diplo-
mat also stated that the min-
istry under his leadership will 
send a consular delegation to 
Saudi Arabia for this purpose.
Amir Abdollahian expressed 
the hope that this year’s ritual 
would be glorious and peace-
ful with the help of Saudi of-
ficials.

When It’s OK to Be a 
Little Selfish 
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.psychologytoday.com/us/blog/brainstorm/201907/when-it-s-ok-be-little-selfish?collection=1131639

When making joint decisions with 
someone else—choosing a movie to 
watch with your spouse or a restaurant 
to visit with a friend—you may face a 
personal decision first. Should you 
push for the option that you want, or 
put your preference aside to please your 
companion? Should you be selfish, or 
selfless?
When two people both behave selfishly 
or both behave selflessly, the ultimate 
choice tends to be farther from what 
they originally wanted than when one is 
more selfish and one is more altruistic, 
according to a recent paper published 
in the Journal of Consumer Psychology.
A team of researchers asked study par-
ticipants to watch a collection of videos, 
such as clips of Saturday Night Live, 
and rate how much they enjoyed each 
one. The participants also completed 
surveys to measure how selfish or al-
truistic they typically were. Two weeks 
later, the participants returned to the 
lab. They were divided into pairs and 
instructed to pick one video to watch 
together.

Compared to pairs with two relatively 
selfish or two relatively selfless individ-
uals—judged by high or low scores on 
the selfishness survey—pairs in which 
one was more selfless and less selfish 
tended to choose vide- o s 
that were closer to 
what each per-
son genuinely 
preferred. A 
similar finding 
appeared when 
pa r t i c i pan ts 
were primed to 
act more or less 
selfishly by read-
ing a made-up news 
story.
“When we got selfish 
people together or 
altruistic people to-
gether, they kind 
of blew it,” says 
Michael Lowe, 
the lead author 
of the study and 
an assistant pro-

fessor of marketing at Georgia Tech. 
“They ended up picking something that 
neither of them really wanted to watch.”
Why might this occur? People with 
similar temperaments often begin to 

negotiate, Lowe says.
In the case of two self-

ish individuals, each 
person states their 

true preference. 
But they don’t 
accept each 
other’s offer. 
Since neither 

wants to capit-
ulate, they’ll select an 

item neither want but 
both can tolerate.

Two selfless people 
offer sugges-
tions that they 
mistakenly be-
lieve the other 
might prefer. 
The problem 
with that 
s t r a t e g y , 

Lowe says, is that people tend to over-
estimate how different others’ prefer-
ences are from their own, and so they 
suggest an option more distant from 
their desired outcome than is neces-
sary.
Lowe speculates that couples may benefit 
from taking turns being the more “selfish” 
one when making decisions. Each partner 
can feel confident taking control or ceding 
control because they know they’ll do the 
opposite next time.
This strategy has proved successful in 
Lowe’s own relationship, he says. He and 
his wife used to struggle to decide where 
to go for dinner, each wanting the other 
to choose. “We found out that we actually 
wanted to go to the same place, but we 
both were trying to be nice about it,” Lowe 
says. “Now, we’ll make each other be hon-
est about what we want. I’ll say, ‘You pick 
tonight. What do you want to do?’ It’s go-
ing really well.”
Of course, choosing a cute dinner spot 
isn’t especially consequential. The re-
search only explored low-stakes situa-
tions, notes Kelly Haws, a marketing pro-

fessor at Vanderbilt University, who has 
collaborated with Lowe in the past but was 
not involved with the present study. The 
same framework might not apply to more 
substantial decisions—such as buying a 
house or naming a baby—to which people 
would devote more time and energy in or-
der to secure their desired outcome.
But for everyday decisions, one may want 
to be wary of simply appeasing a partner. 
“It’s surprising that when both people try 
to be nice to each other, it actually back-
fires,” Haws says.
Learning to act a little selfishly may be dif-
ficult for some, Lowe notes. But it’s worth 
pushing past the discomfort, he says, 
especially in a relationship in which deci-
sions must frequently be made, or in a big 
group at a standstill.
“Sometimes groups need someone who 
will say what they want and take the lead,” 
Lowe says. “I wouldn’t suggest always do-
ing that. But if you can tell that someone 
is reluctant to make a decision, go ahead 
and say, ‘Let’s go here, it’ll be great.’ Hav-
ing someone take the lead is often really 
appreciated.”

The value of export from Qom prov-
ince rose 54 percent in the first month 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-April 20), as compared to 
the same month in the previous year, 
a provincial official announced.
Esfandiar Darikvandi, the direc-
tor-general of Qom province’s Cus-
toms Department, said that 27,219 
tons of products worth $19.15 million 
were exported from the province in 
the first month of this year, indicating 
85 percent growth in terms of weight 
as compared to the first month of the 
previous year.
As previously announced by Mojtaba 
Farhadi, the head of Foreign Trade Of-
fice of the province’s Industry, Mining 
and Trade Department, export from 
Qom province rose 92 percent in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20).
The official said that commodities 
worth $283 million were exported 
from the province in the past year.
He named metal products, rubber 

and plastic items, and foodstuffs as 
the main items exported from the 
province in the past year.
The deputy head of Islamic Repub-
lic of Iran’s Customs Administration 
(IRICA) has announced that the value 
of Iran’s export of non-oil products 
has increased 25 percent in the first 
month of the current year, as com-
pared to the same month of the past 
year.
Foroud Asgari also said that the 
country’s non-oil trade with other 
countries registered a $875-million 
positive balance in the first month.
Iran exported 7.324 million tons of 
non-oil commodities worth $3.699 
billion in the said month, with 10 per-
cent drop in weight as compared to 
the first moth of the previous year, the 
official stated.
The country’s monthly non-oil import 
stood at 2.252 million tons worth 
$2.824 billion, with one percent rise 
in value and 10 percent growth in 
weight year on year, he added. 

Export from Qom province increases 
54% in a month yr/yr

Iran’s senior security official has con-
demned U.S. sanctions on Russia in the 
wake of the Ukraine crisis, urging the 
international community to band togeth-
er and oppose Washington’s unilateral 
policies.
On the heels of the fourth meeting of the 
Regional Security Dialogue in the Tajik 
capital Dushanbe on Friday, Ali Shamkha-
ni, Secretary of Iran’s Supreme National 
Security Council (SNSC), met with his 
Russian counterpart Nikolai Patrushev 
and called for resistance to U.S. unilater-
alism.
“The world must unite against the unilat-
eral policies of the United States. The Is-
lamic Republic of Iran has been subject to 
sanctions for the past 43 years, and has 
become an epitome of the ineffectiveness 

of sanctions imposed to dictate political 
will on independent countries,” he noted.
In the face of U.S. unilateral actions, he 
emphasized the need for strategic coordi-
nation between Tehran and Moscow, the 
two all-weather allies. 
“It seems as if sanctions against Russia 
will not be lifted once the Ukraine war 
comes to an end. Therefore, it is neces-
sary to devise a coherent system of coop-
eration between the sanctioned countries 
on a strategic and long-term perspec-
tive,” Shamkhani suggested.
In the context of rapidly changing global 
dynamics, the top security official ex-
pressed satisfaction with talks between 
Iran and Russia at various levels, asking 
for the rise of the bilateral collaboration.
The SNSC secretary cited the growth of 

collaboration, as well as shared financial, 
banking, and tariff procedures among 
Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) member states, as a vital step 
that can mitigate the impact of unlawful 
sanctions on the nations’ economic and 
commercial connections.
Shamkhani also spoke about Western 
efforts to draw Russia into the Ukraine 
crisis, asserting that certain countries are 
using the conflict to carry out expansion-
ist plans in the region and achieve their 
ambitious goals. 
“Such attempts need to be confronted 
seriously,” he underscored.
Iran’s top security official went on to ex-
press alarm about what is happening in 
neighboring Afghanistan, including the 
rise of numerous terrorist groups.

