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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:

بلندمرتبه های فوالدشهر متروپل های بالقوه

What’s the 
Best Time 

to Sleep and 
Wake Up?

5

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان درمراسم رسمی افتتاح پایگاه بسیج شهید تورجی زاده:

درصدد ارتقا کیفیت فراورده های نفتی و روغنی هستیم
6

توجه به پیامدهای زیست محیطی، امنیتی و اقتصادی  
مصرف بی رویه انرژی ایجاب می کند، متولیان خدمات 
شهری در سراسر کشور، در مسیر بهینه سازی مصرف 

سوخت گام بردارند.
کارشناسان در همین رابطه نه تنها از اهمیت مدیریت 
مصرف سوخت به واسطه مالحظات زیست محیطی 
و امنیت انرژی سخن به میان می آورند، بلکه پتانسیل 
قابل توجه صادرات فرآورده های نفتی را به تصمیم گیران 
گوشزد کرده و نسبت به تلنبار شدن مطالبات بخش 
خصوصی درگیر با تأمین انرژی و بی توجهی نسبت 

به توسعه زیرساخت های این بخش طی سالیان اخیر 
انتقاد می کنند.

از این رو، بهینه سازی مصرف سوخت، به عنوان یکی 
از سیاست های کم تنش و مورد پذیرش، مورد اتفاق 
نظر کارشناسان و متولیان حوزه انرژی همواره مورد 
تأکید قرار داشته است. سیاستی که هم از بابت مصارف 
عمومی انرژی و هم مصارف شخصی قابل تحقق است.

بررسی ها نشان می دهد، یکی از دستگاه های 
نقش آفرین در مدیریت مصرف عمومی سوخت به 
ویژه در ناوگان حمل ونقل، متولیان حوزه خدمات 

شهری )شهرداری ها( به حساب می آیند. به عبارت 
دیگر، شهرداری ها به واسطه حجم باالی مصرف 
انواع سوخت در جریان ارائه خدمات شهری، نقش 
برجسته ای در مدیریت مصرف انرژی در سطح کالن 

دارند.
همچنین شهرداری ها از منظر مسئولیت در قبال آلودگی 
محیط زیست و همچنین ارائه الگو و فرهنگ مصرف 
انرژی برای شهروندان، در زمره دستگاه های با سطح 
درگیری و مسئولیت قابل توجه در زمینه »مدیریت 

انرژی« محسوب می شوند.

حسین محزونیه
سرمقالـــه
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مدیریت شهری و اصالح مصرف انرژی
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ماجرای یک بیماری تازه که کم کم اخبارش همه گیر می شود؛

 آبله میمونی
در کمین

چگونه دراحساسات منفی نکات مثبت پیدا کنیم!

 رفتن به جنگ بدی ها
با چند خوبی

تیغ اتحادیه اروپا بر شاهرگ نفت اروپا!

 خط لوله »دروژبا«
فعاًل در امان از تحریم
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برای اولین بار و به صورت اختصاصی انجام گرفت:

 برگزاری کارگاه عملی
بلیچینگ دندان در اصفهان

صفهان
منبع: اخبار ا

چهره روز

رئیس پلیس راهور استان اصفهان مطرح کرد؛

خودروهای آکواریومی عامل 
مرگ و میر در تصادفات اصفهان
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: خودروهای تولید داخل 
با برخورد با هر وسیله ای مانند آکواریوم متالشی شده و جان 
شهروندان را می گیرند. محمدرضا محمدی با بیان اینکه پلیس 
راهور اخیراً در زمینه رعایت ایمنی در خودروها ورود جدی داشته 

است، اظهار داشت: ...

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اي 
1- شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/3/10  مى باشد.

3 - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس:1456    

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/3/11چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/21شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/3/22یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

82/2489,000,0002001001434000086 - 1 - 401خرید شیر و اتصاالت آبرسانى1

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

 مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت سوم)
شهردارى انارك در نظر دارد خرید و اجراى آسفالت 012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) 

براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/3/11 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/3/9    
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/22 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/21   

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى به مبلغ 312/500/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان، شهرستان نایین، شهر انارك، بلوار امام خمینى (ره) شهردارى انارك 03146202014 

شناسه: 1329943 ابوالقاسم خیابانى - شهردارى انارك

شهردارى انارك



در شـــهر
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مسابقه نهایی مرحله کشوری دهمین دوره 
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به 
همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
با مناظره دو گروه »نیک آیین« از جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان و »شباویز« به 
نمایندگی از جهاد دانشگاهی واحد علم و 
صنعت برگزار شد که در نهایت تیم شباویز 

برنده این دوره شد.
دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی 
که هر ساله در سه مرحله استانی، منطقه ای 
و کشوری توسط سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی در حوزه دانشجویی سطح کشور 
برگزار می شود، با مشارکت بیش از ۴۰۰ 
گروه دانشجویی از پاییز ۱۴۰۰ به صورت 

برخط آغاز شد.
مرحله مقدماتی این مسابقات در روزهای 
یکم و دوم خردادماه سال جاری با حضور 
۱۶ تیم به صورت برخط برگزار و در نهایت 
۸ تیم به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 

راه یافتند.
جهاد  بنابراعالم  و  ایسنا  گزارش  به 
دانشگاهی، تیم های »زبان سرخ« از استان 
سمنان، »نیک آیین« و »جهاد علمی« از 
استان اصفهان، »شهدای گمنام« از استان 
همدان، »مدافعان فرهنگ« از استان قزوین، 
»نبض« از دانشکده صداو سیما، »ایمان« 
از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و 
»شباویز« به نمایندگی از جهاد دانشگاهی 
واحد علم و صنعت در مرحله یک چهارم 

نهایی به رقابت با یکدیگر پرداختند.
در مرحله یک چهارم نهایی، تیم ها در چهار 
موضوع »نهادهای سیاست گذار در ایران 
توان اصالحات نهادی ندارند«، »نظام 
رتبه بندی معلمان در ایران ناعادالنه است«، 
»اهمیت و رشد روز افزون مقاله نویسی در 
ایران ناشی از بحران در نهاد آموزش عالی 
است« و »شکست صنعت خودروسازی 
در ایران« در قالب تیم موافق و تیم مخالف با 
هم مناظره کردند و در مرحله نهایی دو گروه 
بر سر گزاره »مشکالت اقتصادی ایران  
ناشی از دخالت نهادهای غیر اقتصادی در 
امور اقتصادی است« با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
هر تیم دارای ۴ نفر عضو بود که دو نفر از 
اعضا، مناظر کننده در رقابت هستند و دو نفر 
دیگر محقق هستند و به تیم کمک می کنند.

مناظره نهایی و مراسم اختتامیه دهمین 
دوره مسابقات مناظره دانشجویی عصر نهم 
خردادماه با حضور قهرمانان ادوار گذشته 
و مسئوالن فرهنگی دانشگاه ها در تهران 
برگزار شد و در نهایت، رقابت با مناظره دو 
گروه نیک آیین از جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان و شباویز به نمایندگی از جهاد 

دانشگاهی واحد علم و صنعت برگزار شد.
سعید گژول، ابوالفضل باقری اژیه، نیما آتش 
و شیرین عظیمیان اعضای تیم نیک آیین از 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان را تشکیل 

می دادند.
در ادامه این مراسم از »ابراهیم کمالی«، از 

واحد صنعتی اصفهان نیز تقدیر شد. 

گروه»نیکآئین«
ازجهاددانشگاهیاصفهان

نایبقهرمانشد

در مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران؛

سید محمدحسین امامی در جمع خبرنگاران با اشاره به رویدادهای دهه 
کرامت، اظهار داشت: دهه کرامت به عنوان یکی از بزرگ ترین رویدادهای 
آستان مقدس امام رضا )ع( به شمار می رود که امسال رویدادهای این دهه 

با شعار »خدمت کریمانه، جهاد عالمانه« برگزار می شود.
وی افزود: همزمان با میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه )س( و 
نخستین روز دهه کرامت، اجتماع یاوران و خادم یاران رضوی در خیمه 
حسینی گلستان شهدای اصفهان را در پیش خواهیم داشت و در این 
رویداد که آغازگر دهه کرامت است تجدید میثاق با شهدای گلگون کفن 
انقالب اسالمی و عطرافشانی و گل آرایی قبور مطهر شهدا انجام می شود.

•اجتماع دختران فاطمی یاوران رضوی
معاون خادمیاری دبیرخانه کانون های خدمت رضوی اصفهان با اشاره 
به برنامه شاخص اصفهان تحت عنوان اجتماع بزرگ »دختران فاطمی، 
یاوران رضوی« در گذر فرهنگی چهارباغ گفت: در کنار این رویدادها 
از عصر روز ۱۱ خردادماه، به مدت ۱۱ شب، غرفه های خدمت رضوی 
در گذر فرهنگی چهارباغ برپا می شود که هدف از برپایی این غرفه ها 
خدمت رسانی به مردم و آشنایی شهروندان با دستاوردهای شبکه 
خادم یاری و فعالیت های خادمان آستان قدس رضوی در سراسر استان 
است. وی در خصوص موضوعات این غرفه ها گفت: این غرفه ها شامل 
موضوعات قرآن و عترت، مشاوره و مددکاری، مشاوره حقوقی، بانوان و 
خانواده، ایثار و شهادت، کتاب و کتابخوانی، فرهنگ و هنر و سالمت است.

•برپایی میز خدمت و شب شعر رضوی
امامی به برپایی میزهای خدمت رضوی در ۸ مسجد شاخص شهر اصفهان 
اشاره کرد و افزود: مسجد النور خیابان طالقانی، مسجدالمهدی خیابان 
مرداویج، مسجد صاحب الزمان )عج( سپاهان شهر، مسجد نورباران 
خیابان بزرگمهر، مسجد علی بن ابیطالب )ع( رهنان، مسجد قبای ملک 
شهر، آستان مقدس زینبیه و امامزاده ابوالعباس خوراسگان میزبان این 

میزهای خدمت هستند.
وی ادامه داد: شب شعر رضوی جمعه بیستم خردادماه همزمان با میالد با 
سعادت امام رضا )ع( برگزار می شود که این رویداد از ساعت ۱۸ در کتابخانه 

مرکزی شهرداری اصفهان با حضور شعرای آئینی برگزار می شود.
معاون خادمیاری دبیرخانه کانون های خدمت رضوی اصفهان خاطرنشان 
کرد: به علت همزمانی ایام ارتحال امام خمینی )ره( و قیام تاریخی 
۱۵ خرداد ویژه برنامه هایی به همین مناسبت در روزهای چهاردهم و 
پانزدهم خرداد در کانون های رضوی اصفهان و شهرستان های استان 

برگزار می شود.
•امامزادگان، محور بصیرت، جهاد و شهادت

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا ۱۴ خرداد به نام »امام خمینی )ره( 
هادی امت، در مسیر کرامت« و روز پانزدهم خرداد به نام »امامزادگان، 

محور بصیرت، جهاد و شهادت« مزین شده است.
امامی افزود: متناسب با رویدادهای مرکز استان، برنامه های مشابه از 
جمله برپایی میزهای خدمت در شهرستان ها و کانون های محلی سراسر 

استان صورت می گیرد.
وی بیان اینکه میز خدمت مشاوره حقوقی در محل دادگستری استان 
اصفهان برپا می شود، افزود: برپایی این میز با همکاری بسیج دادگستری 

در حال تدارک است.

ــت  ــعار »خدم ــا ش ــت ب ــه کرام ــای ده رویداده
کریمانــه، جهــاد عالمانــه« و بــه مــدت ۱۱ شــب 

ــود. ــزار می ش ــان برگ در اصفه

برگزاری برنامه های دهه 
کرامت با شعار خدمت 
کریمانه، جهاد عالمانه

 معاون خادم یاری دبیرخانه کانون های
خدمت رضوی اصفهان خبر داد؛

خبر روز

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان سـاختمان های قدیمـی و 
بلندمرتبـه فوالدشـهر را یکـی از 
نقـاط خطرآفرین در اسـتان دانسـت 
و گفـت: اداره کل راه وشهرسـازی و 
شـرکت عمـران فوالدشـهر موظف 
شـده اند برنامه ریـزی الزم را بـرای 
پیشـگیری  طرح هـای  اجـرای 
بـا  محتمـل  حـوادث  کنتـرل  و 
توجـه بـه فرسـودگی و قدمـت ایـن 
سـاختمان های بلندمرتبـه تدویـن و 

اجرایـی کننـد.
منصـور شیشـه فروش در گفت وگو با 
ایسنا، با اشـاره به تشکیل کارگروهی 
شناسـایی سـازه های آسـیب پذیر در 
برابـر مخاطـرات در شـهرداری ها، 
اظهار کـرد: در این کارگروه سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان، شـرکت 
گاز، برق، آب، سـازمان آتش نشـانی، 
معاونت شهرسازی شـهرداری و اداره 
کل راه و شهرسـازی وضعیـت ایمنی 
سـاختمان ها در سـطح شـهرها را 

بررسـی می کننـد.
وی با اشـاره بـه فعال شـدن کارگروه 
شناسـایی سـازه های آسـیب پذیر 
در ۱۱۴ شـهرداری اسـتان، گفـت: 
اداره راه و شهرسـازی نیـز بر اسـاس 
وظایـف خـود بایـد ارزیابی خطـر در 
سـاختمان ها و به ویژه ساختمان های 

بلندمرتبـه را پیگیـری کند.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان افـزود: به عنوان مثـال اداره 
کل راه و شهرسـازی بـا همـکاری 
عمـران  سـازمان  و  شـهرداری 
فوالدشهر سـاختمان های بلندمرتبه 
در فوالدشـهر را بررسـی فنی کرده و 
در جهت پیشـگیری از رخداد حوادث، 
برنامه هایـی در شـورای مسـکن 
تدوین کرده تـا بر اسـاس هماهنگی 
به عمل آمـده، بتوانـد برنامـه ایمنـی 
بـرای سـاختمان های بلندمرتبـه 

فوالدشـهر داشـته باشـد.
وی بـه قدمـت سـاختمان های ۱۴ 
طبقه فوالدشـهر اشـاره کرد و افزود: 
اداره کل راه و شهرسـازی و شـرکت 
عمـران فوالدشـهر موظف شـده اند 
برنامه ریـزی الزم را در شـورای 
مسـکن بـرای اجـرای طرح هـای 

پیشـگیری و کنترل حوادث محتمل 
با توجه بـه فرسـودگی و قدمـت این 
سـاختمان های بلندمرتبـه تدویـن و 

اجرایـی کننـد.
شیشـه فروش بـا بیـان اینکـه در 
شـهر اصفهـان کارگـروه شناسـایی 
برابـر  سـازه های آسـیب پذیر در 
مخاطـرات حـدود ۳۰۰ بازدیـد انجام 
داده، گفت: این بازدید از نقاط مختلف 
مثـل پاسـاژها، مراکـز عمومـی و 
سـاختمان های بلندمرتبـه بـوده و 
اخطارهای الزم به مالکان داده شـده 
اسـت. تقریباً در ۲۵۰ مورد اشـکاالت 
رفـع شـده و ۵۰ مـورد دیگـر بـر 
اسـاس قوانین موجود، شـهرداری ها 
بایـد بـا همـکاری دسـتگاه قضائـی 
پیگیری هـای الزم را جهـت تأکید به 
مالکان بـرای رفع خطر از سـازه های 

موجـود دنبـال کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارگـروه 
شناسـایی سـازه های آسـیب پذیر 
در برابـر مخاطـرات، به طور مسـتمر 
شناسـایی سـازه های بلندمرتبـه و 
قدیمـی را در دسـتور کار داده، گفـت: 
مجـدداً دسـتورالعملی بـرای فعـال 
شـدن ایـن کارگـروه داده ایـم تـا بـا 
همـکاری بخش هـای مختلـف از 
نظر ایمنی شـبکه های آب، برق، گاز، 
تأسیسـات، فرسودگی سـاختمان ها، 
راه هـای دسترسـی و ... اقدامات الزم 
را انجام دهند. این کارگـروه هر هفته 
در همه بخش هـا فعال اسـت و نقاط 
ضعـف هـر سـاختمان را شناسـایی 
می کند و بـه مالکان اخطـار می دهد.

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهان یکی دیگـر از نقـاط پرخطر 
اصفهـان را بـازار بـزرگ ایـن شـهر 
دانسـت و تصریح کرد: بـازار اصفهان 
حـدود ۸ کیلومتـر اسـت و بیـش از ۷ 
هـزار و ۵۰۰ واحد صنفـی در این بازار 
مسـتقر هسـتند. بـرای ایمنـی بـازار 
مرتب جلسـاتی تشـکیل می شـود و 
وظایفی بـه دسـتگاه ها اعالم شـده، 
ازجملـه اینکـه شـهرداری اصفهـان 
تملک سـه محلـی کـه بـرای ایجاد 
ایسـتگاه آتش نشـانی در راسـته بازار 
شناسایی شده را تسـریع و ایستگاه ها 

را دایـر کند.

وی ادامه داد: اداره نوسازی و بهسازی 
شـهرداری در مجموعـه میـدان امام 
)ره( و امـام علـی )ع( راسـته بازار 
و سـقف و دیواره هـا و سـتون های 
فرسـوده را بازسـازی کنـد. همچنین 
باید سه پست برق در سـه مکان بازار 
ایجاد شـود که در سـرای ملک التجار 
پست برق احداث شـده و در دو سرای 
دیگـر در بازار گلشـن و مخلـص قرار 
شـد شـرکت برق اصفهان ظرف سه 
مـاه آینده این دو پسـت را نیـز احداث 
کنـد. ضمـن اینکـه شـرکت بـرق 
موظف شـده در راسـته بازار نسبت به 
ایمن سـازی شـبکه های بـرق اقـدام 
کنـد و در ایـن زمینـه تاکنـون یک و 
نیـم کیلومتـر از شـبکه های بـرق را 
بازسـازی کرده و مابقی نیز در دسـتور 

کار قـرار دارد.
شیشـه فروش با بیان اینکه قرار شـد 
تیـم مشـترکی از آتش نشـانی و اتاق 
اصنـاف همـه صنـوف بـازار را از نظر 
ایمنی رصد کننـد و اخطارهـای الزم 
را بدهنـد، گفت: ایـن تیم بـه فعاالن 
اصناف برای اجـرای طرح های ایمنی 
در جهت پیشـگیری از وقوع حریق و 
حادثـه در اماکن تجـاری توصیه های 
الزم را ارائـه می کنـد. سـد معبرهـا 
بایـد رفـع شـود و راه های دسترسـی 
بـرای حرکـت خودروهای امـدادی و 

آتش نشانی در همه مسـیرها ازجمله 
چهارباغ، میدان امـام، بازار پیش بینی 
شـود. پیـش از آن نیـز بایـد تیم های 
گشـت و بازرسـی ایمنـی فعال شـده 
و مسیرهای دسترسی سـریع و آسان 
تیم هـای امـدادی در حـوادث ایجـاد 

شـود.
وی بـا بیـان اینکـه رخـداد حـوادث 
تلخی مثـل متروپـل نشـان می دهد 
کـه مـا بایـد همـواره آمـاده باشـیم، 
تصریـح کـرد: دسـتورالعمل های 
ایمنی به همه دسـتگاه ها ابالغ شـده 
و مکلف شـده اند در جهت حفاظت در 
برابر حـوادث اقداماتـی ازجمله ایجاد 
سیسـتم های حفاظتی، سیستم های 
آنالین اعالم حریق، استقرار امکانات 
اطفـا حریـق در محل های مـورد نیاز 
و فعال شـدن کارگروه ارزیابی ایمنی 
شـهرداری ها، صدور اخطارهای الزم 
بـه مالـکان داده و زمان بنـدی بـرای 

انجـام اقدامـات انجـام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه ازنظر 
قانـون شـهرداری و آتش نشـانی 
مکلف اسـت اخطارهای قانونـی را به 
مراکز غیر ایمن بدهـد و در جهت رفع 
ایمنی سیسـتم ها اقـدام کنـد، گفت: 
اگر مالکان این مراکز اقدامات الزم را 
انجام ندهنـد باید با همـکاری مراجع 

قضائی بـه آن هـا اخطـار داده و برای 
ایمن سـازی ایـن اماکـن اقدام شـود.

وی یادآور شـد: براسـاس قانـون اگر 
شهرداری و آتش نشانی از ساختمانی 
بازدیـد کننـد و مـوردی از خطـر 
شناسایی شود باید سـریع اعالم کنند 
و اخطـار داده شـود و اگـر مربـوط به 
مـوارد ایمنی باشـد بالفاصله دسـتور 
توقـف داده خواهـد شـد، امـا هنـوز 
مـوردی به مـا گزارش نشـده اسـت.
مدیرکل مدیریـت خاطرنشـان کرد: 
بـرای ایجـاد هماهنگـی بیشـتر بین 
بخش های مختلف مجدداً جلسـه ای 
با حضور همـه اعضا برگزار می شـود، 
به این شـکل کـه یک بار دسـتگاه ها 
دعوت و وظایف آن ها ابالغ می شـود 
و یک بـار هماهنگـی بیـن بخشـی 
ایجاد می شـود تـا اقدامـات اثربخش 
بیشـتر شـود و در نهایت نتایـج آن به 

رسـانه ها اعـالم خواهد شـد.
وی در خاتمـه بـا اشـاره بـه اعـزام 
تیمی از اصفهـان به حادثه پالسـکو، 
گفـت: در حادثه متروپل هم سـه تیم 
از اصفهـان اعـزام شـد که یـک تیم 
سگ های جسـت وجوگر هالل احمر 
و دو تیـم امـدادی از آتش نشـانی 
اصفهـان و شاهین شـهر در محـل 
حضـور دارنـد و بـر اسـاس شـرح 
وظایـف اعالمـی، کمـک می کننـد.

بلندمرتبه های فوالدشهر متروپل های بالقوه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:
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فرآیند ثبت نام دانش آموزان در مدارس نباید زمینه ای برای ایجاد نارضایتی اجتماعی 
باشد و اخذ اجباری وجه برای نام نویسی ممنوع است.

محمدرضا ابراهیمی در جلسه ستاد ثبت نام مدارس آموزش وپرورش استان اصفهان 
افزود: بزرگ ترین، مهم ترین و فراگیرترین طرح آموزش و پرورش در شرایط حاضر، 

ثبت نام مدارس است.
وی اظهار داشت: بخشنامه های ارسالی به مدارس درباره ثبت نام باید خیلی شفاف و 
جامع باشد، به همه پرسش ها و ابهامات پاسخ داده شود و شفافیت کار مد نظر قرارگیرد.

مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان با تاکید بر اینکه در ارسال بخشنامه های ثبت نام به 

مدارس تسریع شود، گفت: فرآیند ثبت نام از اول خرداد در برخی مدارس انجام شده و 
برخی نیز کار نام نویسی را انجام داده اند.

وی اضافه کرد: نظارت بر اجرای مفاد بخشنامه بسیار مهم است زیرا در برخی موارد 
نظارت نکردن بر مفاد بخشنامه ها باعث ایجاد مشکالتی برای دانش آموزان می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: حتماً تأکید شود که در محدوده های مشخص ثبت نام صورت 
گیرد و بازرسی ها به صورت مؤثر انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه خط قرمز ما اخذ وجه برای ثبت نام است، گفت: از مشارکت 
داوطلبانه اولیا برای کمک به امور مدرسه استقبال می کنیم اما اخذ اجباری وجه برای 

ثبت نام ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: در محدوده کالنشهر اصفهان با مشکل محدودیت فضای 
فیزیکی مواجه هستیم که این باعث دو نوبته شدن برخی مدارس شده است که باید 

به نحو صحیح مدیریت شود.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان همچنین با گرامیداشت میالد حضرت فاطمه 
معصومه )س( گفت: باید تالش شود تا مربیان خوبی برای فرزندان و دانش آموزان 
باشیم زیرا اگر این فرآیند به شکل صحیح اتفاق بیفتد، مقدمه ای برای تمدن سازی و 

نقش آفرینی شایسته رقم خواهد خورد.

 فرآیند ثبت نام
در مدارس نباید 

زمینه ای برای نارضایتی 
اجتماعی باشد

مدیرکلآموزشوپرورشاصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

با امضای تفاهم نامه همکاری ادارات کل پست و امور مالیاتی استان 
اصفهان خدمات مربوط به امورمالیاتی دردفاتر منتخب پست دولتی 
ارائه می شود. به گزارش صاحب نیوز؛ حمید باقری مدیرکل پست 
استان اصفهان و عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان، در 
نشستی مشترک در زمینه ارائه خدمات جامع امور مالیاتی در واحدهای 
منتخب پستی به مودیان مالیاتی توافق کردند. باقری در این جلسه 

با اشاره به سابقه دیرینه دو دستگاه در همکاری دو جانبه، ظرفیت ها 
و قابلیت های طرح ملی GNAF و خدمات نوین پستی گفت: پست 
استان به عنوان یک نهاد خدمت رسان برای افزایش سطح دسترسی 
و ارائه خدمات باکیفیت، ثبت نام الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی 
اشخاص حقیقی و حقوقی را در دفاتر منتخب پستی دولتی انجام 
می دهد. وی اظهار داشت: مودیان مالیاتی می توانند برای دریافت 

خدمات جامع امور مالیاتی در موعد مقرر به واحدهای پستی منتخب 
در سراسر استان مراجعه کنند. مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز 
گفت: این اداره کل می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در شبکه 
پستی با کیفیت مطلوب تری به مودیان مالیاتی خدمات رسانی کند. بر 
اساس این گزارش در این نشست تفاهم نامه همکاری ۱۴۰۱ به منظور 

خدمات رسانی بیشتر در ارائه خدمات جامع امور مالیاتی مبادله شد.

تفاهم نامه همکاری ادارات کل پست و امور مالیاتی استان اصفهان امضا شد:
ارائهخدماتامورمالیاتیدردفاترپستیمنتخب
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شهرستان

Isfahan News

دبیر ستاد زکات اصفهان گفت: سال گذشته 
نزدیک به ۹۱ میلیارد تومان زکات در این 
استان جمع آوری شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل آن رشد ۳۰ درصدی داشته 

است.
حجت االسالم غالمحسین رنجبر در نشست 
شورای زکات اردستان با بیان اینکه پرداخت 
زکات هم پای نماز آمده است و در مرحله 
جامعه  مستمندان  و  نیازمندان  به  نخست 
تعلق دارد، افزود: ۸۰ درصد از درآمد زکات 
باید صرف نیازمندان شود و ۲۰ درصد دیگر 

صرف کارهایی که نفع عمومی دارد گردد.
برداشت  زمانی  جدول  تهیه  از  وی 
مختلف  نقاط  در  کشاورزی  محصوالت 
اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در غالب این 
طرح، در زمان خرید گندم از کشاورزان بر 
اساس رضایت نامه ای که فرد بنا بر تمایل 
خود آن را قبول می کند زکات از محصول 
خریداری شده کسر و درآمد حاصل از زکات 

خرج همان منطقه و روستا می شود.
دبیر ستاد زکات استان اصفهان به تشکیل 
۴۴۰ شورای زکات روستایی فعال در استان 
با  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  اصفهان 
درصدی   ۳۰ افزایش  شوراها  این  فعالیت 
به سال گذشته  نسبت  را  استان  در  زکات 

شاهد هستیم.
شورای  مجلس  در  اردستان  مردم  نماینده 
اسالمی نیز با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی 
مربوط به گندم نیست و منابع مورد نیاز این 
محصول در بودجه دیده شده است، گفت: 
مردم باید همه ارکان نظام را از خود بدانند نه 
در مقابل خود که با تأسف این تصور دربین 

مردم االن غالب نیست.
طباطبایی نژاد  صادق  سید  حجت االسالم 
کار  گندم  کشاورز   ۲۰۵ از  اینکه  بیان  با 
اردستانی تا کنون ۱۸۰ کشاورز در سامانه 
سیفا ثبت نام کرده اند و گندم خود را به دولت 
تحویل داده افزود: تا کنون در مرکز خرید 
و ۴۰۰  میلیون  یک  اردستان  مهاباد  گندم 
هزار تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی 
هر کیلو یازده هزار و ۵۰۰ تومان خریداری 

شده است.
همچنین امام جمعه اردستان با بیان اینکه 
وظیفه حکومت جمع آوری زکات است و 
باید تبلیغ و تبیین موضوع زکات در دستور 
مصرف  و  عادالنه  توزیع  گفت:  باشد،  کار 
نیازمندان  شامل  که  زکات  منابع  درست 

می شود ضروری است.
حجت االسالم حسن دهشیری به حساسیت 
هر  در  زکات  کرد  هزینه  به  نسبت  مردم 
سال  ابتدای  از  افزود:  و  کرد  اشاره  منطقه 
جاری نزدیک به ۹۰ میلیون تومان زکات 
غیرعمد  کفاره  تومان  میلیون  و ۵۰  فطره 
در اردستان جمع آوری و به واجدان شرایط 

تحویل داده شده است.
اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت و 
۴۷۳ رشته قنات، ۴۴۴ چاه مجاز و ۲۵ هزار 
باغی در  و  و ۷۶۱ هکتار زمین کشاورزی 
۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع 

شده است.

 نشست شورای زکات اردستان
برگزار شد:

جمع آوری نزدیک به
۹۱ میلیارد تومان زکات

در استان طی سال ۱400

گزارش

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم اردسلتان در مجلس شلورای اسلالمی گفت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
بلا پیگیری هلای انجام شلده برای روکش آسلفالت جلاده ترانزیت این شهرسلتان 

اختصاص یافته اسلت.
حجت االسلالم سلیدصادق طباطبایی نژاد در نشسلت صمیمی با شلوراها، دهیاران 
دهسلتان کچو و اهالی روسلتای کچومثقال در مسلجد سللمان این روسلتا افزود: 
اردسلتان نزدیلک به ۲۰۰ کیلومتر مسلیر ترانزیت به صورت رفت و برگشلت دارد 
که به دلیل حجم زیاد ترافیک وضعیت آسلفالت آن مناسلب نیسلت و در مالقات 
بلا معلاون رئیس جمهلور و رئیلس سلازمان برنامه وبودجه، دسلتور اختصلاص این 
اعتبلار داده شلد که نیملی از آن تخصیص یافته و در حال اجرای روکش آسلفالت 

هستند.
وی ادامله داد: در دیلدار اخیلر بلا سلردار عللی فلدوی جانشلین فرمانده کل سلپاه 
پاسلداران و مسلئول قلرارگاه محرومیت زدایلی املام حسلن مجتبلی )ع( با حضور 
فرمانلدار اردسلتان، مقرر شلد اعتبلاری برای راه های شهرسلتان اختصلاص دهند 
کله در صلورت تخصیص اعتبار مشلکل راه های روسلتایی تا حلدودی رفع خواهد 

. شد
وی خاطرنشلان کلرد: جلاده اردسلتان بله اصفهلان وضعیلت قابلل قبوللی دارد و 
تاکنلون ۶۰ میلیلارد تومان اعتبار هزینه آن شلده اسلت و نزدیلک به پنج کیلومتر 
بانلد رفلت آن بله هملراه یک دهانله پل باقلی مانده کله امیدواریم هر چله زودتر 

این مسلیر تکمیل شلود.
نماینلده اردسلتان در مجللس شلورای اسلالمی درباره آسلفالت راه های روسلتایی 
اظهلار داشلت: در ایلن ارتبلاط فعالیت هلای خوبلی انجلام و جلاده اردسلتان بله 
دربلاغ بله طلول ۱۴ کیلومتلر آسلفالت شلده اسلت، در صلورت تخصیلص اعتبار 

محرومیت زدایلی جلاده اردسلتان به کچومثقال نیز آسلفالت خواهد شلد و باند دوم 
محلور زواره بله اردسلتان نیلز هم اکنون در حال اجراسلت؛ البته در بخلش راه های 

روسلتایی هنوز مشلکل فراوان اسلت.
بله گفتله وی، اردسلتان بلا برخلورداری از ۲ هلزار کیلومتلر راه همسلنگ، ۱۴۱ 
کیلومتلر آزادراه و جلاده ترانزیت از شهرسلتان های دارای حجم راه های زیاد اسلت 
و هلر سلاله نیلاز بله روکلش آسلفالت دارد کله امیدواریلم این مهم محقق شلود.