Manufacturing of refrigerators and freezers in 
Iran increased 8.3 percent during the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended on March 20), 
from its previous year, according to the data re-
leased by Industry, Mining and Trade Ministry.
The ministry’s data show that 2,265,300 re-
frigerators and freezers were manufactured 
in 1400, while the figure was 2.091 million in 
1399.
Manufacturing of home appliances in Iran rose 

7.56 percent during the past year from its pre-
vious year.
According to the industry ministry’s data, 
over 6,273,600 sets of large home applianc-
es, including TV sets, refrigerators and freez-
ers, washing machines, and air coolers were 
manufactured in 1400, while the figure was 
5,832,400 in 1399.
Among the mentioned products, just air cooler 
experienced a production drop, and production 

of the other items increased.
Over the past few years, the Iranian government 
has been following a new strategy for support-
ing domestic production to neutralize the im-
pacts of the U.S. sanctions while reducing the 
reliance of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of the 
pioneers in this regard and like many other are-
as, the production of home appliances has wit-
nessed a significant rise in the past four years.ا

NIOC to award Azadegan oil field to a consortium of domestic firms

Iran’s top security official urges the world to 
stand up against U.S. unilateralism
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رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
گفت: ناوگان اتوبوس مسافربری بین 
شهری در استان اصفهان نیاز جدی 

به نوسازی دارند.
حسین بی غمیان در گفت وگو با 
مهر با بیان اینکه اصفهان به دلیل 
قرار گرفتن در مرکز کشور در زمینه 
جابجایی مسافر از اهمیت باالیی 
برخوردار است، اظهار داشت: از 
سویی نیز باید توجه داشت که در ویژه 
برنامه هایی مانند راهپیمایی اربعین، 
سالروز ارتحال حضرت امام )ره( و 
... انتظارات از اصفهان بسیار افزایش 

می یابد.
وی با بیان اینکه در این شرایط 
باید توجه داشت که سن ناوگان 
مسافربری اصفهان بسیار افزایش 
یافته است، افزود: نوسازی نداشته ایم 
و عمر ناوگانی سواری و مینی بوس 

نیز رو به افزایش است.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
با بیان اینکه میانگین عمر ناوگان 
اتوبوسرانی ۱۲ سال، سواری ۱۰ 

سال و مینی بوس ۲۶ سال است، 
ابراز داشت: این در حالی است که در 
گذشته میانگین عمر ناوگان اصفهان 

سه الی چهار سال بوده است.
•افزایش قیمت لوازم یدکی 
خودرو از دالیل افزایش عمر 

اتوبوس است
وی با بیان اینکه افزایش قیمت 
تجهیزات و لوازم یدکی خودرو نیز 
از دیگر دالیل افزایش عمر اتوبوس 
است، ادامه داد: از سوی دیگر باید 
توجه داشت که با توجه به شیوع کرونا 
بخشی از ناوگان مسافربری به سمت 
صنایع پتروشیمی، عسلویه و ... رفتند 
و بخشی از رانندگان نیز در بخش 

حمل و نقل کاال فعالیت دارند.
بی غمیان گفت: نوروز امسال از 
مشهد درخواست اتوبوس داشتیم 
که خودرو بود اما راننده نداشتیم و این 

چالش بزرگی است.
 ۲۵ تنها  گذشته  سال   •

اتوبوس در کشور تولید شد
وی با بیان اینکه سال گذشته در کل 
کشور تنها ۲۵ دستگاه اتوبوس تولید 
شد، افزود: واردات را هم که نداشتیم و 

از این رو چالش جدی نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی در اصفهان راداریم.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
اصفهان با اشاره به اینکه اعزام زائر 
برای حرم مطهر امام خمینی )ره( 
نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته 
است، افزود: در این زمینه مشکلی 

نداریم اما مطمئنًا برای راهپیمایی 
اربعین با مشکالتی رو به رو خواهیم 

شد.
وی گفت: برای بازسازی اتوبوس ها 
۲۰۰ میلیون تومان برای مینی بوس 
و ۷۰۰ میلیون تومان برای اتوبوس در 
نظر گرفته اند که در سال گذشته تنها 
۴۰ دستگاه مینی بوس و ۲۰ دستگاه 

اتوبوس برای دریافت تسهیالت 
نوسازی معرفی شده اند.

بی غمیان با بیان اینکه با شرایط فعلی 
ما برای حمل و نقل درون استانی با 
کمبود مواجه خواهیم بود، ابراز داشت: 
صنایع کرایه خوبی را برای اتوبوس و 
مینی بوس می دهند و از این رو این 

ناوگان به سمت صنایع رفته اند.
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مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بطور 
متوسط روزانه ۲۶۸ دستگاه کامیون کاالی 
صادراتی از گمرکات استان صادر می شود. 
رسول کوهستانی پزوه، افزود: مهم ترین 
کاالهای صادراتی استان، ُچدن، آهن، فوالد 
و مصنوعات آن به ارزش ۸۸ میلیون دالر با 
سهم ۴۹ درصد، محصوالت پتروشیمی به 
ارزش ۳۱ میلیون دالر با سهم ۱۷ درصد و 

محصوالت لبنی به ارزش ۲۰ میلیون دالر 
با سهم ۱۱ درصد است. وی با اشاره به اینکه 
در ۲ ماهه سالجاری از گمرکات استان به 
۶۲ کشور جهان صادرات انجام شده است، 
ادامه داد: عراق، پاکستان، ترکیه، میانمار 
و ارمنستان از مهمترین کشورهای هدف 

صادراتی استان اصفهان محسوب می شوند.
مدیرکل گمرکات اصفهان خاطرنشان کرد: 

میزان صادرات از گمرکات استان به کشور 
عراق ۵۹ میلیون دالر، پاکستان ۳۷ میلیون 
دالر، ترکیه ۱۴ میلیون دالر، میانمار ۱۰ 
میلیون دالر و ارمنستان ۹ میلیون دالر بوده 
است. وی با بیان اینکه ۳۳۵ قلم کاال در ۲ 
ماهه گذشته از گمرکات استان صادر شده 
است، اظهار داشت: در این مدت ۲۷۸ هزار 
و ۵۸۰ تُن کاال به ارزش ۱۷۹ میلیون و ۵۳۶ 

هزار دالر از این استان صادر شده است.
به گزارش ایرنا، گمرکات استان در سال 
گذشته ۹ هزار و هفت میلیارد ریال درآمد 

کسب و به خزانه واریز کرد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۰۶ درصد افزایش نشان 
می دهد. سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تُن 
کاال به ارزش ۶۴۷ میلیون و ۶۷۶ هزار دالر از 
طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شد 
که از لحاظ وزن ۱۱ درصد و از حیث ارزش ۳۶ 

درصد افزایش داشت.
فوالد،  نظیر  صنعتی  ُقطب های  وجود 
منسوجات، هواپیماسازی، لوازم خانگی، 
رنگ سازی و صنایع نظامی از دیگر دالیل 

اهمیت گمرک اصفهان محسوب می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اشاره به پر و مسدود شدن ۷۸۶۶ حلقه 
چاه غیر مجاز در این استان گفت: بستن این 
چاه ها به صرفه جویی ۲۲۳ میلیون مترمکعب 
آب کمک کرده است. حسن ساسانی در 
حاشیه بازدید از سامانه ۳۸۴۸ یگان حفاظت 
شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: 
از سال ۱۳۸۴ تا کنون هفت هزار و ۸۶۶ 
حلقه چاه غیرمجاز در این استان پرومسلوب 
المنفعه شده است. ساسانی با بیان اینکه از 
ابتدای سال جاری، ۶۲ حلقه چاه غیرمجاز 
پر شده است، ادامه داد: حجم صرفه جویی 
ازمحل پرکردن چاه های غیرمجاز ازسال ۸۴ 

تاکنون ۲۲۳ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
نیز سه  تاکنون   ۱۳۹۶ از سال  افزود: 
هوشمند  حجمی  کنتور   ۲۴۲ هزارو 
الکترومغناطیس روی چاه های کشاورزی، 
صنعت وخدمات دولتی نصب شده است. 

ساسانی خاطر نشان کرد: تا کنون سه هزار و 
۸۰۲ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز نیز در 

استان اصفهان توقیف شده است.
وی با ابراز رضایت ازعملکرد عوامل مرکز 
سامانه ۳۸۴۸ یادآور شد: این مرکز یکی 
ازراههای ارتباط مردم استان اصفهان با 
شرکت آب منطقه ای اصفهان است و مردم 
می توانند در سراسر استان ازطریق تماس با 
این سامانه گزارش تخلفاتی از قبیل حفاری، 
الیروبی وکف شکنی غیرمجاز چاه، بهره 
برداری از چاه های فاقد پروانه را مطرح کنند. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خاطر نشان کرد: ثبت و رسیدگی به تخلفات 
برداشت پساب از فاضالب شهری، برداشت 
غیر مجاز از کانال ها و شبکه های آبیاری، 
تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و 
بستر رودخانه ها و ساخت، نگهداری، حمل 
و تردد انواع دستگاه های حفاری غیر مجاز 

از دیگرخدمات سامانه تلفنی ۳۸۴۸ است.

معاون خدمات مشـترکین و درآمـد آبفای 
اسـتان اصفهـان گفـت: با گـرم شـدن هوا، 
شـبکه آبرسـانی اصفهان بـزرگ بـا ۳ هزار 
و ۲۰۰ لیتـر در ثانیـه کمبـود آب مواجـه 

خواهـد بود.
سـید محسـن صالـح، معـاون خدمـات 
مشـترکین و درآمد آبفای اسـتان اصفهان 
اظهـار داشـت: در ۲ ماهـه نخسـت سـال 
جـاری ۶۰ فقـره انشـعاب غیرمجـاز آب در 
سطح اسـتان اصفهان کشـف و جمع آوری 

شـد.
وی افـزود: با قطع و جمـع آوری ایـن تعداد 
انشـعاب غیرمجاز در ۲ ماهه نخسـت سال 
جـاری، از هـدر رفـت و برداشـت غیرمجاز 
حدود ۱۰ لیتـر بـر ثانیـه ای آب جلوگیری 

بـه عمـل آمد.
صالح گفت: انشـعابات غیرمجـاز، مدیریت 
شـبکه و عدالـت توزیـع آب را از دسـت 
شـرکت آب و فاضـالب خـارج می سـازد و 

به همین دلیل، شناسـایی و قطع انشـعاب 
آب مشـترکان متخلف در دستور کار جدی 

قـرار گرفته اسـت.
معاون خدمات مشـترکین و درآمـد آبفای 
اسـتان اصفهان با بیـان اینکه با گرم شـدن 
هـوا، شـبکه آبرسـانی اصفهـان بـزرگ با ۳ 
هزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیـه کمبود آب مواجه 
خواهـد بـود، بیان کـرد: بـا توجـه در پیش 
بـودن فصـل گرمـا و افزایش مصـرف آب از 
شهروندان درخواسـت می کنیم در مصرف 
آب صرفه جویـی کنند تا تابسـتان پیش رو 

را بـدون بحران آب پشـت سـر گذاریم.
هرگونـه  خواسـت،  مشـترکان  از  وی 
شکسـتگی خطوط لولـه، هـدر رفـت آب، 
وجود انشـعابات غیرمجاز و نصب مسـتقیم 
پمـپ بدون مخـزن ذخیـره بر روی شـبکه 
آب را بـه سـامانه ارتبـاط با مشـتریان ۱۲۲ 
که به صورت ۲۴ سـاعته آماده پاسـخگویی 

اسـت را اطـالع دهنـد.

مدیر سـد زاینده رود با اشـاره بـه ذخیـره ۳۷۳ میلیون 
مترمکعبـی سـد زاینـده رود، گفـت: متأسـفانه طی دو 
مـاه اخیـر آورد سـد زاینـده رود براسـاس انتظـارات و 
پیش بینی هـا نبـوده و بارندگـی مناسـبی در حوضـه 
زاینـده رود نداشـتیم و اگـر مصـارف حوضه بـه همین 
شـرایط باشـد، تـا پایـان سـال آبـی جـاری بـه حجـم 

موردنظـر نخواهیـم رسـید.
سـیدمجتبی موسـوی نائینـی در گفتگـو بـا ایسـنا بـا 
ارزیابـی شـرایط سـد زاینـده رود، اظهـار کـرد: هفتـم 
خردادماه ورودی سـد زاینـده رود ۵۱ مترمکعب بر ثانیه 

و خروجـی سـد ۸۰ مترمکعـب بـر ثانیـه بود.
وی بـا ارزیابـی ورودی سـد زاینـده رود با توجـه به گرم 
شـدن هوا، گفت: اگرچه ورودی سـد زاینده رود افزایش 
یافت، اما مجدداً ورودی سـد کاهشـی شـده و برآورد ما 
این اسـت کـه ورودی سـد از ایـن عـدد باالتـر نخواهد 

رفـت.
مدیر سـد و نیروگاه زاینده رود همچنین افـزود: درحال 
حاضـر ذخیـره حجـم سـد زاینـده رود ۳۷۳ میلیـون 

مترمکعب اسـت.

وی درباره تحویـل حقابه های کشـاورزان غرب اصفهان 
نیز گفت: کشاورزان شـرق و غرب اصفهان مطابق برنامه 
ابالغی منابع مصـارف آب سـد زاینده رود در سـال آبی، 

حقابه خـود را دریافـت می کنند.
وی همچنین، احتمال بازنگری برنامـه منابع و مصارف 
سـد زاینـده رود در سـال آبـی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را با توجه 
بـه شـرایط سـد زاینـده رود و عـدم تحقـق ورودی های 

پیش بینی شـده، منتفـی ندانسـت.
موسـوی با تأکید بـر اینکـه در ادامه سـال آبـی ذخیره 
سـد زاینده رود ابتـدا تثبیت و سـپس کاهشـی خواهد 
بـود، تصریـح کـرد: اگرچـه در ایـن شـرایط بـه لحـاظ 
حجم ذخیره سـد بـرای تأمین شـرب مشـکلی خاصی 
نخواهیـم داشـت، امـا اگـر ایـن میـزان ذخیـره سـد 
زاینـده رود مدیریـت نشـود، در پایـان شـهریورماه بـه 

حجـم مـورد انتظـار نخواهیم رسـید.
وی تأکیـد کرد: بـا توجه بـه برنامه ریـزی اولیه تـا پایان 
سـال آبی جاری )پایان شهریور( ذخیره سـد زاینده رود 

باید بیـن ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب باشـد.
مدیر سـد و نیـروگاه زاینـده رود در پاسـخ به این سـؤال 

که ذخیره سـد زاینـده رود به ایـن عدد خواهد رسـید یا 
خیر؟ گفت: این ذخیره بسـتگی به آورد سـد زاینده رود 

و میزان برداشـت آب در فصل گرم پیـش رو دارد.
وی یادآور شـد: متأسـفانه طـی دو مـاه اخیر آورد سـد 
زاینـده رود براسـاس انتظـارات و پیش بینی ها نبـود و از 
عید بـه بعـد، بارندگـی مناسـبی در حوضه زاینـده رود 
نداشـتیم و اگر مصارف حوضه به همین شـرایط باشـد، 
تـا پایان سـال آبی جـاری به حجـم موردنظـر نخواهیم 
رسـید، در این حالت برنامـه توزیع آب بازنگـری خواهد 

. شد
موسـوی تصریح کرد: بـا توجه بـه اینکـه ورودی و آورد 
سد زاینده رود محقق نشـده و تابستان گرمی نیز پیشرو 
داریم، بایـد از اکنون به صورت محتاطانـه در مصرف آب 
پیش رویـم و این موضوع عزم همگانـی در تمام مصارف 

را نیاز دارد.
وی دربـاره وضعیـت نیـروگاه سـد زاینـده رود، گفـت: 
نیـروگاه سـد زاینـده رود همچنـان در مـدار اسـت و 
احتمـال نمـی رود تا پایـان شـهریور نیـز از مـدار تولید 

بـرق خـارج شـود.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

صادرات روزانه ۲۶۸ کامیون کاالی صادراتی ازاصفهان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

۷۸۶۶ حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان 
مسدود شد

 معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان:

 3 هزار لیتر بر ثانیه آب
در شبکه آبرسانی کمبود داریم

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود مطرح کرد:

ذخیره 3۷3 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود

رئیس اداره مسافر راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان مطرح کرد:

ناوگان اتوبوسرانی اصفهان نیازمند نوسازی

وی افزود: همچنین از ابتدای تیرماه جاری صدور پروانه ساختمانی به صورت 
غیر حضوری در اصفهان آغاز می شود و بدین منظور جلسه ای به اتفاق شهردار، 
معاونان، استاندار و معاون عمرانی وی برگزار شد و برای حذف رانت و فساد در 

قالب کمیسیون ماده پنج قول همکاری داده شد.
وی با اشاره به اینکه اصفهان کمتر دچار تخلف در زمینه ضوابط ساختمان سازی 
است، گفت: همچنین در باره مسائل ساخت و ساز با مدیر کل راه و شهرسازی 
اصفهان نیز جلسه ای برگزار و ۱۲ مورد پیشنهاد شد که در این زمینه همکاری 
معاونت عمرانی استانداری، سازمان میراث فرهنگی و اعضای کمیسیون ماده 

پنج شهرداری را می طلبد.
همچنین سید امیر سامع عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
با اشاره به فهرست اسامی ساختمان های غیر ایمن در این شهر گفت: برخی از 
ساختمان های غیر ایمن دارای صاحب، مالک و یا وراث است که به شکل اخطار 

به آنها اطالع رسانی می شود.
وی افزود: مالک برخی پاساژها، بازارها و مجتمع های تجاری مشخص نیست و 

متولی خاصی ندارد و شهرداری در این زمینه دچار مشکل است.
عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: برخی از این 
ساختمان ها دارای مشکالتی در زمینه استحکام بنا، تاسیسات برق، کابل و شبکه 
گاز هستند که عالوه بر شهرداری باید مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و وزارت 
تعاون و کار نیز ورود پیدا کنند زیرا در این زمینه بازرس و ضابط قضایی هست 

اما تقسیم مسوولیت ها، رسیدگی به این امور را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: باید اتاق مشترکی در قالب مدیریت شهری و سایر مسووالن در محل 
فرمانداری و با حضور دستگاه قضایی، ناظران و مدافع حق عمومی تشکیل شود 
و ساختمان های غیر ایمن شناسایی و اخطارهای الزم از هر دستگاهی مشخص 

و اطالع رسانی شود.
سامع تاکید: البته برخی اقدامات ممکن است معیشت مردم را به خطر بیاندازد 
که در این زمینه باید راهکارهایی با همکاری نظام مهندسی ساختمان، اصناف 

و اتحادیه ها در نظر گرفته شود.
ابوالفضل قربانی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: باید تصمیم های 
جدی برای مقابله با معضل ساختمان های غیر ایمن گرفته شود و الزم است که 
به دور از تشویش اذهان عمومی، نظارت بر عملکرد مهندسان ساختمان افزایش 

یابد و حفاظت از جان مردم در زمینه ساخت و ساز جدی گرفته شود.
 حجت االسالم منوچهر مهروی پور رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز گفت: هزار و ۵۰۰ نقطه خطرآفرین در شهر اصفهان شناسایی 
شده است اما عوامل طبیعی همچون تخلیه آبخوان و فرونشست های چاله ای 

در سطح شهر بر مشکالت این منطقه افزوده است.