• سـند تحول ۱۴۰۰ اردسـتان سـندی برای پیگیری مشکل ها در 
است تهران 

حجت االسلالم طباطبایی نژاد درباره سلند تحول ۱۴۰۰ اردسلتان گفت: این سلند 
بلا مشلارکت و هملکاری اداره هلا و با مسلوولیت فرماندار تهیه شلده، بله امضای 
نماینلده مجللس، فرمانلدار و اسلتاندار رسلیده و به عنوان سلندی بلرای پیگیری 
مشلکل های شهرسلتان در تهلران، تاکنلون اقدام هلای خوبی انجام شلده اسلت.

اردسـتان  ترانزیـت  بـرای جـاده  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   ۵۰ •
یافـت اختصـاص 

وی خاطرنشلان کلرد: این دیلدار یازدهمین مالقات با مردم روسلتاهای اردسلتان 
پلس از بحلران کرونلا و هلدف اصلی آن دیدار صمیمی با مردم و کسلب مشلکل 
روستاسلت، همچنین این دیدارها سلندی برای پیگیری و اولویت بندی مشلکل ها 

و تلالش در راسلتای حل آنهاسلت که باید ادامه دار باشلد.
• 7۵ روستای اردستان آبرسانی سیار می شود

نماینلده اردسلتان در مجللس شلورای اسلالمی در ارتبلاط بلا وضعیت آب شلرب 
روسلتاها گفلت: هم اکنلون ۷۵ روسلتای شهرسلتان آبرسلانی سلیار می شلود که 
بلا تکمیلل و بهره بلرداری از مجتمع هلای برزاونلد و همبلرات و سلاخت مجتملع 

عباس آبلاد و سلفلی ایلن ۷۵ روسلتا بله شلبکه آب پایلدار وصلل خواهنلد شلد؛ 
موضوعلی کله مهمتریلن اولویت شهرسلتان اسلت.

حجت االسلالم طباطبایی نلژاد بلا بیان اینکه خشکسلالی های چند سلال گذشلته 
بخشلی از قنات هلا را خشلک یلا کلم آب کرده اسلت، افزود: سلال گذشلته هفت 
میلیلارد توملان بلرای بهسلازی و الیروبی قنات ها هزینه شلده اما کافی نیسلت و 
دنبلال گرفتلن اعتبلار بیشلتر از دولت هسلتیم و از ظرفیت تهران و اسلتان در این 

زمینه اسلتفاده خواهد شلد.
وی درباره درخواسلت شلورای اسلالمی روسلتای چرمهین و ثبت یخچال تاریخی 
ایلن روسلتا در فهرسلت آثلار مللی میلراث فرهنگلی تاکیلد کلرد: اداره میلراث 
فرهنگلی، گردشلگری و صنایلع دسلتی اردسلتان موضلوع را در دسلتور کار قلرار 
دهلد، همچنیلن بحلث آسلفالت معابلر روسلتا که در سلال ۹۷ زیرسلازی شلده با 

اسلتفاده از قیلر رایلگان و همیلاری اهاللی اجرایی شلود.
• انجام ۶۰ درصد فعالیت های روستاها با کمک نیکوکاران

سرپرسلت فرمانلداری اردسلتان نیلز گفلت: بیلش از ۶۰ درصلد فعالیت هلای 
روسلتاهای ایلن شهرسلتان بلا کملک نیکلوکاران انجلام می شلود.

سلید محمدهلادی احمدی طبلاء زواره افلزود: از مردم صبور روسلتاهای اردسلتان 
کله در انجلام کارها با مسلووالن هملکاری و همراهی دارند و صبورانه مشلکل ها 

و کمبودهلا را تحملل می کنند قدردانی می شلود.
وی بلا بیلان اینکله اهاللی روسلتاها بایلد از شلوراها حمایلت کننلد، ادامله داد: 
اعتبارهلای مالی برای شلوراها کافی نیسلت و بودجه دولتی تکاپوی نیاز روسلتاها 

را نمی کنلد و می طلبلد ملردم و نیکلوکاران در ایلن زمینله یلاور شلورا باشلد.
سرپرسلت فرمانلداری اردسلتان تصریلح کلرد: شلوراهای اسلالمی موضلوع و 

کمبودهلای ملورد نیلاز ملردم را بله مسلووالن انتقلال دهنلد تلا در زملان توزیلع 
اعتبلارات ایلن ملوارد در نظلر گرفتله شلود.

• اخـذ اعتبـار تعویـض المـپ خیابان هـای شـهرها وجابجایـی 
تیرهـای بـرق روسـتاها

همچنین سرپرسلت امور برق اردسلتان گفت: پنج میلیارد تومان اعتبار با پیگیری 
نماینلده مجللس و مالقلات با مدیرعامل شلرکت توانیر بلرای تعویض المپ های 
خیابان های شلهرهای اردسلتان، زواره و مهاباد تخصیص یافتله و عملیات اجرایی 

آغاز شلده است.
محسلن قاسلمی افلزود: افلزون بر سله میلیارد توملان اعتبلار نیز بلرای جابجایی 
تیرهای برق روسلتایی اردسلتان واقع شلده در معابر درخواسلت و دسلتور پرداخت 

گرفته شلده است.
وی درباره درخواسلت شلورای اسلالمی روسلتای چرمهین مبنی بر نیاز روشلنایی 
بلرای ورودی ایلن روسلتا افلزود: ایلن موضلوع جلزو طرح هلای اولویت دار سلال 
جلاری اداره املور بلرق اردسلتان قلرار گرفتله و با اختصلاص اعتبار اجرا می شلود.

سرپرسلت املور بلرق اردسلتان از موافقلت مدیلر عامل شلرکت توانیر بلا تحویل 
یلک دسلتگاه چرتقیلل ۱۰ تنلی به این شهرسلتان خبلر داد و اضافه کرد: دسلتور 

تأمیلن نیلروی انسلانی ایلن اداره نیلز مورد موافقلت قرار گرفته اسلت.
در ایلن دیلدار کله بلا حضلور تعلدادی از مدیلران اداره هلا برگلزار شلد، هریک از 
مسلووالن بله درخواسلت های مردم رسلیدگی کردند و پاسلخگوی پرسلش های 

ملردم بودند.
شهرسلتان اردسلتان با افلزون بر ۴۳ هزار نفلر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شلمال 

شلرقی اصفهان واقع شلده است.

گزارش خبری

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی:

۵0 میلیاردتومان اعتباربرای جاده ترانزیت اردستان اختصاص یافت

طرح ۲ فوریتی پلمب نکردن واحدهای تولیدی و صنعتی کشور پس از فراز 
و نشیب هایی به قوه قضاییه ارجاع شد.

عزت اهلل اکبری تاالر پشتی در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران صنایع 
مرکز  و  دولت  قضاییه،  قوه  در  اکنون  طرح  این  افزود:  کاشان  منطقه 
پژوهش های مجلس در حال مطالعه است تا واحدهای تولیدی که فعالیت 
می کنند به هر دلیل از جمله بدهی، پلمب و تعطیل نشوند. وی تصریح 
کرد: پلمب کردن واحد تولیدی صنعتی راه حل مشکل نیست بلکه اخالل 
در چرخه اقتصادی کشور است و از این رو تصویب و اجرای این طرح ۲ 

فوریتی جزو اولویت های مجلس شورای اسالمی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طرح ۲ 
فوریتی دیپلماسی اقتصادی نیز در حال بررسی است تا وزارت امور خارجه 

و سفارتخانه ها چهره اقتصادی به خود بگیرند.
وی با بیان اینکه سفارتخانه ها هم اکنون هیچ خروجی ندارند، ادامه داد: 
باید چهره سفارتخانه به طور کامل اقتصادی باشد و چهره های اقتصادی 
نیز برای آنها انتخاب شوند. اکبری تاالرپشتی با اشاره به سفر رییس جمهور 
کشورمان به چین و پذیرفته شدن جمهوری اسالمی ایران در اجالس 

شانگهای، اضافه کرد: هم اکنون باید بستر همکاری ها آماده شود، چرا که 
آیت اهلل رییسی در دیدار با هر مقامی در این اجالس، موضوع اتصال به 
چهابهار ایران را مطرح کرد و باید با فراهم کردن زیرساخت ها، از این 
فرصت طالیی برای کشور به خوبی استفاده کرد. رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی از اصالح هایی برای تغییر قانون معادن 
خبر داد و گفت: این اصالح ها تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
شده و هنوز نوبت بررسی آن در صحن مجلس نرسیده است. به گفته وی، 

در این طرح برای حقوق دولتی اصالح های اساسی انجام شده است. 

رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر داد:

ارجاع طرح ۲ فوریتی 
پلمب نکردن واحدهای 

تولیدی به قوه قضاییه

۱۴ پرونده احتکار و عرضه خارج از شبکه انواع کاالهای 
اساسی با ارزش بیش از ۷۰۵ میلیارد ریال در سه هفته 

گذشته در این شهرستان تشکیل شده است.
امیر عرب در گفت وگو با ایرنا با ارائه گزارشی در زمینه 
احتکار، عرضه خارج از شبکه و امتناع از فروش انواع 
کاالی اساسی در این شهرستان از هجدهم اردیبهشت 
ماه تا هفتم خردادماه جاری افزود: این پرونده ها در زمینه 
احتکار، عرضه خارج از شبکه و امتناع از فروش شکر، 

ماکارونی و روغن خوراکی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: سه پرونده در زمینه عرضه خارج از شبکه 
شکر به مقدار سه میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۱۱ کیلو گرم 
ریال  میلیون  و ۲۴۲  میلیارد  از ۷۰۲  بیش  ارزش  به 

تشکیل شد.

جانشین رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
نجف آباد اظهار داشت: همچنین سه پرونده در زمینه 
امتناع از فروش ماکارونی به مقدار هزار ۵۷۷ بسته به 

ارزش ۱۰۶ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در مجموع هشت پرونده نیز در زمینه 
عرضه خارج از شبکه، احتکار روغن خوراکی در این 
شهرستان تشکیل شد اضافه کرد: از این تعداد ۶ پرونده 
عرضه خارج از شبکه به مقدار هزار و ۱۷۲ بطری به 
پرونده  و یک  ریال  هزار  و ۶۷۱  میلیون  ارزش ۱۳۵ 
احتکار نیز به مقدار ۳۸۱ بطری به ارزش ۲۰۸ میلیون و 
۹۹۷ هزار ریال و یک پرونده عرضه خارج از شبکه به 
مقدار ۱۵۸ هزار و ۹۸۵ کیلو گرم به ارزش سه میلیارد و 

۱۷۹ میلیون ریال تشکیل شده است.

اردوی تیلم مللی هاکلی کشلور ۷ روز مهملان 
شهرسلتان خمینی شلهر جهلت آماده سلازی و 
حضلور در بازی هلای آسلیایی بلود. سلرمربی 
اردوی تیلم مللی هاکلی کشلور در کنفرانلس 
خبلری در خصلوص اجلرای بازی های آسلیایی 
تایلنلد اظهلار کلرد: بله دلیلل نزدیکلی آب و 
هلوای شهرسلتان خمینی شلهر با کشلور تایلند 
و سلخت افزارهایلی که بلرای آماده سلازی تیم 
مللی وجلود داشلت ایلن شهرسلتان به عنلوان 

آماده سلازی تیلم مللی هاکلی انتخلاب شلد.
رجلب نورانلی بلا اشلاره بله ایلن مطلب کله از 
بیلن اردوی تیملی دوازده نفر انتخاب می شلوند، 
توضیلح داد: ایلران رنک سله جهان را داراسلت، 
تیلم ایلران بلا انتخاب جوانلان و حضلور آنها در 
تیلم مللی آر لحلاظ آمادگی جسلمانی در مرحله 
خوبلی قلرار دارد و امیلد اسلت کله بتوانیلم تیم 

خوبلی برای مسلابقات بله تایلند اعلزام کنیم.
وی گفلت: اعتبلارات وزارت ورزش بلرای اعزام 
یلک تیلم گروهلی کافی نبلوده و ایلن در حالی 

در  شلرکت  بلرای  گذشلته  سلال  کله  اسلت 
مسلابقات جاکارتلا یلک و نیلم میلیلارد توملان 
کلرد:  تشلریح  ادامله  در  وی  کردیلم،  هزینله 
دغدغله ملا، همیشله تأمیلن هزینه هلای ماللی 
تیلم بلوده، به طور مثال بلرای بازیکنان معمولی 
پایین تریلن قیمت یلک چوب هاکلی دومیلیون 
تومان اسلت و با این شلرایط اقتصلادی آمادگی 
یلک تیلم سلخت بلوده و خلرا را شلاکریم که 
فدراسلیون بلا تیم هاکلی همراهی هلای الزم را 

انجلام می دهلد.
نورانلی در بخلش هاکلی بانلوان اذعلان کلرد: 
درحلق ورزش هاکلی بانلوان اجحاف شلده و با 
تملام کمبودهلا بانوان رشلته هاکی تلا کنون نه 

مرحلله اردو برگلزار کرده انلد.
ایلن مقلام مسلئول ورزشلی افلزود: نیلاز اسلت 
مربیانلی کله در خدملت هاکلی جهلت آموزش 
فعالیلت می کننلد، افلرادی باشلند که در رشلته 

هاکلی تخصلص دارند.
دانش افزایلی  مباحلث  خصلوص  در  نورانلی 

تیم هلای  کلرد:  تصریلح  اسلتان ها  تیم هلای 
دوره هلای  برگلزاری  اسلتانها مسلتلزم  هاکلی 
و  دانش افزایلی  بله  نیلاز  و  بلوده  آموزشلی 
بروزرسلانی افراد فعال در این رشلته را می طلبد.

سلرمربی تیلم مللی هاکلی کشلور در ادامله بلا 
اشلاره به عملکرد هاکی اسلتان ادامه داد: استان 
اصفهلان حرکت خوبی در این رشلته آغاز نموده 
و امیلد اسلت در ایلن دوره بلا ریاسلت آقلای 
قدیملی تیم اسلتان در این رشلته ورزشلی فعال 

و پویا شلود.
در ایلن اردو ملی پوشلان تیلم هاکلی کشلور بلر 
مزار شلهدای امامزاده سلید محملد حضور یافته 
و بلا آنهلا تجدید میثلاق نمودنلد در ایلن برنامه 
کاپیتلان تیلم ملی هاکلی از ملادر شلهیدمدافع 

محسلن حیلدری تقدیلر نمود.
گفتنی اسلت؛ در اردوی تیم مللی هاکی ۳۲ نفر 
شلرکت کردند که هفت روز بله طول انجامید و 
دور بعلدی اردوی تیم مللی ۱۸ خرداد ماه برگزار 

شد. خوهد 

از  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
اموال  ریال  میلیارد  که ۳۰  سارق  دستگیری ۲ 
مسروقه را از ۶۷ منزل در شهرستان نطنزسرقت 

کرده بودند، خبر داد.
محمدرضا  سردار  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین  هاشمی فر، 
فقره  چندین  وقوع  پی  در  کرد:  اظهار  اصفهان 
یا  سارق  شناسایی  نطنز،  در  منازل  از  سرقت 
سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

پلیس این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق منازلی 
همچنین  و  بودند  گرفته  قرار  دستبرد  مورد  که 
جمع آوری مستندات و ادله الزم، رد پای ۲ سارق 
و  آورده  به دست  این سرقت ها  در  را  غیربومی 

جستجو برای دستگیری آن ها را آغاز کردند.