 اخبار اصفهان  رییس شلورای اسلامی شهر اصفهان 
به ماللکان سلاختمان های غیلر ایملن در این خطه 
برای تعییلن تکلیلف و ایملن سلازی بناهلای خود 
هشلدار داد. محملد نورصالحی در جلسله شلورای 
اسلامی شلهر اصفهلان افلزود: شلهردار اصفهان 
دسلتور داده اسلت که فهرست سلاختمان های غیر 
ایمن در این شلهر مشلخص و به مالکان آنهلا اطاع 

داده شلود.

 شورای شهر اصفهان به مالکان ساختمان های
غیر ایمن هشدار داد:

اولتیماتوم به امنیت سازه ها

گزارش روز

نایـب رئیـس اتحادیـه میادیـن میـوه 
و تـره بـار اصفهـان افزایـش قیمـت 
سـیب زمینی و گوجـه را مربـوط بـه 
محصول نو آن در بازار دانسـت و گفت: 
بـه طبـع هزینـه میوه هـای تابسـتانه 
بـاال اسـت و شـرایط آب و هوایـی 
برخـی مناطـق موجـب سـرمازدگی 
سـردرختی ها شـد کـه ایـن موجـب 
قیمـت بـاالی ایـن محصـوالت شـده 

اسـت.
علـی مهرکـش در گفت وگـو با ایسـنا، 
دربـاره افزایـش قیمـت گوجـه و 
سـیب زمینی در بازار، اظهار کـرد: اصاًل 
هیچ کمبود محصولی در میدان میوه و 
تره بـار نداریم و حتـی بیش از نیـاز، بار 

در بـازار موجـود اسـت.
وی دربـاره افزایـش قیمـت گوجـه، 
توضیـح داد: از بعـد عیـد، هـر ۱۵ روز 
محصول گوجـه جدید یـک منطقه به 
دسـت می آید که محصـول آن منطقه 
گوجـه نـو و محصـول مناطـق قبلـی 

گوجـه چیـن دوم و سـوم می شـود.
نایـب رئیـس اتحادیـه میادیـن میوه و 
تره بـار اصفهان بـا بیان اینکـه افزایش 
قیمت گوجه در روز پنجشـنبه بود که 
گوجه نو وارد بازار شـد کـه این موجب 
باالرفتن قیمـت این محصـول در بازار 
شـد، البته تنها ۱۰ درصد میـدان میوه 
و تره بـار گوجه هایـی بـا قیمـت ۱۱ تا 
۱۰ هـزار تومـان دارد، همچنیـن ۹۰ 
درصـد گوجه هـای میـدان بیـن ۹ تـا 

۴۵۰۰ تومان اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اصـاًل کمبـود 
گوجـه در بـازار نداریـم، اظهـار کـرد: 
صـادرات گوجـه در بـازار همچنـان 
وجـود دارد و اگرچـه قیمـت ایـن 
محصول نسـبت به سـال گذشـته باال 
اسـت، امـا بـه نسـبت هزینه هـای آن 

زیـاد بـاال نیسـت.
مهرکش دربـاره افزایش قیمت سـیب 
زمینـی در بـازار نیـز، گفـت: برخـی 
مناطـق همچـون اصفهـان، سـیب 
زمینـی نـو دارنـد کـه ایـن محصـول 
گران تـر و مرغوب تـر نسـبت سـیب 

زمینی هـای کهنـه اسـت.
وی افـزود: در حـال حاضـر قیمـت 
سـیب زمینی در بازار بین ۱۲ تا ۴۰۰۰ 

تومـان اسـت.
نایـب رئیـس اتحادیـه میادیـن میوه و 
تره بار اصفهـان در ادامه با اشـاره به باال 
بودن قیمت میوه های تابسـتانه، گفت: 
بـه طبـع هزینـه میوه هـای تابسـتانه 
بـاال اسـت و شـرایط آب و هوایـی 
برخـی مناطـق موجـب سـرمازدگی 
سـردرختی ها شـد کـه ایـن موجـب 
قیمـت بـاالی ایـن محصـوالت شـده 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه قیمـت میوه هـای 
قیمـت  کـرد:  اظهـار  تابسـتانه، 
زردآلوهـای کتابـی، آصفـی و ... بیـن 
۵۵ تـا ۳۰ هـزار تومـان، زردآلوهـای 
معمولـی بیـن ۳۵ تـا ۱۰ هـزار تومان، 
تـوت فرنگـی بیـن ۵۰ تـا ۱۵ هـزار 
تومـان، انگـور یاقوتی بیـن ۵۰ تـا ۳۵ 
هـزار تومـان، گیالس بیـن ۸۰ تـا ۲۰ 
هزار تومان، هلـو ممتاز بیـن ۵۰ تا ۳۰ 
و انـواع دیگـر هلو بیـن ۳۰ تـا ۱۰ هزار 
تومان و آلوچـه بین ۴۰ تـا ۵۰۰۰ هزار 

تومـان اسـت.
مهرکش همچنیـن بـه افزایش قیمت 
مـوز طـی هفتـه گذشـته اشـاره کـرد 
و افـزود: بـه دلیـل افزایـش عـوارض و 
گمرکـی تجـار و مشـکالت حمـل بار 
از مسـیر آزاد، شـاهد بـاال رفتن قیمت 
مـوز در بـازار هسـتیم و اکنـون قیمت 
موزهـای خارجی بیـن ۳۶ تـا ۲۵ هزار 
تومـان و مـوز ایرانـی حـدود ۲۰ هـزار 

تومان اسـت
وی تاکیـد کـرد: بـا گرمـای هـوا، بـه 
طور قطـع شـاهد کاهش قیمـت میوه 

هسـتیم.

هزینه میوه های تابستانه 
باالست

 نایب رئیس اتحادیه
میادین میوه و تره بار اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

دبیر ستاد زکات اصفهان گفت: شهرستان اصفهان رتبه نخست پرداخت زکات 
را در استان دارد و با اختصاص آب و رونق کشاورزی شاهد افزایش پرداخت 
زکات از سوی مردم این منطقه خواهیم بود. حجت االسالم و المسلمین 
غالمحسین رنجبر افزود: سال گذشته ۹۲۰ میلیارد ریال زکات مستحب، 
واجب و فطریه جمع آوری و نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد بیش از ۴۰ درصدی 
داشته است. وی با بیان اینکه مردم شهرستان اصفهان حدود یک چهارم از 
زکات واجب، مستحب و فطره استان را در سال پرداخت می کنند، اظهار داشت: 
روند افزایشی پرداخت زکات برای امسال پیش بینی شده است و ستادهای 

زکات محلی بمنظور جمع آوری و توزیع آن در منطقه تالش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرگاه شرایط آبی بهبود یافته و وضع کشاورزی در استان 
بویژه در شرق و غرب اصفهان رونق یافته، پرداخت زکات هم روند افزایشی 
داشته است. حجت االسالم رنجبر از هزینه درآمدهای ناشی از زکات در حوزه 
تأمین نیاز فقیران و محرومیت زدایی در هر منطقه متناسب با کمک های مردم 
خبر داد و گفت: بیشترین اعتبار در حوزه کمک به فقرا، هزینه شده و بخشی از 

آن نیز برای ساخت حمام، مسجد، مدرسه و پُل مصرف می شود.
وی ادامه داد: ستادهای زکات روستایی در سراسر استان فعال شده است و 

درآمدهای این بخش با اولویت همان منطقه هزینه خواهدشد.
بر اساس فقه اسالم گندم، جو، خرما، کشمش، طال، نقره، شتر، گاو و گوسفند 
مشمول پرداخت زکات واجب می شوند که البته پرداخت زکات مستحبی 

مشمول موضوع خاصی نیست و انفاق به شمار می آید.
استان اصفهان دارای بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ 
شهرستان است. خشکسالی، کمبود منابع آبی و خشکی رودخانه زاینده رود در 
فصولی از سال در اصفهان در سال های اخیر به ایجاد مشکالتی در زمینه های 

مختلف از جمله اقتصادی و کشاورزی منجر شده است.