اقدامات  و  شبانه روزی  با تالش  کرد:  بیان  وی 
تخصصی و هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی 
سرانجام  نطنز  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
عملیات  یک  در  و  شناسایی  متهمان  مخفیگاه 
ضربتی با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند.

هاشمی فر ادامه داد: متهمان که در ابتدا منکر هر 
جرمی بودند، اما در ادامه پس از مواجهه با مدارک 
و مستندات ارائه شده به ۶۷ فقره سرقت منزل 
رفته  سرقت  به  اموال  ارزش  که  شدند  معترف 
توسط کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال 

ارزیابی شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان 
مرجع  به  پرونده  تشکیل  از  سارقان پس  اینکه 
جای  کرد:  عنوان  شدند،  داده  تحویل  قضایی 
نگهداری طالجات زیاد، ارز و وجوه نقد باال در 

از صندوق  باید موضوع استفاده  منزل نیست و 
امانات بانک ها برای نگهداری اشیای با ارزش در 

بین مردم فرهنگ سازی شود.
افزایش  به  مردم  کم  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ضریب ایمنی منازل خود، خاطرنشان کرد: مردم 
به همان اندازه که نسبت به جمع آوری و نگهداری 
طالجات، سکه و ارز اهتمام دارند، به همان اندازه 
نیز باید برای افزایش ضریب ایمنی منازل خود 
نصب  مداربسته،  دوربین  دزدگیر،  نصب  نظیر 
نرده بر روی درها و پنجره ها، استفاده از درهای 
آکاردئونی در منازل آپارتمانی، استفاده از درهای 
و  داده  اهمیت  رمزدار  قفل های  و  سرقت  ضد 
هنگام ترک منازل نیز از بسته بودن همه راه های 
نفوذ به منزل خود مطمئن باشند تا با این گونه 
اقدامات زمینه های ارتکاب از سارقان گرفته شود.

جانشین رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف آباد خبر داد:

تشکیل چندین پرونده احتکار و عرضه خارج از شبکه

ابوالفضل شجاعی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بیمار یک 
مرد ۷۳ ساله مبتال به نارسایی سه دریچه قلب شامل تنگی 
شدید دریچه های میترال و آئورت و نارسایی شدید دریچه 
سه لتی قلب بوده و به دلیل مراجعه دیرهنگام به پزشک، 
دچار افت شدید قدرت انقباضی قلب و کاهش آن به ۲۰ 
درصد شده بود، با نظر متخصصان قلب، عروق و جراح قلب، 

نامزد عمل جراحی شد.
وی با اشاره به اینکه عمل جراحی قلب بیمار به علت افت 
قدرت قلب، بسیار پرخطر و حساس بود، اضافه کرد: تیم 
جراحی قلب مرکز شهید بهشتی کاشان شامل محمدصادق 
سیدمهدی  باز،  قلب  جراح  و  تخصص  فوق  پورعباسی 
موسوی فوق تخصص بیهوشی قلب و کارکنان بخش اتاق 
عمل قلب در یک عمل موفقیت آمیز توانستند در کوتاه ترین 
جراحی  عمل  تحت  همزمان  را  بیمار  این  ممکن،  زمان 
تعویض دریچه میترال، دریچه آئورت و ترمیم دریچه سه 

لتی قرار دهند.
رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان، با 
بیان اینکه این نوع عمل جزو عمل های پیچیده و سخت 

جراحی قلب است، اظهار داشت: بیمار پس از عمل جراحی 
با عالیم حیاتی پایدار و هوشیار از اتاق عمل خارج و برای 
گذراندن دوران نقاهت و درمان به بخش آی سی یو قلب 

منتقل شد تا روند درمان خود را تا بهبودی کامل طی کند.
شجاعی افزود: بخش جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی 
شهید دکتر بهشتی کاشان مجهز به امکانات و تجهیزات 
پزشکی و به روز است و با انجام انواع عمل های جراحی 
قلب، پس از حدود ۱۱ سال فعالیت، بیش از ۲۵۰۰ عمل 

جراحی قلب باز در آن انجام شده است.
بیماران  به  خدمت رسانی  آماده  بخش  این  وی،  گفته  به 
شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، بادرود، اردستان 

و دلیجان و سایر شهرها و استان های همجوار است.
جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان قرار دارد. شهرستان کاشان با جمعیت 
فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری  در  نفر  بر ۳۶۴ هزار  افزون 
شمال اصفهان و شهرستان آران و بیدگل با بیش از ۱۰۳ 
هزار نفر جمعیت در حدود ۲۱۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد. 

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی:

 جراحی نادر تعویض و ترمیم سه دریچه قلب در کاشان
با موفقیت انجام شد

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

سرقت 30 میلیاردی از 67 منزل در شهرستان نطنز

سرمربی اردوی تیم ملی هاکی کشور مطرح کرد:

ایران دارای رنک سه جهان در رشته هاکی
به گزارش ایرنا، سرهنگ کیان مهر بیان داشت: در پی 
مراجعه یکی از مالکان مغازه های سطح شهر نایین که 
مدعی شده بود با رسیدساز جعلی از وی کالهبرداری شده 
است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 

پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد که متهم پس 
از سفارش اجناس مورد نیاز خود از مغازه، به بهانه همراه 
نداشتن کارت بانکی و وجه نقد، رضایت فروشنده را با 
پرداخت هزینه خرید با اپلیکیشن های بانکی تلفن همراه 

جلب می نموده است.
بررسی های  با  گفت:  همچنین  مهر  کیان  سرهنگ 
کارشناسان فتا مشخص شد که خریدار با ارائه یک رسید 
بانکی در موبایلش یا ارسال رسید در فضای مجازی که 
نشان می داد پول به حساب شاکی واریز شده است کاالی 
مورد نظر را دریافت می کرد که پس از گذشت چند ساعت 
شاکی متوجه می شود پولی به حسابش واریز نشده است و 

فریب نمایش یک رسید جعلی را خورده است.
فرمانده انتظامی نایین ادامه داد: برابر اظهارات شاکی و 
بررسی های فنی به عمل آمده معلوم شد متهم از طریق 

اپلیکیشن رسیدساز جعلی در لحظه رسید را با مبلغ مدنظر 
و به نام و شماره کارت فروشنده ساخته و در برخی موارد از 
چک های جعلی به نام شرکت های فیک استفاده نموده و 
اقدام به کالهبرداری از قربانی کرده است که در نهایت از 
طریق ردزنی ها و ترفندهای پلیسی چهره وی شناسایی و 
سپس محل اختفای وی در یکی از محله های شهرستان 
شناسایی شده و به دستور مقام قضایی در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.
سرهنگ کیان مهر در ادامه گفت: متهم تا کنون از ۱۵ 
مغازه دار در شهرستان نایین و بیش از ۱۰۰ مغازه دار در 

سایر شهرهای استان اصفهان کالهبرداری کرده است.
کرد:  تأکید  فروشندگان  به  مهر  کیان  هادی  سرهنگ 
حتی المقدور از مشتریان جهت پرداخت وجه، درخواست 
فروشگاهی  پوز  طریق  از  و  بانکی  کارت  با  تا  نموده 

)POS( اقدام نمایند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به اینکه پرونده 
این متهم هنوز در جریان است، از تمامی فروشندگان و 
کسبه شهرستان خواست که اگر با چنین فریبی مواجه 

شده اند سریعاً به پلیس فتا شهرستان مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:

شناسایی و دستگیری شخصی از طریق اپلیکیشن رسیدساز جعلی
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 Iran and India are trying to 
diversify the channels of pay-
ments to expand the bilateral 
trade, Iranian ambassador to 
India stated.
In an exclusive interview with 
Financial Express Online, Ali 
Chegeni said, “We are trying to 
diversify the channels of pay-
ments and accordingly wish to 
extend and expand an already 
existing mechanism in order to 
cover all of the goods and ser-
vices including all of non – oil 
goods and to achieve this”.
During the past two years, 
because of Covid restrictions, 
we pursue the issue via virtual 
dialogues and currently our of-
ficials are following the matter 
through the exchange of dele-
gations, the envoy stated.
Answering to a question that if 
Iran is ready to export crude oil 
to India, the ambassador said 

that Iran has always been a re-
liable energy partner to its cus-
tomers and is ready to resume 
its normal export of its oil, gas 
and petrochemical products to 
international markets. To India, 
Iran has also been a major ex-
porter of oil until imposition 
of illegal, brutal and unilateral 
sanctions.
In the current situation and 
after the recent events which 
has had some impacts on oil 
and gas market, and hence-
forth the intense increase in 
oil global prices, countries like 
India urgently need to diversify 
the suppliers, and without any 
doubt, Iran can play a signif-
icant role in meeting parts of 
the needs and requirements of 
the global market, he added.
It is worth noting that the ex-
portation of Iran oil has never 
been disrupted and we are still 

selling our oil to the custom-
ers. More importantly, current 
oil supply shortages make Iran 
oil even more indispensable 
than before. Indian companies 
either from the public or private 
sectors are also fully aware of 
Iran’s capacities and readiness 
in this respect and of course, it 
is upon them to take forward 
the necessary steps, the envoy 
stated.
“We want to develop our eco-
nomic and trade relations be-
yond energy and petrochemi-
cal products. Since due to the 
complementarity of Iran and 
India economies, an extensive 
range of non – oil trade exists 
between two sides including 
trade on goods and services, 
investment, tourism, education 
and … which may pave the 
way for multiplying our eco-
nomic relations ten times more 

than current relations in mid 
and long terms”, Chegeni said.
It’s worth noting that Iran as an 
old friend of India never partic-
ipated in any sanction against 
it and accordingly the reasona-
ble, least expectation of Iranian 
people is to see the same act 
from their Indian friends, he 
further underlined.
In terms of Iran-India cooper-
ation in development of Iran’s 
Chabahar Port and the railway 
line that was under discussion 
with India, the Iranian ambas-
sador said, “Let me begin by 
answering the second part 
of your question. More than 
70 percent of the Chabahar 
– Zahedan railway has been 
finished and is ready for utili-
zation. The remaining part has 
still been advanced by Iran 
authorities and certainly it will 
be completed soon with or 
without the other’s participa-
tion. However, we would rather 
terminate this project with the 
close association of our Indian 
friends particularly in develop-
ing superstructure equipment.”
“On Chabahar Port, first of all, 
I should underline the great 
extent of the recent develop-
ments as such we cannot view 
Chabahar solely as a port and it 
is better to name it a “zone” in 
order to consider its vastness 
and the great facilities embed-
ded in it”, he answered.
Moreover, Chabahar port is not 
limited to itself and indeed it is 
a small but of course important 
part of INSTC which connects 
Caucasus, Eurasia, central 
Asia and south Asia landlocked 
countries to the Indian Ocean. 
Regarding this, various coun-
tries have announced their 
readiness to cooperate with 
Iran in developing this project 
and in fact Iran has begun 
its collaboration with several 
countries like Russia and Azer-
baijan, he explained.
“Two grand ports of Chabahar, 

meaning Shahid Beheshti and 
Shahid Kalantari have been 
operationalized and IPGL Com-
pany of India is installing some 
superstructures in Shahid 
Beheshti dockyard and ships 
actually use both ports to load 
and unload their convoys. In 
this regard we have witnessed 
the significant multiplication 
of transportation capacities 
during the last three years. By 
these potentials and capabili-
ties, we are sure Chabahar will 
be much more active and op-
erational than before”, the am-
bassador further highlighted.
Recently the Indian Govern-
ment appointed a new active 
team for IPGL in Shahid Be-
heshti port of Chabahar that is 
a good signal to promote the 
activities and quality of servic-
es for said company in its func-
tions, he announced.
“Despite these great achieve-
ments, both countries’ leaders 
expect us to speed up our ef-
forts and hence we must ac-
celerate our activities to end 
the project as fast as possible, 
particularly in an urgent situa-
tion in which we witness rapid 
regional and global changes”, 
he said, adding, “For instance 
the credit line which has been 
pledged by India for financ-
ing Chabahar related projects 
has not been fully realized yet. 
Naturally by preparation of 
the mentioned infrastructure 
in near future, Indian friends 
can contribute in developing 
the railroad by supplying the 
required superstructure equip-
ment.”
In this regard, the exchange 
visits of different officials and 
high-ranking delegations of the 
two countries will be a great 
opportunity to find ways to ac-
celerate the process of cooper-
ation as well as to promote the 
use of this “golden gateway” 
for both countries and the re-
gion, the envoy concluded.

Iran, India to diversify channels of payments to expand trade: envoy

Tehran, New Delhi 
to diversify ways of 
payments to boost 
trade: Ambassador
Iran and India are trying to 
diversify the channels of pay-
ments to expand the bilateral 
trade, said Iranian ambassador 
to India.
Talking to Financial Express On-
line, Ali Chegeni noted, “We are 
trying to diversify the channels 
of payments and accordingly 
wish to extend and expand an 
already existing mechanism in 
order to cover all of the goods 
and services”.
During the past two years, be-
cause of COVID restrictions, 
we pursue the issue via virtual 
dialogues and currently our of-
ficials are following the matter 
through the exchange of dele-
gations, the envoy stated.

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

Iran will own shares 
in three Latin Amer-
ican refineries: Re-
port
Iran’s Oil Ministry will own 
shares in three refineries in 
Latin America region as part of 
efforts to diversify and increase 
Iranian crude oil exports despite 
American sanctions targeting 
the industry.
A report by Fars News Agency 
said that Oil Minister Javad Owji 
has signed major energy deals 
with authorities in Venezuela 
and Nicaragua during his recent 
visits to the two countries.
The report said agreements 
signed with Venezuelan en-
ergy authorities stipulate that 
Iran will supply its heavy crude 
grades to two refineries in Ven-
ezuela in addition to providing 
equipment and technical servic-
es to the refineries in return for 
owning shares in the facilities.

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

C o m p r e h e n s i v e 
tourism plan to 
be devised for 
Mazandaran Prov-
ince
A comprehensive tourism plan 
will be drawn up for the north-
ern province of Mazandaran, 
said the new deputy head of 
the province’s Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organ-
ization.
“Tourism is a widespread 
phenomenon, especially in 
Mazandaran Province, and we 
should not look at it one-dimen-
sionally,” he said in an interview 
with IRNA.
Mohammad Ali Shafiei said that 
millions of people travel to the 
province annually, but no com-
prehensive plan has so far been 
drawn up for the region.

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

Iran Denounces 
‘Unbalanced’ IAEA 
Report
Iran condemned as “not fair” 
Tuesday a report by the UN nu-
clear agency on alleged traces 
of nuclear material found at 
three undeclared sites.
The comments came with talks 
deadlocked since March on 
reviving a 2015 nuclear agree-
ment between Tehran and world 
powers.
“Unfortunately, this report does 
not reflect the reality of the ne-
gotiations between Iran and the 
IAEA,” Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh told 
reporters, referring to the Mon-
day report by the International 
Atomic Energy Agency.
“It’s not a fair and bal-
anced report,” he said, add-
ing: “We expect this path to 
be corrected.”

More than 25m 
tons of steel prod-
ucts produced in a 
year

As announced by Industry, 
Mining and Trade Ministry, 
25,205,100 tons of steel 
products was produced in 
Iran during the past Iranian 
calendar year 1400 (ended 
on March 20), falling five per-
cent from the output in year 
1399.
Also as announced by Iranian 
Mines and Mining Industries 
Development and Renova-
tion Organization (IMIDRO), 
the country exported 3.406 
million tons of steel products 
in the past year, while the fig-
ure was 2.832 million tons in 
year 1399.
Iran has maintained its place 
as the world’s 10th biggest 
steel producer during Janu-
ary-March 2022, according 
to the latest report released 
by the World Steel Associa-
tion (WSA).
Production of crude steel in 
Iran reached 6.9 million tons 
during the mentioned three 
months, registering a 4.4 
percent decline year on year, 
the report said.
Iran’s monthly crude steel 
output stood at 2.3 million 
tons in March, falling 6.1 per-
cent compared to the figure 
for March 2021.
The Iranian Steel industry 
has been constantly devel-
oping over the past years 
against all the pressures and 
obstacles created by outside 
forces like the U.S. sanctions 
and the coronavirus outbreak 
that has severely affected the 
performance of the world’s 
top producers.
The country is expected 
to climb to seventh place 
among the world’s top steel 
producers by the Iranian 
calendar year 1404 (March 
2025).

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

MOU on stock 
exchange co-op 
signed between 
Tehran, Dushanbe
Iran and Tajikistan signed 
a memorandum of under-
standing (MOU) on stock ex-
change cooperation in Tehran 
on Monday.
The MOU was inked by Iran’s 
Securities and Exchange Or-
ganization (SEO) Head Majid 
Eshqi and Tajikistan Minister 
of Finance Fayziddin Qahhor-
zoda in the presence of the 
two countries’ presidents.
The document was signed 
with the aim of expanding 
and deepening cooperation 
between the capital markets 
of the two countries in or-
der to interact and exchange 
information on the develop-
ment of securities markets 
and stock exchange activi-
ties.
The MOU was among the 17 
documents of cooperation in 
the fields of politics, econo-
my, trade, transportation, in-
vestment, new technologies, 
environment, sports, energy, 
judiciary, education and re-
search, and tourism signed 
in the presence of Iran’s 
President Ebrahim Raisi and 
Tajikistan’s President Emom-
ali Rahmon.

Iranian and Tajik private sectors inked a memoran-
dum of understanding (MOU) on bilateral coopera-
tion in Tehran on Monday.
The MOU was signed by Gholam-Hossein Shafeie, 
the chairman of Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mine and Agriculture (ICCIMA), and Ju-
makhonzoda Jamshed Jurakhon, the chairman of 
Chamber of Commerce and Industry of the Repub-
lic of Tajikistan (CCI RT), in the presence of the two 
countries’ presidents.
The MOU was among the 17 documents of coop-
eration in the fields of politics, economy, trade, 
transportation, investment, new technologies, 
environment, sports, energy, judiciary, education 
and research, and tourism signed in the presence 
of Iran’s President Ebrahim Raisi and Tajikistan’s 
President Emomali Rahmon.
Addressing a press conference held after signing 
the mentioned MOUs, President Raisi said, “Today’s 
meetings paved the way for good decisions for rela-
tions between the two countries”.
“We have good relations with Tajikistan for various 
reasons, including neighborliness, common cul-
ture, religion, language and civilization,” he stated.
Pointing out that good steps have been taken in oth-

er areas, especially the implementation of the mem-
orandums signed in Dushanbe, Raisi said, “The two 
countries have a serious determination and will to 
develop political, economic, trade, cultural and in-
teraction in the fields of energy, tourism, water and 
natural resources and science and technology.”
According to Raisi, improving the level of bilateral 
relations can lead to the strengthening of regional 
and international interactions.
“The development of relations between the two 
Muslim and neighboring countries can be prom-
ising for the two nations and interests of the two 
countries,” the Iranian president stated. 
For his part, Tajik President Rahmon expressed sat-

isfaction with his visit to the ancient land of Iran. 
He described the meeting and the talks in Tehran 
as a continuation of the ongoing bilateral efforts to 
expand relations in line with the interests of the two 
countries.
The official said, “Today, in an atmosphere of mutu-
al understanding, trust and respect, we had fruitful 
discussions and discussed the most important top-
ics for relations between Tajikistan and Iran.”
Referring to the long-term cooperation document 
between the two countries which is set to end on 
2030, Rahmon noted, “During today’s visit, good 
agreements were signed in various economic and 
trade fields, as well as the activities of the Iran-Tajik-
istan Joint Council and the Joint Investment Com-
mittee.”
“I am confident that these agreements will give new 
momentum to the two countries’ cooperation in the 
fields of politics, economy, trade, investment and 
culture,” he underlined.
Concluding his remarks, Rahmon said, “Bilateral 
cooperation as well as cooperation between the two 
countries within the framework of regional and in-
ternational organizations can help address common 
concerns of the two countries in these areas.”

Iranian, Tajik private sectors to expand cooperation

The managing director of Iranian Cen-
tral Oil Fields Company (ICOFC) said 
his company will benefit from the ca-
pacities of the scientific institutions 
and knowledge-based enterprise of 
the western Kermanshah province 
properly to fill the gap created by the 
sanctions.
Making the remarks in a meeting with 
the governor-general of Kermanshah 
province on Monday, Mehdi Heidari 
also stressed that ICOFC takes all its 
efforts to implement the upstream 

oil and gas development plans based 
on the policies of National Iranian Oil 
Company (NIOC).
Addressing the meeting, which was 
held to explore and discuss the issues 
related to the development of the fields 
in the west of the country, Bahman 
Amiri-Moqaddam, the governor-gener-
al of Kermanshah province, expressed 
readiness of the officials for any coop-
eration to use the oil and gas capacities 
of the province.
ICOFC’s managing director has previ-

ously underlined that his company is 
moving from being a just production 
company toward a production-devel-
opment one.
Mentioning the motto of the present 
Iranian calendar year, which is “Knowl-
edge-Based and Job-Creating Produc-
tion”, Heidari has said that to materi-
alize this motto, the R&D Department 
of the company has close cooperation 
with the knowledge-based companies 
and hold continuous meetings with 
them and with the producing compa-

nies, during which the lists of required 
items, to be produced domestically, are 
offered and discusses.
Iranian Central Oil Fields Company is 
one of the five oil and gas producing 
companies and the second producer of 
gas in Iran.
The company is developing offshore 
fields in Lorestan, Kordestan, Kerman-
shah, Markazi, Qom, Ilam, Khorasan, 
East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ar-
debil, Fars, Bushehr, Hormozgan, and 
Chaharmahal-Bakhtiari province

ICOFC to benefit from scientific capacities of Kermanshah to nullify sanctions



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Thursday, June 2, 2022

Thursday, June 2, 2022 - No: 1069 

Khatoon Bam claimed the title of the 
2021/22 Kowsar Women Football 
League. A total of 12 teams compet-
ed for top honor and Khatoon won 
the title with one match remaining 
with 58 points, followed by Shahrdari 
Sirjan (54 points) and Sepahan (50).

Khatoon, formerly Shahrdari Bam, 
are the most decorated team in the 
league, winning eight titles out of 14 
editions.
Khatoon Bam will represent Iran at 
the 2022 AFC Women’s Club Cham-
pionship.

Khatoon Bam 
win Kowsar 
Women Football 
League

Two Iranian Gre-
co-Roman Stars 
Maintain Top Spot 
in World
Two Iranian Greco-Roman wres-
tlers Muhammadreza Geraei and 
Muhammadhadi Saravi have 
maintained the top spot in the 
newest ranking of the United 
Word Wrestling.
The UWW has released the new-
est Greco-Roman rankings after 
the four continental champion-
ships that were held over the last 
three months.
An Olympic and World title in 
the same year had propelled 
Muhammadreza Geraei (IRI) to 
the top spot at 67kg and he con-
tinues to maintain it with 98000 
points. He has since not compet-
ed but it is mathematically not 
possible to remove him from the 
top, the source reports.

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

Iran’s difficult task 
in 2022 Asian Wom-
en’s U18 Volleyball 
Championship
 Iran will have a tough job in the 
14th edition of the Asian Wom-
en’s U18 Volleyball Champion-
ship. Perennial champions Japan 
will return to defend their crown 
when the campaign will be held 
at Nakhon Pathom Sports Centre 
Gymnasium in Nakhon Pathom 
from June 6 to 13.
The top-flight championship 
serves as the Asian qualifica-
tion tournament for the 2023 
FIVB Volleyball Girls’ U19 World 
Championship, with 11 teams 
in total vying for top honor and 
four berths up for grabs for the 
biennial world meet as AVC rep-
resentatives.

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

No new wave of 
coronavirus for next 
three months
 There will not be a new wave 
of coronavirus and a significant 
increase in the incidence of 
this disease over the next three 
months, Hamidreza Jamaati, 
secretary of the National Scien-
tific Committee of Coronavirus, 
has said.
At present, in Asia and Europe, 
the incidence of Covid and its 
mortality is steady and declining, 
while in some African and Amer-
ican countries, there is a grow-
ing trend of omicron variants 
such as BA4 and BA5, which 
have not spread in Iran.

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

Israeli attack on 
Gaza Strip an “indi-
rect” use of “chem-
ical weapons”
A prominent rights group has 
released the findings of its inves-
tigation into a “deliberate” Israeli 
attack on a warehouse storing 
agricultural and pharmaceuti-
cal products amounting to the 
“indirect deploying of chemical 
weapons.”
The revelations by Palestinian 
human rights group Al-Haq 
follows its extensive 18-month-
long probe on the Israeli strike, 
which the NGO says has left local 
residents struggling with health 
problems. 
On the evening of 15 May 2021, 
which coincided with the 73rd 
anniversary of the al-Nakba, 
the Israeli occupation forces 
bombed the Khudair Pharma-
ceuticals and Agricultural Tools 
Company in Beit Lahiya, the 
largest agricultural chemical 
warehouse in Gaza.

What’s the Best Time to Sleep and Wake Up?
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/best-time-to-sleep#summary

In an “ideal” world, you’d have the lux-
ury of going to bed early and then wak-
ing up early, all rested for a productive 
day ahead.
But some commitments, like job du-
ties or child care, can make it difficult 
to adhere to the “early to bed, early to 
rise” philosophy.
There are perhaps two important as-
pects to consider when it comes to 
sleep: the amount of sleep you get and 
the consistency in time.
It’s also important to get the right 
amount of sleep on a regular basis to 
help prevent potential health conse-
quences.
If you’re looking for advice for your 
own sleep schedule, consider the fol-
lowing guidelines for ideal sleep.
Best sleeping hours
Ideally, people ought to go to bed ear-
lier and wake up in the early morning 
hours. This pattern matches our bio-
logical tendencies to adapt our sleep 
pattern with that of the sun. You might 
find that you’re naturally sleepier after 
sundown.
How our circadian rhythm works
Circadian rhythm is a term to describe 
your brain’s natural sleep-wake sched-
ule. It’s like our internal clock.

Everyone experiences natural dips in 
alertness and increased wakefulness 
during certain times in a 24-hour peri-
od. People are most likely to be at their 
sleepiest at two points: between 1 p.m. 
and 3 p.m. and between 2 a.m. and 4 
a.m.
The better the quality of sleep you get, 
the less likely you are to experience 
significant daytime sleepiness.
Circadian rhythm also dictates your 
natural bedtime and morning wakeup 
schedules. Once you get used to go-
ing to bed and waking up at the same 
time each day, your brain adapts to this 
schedule.
Eventually, you might find yourself go-
ing to bed easily at night and waking 
up right before your alarm clock with-
out any issues.
Your circadian rhythm may be off-bal-
ance if you work irregular shifts or go 
to bed at different times throughout 
the week. This can result in periods of 
daytime sleepiness.
How much sleep do we need?
Most experts recommend that adults 
get at least 7 hours of sleep per 
night. Here’s a breakdown of the av-
erage amount of sleep you should get 
by age:

Side effects of not getting 
enough sleep
If you experience day-
time sleepiness, it’s a sign 
that you’re not getting 
enough sleep at night. You 
might also experience acci-
dents, irritability, and forget-
fulness.
Not getting enough sleep on 
a regular basis can also lead 
to more long-term health 
consequences. These in-
clude:
getting sick more often
high blood pressure (hyper-
tension)
diabetes
heart disease
obesity
depression
Side effects of getting too 
much sleep
While the side effects of 
not getting enough sleep 
have long been established, 
researchers are now inves-
tigating the health conse-
quences associated with too 
much sleep.
You might be sleeping too 
much if you find yourself 
needing more than 8 to 9 
hours of sleep on a regular 
basis, and perhaps needing 
naps on top of this amount.
Sleeping too much can lead 
to many of the same side 
effects as sleeping too little, 
including:
depression
irritability
cardiovascular issues
The excess sleep you require 
might instead be a sign of 
a related underlying health 
condition.
Some of the possibilities in-

clude:
anxiety
depression
sleep apnea
Parkinson’s disease
diabetes
heart disease
obesity
thyroid disorders
asthma
When should I go to sleep?
The best time to go to sleep 
at night is a time frame in 
which you can achieve the 
recommended sleep rec-
ommendation for your age 
group.
You can figure out the best 
bedtime for your schedule 
based on when you have 
to wake up in the morning 
and counting backward by 
7 hours (the recommended 
minimumTrusted Source per 
night for adults).
Takeaway
Overall, it’s best to go to bed 
earlier in the night and wake 
up early each day. Still, this 
type of sleep schedule may 
not work for everyone.
It’s far more important to 
make sure you get enough 
sleep and that it’s good qual-
ity sleep. You can ensure this 
happens by going to bed and 
waking up at the same time 
every day.
Talk to a doctor if you’re hav-
ing trouble falling asleep at 
night, or if you continue to 
experience daytime sleepi-
ness despite sticking with a 
consistent bedtime schedule. 
This could indicate issues 
with sleep quality, which 
could warrant further inves-
tigation.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), gained 5,331 points to 
1.542 million on Tuesday.
As reported, over 5.915 billion secu-
rities worth 36.847 trillion rials (about 
$141.7 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 4,012 
points, and the second market’s index 
gained 10,407 points.
A capital market expert said that the 
Iranian economy is expected to experi-
ence significant growth in the next two 
years, adding: “This will be a good thing 
for the capital market and we will see a 
positive effect on the market as well.”
In an interview with IRNA on April 
25, Hamid Mir-Moeini pointed to the 
return of growth to the trend of stock 
exchange transactions and the factors 
affecting it, saying: “After the down-
ward trend in the past [Iranian calendar] 
year (ended on March 20), the capital 
market finally returned to an uptrend in 
the last days of the year, paving the way 
for some optimism in the market for the 
current year.”
“The resumption of growth in the 
stock exchange transactions over the 
last week of Esfand (last month of the 
Iranian calendar year) was due to the 
optimism that was influenced by the 

nuclear talks and this event affected the 
whole market,” he added.
According to Mir-Moeini, in the new 
year, however, some of the optimism 
about the Vienna negotiations waned, 
and this resulted in a decline in market 
transactions, but the stock market in-
dex continued its upward trend due to 
the debate over the privatization of the 
country’s automakers and offering their 
shares in the market.
“There is still optimism about the nu-
clear negotiations, and this could be a 
major factor in removing sanctions and 
improving the activities of companies, 
which will greatly improve the capital 
market transactions,” the market ana-
lyst stressed.
Noting that the capital market will re-
act to real changes in macroeconomic 
indicators, he said: “Companies are 
experiencing good profitability under 
the influence of increasing access to 
international markets, and this indicates 
that economic growth is on the horizon 
for the country.”
“In the next one or two years, we will 
experience good economic growth, 
which is in favor of the capital market 
and we will see its positive impacts in 
the market as well”, Mir-Moeini added.