دبیر ستاد زکات اصفهان:

شهرستان اصفهان 
رتبه نخست 

پرداخت زکات را 
در استان دارد



جهـــــــان

Isfahan News

 پریسـا جمـدی  نحـوه برخورد 
معمـواًل  خشمشـان  بـا  زوجیـن 
می توانـد باعـث لطمـه بـه رابطـه 
شـود. در ایـن مقالـه قصـد داریم به 
شـما آموزش دهیـم چگونـه به طور 
مؤثر بـر خشـم در رابطه غلبـه کنید 

و آن را کنتـرل کنیـد.
خشـم و عصبانیـت یـک واکنـش 
هیجانـی و طبیعـی اسـت کـه در 
هـر رابطـه ای بی شـک رخ خواهـد 
داد. متاسـفانه بیشـتر در برخـورد 
بـا افـرادی کـه دوستشـان داریـم، 
زندگی مـان،  شـریک  جملـه  از 
خشـممان طغیـان می کنـد. امـا 
عالقـه زیـاد در رابطـه نبایـد باعث 
شـود کـه احساسـاتی نظیـر خشـم 
غیرقابـل کنتـرل باشـند. مدیریـت 
خشـم خـود، و مدیریـت چگونگـی 
بـه خشـم همسـر، یـک  پاسـخ 
مهارت خیلـی مهم و مؤثر اسـت که 
می توانـد باعـث افزایـش صمیمت 

در رابطـه شـود.
• به هیچ وجـه محل دعـوا را 

تـرک نکنید
برخـی ممکـن اسـت بعـد از دعـوا 
بـا همسـر، در را بـه هـم کوبیـده 
و از خانـه بیـرون برونـد. سـکوت 
ممکن اسـت به طـور موقـت باعث 
آرامـش شـما شـود، امـا بـه احتمال 
زیـاد باعـث افزایـش اضطـراب یـا 
می شـود.  همسـرتان  عصبانیـت 
البتـه منظـور مـا ایـن نیسـت کـه 
در همـان لحظـات هیجانـی و اوج 
دعـوا بنشـینید و مشـکل را حـل 
کنیـد. اما بـه جـای اینکـه صحنه را 

تـرک کنید، بـا منطق به همسـرتان 
بگوییـد کـه فعـاًل بـه آرامـش نیـاز 
داریـد و می خواهیـد کـه افکارتـان 
را سـازماندهی کنیـد. به همسـرتان 
بگوییـد کـه قطعـًا حل این مشـکل 
برایتـان مهـم اسـت، امـا نیـاز بـه 
زمـان داریـد و سـر فرصـت بـرای 
حل مشـکل وقت خواهید گذاشـت.

احتمـااًل زمانـی کـه همسـرتان بـه 
دلیـل فرامـوش کـردن سـالگرد 
ازدواج یـا فراموش کردن قرار شـام 
بـا خانـواده او ناراحـت اسـت و مدام 
بـا عالئـم و نشـانه های سـکوت در 
حال فهماندن چیزی به شـما است، 
شـما از اینکه قرار اسـت چـه اتفاقی 
رخ دهـد مضطـرب هسـتید. قطعـًا 
نمی توانیـد او را وادار بـه صحبـت 
کنیـد، امـا می توانید اعـالم آمادگی 
کنیـد کـه حاضریـد حرفاهـای او را 
بشـنوید و مشـکل را حـل کنیـد. به 
هیچ وجـه برای آشـتی سـریع اصرار 
و تهدیـد نکنید چراکه ممکن اسـت 

نتیجـه عکـس بدهد.
• روی مدیریـت خـود )و نـه 
شـریک زندگی( تمرکز کنید

وقتـی کسـی کـه دوسـتش داریـم 
از دسـتمانا ناراحـت و عصبانـی 
اسـت، دوسـت داریـم هرچـه زودتر 
از او دلجویـی کنیـم. امـا مـا در 
نهایـت نمی توانیـم افـکار، رفتـار یا 
احساسـات کسـی را کنتـرل کنیم- 
بلکـه فقـط بایـد افـکار خودمـان را 
مدیریت کنیم. اینکه خودمان سـعی 
کنیـم آرام باشـیم خیلـی مؤثرتـر از 
ایـن اسـت کـه بخواهیـم طـرف 

مقابل مـان را آرام کنیـم و افـرادی 
که می تواننـد بر مدیریـت اضطراب 
و واکنش های خود متمرکـز بمانند، 
برای طـرف مقابـل نیز ایـن امکان 
را فراهـم می کننـد که همیـن کار را 
انجام دهـد. بنابراین به جـای گفتن 
جمله »لطفـًا آرام باش« سـعی کنید 
چند نفس عمیـق بکشـید و ضربان 

قلـب خـود را کاهـش دهیـد.
مراقـب شـخص سـوم   •

باشـید )مثلـث( 
هنگامی کـه از همسـرتان عصبانی 
هسـتید، درد و دل و شـکایت پیـش 
یـک دوسـت، فرزنـد یـا حتـی 
روانشـناس می توانـد باعـث شـود 
که احسـاس آرامش کنیـد. هنگامی 

که از شـخص سـوم بـرای مدیریت 
اسـترس خـود اسـتفاده می کنیـم، 
احساسـی  بـه آن مثلـث  اغلـب 
می گوینـد. درد و دل کـردن یـک 
واکنـش طبیعـی اسـت و اصـاًل کار 

خطایـی نیسـت.
امـا گاهـی اوقـات ایـن "مثلـث" 
یـک مانـع بـرای حـل مشـکل در 
رابطه اصلـی ایجاد می کنـد و باعث 
شـما  زندگـی  می شـود شـریک 
احسـاس انـزوا کند یـا حتی بیشـتر 
جبهه گیـری کنـد. بنابرایـن دفعـه 
بعد که از همسـرتان ناراحت شـدید 
و وسوسـه شـدید تلفن را بردارید، از 
خود بپرسـید: "آیـا به دنبـال کمک 
هسـتم یـا فقـط بـه دنبـال کسـی 

هسـتم که با من موافق باشـد؟"اگر 
هدفتـان گزینـه دوم اسـت، قبـل از 
اینکـه بخواهیـد کسـی شـما را آرام 
کند، ابتـدا بهتر اسـت خودتـان آرام 
بشـوید. و بدانیـد کـه در ایـن مواقع 
کمـک گرفتـن از یـک روانشـناس 
کـه فـردی کامـاًل بی طـرف اسـت 
بیشـتر بـه حـل مشـکالت کمـک 
خواهـد کـرد، تااینکـه بخواهیـد 
فقـط بـه دنبـال کسـی باشـید کـه 
تأییـد کنـد همسـرتان فرد شـرور و 

بی لیاقتـی اسـت.

https://www.psycom.net/
control-anger-frustration-

 relationship
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 اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهـان اعالم کرد: 
۶ بنای تاریخی در اسـتان بمنظـور ثبت در فهرسـت آثار ملی کشـور برگزیده 

و پرونده آنها تدوین و مستندسـازی شـده اسـت.
۶ پرونـده از بناهـای تاریخـی اسـتان شـامل آب انبـار افوشـته نطنـز، خانـه 
تاریخـی ایـزدی زواره، کارخانه ریسـندگی کاشـان و خانه تاریخـی روضاتی، 
بقعه تاریخـی باباعبـداهلل و بقعه تاریخـی بابا شـیر در اصفهـان به منظور ثبت 

در فهرسـت آثار ملـی تدوین و مستندسـازی شـده اسـت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهان گفت: 

یکی از این آثار، آب انبار تاریخی افوشـته در باغشـهر تاریخـی نطنز متعلق به 
دوران قاجار اسـت کـه پس از اتمـام عملیات مرمـت به ثبت ملی می رسـد.

علیرضـا ایزدی بـا اشـاره بـه نهضتـی کـه در زواره )از توابـع اردسـتان( برای 
حفاظـت از آثـار و بافت تاریخـی این شـهر کویـری آغاز شـده اسـت، افزود: 

پرونـده ثبتی خانـه تاریخـی ایـزدی نیـز در این شـهر تدوین شـد.
وی خاطرنشـان کرد: کارخانه ریسـندگی کاشـان که در سـال ۱۳۲۷ تأسیس 
شـد یکی از پرونده هـای ثبتی مطرح شـده اسـت که بـا توجه به قدمـت بنای 
سـر در، بخـش اداری و برج هـای ایـن کارخانـه مقـرر شـد ایـن سـه بخش 

باقی مانـده از کارخانـه در یـک پرونده مشـترک بـه ثبت ملی برسـد.
وی تاکیـد کـرد: پرونده های خانـه تاریخی روضاتـی و بقعه هـای تاریخی بابا 
عبـداهلل و بابا شـیر در اصفهان نیز تدوین و در نشسـت شـورای ثبـت اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهـان به تصویب اولیه رسـید. اسـتان اصفهان بـا بیش از 
۲۲ هزار بنـا و اثر تاریخی کـه یکهزار و ۸۵۰ مـورد آن به ثبت ملـی و هفت اثر 
آن به نام هـای میدان امـام )نقش جهـان(، کاخ چهلسـتون، باغ فین کاشـان 
و مسـجد جامع و سـه قنات به نام هـای "وزوان"،"مزدآباد" و "مـون" به ثبت 

جهانی رسـیده، کانون توجه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.