TEDPIX rises 5,300 points on Tuesday

As announced by Transport and Urban 
Development Ministry, 33,060,309 tons 
of commodities were loaded and unload-
ed in the ports of Iran during the first two 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-May 21).
The ministry’s data show that 16,117,273 
tons oil products and 16,943,036 tons of 
non-oil commodities, as well as 382,270 
twenty-foot equivalent units (TEUs) of 
container goods were loaded and un-
loaded in the ports during the two-month 
period.
Based on the data previously released by 
Transport and Urban Development Min-
istry, loading and unloading of goods in 
the ports of Iran rose 17 percent during 
the previous Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), as compared to 
the preceding year.
The ministry’s data show that loading 
and unloading of goods in the country’s 

ports reached 152.91 million tons in the 
previous Iranian calendar year, while the 
figure stood at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading and unload-
ing operations in the container sector 
reached 2.1 million TEUs with a weight 
of 24.57 million tons, which was 13.5 
percent more than the 1.85 million TEUs 
in the Iranian calendar year 1399, the re-
port said.
The loading and unloading of goods dur-
ing the previous year also grew by 12.8 
percent in the dry bulk sector, while in the 
liquid bulk sector the figure increased by 
12.6 percent, in the general cargo sector 
rose by 13.1 percent, and in the petrole-
um sector grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. unilat-
eral sanctions on its economy, the coun-
try’s ports as the major gates of exports 
and imports play a significant role in this 

battle. This role makes all-out support to 
ports and more development of them se-
rious and vital.
Such necessity has led the government 
to define projects for more development 
of the ports and also take some meas-
ures to encourage investment making 
in ports, in addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, especially basic 
commodities, there.
It is worth mentioning that Iran’s Ports 
and Maritime Organization (PMO) has 
defined a high number of projects to de-
velop and improve the country’s ports, as 
the country aims to double the capacity 
of its ports in a course of five years.
According to Ports and Maritime Organi-
zation, the capacity of the country’s ports 
has increased from 180 million tons in 
the Iranian calendar year 1392 (ended in 
March 2014) to 250 million tons in 1399 
(ended in March 2021).

Over 33m tons of goods loaded
unloaded in ports during 2 months

Age Recommended amount of sleep

months 3–0 hours total 17–14

months 12–4 hours total 16–12

years 2–1 hours total 14–11

years 5–3 hours total 13–10

years 12–9 hours total 12–9

years 18–13 hours total 10–8

years 60–18 at least 7 hours per night

years 64–61 hours per night 9–7

years and older 65 hours per night 8–7
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 ندا توکلی  همزمـان با ایام سـالروز 
آزاد سـازی خرمشـهر در مراسـمی 
رسـمی پایـگاه بسـیج شـهید تورجی 
زاده، با هدف گرامیداشـت یاد شهدای 
واالمقام و گسـترش و ترویج فرهنگ 
بسـیجی در پاالیشـگاه شـرکت نفت 
سـپاهان افتتـاح شـد. در این مراسـم 
خانـواده محتـرم شـهید واالمقـام 
تورجـی زاده و جمعـی از مقامـات 
نظامـی و انتظامـی اسـتان اصفهـان 
حضـور داشـتند. دکتـر نیکـو همـت 
مدیـر عامـل شـرکت نفت سـپاهان 
در ایـن مراسـم اظهـار داشـت: پـس 
از چهـل سـال انقـاب، خوشـبختانه 
در مسـیر تولیـد و صـادرات بـا وجـود 
تحریم هـا توانسـتیم سـربلند باشـیم 
و جوابگـوی نیـاز کشورهسـتیم. این 
شـرکت در سـال حدود 720 هـزار تن 
انـواع روغن هـای موتـوری و بنزینی 
در دسـت تولیـد دارد و هم زمـان 
بـا ایـن تولیـد درصـدد ارتقـا کیفیت 
فراورده هـای نفتـی و روغـن اسـت. 
وی افزود: بـرای اولین بار در کشـور و 
توسط شرکت نفت سـپاهان، با فرایند 
هیدروژناسیون ترکیبات غیر سرطانی 
و به نوعی روغن سـبز که برای محیط 
زیسـت مخرب نیسـت، تولید کردیم 
و در شـرکت با کمـک افـراد باتجربه 
کمیته هایی تشـکیل دادیم که باوجود 
جلو بـردن پروژه ها، بـرای دانش بنیاد 
شـدن محصـوالت گام برمی دارنـد. 
مدیرعامل نفت سـپاهان تصریح کرد: 
آنچه مسلم اسـت در جنگ اقتصادی 
به صـادرات و ارزآوری فکـر می کنیم 

تا به توسـعه برنـد خود تـا بـه جایگاه 
واقعی کشور در منطقه برسـیم. وی با 
اشـاره به ایجاد شـبکه توزیع مویرگی 
یـادآور شـد: شـرکت کیمیا اسـپیدی 
توزیـع فراورده هـای تولیدی شـرکت 
نفـت سـپاهان به صـورت مویرگی با 
حداقل امکانات و بدون قیمت اضافی 
بـه آخریـن زنجیـره مصـرف یعنـی 
تعویض روغنی هـا را در 20 اسـتان 
انجـام می دهـد و بـه زودی شـاهد 
راه انـدازی ایـن خـط در اصفهـان نیز 
هسـتیم. نیکـو همـت بابیـان اینکـه 
امیدواریـم امسـال بتوانیـم 25 تـا 26 
اسـتان را پوشـش دهیم اذعان داشت: 
برخی تقلبات دربسـته بندی و کیفیت 
کاال، احتـکار و گران فروشـی سـبب 
شـد ایـن شـبکه توزیـع مویرگـی را 
راه انـدازی کنیـم. وی بـا بیـان اینکه 
شـرکت سـپاهان نفت اصفهان تحت 
اسـتانداردهای بین المللـی قـرار دارد، 
گفـت: از میـزان 720 هـزار تـن تولید 
مـازاد آن صـادر می شـود وتاکنـون 
عـاوه بر اینکـه 20 اسـتان کشـور را 
پوشـش دادیـم در زمـان پسـا تحریم 
از عهده توسـعه صادرات نیـز برآمدیم 
و به کشـورهای اروپایی و آسیایی و ... 
صـادرات انجـام می شـود. وی بابیان 
اینکـه اصـًا اقتصـادی نیسـت کـه 
خریـد بـه سـال جدیـد و فـروش بـه 
قیمت قبل باشـد تأکید کرد: تـا دیروز 
خـوراک اصلـی روان کاران هـر 15 
روز یک بـار اصـاح و اعـام می شـد 
کـه به تدریـج افزایـش قیمـت نفـت 
را داشـتیم و قیمـت خـوراک مـا نیـز 

افزایـش پیدا کرد. مدیرعامل شـرکت 
نفت سـپاهان اظهار داشت: الزم است 
وزارت نفـت روی قیمـت بازنگـری 
داشـته باشـد و بخشـی بـه کاهـش 
قیمت خـوراک و بخشـی بـه افزایش 
قیمت محصول نهایی اختصاص داده 
شود. وی در خصوص اقدامات الزم در 
راسـتای کاهش آلودگـی هـوا و تأثیر 
ایـن پاالیشـگاه نیـز گفـت: پاالیش 
اکنون دوسـتدار محیط زیسـت شده و 
پروژه های زیسـت محیطی بسـیاری 
در دسـتور کار قرار گرفته اسـت و تمام 
اصول محیط زیست و اسـتانداردهای 
الزم رعایت می شود. نیکوهمت خاطر 
نشـان کـرد: چندین سـال پیاپـی این 
شرکت عنوان صنعت سـبز را دریافت 
کـرده و به صـورت آنایـن اطاعات 

این شـرکت در قسـمت های فرآوری 
و.. به محیط زیسـت مخابره می شود. 
وی آلودگـی هـوا را مربوط بـه عدم به 
روز رسـانی و تعمیـرات دسـتگاه های 
صنعتی و وسایل نقلیه دانست و افزود: 
کیفیت روغن موتورهـا ارتقا پیدا کرده 
امـا بایـد تنظیـم موتـور خودروهـا به 
درسـتی انجـام شـود. نیکـو همـت 
همچنیـن بـه کاشـت 33 هـزار اصله 
درخت در راستای مسئولیت اجتماعی 
اشـاره کـرد که ایـن امـر بـرای بهبود 

آلودگـی هـوا انجـام می شـود.
وی در ادامه: حجم سرمایه گذاری 
شرکت نفت سپاهان را 120 میلیون 
دالر ارزیابی کرد و ادامه داد: حدود 
60 درصد پروژه ها در حال انجام 
است که از این میزان حدود 70 درصد 

تجهیزات پروژه در حال بومی سازی 
داخلی و حدود 30 درصد طراحی و 
ساخت وارداتی است. مدیرعامل 
شرکت نفت سپاهان با اشاره به 
توسعه صادرات در پسا تحریم تصریح 
کرد: برای آمادگی بیشتر در دوران 
پسا تحریم جدای از ایستگاه های 
صادراتی بندرعباس و بوشهر، چابهار را 
به عنوان ایستگاه سوم در نظر گرفتیم. 
وی بابیان اینکه به تمام کشورهای 
آفریقا آسیا اروپا و مذاکره با آمریکای 
جنوبی برای صادرات داریم یادآور 
شد: محصوالت شرکت نفت سپاهان 
تحت لیسانس بارنر اتریش و آلمان 
است و توانستیم استاندارد بنز و ام دبل 
یو را اخذ کنیم که جزو استانداردهای 

بین المللی هستند.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه کمبودی در زمینه تولید 
الستیک و روغن کامیون در کشور و استان وجود ندارد و در بازار هم به وفور وجود دارد 
گفت: مشکل اساسی در زمینه توزیع و نظارت بر نرخ این کاالهاست. مهران زینلیان 
در جلسه بررسی مشکات حمل و نقل پایانه ها و ناوگان حمل و نقل سنگین استان 
در استانداری اصفهان، با بیان اینکه مشکل روغن و الستیک تنها مختص این استان 
نیست اظهار داشت: مشکل اصلی کامیونداران بیشتر در زمینه کنترل قیمت ها و توزیع 

روغن و الستیک است.
وی با بیان اینکه روغن موتور و الستیک کامیون به وفور در بازار وجود دارد اما در توزیع آن 
با مشکل مواجه هستیم افزود: مشکل کمبود روغن کامیونداران با افزایش 25 درصدی 

نرخ آن تا 2 روز آینده برطرف خواهد شد.
زینلیان با اشاره به اینکه بررسی و تبادل نظر الزم در مورد مشکات تأمین روغن، 
الستیک و گازوییل رانندگان کامیون استان در جلسه امروز انجام شد بیان کرد: با توجه 
به اینکه 2۴ جایگاه عرضه سوخت گازوییل با قیمت 600 تومان در هر لیتر در استان فعال 

شده است، باید اطاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود.
وی گفت: کامیونداران استان اصفهان مسائل و مشکاتی را در مورد افزایش نرخ کرایه 
و و محاسبه آن بر اساس "تن کیلومتر" داشتند و نا هماهنگی هایی نیز در این زمینه با 

استانهای مجاور، مشکاتی را برای رانندگان ایجاد کرده است.
به گفته وی، با توجه به تفاوت هزینه حمل از این استان نسبت به سایر استانها رانندگان 
کامیون اصفهانی مجبورند برای پیدا کردن بار به مناطق دیگری مراجعه کنند که این امر 

مشکاتی را برای رانندگان و صنایع بوجود آورده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه همسان سازی نرخ کرایه 
حمل کامیون ها با استانهای مختلف باید اجرایی شود افزود: کارگروهی در این زمینه 
تشکیل و برنامه ریزی الزم انجام خواهد شد و در این حوزه برنامه ریزی و تصمیم گیری 

ویژه ای انجام خواهیم داد.
وی اضافه کرد: سامانه آتیس )پرتال یکپارچه خدمات الکترونیک و اطاع رسانی بار( برای 

بخش های مختلف حمل و نقل کاال در استان باید گسترش پیدا کند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان نیز در ادامه این جلسه 
گفت: نوبت دهی مجازی در مورد بارهای پایانه امیرکبیر و ذوب آهن باید در دستور کار 
قرار گیرد تا بتوانیم در راستای افزایش بهره وری بخش و کاهش بار رسوبی )باقیمانده از 

قبل و بدون متقاضی( شاهد اتفاق های خوبی باشیم.
محمدعلی صلواتی افزود: با این اقدام کلیه بارها از طریق سامانه اعام بار مجازی جذب 

خواهد شد و مشکات و حاشیه های قبلی را در مورد بارهای رسوبی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: راه اندازی سالن اعام بار مجازی در شرکت های سیمان سپاهان و نفت جی 
هم که مسووالن این شرکت ها در این زمینه قول مساعد دادند و مقرر شد که تجهیزات 

الزم را فراهم کنند.
به گزارش ایرنا جلسه کارگروه حمل و نقل استان با موضوع بررسی مسائل و مشکات 
ناوگان حمل و نقل سنگین در استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان و اعضای انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل و صنف رانندگان، در 

استانداری اصفهان برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

روغن موتور و الستیک کامیون با معضل توزیع و نظارت روبروست

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان درمراسم رسمی افتتاح پایگاه بسیج شهید تورجی زاده:

درصدد ارتقا کیفیت فراورده های نفتی و روغنی هستیم

ــجویان از  ــی و دانش ــکان عموم ــن کارگاه دندانپزش ــه داد: در ای وی ادام
سراســر کشــور حضــور داشــتند و بــه دلیــل بیمــار محــور بــودن، کارگاه 
مــورد توجــه ویــژه عاقمنــدان قــرار گرفــت و بیمــاران نیــز بــه صــورت 
کامــًا رایــگان بلیچینــگ دنــدان خــود را انجــام دادنــد. عطایــی متذکــر 
ــر  ــدند و دکت ــن کارگاه ش ــزاری ای ــر برگ ــی اسپانس ــه کمپان ــد: س ش
ــش  ــی بخ ــت علم ــو هیئ ــدان و عض ــم دن ــنی متخصص ترمی ماحس
ترمیــم دانشــگاه اصفهــان نیــز مدیــر بخــش کارگاه مــا بــود. همچنیــن 
جــا دارد تــا از دکتــر جابــر یقینــی متخصــص بیماری هــای لثــه و عضــو 
هیئــت علمــی و معاونــت آموزشــی دانشــکده دندانپزشــکی اصفهــان بی 
نهایــت تشــکر کنــم کــه حامــی و یــاری رســان مــا بودنــد و همچنیــن از 
دکتــر محمــد رضــوی متخصــص آســیب های دهــان و فــک و صــورت 
و عضــو هیئــت علمــی و ریاســت دانشــکده دندانپزشــکی اصفهــان بایــد 
ــا تاکیــد بــر اینکــه برگــزاری ایــن  کمــال تشــکر را داشــته باشــم. وی ب
ــبختانه  ــد: خوش ــاد آور ش ــورد ی ــتارت خ ــال 1398 اس ــا از س کارگاه ه
ــالهای  ــی س ــی در ط ــتقبال خوب ــا اس ــی ب ــن کارگاه های ــزاری چنی برگ
گذشــته روبــه رو بــوده و امســال نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. شــایان 
ــفید  ــی در س ــای عمل ــی از راه کاره ــدان یک ــگ دن ــت: بلیچین ــر اس ذک
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــیار م ــروزه بس ــه ام ــد ک ــدان می باش ــردن دن ک
ــر  ــا و تغیی ــای زیب ــتن دندان ه ــرای داش ــیاری ب ــراد بس ــد. اف می گیرن
رنــگ در دندان هــا بــا انجــام بلیچینــگ بــرروی دندان هــای خــود رنــگ 
ــا  ــگ دندان ه ــد. رن ــاد می کنن ــود ایج ــای خ ــرای دندان ه ــی را ب مطلوب
بــه مــرور زمــان و بــا افزایش ســن تغییــر می کنــد. ایــن رنــگ بــد دندان 
در اثــر نفــوذ رنــگ دانه هــا بــه ســاختار لولــه ای شــکل مینــا و تغییــر مواد 
ــدان  ــگ زرد در دن ــاد رن ــب ایج ــرد و موج ــورت می گی ــاج ص ــی ع معدن
ــگ  ــادرزادی دارای رن ــل م ــه دالی ــز ب ــراد نی ــیاری از اف ــود. بس می ش
ــه  ــی کــه ســفیدی دندان هــا ب ــدان نمی باشــند. از آن جائ مناســبی در دن
طــور ناخــود آگاه نشــانه ای از جوانــی و زیبایــی بــر شــمرده می شــود و در 
زیبایــی فــرد تاثییــرات بســیاری دارد، همــواره ســفید کــردن دندانهــا که 
ــت  ــود، از محبوبی ــه می ش ــز گفت ــگ نی ــه آن بلیچین ــکی ب ــم پزش در عل

ــوده اســت. ــوردار ب برخ

 یلدا توکلـی  بـرای اولین بـار و به صـورت اختصاصی 
کارگاه عملـی بلیچینـگ دنـدان در دانشـگاه علوم 
پزشـکی اصفهـان برگـزار شـد. دکتر زهـرا عطایی 
مدیـر بخـش دندانپزشـکی انجمـن بیـن المللـی 
ISSS در رابطه بـا برگزاری ایـن کارگاه که در اشـل 
دانشـجویی برگزار شـد تاکید کـرد: ایـن کارگاه به 
صورتـی برگـزار شـد که هـم بیمـار و هم دانشـجو 
بتواند از آن به نحو احسـنت اسـتفاده کند وی اذعان 
داشـت: کارگاه در دو بخش تئـوری و عملـی برگزار 
شـد که بخش عملـی شـامل دو مرحله بـود که یک 
مرحله کار روی کسـت و دنتیک و در مرحله دیگر کار 

روی بیمـار انجـام گرفت. 

برای اولین بار و به صورت اختصاصی انجام گرفت:

 برگزاری کارگاه عملی
بلیچینگ دندان در اصفهان

گزارش ویژه
فرمانـده انتظامی اسـتان اصفهـان گفت: 
مراکز ایسـت و بازرسـی شـهید رشـیدی 
و شـرافت در محـدوده شهرسـتان های 
خـورو بیابانـک و ناییـن در شـرق اسـتان 
کـه به عنـوان گلوگاه هـای اصلـی منطقه 
میانی کشـور در زمینه کشـف مواد مخدر 
محسـوب  قاچاقچیـان  دسـتگیری  و 
می شـود، از امکانـات و تجهیـزات رصـد 

محـروم اسـت.
سـردار محمدرضـا میرحیـدری افـزود: با 
توجه بـه قـرار گرفتن ایـن 2 شهرسـتان 
در مسـیر عبـور ترانزیـت مـواد مخـدر و 
قاچاقچیـان الزم اسـت اصاح هندسـی، 
هوشمند سـازی و تجهیز آن در دستورکار 

دسـتگاه های مربوطـه قـرار گیـرد.
بـه  اشـاره  بـا  میـر حیـدری  سـردار 
ضـرورت تقویـت تجهیـزات در ایسـت 
و بازرسـی های خـور و بیابانـک و ناییـن 
گفـت:  مخـدر،  مـواد  کشـف  بـرای 
ورودی هـای شـرق اسـتان اصفهـان 
در محـور تـردد قاچاقچیـان و ترانزیـت 
مـواد مخـدر بـه مرکـز کشـور قـرار دارد 
و شهرسـتان کمتـر توسـعه یافتـه خـور و 
بیابانـک در بخش هـای مختلـف نیازمند 
به توجـه در سـطح ملی اسـت و بـا وجود 
موانـع و مشـکات؛ امـا توفیقـات زیادی 
در زمینـه مقابلـه بـا ورود و عرضـه مـواد 

مخـدر داشـته ایم.
اصفهـان  اسـتان  نتظامـی  ا فرمانـده 
خاطرنشـان کرد: هـر چقدر تـوان نیروی 
انتظامی در شـرق اسـتان اصفهان تقویت 
شـود دغدغـه منـدی هـا کاهـش پیـدا 

خواهـد کـرد.
وی ادامـه داد: مسـووالن اجرایـی و 
قضائـی اسـتان اصفهـان در تقویـت و 
تجهیـز ایسـت و بازرسـی ها بـه نیـروی 
انتظامـی کمک کننـد تـا امنیـت بیش از 

گذشـته ارتقـا پیـدا کنـد.
وی بـا اشـاره بـه نقـش ایـن اسـتان در 
مبارزه بـا باندهای مواد مخـدر و ممانعت 
از نفـوذ آن بـه داخـل کشـور، تقویـت 
ایسـتگاه های بازرسی شـهیدان رشیدی 
و شـرافت را از دیگـر اهـداف مـورد نظر 

بـرای ارتقـای امنیت اسـتان برشـمرد.
بـه گـزارش ایرنـا، ایسـتگاه های ایسـت 
و بازرسـی شـهیدان رشـیدی و شـرافت 
از دروازه هـای ورودی شـرق اسـتان و 
مصوبـه شـورای امنیـت دارد و روزانـه 
افـزون بـر ۴0 هـزار دسـتگاه خـودرو از 
جاده هـای خـور و بیابانـک و ناییـن عبور 
می کننـد و یکـی از ایسـتگاه های مهـم 
کشـف کاالی قاچـاق و مـواد مخـدر در 

اسـتان و کشـور اسـت.
ایسـتگاه بازرسـی شـهید رشـیدی در 65 
کیلومتـری غـرب مرکـز شهرسـتان خور 
و بیابانـک در سـه راهـی پلیـس راه خـور 

جنـدق قـرار دارد.
شهرسـتان 20 هزار نفری خـور و بیابانک 
بـا 12 هـزار کیلومتـر وسـعت در ۴20 
کیلومتـری شـرق اسـتان و شهرسـتان 
۴0 هزار نفـری ناییـن در 1۴0 کیلومتری 

شـرق اسـتان قـرار دارد.
ایسـتگاه بازرسـی شـهید شـرافت در 
کیلومتـر 15 جاده ناییـن بـه اردکان واقع 

اسـت.
شهرسـتان های ناییـن و خـور و بیابانـک 
یک سـوم مسـاحت اسـتان اصفهان را به 

خـود اختصاص داده اسـت.

مراکز ایست و بازرسی شرق 
استان نیازمند تقویت و 

تجهیزات

فرمانده انتظامی اصفهان مطرح کرد:

 خبر
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه حیات و بقای باغ گل ها در گرو توجه به ابعاد اقتصادی آن است، 
گفت: براین اساس توجه به طراحی سردر ورودی باغ گل ها برای جلب 
نظر شهروندان و گردشگران و همچنین افزایش بازدیدکننده بسیار حائز 
اهمیت است. مجید عرفان منش در جلسه تبیین طرح های برتر مسابقه 
»از باغشهر تا باِغ شهر« در سالن باغ زرشک، اظهار کرد: حیات و بقای باغ 
گل ها در گرو توجه به ابعاد اقتصادی است که در این رابطه افزایش تعداد 

بازدید کنندگان اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد بازدید کننده با خوانایی سر دِر ورودی 
باغ گل ها ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: شهرها به دست معماران ساخته 
می شود، لذا اگر ساخت وساز زیبا باشد، نیازی به زیباسازی مقطعی 
نخواهیم داشت. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به برگزاری مسابقه طراحی »از باغشهر تا باغ شهر«، 
تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقه خوانا کردن سردرِ ورودی باغ 
گل ها و ایجاد یک ظرفیت جدید برای شهر است، زیرا اصفهان همیشه 

به ظرفیت سازی در عرصه های مختلف مشهور بوده است.

وی در تشریح ارزیابی خود از طرح های ارائه شده به این مسابقه »از 
باغشهر تا باِغ شهر«، گفت: در طراحی های ارائه شده تا حدودی به جایگاه 
ترافیکی محل باغ گل ها توجه نشده بود، این در حالی است که یکی از 

نکات خوانا نبودن باغ گل ها همین موضوع است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در بیشتر طرح ها به مقررات شهرسازی از جمله نقاط بی دفاع شهر تاکید 
و توجه نشده است، تاکید کرد: طراحی ها باید خود گویای هویت شهر، 

تاریخ و شاخص های اصفهان باشد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان:

حیات و بقای باغ 
گل ها در گرو توجه 

به ابعاد اقتصادی 
است

گزارش تصویری

معـاون بهره بـرداری و توسـعه شـبکه فاضـاب آبفای اسـتان 
اصفهـان علـت پـس زدگـی فاضـاب در محـدوده زنـدان 
مرکـزی اصفهـان را بی توجهـی پیمانـکار شـهرداری اصفهان 
به هشدارهای اعام شـده دانسـت و گفت: تا 2۴ سـاعت آینده، 
گرفتگـی خط اصلـی انتقال فاضـاب در ابتـدای بزرگـراه ذوب 

آهـن برطـرف می شـود.
امیر حسـین حکمتیان در حاشـیه بازدید میدانـی از محل حادثه 
ایجاد شـده در خط انتقـال فاضاب ابتـدای بزرگـراه ذوب آهن 
بـا قطـر 600 میلیمتـر گفـت: پـس زدگـی فاضـاب در محل 

ایسـتگاه بـی آر تی مقابـل زنـدان مرکـزی اصفهان، روز شـنبه 
هفتـم خردادماه جاری به مرکز ارتباط با مشـتریان آبفای اسـتان 
اصفهان گزارش شـد کـه بافاصله گروه هـای امـداد و حوادث 

این شـرکت به محـل حادثـه اعزام شـدند.
وی گفـت: پس از بررسـی هـای میدانی انجام شـده مشـخص 
شـد پیمانکار شـهرداری اصفهان که در حال احداث پل اندیشـه 
در ابتـدای بزرگراه ذوب آهن اسـت، به سـه منهـول فاضاب در 
این محدوده آسـیب رسـانده که این آسـیب موجب ورود نخاله و 

مصالح سـاختمانی و گرفتگی شـدید این خط شـده است.

معـاون بهره بـرداری و توسـعه شـبکه فاضـاب آبفای اسـتان 
اصفهان خاطرنشـان کرد: تا کنـون دو منهول فاضـاب در این 
محل بازگشـایی شـده اسـت و بازگشـایی یک منهول دیگر نیز 
در حـال انجام اسـت کـه انتظار داریـم در 2۴ سـاعت آینـده این 

خـط انتقال بـه طـور کامل بازگشـایی می شـود.
وی تاکیـد کرد: ایـن حادثـه در حالی به وقوع پیوسـته اسـت که 
بارها بـه پیمانکار شـهرداری جهـت هماهنگی الزم با شـرکت 
آبفـای اسـتان اصفهـان در زمـان نزدیـک شـدن به تاسیسـات 

فاضـاب هشـدار داده شـده بود.

معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان:

بی توجهی پیمانکار شهرداری موجب تخریب 3 حوضچه و پس زدگی فاضالب در بزرگراه ذوب آهن شد
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 زهـرا وفایـی  تنـش آبـی در منطقـه ظـرف 
روزهـای گذشـته بـاال گرفـت. ماجرایـی کـه در 
پـی شـیطنِت از سـربی عقلـی دولـت یونـان کلید 
خورد و بـا اقـدام آنـی و تنبیهی ایـران مواجه شـد. 
محموله کشـتی تحـت پرچـم جمهوری اسـامی 
ایـران در آب های یونان توقیف شـد. سـازمان بنادر 
و دریانـوردی بـه عنـوان مرجـع حاکمیـت دریایی 
کشـور نسـبت به اقدام دولت یونان در رابطه با نگه 
داشـتن کشـتی با پرچم جمهـوری اسـامی ایران 
و توقیـف بـار آن، واکنـش نشـان داد و در بیانیه ای 
از دولـت یونـان خواسـت کـه فـوراً بـه تعهـدات 

بین المللـی خـود عمـل کنـد.
همزمان و بافاصله کاردار سـفارت یونان در تهران 
)در غیاب سـفیر( بـه وزارت امور خارجه کشـورمان 
احضـار و مراتـب اعتراض شـدید دولـت جمهوری 

اسـامی ایران بـه وی اباغ شـد.
مقامـات گارد سـاحلی یونـان اعـام کردنـد بنا بر 
درخواسـت وزارت دادگسـتری آمریـکا، محمولـه 
نفتـی توقیف شـده ایـران را در راسـتای اجـرای 
تحریم هـای آمریـکا بـه ایـن کشـور تحویـل 
می دهنـد. در همین راسـتا نیز خبرگـزاری رویترز با 
اسـتناد به اظهارات سـه منبع مطلع مدعی شـد که 

نفت توقیف شـده ایـران از یک کشـتی در یونان به 
آمریکا تحویل داده شـده و تحت مصادره آن است.

در ادامه تاش های دیپلماتیـک وزارت امور خارجه 
برای رفع توقیف محموله کشـتی تحـت حاکمیت 
جمهوری اسـامی ایـران در آبهای سـاحلی یونان 
که با فشـار و مداخلـه دولـت امریکا در حـال انجام 
است، کاردار سـفارت سـوییس در تهران، در غیاب 
سفیر این کشـور توسـط مدیر کل آمریکای وزارت 
امـور خارجه کشـورمان احضـار و مراتـب نگرانی و 
اعتراض شـدید جمهوری اسـامی ایران نسبت به 
تداوم نقض صریـح قوانیـن و مقررات بیـن المللی 
حقـوق دریاهـا و کنوانسـیون های بیـن المللـی 
مربوطه خصوصـاً اصل آزادی کشـتیرانی و تجارت 
آزاد بیـن المللـی توسـط دولـت امریکا، اعـام و بر 
رفع فـوری توقیـف کشـتی و محمولـه آن تاکید به 

عمـل آمد.
بـه همـه ایـن دالیـل در نهایـت روز گذشـته )۶ 
خـرداد( ایران تصمیم بـه اقدام تنبیهـی علیه یونان 
گرفـت. طبـق اعـام روابـط عمومـی کل سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی نیـروی دریایی سـپاه 
۲ فرونـد نفتکش یونانـی را به دلیل تخلفـات انجام 
گرفتـه در آبهـای نیلگـون خلیـج همیشـه فـارس 
توقیف کـرد. در پـی توقیـف ایـن نفتکـش ایرانی 
توسـط دولت یونـان و در اختیار قـرار دادن نفت آن 
بـه آمریکایی هـا، ایـران تصمیم بـه اقـدام تنبیهی 
علیه ایـن کشـور گرفـت؛ موضوعی که بـا واکنش 
نماینـدگان مواجـه شـد. تعـدادی از نماینـدگان 

مجلس شـورای اسـامی نیز در صفحات شخصی 
خـود در توییتر بـه توقیف کشـتی نفتکـش ایرانی 
توسـط دولت یونـان و در اختیار قـرار دادن نفت آن 
بـه آمریکایی ها و همچنیـن اقدام متقابـل ایران در 

توقیـف دو نفتکـش یونـان واکنـش نشـان دادند.
جلیـل رحیمـی جهـان آبـادی عضـو کمیسـیون 

امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی:
»اقـدام  سـپاه پاسـداران در توقیـف دو  کشـتی 
متخلف  یونانـی؛ عملی منطبـق بر موازیـن حقوق 
دریاهاسـت. سـپاه نیـروی دفاعـی مـا و مـورد 
حمایـت همـه ارکان حاکمیت و مردم اسـت. غرب 
نمی توانـد دزدی نفت مـا را قانونی و برخورد سـپاه 
بـا نفتکش هـای متخلـف را غیـر قانونـی بدانـد، 