۶ بنای تاریخی 
اصفهان در انتظار 
ثبت در فهرست 
آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان:

بورس

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل شرکت بورس تهران:

پذیرش شرکت های 
نوپا در حوزه اقتصاد 
دیجیتال در بورس 

فراهم شد

نخستین نمایشگاه تخصصی ورزش متشکل از ۴۰ غرفه در بخش های گوناگون، 
در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان گشایش یافت. این نمایشگاه در 
فضایی به مساحت بیش از چهار هزار مترمربع با حضور فعاالن، باشگاه ها، 
مجموعه های خدماتی، تولیدکنندگان و شماری از هیات های ورزشی استان تا 
۱۲ خرداد پذیرای عموم خواهد بود. کمک به تولید و ارائه محصوالت، تجهیزات 
و وسایل ورزشی، تحول در بخش اقتصادی و صنعت ورزش، تبادل و ارتباط 
بین فعاالن ورزشی و مصرف کنندگان و توزیع کنندگان محصوالت ورزشی از 
اهداف برگزاری این نمایشگاه اعالم شده است. همزمان با این رویداد، هشتمین 
نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت، تغذیه و خدمات در بخش هایی نظیر 
محصوالت سالم و اُرگانیک، انواع مواد غذایی مکمل ورزشی نیز در این محل 
آغاز بکار کرد. مجری برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
واگذاری انواع فعالیت ها به بخش خصوصی بویژه در ورزش می تواند پیشرفت 
آن را در پی داشته باشد، گفت: قابلیت این بخش بگونه ای است که در اجرای 
امور مختلف زمینه ساز توسعه و ترقی خواهد بود. فرهاد رحیمی با اشاره به اینکه 
استان اصفهان از مناطق برتر کشور در حوزه ورزش به شمار می رود، افزود: وجود 
باشگاه ها، مجموعه ها و هیات های ورزشی متعدد و برجسته در این خطه امتیازی 
برای توسعه ورزش محسوب می شود. وی اضافه کرد: امروز شاهد برپایی 
نخستین نمایشگاه تخصصی ورزش در استان بودیم و هدف ما برپایی ساالنه و 
مستمر این رویداد است زیرا ورزش بعنوان یک عرصه تخصصی و اجتماعی که 
نقش ویژه ای در مباحث اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد باید رویدادی مستقل 
داشته باشد. مجری برگزاری نمایشگاه تخصصی ورزش اصفهان خاطرنشان 
کرد: حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاران و فعاالن بخش غیردولتی در استان 

راهکار مناسبی برای اشتغالزایی، رونق تولید و درآمدزایی در این عرصه است.
عالقه مندان به بازدید از هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات 
ورزشی می توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای ۹ تا ۱۲ خرداد به نمایشگاه بین المللی 
اصفهان واقع در کمربندی شرق منطقه روشن دشت مراجعه کنند. استان اصفهان 
با ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت حدود ۳۷۵ هزار ورزشکار 

سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه دارد.

خبر ویژه

نخستین نمایشگاه تخصصی ورزش متشکل از ۴۰ 
غرفه گشایش یافت:

افتتاح نمایشگاه تخصصی 
ورزش در اصفهان

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
گفت: با توجه به تصویب ضوابط خاص 
مربوط به پذیرش سهام شرکت های نوپا 
و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان 
پذیرش سهام این شرکت ها در بورس 

تهران فراهم شده است.
محمود گودرزی اظهار کرد: با توجه به 
تصویب ضوابط خاص مربوط به پذیرش 
سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه 
اقتصاد دیجیتال توسط هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار و ابالغ آن، امکان 
پذیرش سهام این دسته از شرکت ها در 

بورس تهران فراهم شده است.
وی افزود: ضوابط اختصاصی پذیرش 
سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه 
اقتصاد دیجیتالی به عنوان پیوست هفتم 
دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس 
اوراق بهادار، در جلسه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصویب و در تاریخ ۹ خرداد به بورس تهران 

ابالغ شده است.
مدیر عامل شرکت بورس تهران گفت: بر 
این اساس بورس اوراق بهادار تهران آمادگی 
خود را برای بررسی درخواست های پذیرش 
سهام این شرکت ها اعالم می کند؛ چرا که 
این امر گام مهمی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ 

در حوزه دانش بنیان است.
گودرزی به استقبال بورس تهران از نوآوری، 
خالقیت و شرکت های داده محور تاکید کرد 
و افزود: این مصوبه یک تحول اساسی در 
حوزه پذیرش سهام به ویژه پذیرش سهام 
شرکت های داده محور در بورس اوراق 
بهادار تهران و هموار کردن زمینه پذیرش 
و عرضه سهام این شرکت ها در بورس 

تهران است.

3 اصل برای یک عمر
چگونه باید خشم و ناامیدی در رابطه را کنترل کنیم؟



وقتی فردی می فهمد که من اسـتاد کارآفرینی هسـتم، 
یـا می خواهـد که بـه صحبت هـای او گـوش دهـم، یا 
بـا نـگاه متعجبـی می گویـد: »من فکـر می کـردم که 
کارآفرینی فقط به خالقیـت افراد بسـتگی دارد، چطور 
می توانید کارآفرین بودن را به کسـی آمـوزش دهید؟« 
درنتیجـه، سـؤال های بسـیاری از مـن دربـاره شـغلم 
شـده، اما سـؤال اصلی این اسـت؟ چه چیـزی منجر به 
موفقیت مؤسسـان می شـود؟ خوشـبختانه، من دانش 
بسـیاری در این زمینه دارم کـه می خواهم آن را با شـما 

به اشـتراک بگـذارم.
پیشـگامان آن اسـتیو بلنـک و اریـک رایـس بودند که 
به خوبـی عمـل کردنـد. به طـور خالصـه، متـد لیـن 
پیشـنهاد می کند کـه اسـتارت آپ هـا بـرای موفقیت، 
مغرضانـه عمـل کننـد. کارآفرین هـای موفـق بایـد با 
درک ریسـک های کسـب وکار خود بـا اسـتفاده از یک 
مدل موفق کسـب وکار شـروع کنند که به مدیرانی نیاز 
دارد تـا به خوبـی روی »ارزش های کار« و »مشـتریان 
هـدف« را به طـور دقیـق مشـخص کننـد؛ و پـس از 
آن، خیلی سـریع نمونـه محصـوالت را با قیمـت ارزان 

تولیـد کنند.
اگـر پـس از عرضـه نمونـه محصـوالت بـه بـازار، 
بررسـی ها نشـان دادنـد کـه روش آن هـا درسـت بوده 
اسـت کـه عالـی! امـا اگـر نـه آن هـا بایـد بـر اسـاس 
بازخوردهایـی کـه از MPV دریافـت کرده انـد، 
محصوالت را مجـدداً طراحی کنند. درواقع الزم اسـت 
تا تغییراتـی در محصول ایجـاد کنند یا بـازار هدف خود 
را تغییر دهند. آن ها باید ایـن کار را ادامـه دهند تا اینکه 
محصولی متناسـب با نیازهای بـازار تولید کننـد که به 

یـک کسـب و کار نـاب تبدیل شـوند.
روش »لیـن« در سـیلیکون ولـی مـورد هـدف قـرار 
گرفـت، چرا کـه شـرکت های نوپا ایـن رویکـرد جدید 

را پذیرفته انـد.

همچنیـن ثابـت شـد کـه آمـوزش ایـن روش نسـبتًا 
آسـان اسـت، ایـن موضـوع سـبب شـد کـه در تمامی 
کالس هـای آموزشـی کارآفرینـی تدریـس شـود؛ اما 
روش لین تنهـا تغییر بزرگ در اسـتراتژی اسـتارتاپ ها 
طی ۱۰ سـال گذشـته نبود زیـرا وقوع انقـالب دیگری 
در راه بود. دانشـگاهیان با دسـتیابی به داده های بیشتر، 
تجزیه وتحلیـل  بـرای  پیشـرفته تر  تکنیک هـای 
رویکردهای جدید شـروع به رمزگشـایی کـد موفقیت 
اسـتارتاپ ها کرده انـد. آنچـه درگذشـته متعـارف بـود 
اکنون زیـر سـؤال مـی رود. )آیـا باتجربه ترها همیشـه 
کارآفرینـان موفق تـری هسـتند؟ یـا جوانـان هـم 

می تواننـد موفـق باشـند؟(
مـا چیزهـای ارزشـمندی در مـورد روش لیـن )نوپای 
ناب( یاد گرفته ایم. شـواهد حاکی از آن اسـت که روش 
لیـن بـرای راه انـدازی هر شـغلی توسـط اسـتارتاپ ها 
جـواب می دهـد. طی بررسـی کـه توسـط یـک گروه 
از دانشـگاهیان ایتالیایی بـر روی ۱۱۶ اسـتارتاپ انجام 
شـد، به نیمـی از آن هـا آمـوزش داده شـد کـه چگونه 
ایده های خود را ارزیابـی کنند و آن ها را اجـرا و آزمایش 
کنند »روش لیـن« و به نیمی دیگـر روش های قدیمی 
آمـوزش داده شـد. گروه هایی کـه بـه روش لین عمل 
می کردنـد خیلی بهتر بودنـد – بازدهی بیشـتر، اجتناب 

از مشـکالت و درنهایـت درآمـد باالتر.
باوجـود اینکه به نظـر می رسـد روش لیـن در موفقیت 
اسـتارتاپ ها به عنـوان یـک کسـب و کار نـاب نقـش 
اساسـی دارد، اما بررسی های دیگر نشـان می دهند که 
برخـی از جنبه هـای آن می تواننـد برای کسـب وکارها 

مضر نیز باشـند.
در یک مقالـه جدیـد، گروهـی از محققـان معایب این 

روش را مطـرح کردنـد:
۱. به گفته اسـتیو جابز: »این وظیفه مشتری نیست که 
به کسـب وکارها بگوینـد چـه می خواهنـد.« تمرکز بر 
گرفتن بازخورد سریع از مشـتریان در مورد محصوالت، 

باعـث می شـود کـه گسـترش محصـوالت فقـط بـا 
توجـه به نیازهـای امـروزی مشـتریان صـورت گیرد و 
تالشـی برای دیـدن نیازهـای آینـده صـورت نپذیرد. 
از سـوی دیگـر، برخـی مطالعـات، نشـان می دهند که 
چنیـن بررسـی هایی بـرای مشـتریان جذابیت نـدارد، 
نظرسـنجی دربـاره محصـوالت جدیـد بـا رویکـرد 
متفاوت، سـخت تر از نظرسـنجی در مورد محصوالت 

قدیمی اسـت.
۲. روش لیـن تمرکـز شـما را بـه آنچـه در ابتـدای کار 
ضـروری اسـت جلـب می کنـد، اما هیـچ نقشـه راهی 
بـرای رسـیدن بـه یـک کسـب و کار نـاب در وضعیت 
مطلوب موردنظر شـما را ارائه نمی دهد. عـالوه بر این، 
بینشـی واقعـی مرتبـط با ایـده خـاص شـما را توضیح 
نمی دهد. با مشـاهده جهان شـروع کنید و از مشاهدات 
خود بـرای ایده گرفتـن در مورد اینکه چطـور می توانید 

دنیا را بـا آن تغییـر دهید، اسـتفاده کنید.
بنابراین، چگونه می توانیـم از جنبه های خـوب »لین« 
بـدون گرفتـاری در معایـب آن، بهـره بگیریـم؟ مقاله 
دیگری، یـک مسـیر را پیشـنهاد می کند. جاشـوا گانز، 
آرین و اسـکات اسـترن در مورد این اسـتراتژی تحقیق 
می کننـد و روشـی جدیـد و کارآمدتـر را بـرای شـروع 
کسب وکارها پیشـنهاد می کنند که با این سـؤال شروع 

می شـود: چرا شـرکت شـما قصد برنـده شـدن دارد؟
و نتایج مناسـبی برای انجام این کار پیشـنهاد می شود. 
ایـن برنامـه پتانسـیل پیشـرفت را بـا بازگشـت قدرت 
انتخاب بـه بنیان گـذاران، به جـای مشـتریان، افزایش 

می دهـد.
با توجه به این ابزارها و شـواهد جدید، می تـوان امیدوار 
بود که اسـتارتاپ های جدید موفق تر از قبـل راه اندازی 
شـوند. اسـتارتاپ هایی که فقط بر پایه شـواهد نیستند، 
بلکه بـر پایه نتایـج حاصـل از پژوهش هـای آکادمیک 

. هستند
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کارشـناس اورژانـس پیـش بیمارسـتانی اسـتان اصفهـان، در حیـن اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مأموریت امدادرسـانی به مصدوم تصادفی، دچار ایسـت قلبی تنفسـی 
شـد و فـوت کرد.

فرهاد حیدری، سرپرسـت اورژانس پیش بیمارسـتانی استان اصفهان، 
با ابراز تأسـف و تسـلیت به خانواده بزرگ اورژانس پیش بیمارسـتانی، 
اظهار کـرد: محمدباقـر آزادی، متولـد سـال ۱۳۶۹، کارشـناس جوان 
اورژانس پیش بیمارسـتانی استان اصفهان شـنبه، در حین امدادرسانی 
به مصدوم تصادفی بر اثر ایسـت قلبی تنفسـی به درجه رفیع شـهادت 

نائل شـد.
وی افـزود: شـهید آزادی، دارای مدرک کارشناسـی هوشـبری بود و ۶ 

سـال خدمت صادقانه در عرصـه مراقبت از بیمـاران و امدادرسـانی به 
مصدومان داشت. این کارشـناس تالشگر اورژانس، ۴ سـال در پایگاه 
انارک شهرسـتان نائین برای نجـات مصدومان صادقانـه خدمت کرد.

حیـدری با اشـاره بـه اینکـه شـهید خدمـت محمدباقـر آزادی حوالی 
سـاعت ۱۵ روز گذشـته در حیـن امدادرسـانی بـه مصـدوم تصادفی و 
حین انتقـال مصـدوم، در کابین عقـب آمبوالنـس دچار ایسـت قلبی 
تنفسی شد، گفت: در مسـیر رسـیدن به مرکز درمانی با تالش پرسنل 
اورژانس و پرسـنل درمانگاه انـارک، احیای قلبی تنفسـی انجام گرفت 
ولی متأسـفانه موفقیت آمیز نبـود و این کارشـناس خـدوم اورژانس به 

درجـه رفیع شـهادت نائل شـد.

کارشناس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان خبر داد:

ایست قلبی کارشناس اورژانس اصفهان در حین امدادرسانی

یک شرکت فناور دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد، دستگاه ضدعفونی 
کننده هوا با استفاده از تکنولوژی 
پالسمای سرد فرکانس باال تولید 
کرد که ولتاژ بسیار زیادی در کسر 
خیلی کوچکی از ثانیه تولید و هوا را 

ضدعفونی می کند.
مدیرعامل شرکت »کهربا پردازش 
توان« که با حمایت دانشگاه آزاد 
فعالیت  نجف آباد  واحد  اسالمی 
می کند، اظهار کرد: در رابطه با 
با  هوا  کننده  دستگاه ضدعفونی 
استفاده از پالسمای الکترونیکی سرد، 
اظهار کرد: این دستگاه با استفاده از 
تکنولوژی تیوب خورشید پالسما قادر 
به ضدعفونی کردن هوا از عوامل 
بیماری زا به ویژه ویروس ها است، 
همچنین در حد کنترل شده گاز ازن 
تولید می کند. الکترون های موجود در 
ابر پالسمای تولید شده در این محصول 
دمای ۱۶ هزار درجه سانتیگراد دارند 
که در برخورد با عوامل بیماری زا 
 RNA یا DNA به ویژه ویروس ها
آن ها را تخریب کرده و غیرفعال 
می کنند و دیگر ویروس های غیرفعال 

شده قابلیت بیماری زایی ندارند.
مسعود جباری افزود: سیستم یون ساز 
ویروس ها  کردن  بمباران  با  نیز 
یا  تخریب  را  آن ها  باکتری ها  و 
غیرفعال می کند؛ هوای محیط توسط 
فن دمنده ای که در پشت دستگاه نصب 
شده به داخل دستگاه مکیده می شود و 
سپس این هوا از داخل پالسمای قوی 
الکترونی عبور داده شده و از جلوی 
دستگاه خارج می شود. درنتیجه، این 
هوایی که از داخل دستگاه بیرون 
می آید از عوامل بیماری زا به ویژه 
ویروس ها پاالیش و ضدعفونی شده 
است. پخش مقادیر کنترل شده ای 
از گاز ازن در محیط باعث ضدعفونی 
شدن هوا، سطوح و منافذ می گردد. 
همچنین بوهای نامطبوع محیط و دود 
سیگار یا قلیان را نیز از بین می برد. این 
دستگاه مصرف برق کمی دارد و نیاز به 

تعویض قطعات در طول زمان ندارد.
مدیرعامل  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت کهربا پردازش توان، افزود: 
این محصول می تواند با استفاده از 
تکنولوژی پالسمای سرد فرکانس 
باال، هوا را ضدعفونی کند، به این 
صورت که ولتاژ بسیار زیادی را در کسر 

خیلی کوچکی از ثانیه تولید می کند.
وی با بیان اینکه این محصول با 
سرمایه ای قریب به پنج میلیارد تومان 
تولید شده است، اظهار کرد: دستگاه 
ضدعفونی کننده هوا با استفاده از 
پالسمای الکترونیکی سرد از نظر 
تکنولوژیک در گذشته اختراع شده 
بود و ما آن تیوبی که این پالسما را 
تولید می کند در داخل کشور و با یک 
متد جدید ساخته ایم که با این اقدام 
قیمت آن را بسیار ارزان تر کرده ایم و 
قابلیت استفاده در سطح عمومی را 

افزایش داده ایم.
مدیرعامل شرکت کهربا پردازش توان 
اظهار کرد: استفاده از این دستگاه در 
نزدیکی افراد دارای حساسیت های 
تنفسی، آسم، میگرن، بانوان باردار، 
محل قرارگیری نوزادان و کودکان 
زیر چهار سال، محل هایی با امکان 
پمپ های  احتراق،  و  گاز  نشت 
بنزین و گاز، نزدیک محل مواد قابل 
اشتعال، کارخانجات مواد شیمیایی و 
پتروشیمی و پاالیشگاه ها و نیروگاه ها 

توصیه نمی شود. 
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ضدعفونی کردن 
هوا با محصول بومی 

»پالسمای الکترونیکی 
سرد«

 توسط یک شرکت فناور
در نجف آباد انجام شد؛

درست وغلط های روش نوپای لین درکسب وکارهای استارتاپی:

حرکت استارتاپ های موفق بر محور پژوهش های آکادمیک است

تفاهمنامه همکاری دانشـگاه آزاد اسـالمی و سـازمان نظام مهندسـی 
کشـاورزی و منابع طبیعـی اصفهان با هدف توسـعه همـکاری علمی، 
پژوهشـی و آموزشـی، شناسـایی موانع تولید و دسـتابی بـه راه کارهای 
علمـی و اجرایـی بـرای رفـع ایـن موانـع در بخش کشـاورزی اسـتان 

منعقد شـد.
سازمان نظام مهندسی کشـاورزی و منابع طبیعی اصفهان، روز یکشنبه 
به نقـل از رییـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان اصفهان افـزود: اسـتفاده از کلیـه منابع طرفیـن اعـم از نیروی 
انسـانی، فنی، امکانات فیزیکی و بانک های اطالعاتی برای پشـتیبانی 
از تولید و تقویت جریـان ورود دانش به بخش کشـاورزی، منابع طبیعی 

و محیط زیسـت، از دیگـر اهداف امضـای این تفاهمنامه اسـت.
مهدی تقی پـور در مراسـم انعقـاد ایـن تفاهمنامه کـه در دانشـگاه آزاد 

اسـالمی اصفهـان برگزار شـد، تاکید کـرد: با امضـای ایـن تفاهمنامه، 
همکاری مشـترک بـرای ایجاد بسـتر اسـتفاده از توانمندی های علمی 
و اجرایی کارشناسـان کشـاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اجرای 
طرح تحقیقاتی مشـترک، بهره مندی از امکانات مشترک، همکاری در 
برگزاری مشـترک همایش هـا، حمایـت از پایان نامه هـای تحصیالت 
تکمیلی در بخـش کشـاورزی، منابـع طبیعـی و محیط زیسـت، انجام 
طرح های تحصیلی دانشـجویان در سـازمان نظام مهندسـی و حمایت 
مادی و معنـوی از اجـرای طرح هـای دانشـجویان دانشـگاه و اعضای 

سـازمان، توسـعه پیدا می کند.
وی افـزود: در این تفاهمنامـه بر لزوم حمایـت از ایـده و فناوری های نو 
بـا رویکـرد دانش بنیـان، تجاری سـازی و اشـاعه ایده ها از جملـه تولید 
بذر زراعی و گلخانه ای مقاوم بر اسـاس شـرایط اقلیمی کشـور، استفاده 

از مالچ های ُرسـی بـه منظـور تثبیـت شـن و جلوگیـری از آلودگی هوا 
مـورد تاکید قـرار گرفت.

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
اصفهـان گفت: همـکاری سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبیعی و دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان در سـال گذشـته بـه برگزاری 
دو رویـداد کارآفرینـی "چالـش فنـاوری" و ایـده بـازار کشـاورزی" 
در بخـش کشـاورزی، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت ُمنجر شـد که 
برگزیـدگان ایـن دو رویـداد، مـورد حمایـت سـازمان و دانشـگاه قـرار 
گرفت و دسـتاوردهای علمی و فناورانه آن در بخش کشـاورزی در حال 

بهره بـرداری اسـت.
به گـزارش ایرنـا، سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اصفهـان بـا صـدور مجـوز فعالیـت یکصـد مرکز خدمـات کشـاورزی 

غیردولتـی در سراسـر اسـتان، موجـب اشـتغال دسـتکم ۴۱۰ نفـر از 
کارشناسـان کشـاورزی، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت بـا رویکـرد 

خوداتکایـی و دانـش ُمـزد حـوری فراهـم آورده اسـت.
اصفهان بـا داشـتن ۱۲ درصـد از مراکز خدمـات کشـاورزی غیردولتی 
در کل کشـور از ُرتبه برتر صدور و سـازماندهی این مراکز در بین سـایر 

اسـتان ها برخوردار اسـت.
این اسـتان ۱۰.۷ میلیون هکتار زمیـن دارد که حـدود ۵ درصد آن یعنی 
۵۴۶ هزار هکتار متعلق به بخش کشـاورزی اسـت و در زمـان حاضر از 
۵۴۶ هـزار هکتـار زمین های کشـاورزی اسـتان فقط حـدود ۳۵ درصد 

معادل ۱۹۷ هـزار هکتار زیر کشـت می رود.
دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان اصفهان دارای ۷۵ هزار دانشـجو و سـه 

هـزار عضو هیـات علمـی در ۲۸ واحـد و مرکز دانشـگاهی اسـت.

تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد و نظام مهندسی کشاورزی اصفهان امضاء شد:

 گام های اجرایی استان در زمینه علمی تر شدن کشاورزی

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

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

شـهردار اصفهـان گفت: به رغـم اینکه جلسـات متعـددی برای سـاماندهی 
و رسـیدگی به وضعیـت ایمنـی بـازار اصفهان برگزار شـده اسـت، امـا هنوز 
نتیجه ای حاصل نشده اسـت؛ باید با همکاری ارگان های مسئول و همراهی 
کسـبه این بازار، دسـت در دسـت هم در راسـتای ایمن سـازی و اصـالح آن 

اقدامـات الزم را انجـام دهیم.
علی قاسـم زاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشـت: »طی چند روز 
گذشـته دو مرتبه بـازار اصفهان دچار حریق شـده اسـت و ایـن زنگ خطری 
برای ما اسـت. بازار بزرگ اصفهان با هشـت کیلومتـر طول و ۱۲ هـزار واحد 
صنفی یکـی از نقـاط پرخطر شـهر اصفهـان اسـت. به رغـم اینکه سـال ها 
برای ساماندهی و رسـیدگی به وضعیت ایمنی بازار جلسـات متعددی برگزار 

شـده و مکاتباتی نیز توسـط شـهرداری اصفهان صورت گرفته اما متأسـفانه 
هنوز نتیجـه ای حاصل نشـده اسـت. باید بـا همـکاری ارگان های مسـئول 
همچون میـراث فرهنگـی و اوقـاف و با همراهی کسـبه محترم بازار دسـت 
در دسـت هـم در راسـتای ایمن سـازی و اصـالح آن، اقدامـات الزم را انجام 
دهیم تـا در آینده دیگر شـاهد اتفاقاتی همچون پالسـکو و متروپل نباشـیم. 
به هموطنـان خوزسـتانی ام به خصـوص مـردم آبـادان تسـلیت می گویـم، 
خداوند به بازمانـدگان ایـن حادثه صبر عنایت کنـد. شـهرداری اصفهان نیز 
گروهـی از آتش نشـانان زبـده خـود را به محـل حادثـه متروپل اعـزام کرده 
اسـت که به آنهـا خداقـوت می گویـم. آبادانی های عزیـز، اصفهـان را در غم 

خـود شـریک بدانید.«

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اسـتان اصفهان از اهـدای ۱۱ هزار و 
۳۸۴ مورد از اقالم موردنیـاز زندگی به خانوارهای تحت حمایت طی سـال 
گذشـته، خبـر داد. کریـم زارع اظهـار کـرد: تأمین لـوازم ضـروری زندگی 
مددجویان در حوزه حمایت های اجتماعی این نهاد اسـت و ۱۱ هزار و ۳۸۴ 
قلـم از اقالم موردنیـاز زندگـی خانوارهای تحت حمایت در سـال گذشـته 

تأمین و بـه خانواده ها اهدا شـده اسـت.
وی با بیان اینکه این اقالم براسـاس محرومیت مناطق و پس از شناسـایی 
نیاز خانواده هـا تهیه می شـود، افزود: در طول سـال با پیگیری و شناسـایی 
لوازم ضـروری خانواده های تحت حمایت در مناطق سردسـیر و گرمسـیر 
اسـتان، اقالمی ازجمله کولر، بخـاری، آبگرمکن، یخچال، فرش، ماشـین 

لباسشـویی، جاروبرقی و تلویزیون تأمین می شـود. مدیـرکل کمیته امداد 
اسـتان اصفهان با اشـاره بـه مشـارکت مـردم نیکـوکار اسـتان اصفهان، 
تصریح کـرد: بیـش از ۳۰ میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات این نهـاد با 
هم افزایـی خیـران و مراکـز نیکـوکاری بـرای تهیـه ایـن اقـالم تأمین و 

پرداخت شـده اسـت.
وی ضمن قدردانی از مشـارکت خیـران در همراهی بـا طرح های حمایتی 
این نهـاد، خاطرنشـان کـرد: شـهروندان بـرای مسـاعدت در تهیـه لوازم 
موردنیـاز خانواده هـای تحـت حمایـت می توانند بـا مراجعه حضـوری به 
دفاتر این نهـاد و مراکز نیکـوکاری یا با شـماره گیری کـد ۰۳۱#*۸۸۷۷* 

اقـدام کنند.

شهردار اصفهان:

»بازار اصفهان« ساماندهی شود
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

اهدای بیش از ۱۱ هزارلوازم ضروری به مددجویان اصفهانی
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