اسـتاندارد دوگانـه بیـن المللی وجـود نـدارد.«        
بهـروز محبـی نجـم آبـادی نماینـده سـبزوار: »به 
عنـوان عضـو گـروه دوسـتی پارلمانـی یونـان، از 
دولـت یونـان درخواسـت اسـتیفای کامـل حقوق 
ملـت مقتـدر ایـران اسـامی را دارم. یونان سـریعًا 
خطای نابخشـودنی خـود در همـکاری با شـیطان 
بـزرگ و دزدی دریایی نفت ایران را جبـران کند. ما 
سال هاسـت شـاخ بزرگتریـن غارتگر بیـن المللی، 

آمریـکای جهانخـوار را شکسـته ایم.«
سـیدناصر موسـوی الرگانـی نماینـده فاورجان: 
»کشـورهایی که بـه تبعیـت از آمریکا علیـه منافع 
ایـران اقـدام می کننـد، بداننـد خلیـج فـارس دباغ 
خانه اسـت و گذر پوسـت هم بـه دباغ خانـه خواهد 
افتـاد. خیـال نکنند بـا توقیـف نفتکـش و دزدیدن 

نفـت  ملـت ایـران می توانند قسـر در بروند. دسـت 
مریـزاد می گوییـم بـه دالورمـردان سـپاه کـه 

یونانیـان را خـوب تنبیـه کردند.«  
هادی بیگی نـژاد نماینـده مایر: »اقـدام مذبوحانه 
یونـان در توقیـف نفتکـش ایرانـی بـا توقیـف دو 
نفتکش یونانی توسـط نیروی دریایی سـپاه پاسـخ 
داده شـد. دسـت مریزاد بـه سبزپوشـان جمهـوری 
اسـامی ایـران. آمریـکا هـم بدانـد کـه مصـادره 
کشـتی ایرانی بـدون هزینـه و بـی پاسـخ نخواهد 
ماند. بـه وقتش سـیلی مقتدرانـه ای خواهیـم زد.«

علـی حـدادی نماینـده سـاوجباغ: »آفریـن بـه 
عناصـر مؤمـن در جمهـوری اسـامی ایـران کـه 
خوش خدمتـی برخـی بـرای آمریـکا را بی جـواب 

نگذاشـتند.«
محمدرضا احمدی سـنگری نماینده رشت: »جمله 
معروف امـام خمینی )ره( که اگر سـپاه نبود کشـور 
هـم نبـود در توقیـف نفتکـش یونانـی نمـود پیـدا 
می کند. اگـر معادلـه بازدارندگـی و مقابلـه به مثل 
سـپاه نبود چـه بسـا امـروز جریـان صـادرات نفت 

کشـور بطـور کلـی قطع می شـد.«
علـی بابایـی کارنامـی نماینـده سـاری: »توقیـف 
نفتکـش یونانـی حامـل یـک پیـام مهـم اسـت: 
از ایـن بـه بعـد فقـط ایـران نیسـت کـه هزینـه 
تحریم هـا را می پـردازد بلکـه کشـورهایی کـه 
پیرو آمریکا هسـتند نیز بایـد هزینـه آن را بپردازند. 
دنیا بایـد بداند کـه آمریکا دیگـر قادر بـه حمایت از 

هم پیمانـان خـود نیسـت.«

نمایندگان به اقدام ایران علیه یونان واکنش نشان دادند؛

تشویق یک تنبیه

 یلـدا توکلـی  بـا توجـه بـه 
و   ۱۹ کوویـد  پاندمـی  تجربـه 
مشـکاتی کـه در ایـن مـدت برای 
جامعـه جهانـی ایجـاد کرده اسـت، 
توجـه بـه هـر بیمـاری نوپدیـد و 
بازپدیـدی درهرگوشـه ازجهـان 
اسـت.  شـده  بسیاربیشـترازقبل 
به طوری کـه در روزهـای گذشـته 
مردم دنیـا نگران شـیوع بیشـترآبله 
میمونی شـده اند که گزارشاتی از آن 
در کشـورهای اروپایـی و آمریکایی 

منتشـر شـده اسـت.
• تأییـد ده هـا مـورد ابتـا به 

ایـن بیماری
ایاالت متحده آمریکا روز چهارشـنبه 
گذشـته نخسـتین مورد ابتا به آبله 
میمون را دریـک مرد تأییـد کرد که 
به تازگی بـه کانادا سـفر کـرده بود. 
در هفته اخیر مقامات اروپـا نیز ده ها 
مورد ابتا بـه ایـن بیمـاری را تأیید 
کرده انـد. مـوارد ابتـا دراسـپانیا، 
پرتغال وانگلسـتان که بیمـاری آبله 
میمـون درآن بسـیارنادربوده اسـت 
بـا رابطـه جنسـی به ویـژه رابطـه 
جنسـی نامتعـارف در ارتبـاط بـوده 
اسـت. موارد ابتـای گزارش شـده 
در روزهـای اخیـر شـامل ۹ مـورد 
قطعی ازانگلسـتان، ۱۴ مورد قطعی 
و ۲۰ مـورد مشـکوک از پرتغـال، ۷ 
مـورد قطعـی و ۲۹ مورد مشـکوک 
از اسـپانیا و ۱۷ مـورد مشـکوک 
از کانـادا، یـک مـورد قطعـی از 
سـوئد، آمریـکا، بلژیـک و ایتالیـا و 
یـک مـورد مشـکوک از فرانسـه و 
اسـترالیا بوده اسـت که جمـع موارد 
گـزارش شـده را بـه ۱۰۷ مـورد از 
۱۰ کشـور جهـان رسـانده اسـت. با 
ایـن وجـود کارشناسـان بهداشـتی 
هنوزمی گوینـد مـا در آسـتانه یـک 
اپیدمی بـزرگ نیسـتیم و هنوز خطر 
برای عموم کم ارزیابی شـده اسـت.

انتقـال  • نگـران تسـریع 
هسـتم

»هانـس کلوگـه« مدیـر اروپایـی 
سـازمان جهانـی بهداشـت اسـت. 
بـه فصـل  بـا ورود  وی گفـت: 
تابسـتان و آغاز برگـزاری تجمعات، 
مهمانی هـای  و  جشـنواره ها 
دسـته جمعی، نگران تسـریع انتقال 
آن هسـتم. این مقام ارشـد بهداشت 
و درمـان اروپـا هشـدار داده که روند 
ابتا بـه ویـروس نـادر آبلـه میمون 
ممکـن اسـت درماه هـای آتـی بـا 
گسـترش ایـن ویـروس در سراسـر 

اروپـا تسـریع شـود ایـن ویـروس 
کـه باعـث ایجاد بثـورات پوسـتی و 
تـاول می شـود بـه نـدرت کشـنده 
اسـت و پیش از این در مرکز و غرب 
آفریقـا دیده شـده بـود. هرچند، طی 
هفته هـای اخیـر مـواردی از ابتا به 
این بیمـاری در کشـورهای اروپایی 
از جمله پرتغال و سـوئد و کشورهای 
دیگـر همچـون ایـاالت متحـده، 
کانـادا و اسـترالیا مشـاهده شـده 
اسـت. بیشـتر مبتایان که اخیـراً به 
این بیمـاری دچـار شـده اند سـابقه 
سـفر بـه مناطقـی کـه آبلـه میمون 

شـایع بـوده، نداشـته اند.
• نسـل اول آبله انسانی دیگر 

در دسترس نیستند
دکتـر احسـان مصطفـوی رییـس 
بیماری هـای  تحقیقـات  مرکـز 
نوپدیـد و بازپدیـد انسـتیتو پاسـتور 
ایران اسـت. وی نیـز در رابطه با این 
ویـروس گفـت: میـزان مرگ ومیـر 
مـوردی ایـن ویـروس در آفریقـا، 
از حـدود یـک تـا ۱۵ درصـد در 
بزرگسـاالن و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد 
در کـودکان متفـاوت گزارش شـده 
اسـت، البته شـدت بثورات به میزان 
قـرار گرفتـن در معـرض ویـروس 
ووضعیـت سـامت بیمارمربـوط 
می شـود. عفونـت معمـواًل خـود به 
خـود برطـرف می شـود و بیـن ۱۴ 
تـا ۲۱ روز طـول می کشـد. آبلـه 
میمونـی می توانـد زمانی کـه فردی 

در تمـاس نزدیک با فرد آلوده باشـد 
سـرایت کنـد. مصطفـوی با اشـاره 
بـه اینکـه ایـن ویـروس می تواند از 
طریق پوسـت زخم شـده، دسـتگاه 
تنفسـی یا از طریـق چشـم، بینی یا 
دهـان وارد بـدن شـود، اظهـار کرد: 
این بیماری احتمـااًل بتواند از طریق 
رابطه جنسـی هم منتقل شـود. آبله 
میمون همچنین می توانـد از طریق 
تمـاس بـا حیوانـات آلـوده ماننـد 
میمون هـا، موش هـا و سـنجاب ها 
یـا اشـیاء آلـوده بـه ویـروس منتقل 
شـود. ایـن ویـروس دارای قـدرت 
باالی سـرایت از افـراد بـه یکدیگر 
نبـوده و بیشـتر بـه کسـانی کـه بـا 
اشـیای آلوده به این ویـروس تماس 
طوالنی داشـته اند، سـرایت می کند. 
رییس مرکز تحقیقـات بیماری های 
نوپدیـد و بازپدیـد انسـتیتو پاسـتور 
ایـران، ادامـه داد: از آن جایـی کـه 
واکسـن های نسـل اول آبله انسانی 
دیگر در دسـترس نیسـتند واکسـن 
جدیدتـری بـرای پیشـگیری از آبله 
میمونـی سـاخته شـده اسـت و ضد 
ویروس هـای جدیـد هـم در دسـت 

توسـعه هسـتند.
• مـا در آسـتانه یـک اپیدمی 

بزرگ نیسـتیم
وی اذعان داشـت: با وجود گسترش 
مجـدد ایـن بیمـاری در شـماری از 
کشـورهای جهـان؛ اما کارشناسـان 
بهداشـتی هنـوز می گوینـد مـا در 

آسـتانه یک اپیدمی بزرگ نیستیم و 
هنوز خطر بـرای عموم کـم ارزیابی 
شده اسـت. او با اشـاره به اینکه آبله 
میمونی توسـط ویروس آبله میمون 
ایجاد می شـود کـه یکـی از اعضای 
خانـواده ویروس هـای آبلـه اسـت، 
تاکید کرد: شـدت آن بسـیار کمتر از 
بیماری آبله انسـانی اسـت و احتمال 
سـرایت آن هـم کمتـر اسـت. ایـن 
بیماری بیشـتر در مناطـق دورافتاده 
کشـورهای مرکـز و غـرب آفریقـا، 
در نزدیکـی جنگل هـای بارانـی 
اسـتوایی رخ می دهد و بیشـتر موارد 

ایـن بیمـاری خفیف اسـت.
• دوره نهفتگـی آبلـه میمونی 

۶ تا ۱۳ روز
عضـو هیات علمی انسـتیتو پاسـتور 
ایـران، بیـان کـرد: آبلـه میمونـی 
ضایعـات جلدی )بثـورات پوسـتی( 
در صـورت و قسـمت های مختلـف 
بـدن ایجـاد می کنـد. دوره نهفتگی 
آبله میمونـی، یعنی از زمـان ابتا به 
عفونـت تـا شـروع عائـم، معمواًل 
۶ تـا ۱۳ روز اسـت امـا شـاید تـا ۲۱ 
روز هم طـول بکشـد. ایـن بیماری 
مشـابه  نشـانه هایی  بـا  معمـواًل 
سـرماخوردگی آغـاز می شـود. دوره 
تهاجـم اولیـه ویـروس می توانـد 
تـا ۵ روز طـول بکشـد کـه بـا تـب، 
سـردرد شـدید، تـورم غـدد لنفاوی، 
کمـر درد، درد عضانـی و کمبـود 
انـرژی شـدید ظاهـر می شـود. او با 

تاکیـد بر اینکـه تـورم غـدد لنفاوی 
از عائـم اصلـی آبلـه میمونـی 
اسـت، تصریـح کـرد: هنگامـی که 
تـب شـروع می شـود، جوش هـا و 
التهاب هـای پوسـتی، شـبیه آبلـه 
مرغـان، ایجاد می شـوند کـه اغلب 
از صورت شـروع می شـوند، سـپس 
به سـایر قسـمت های بدن، معمواًل 
کـف دسـت ها و کـف پـا گسـترش 
گفـت:  مصطفـوی،  می یابنـد. 
مشـکات پوسـتی معمـواًل طـی 
یک تـا ۳ روز پس از ظهـور تب آغاز 
می شـود. بثورات پوسـتی حدود ۹۵ 
درصـد مـوارد بـر روی صـورت، ۷۵ 
درصـد مـوارد بر کـف دسـت و کف 
پـا و ۳۰ درصـد مـوارد بـر اندام های 
تناسـلی ظاهـر می شـوند. همچنین 
می توانـد غشـای مخاطـی دهـان 
را هـم درگیـر کنـد. ایـن ویـروس 
می توانـد بـرای قرنیـه چشـم هـم 
مشـکاتی را ایجـاد کنـد و در موارد 
شدید باعث نابینایی شـود. درگیری 
پوسـتی بـا گذشـت زمـان افزایـش 
می یابـد و رنـگ بثـورات پوسـتی 
بـه سـمت زردی مـی رود. در مـوارد 
شـدید، ایـن ضایعـات می تواننـد 
قسـمت های زیـادی از پوسـت را 
از بین ببرنـد. بـا پیشـرفت بیماری، 
ویروس بـه مغـز و نخاع می رسـد و 
باعـث التهاب مغـز و نخاع می شـود 
کـه می توانـد بـه آسـیب مغـزی و 

مـرگ منجـر شـود.

پنج شنبه 12 خرداد 1401  | شمـاره 1069

  دریـا وفایـی  کـوروش هاکویـی اسـتاد اپیدمیولـوزی دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهران در گفتگو بـا ما اظهارداشـت: به نظر می رسـد بحث انتشـار 
آبله میمونـی در وهلـه اول یک موضـوع و جو سیاسـی امنیتـی و نظامی در 

دنیا اسـت. 
وی افـزود: راه انداختن سـناریو آبلـه میمونی بیشـتر بهانه ای برای حسـاس 
سـازی جهانی، شـاید مقابله ای در برابر تهدیـدات جنگ هـای بیولوژیک در 
شـرایط کنونی دنیا باشـد، شـاید مجوزی برای واکسیناسـیون آبله انسـانی 
در جمعیـت حسـاس جهانـی بـرای سـنین زیـر ۴۰ یـا ۵۰ سـال در دنیا که 

مخاطـرات خـود را به همـراه خواهد داشـت.
هاکویـی گفـت: در شـرایط فعلـی کاربـرد این واکسـن بـا توجه به ریشـه 
کن شـدن آبلـه انسـانی در دنیـا در جمعیـت عمومی انجـام نمی شـود، فقط 
برای واحدهـای خاص نظامیـان برخی از ابـر قدرت ها از جملـه آمریکا مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد.
ایـن اپدمیولوژیسـت ادامـه داد: از طـرف دیگـر ایـن احتمـال هـم وجـود 
دارد کـه بـه دلیـل همزمانـی برگـزاری هفتـاد و پنجمیـن نشسـت مجمع 
جهانی سـازمان بهداشـت جهانی کـه در هفته اول خـرداد ۱۴۰۱ بـا حضور 

نماینـدگان تمامـی کشـورهای جهـان بایـد مـورد توجه قـرار گیرد، باشـد.
هاکویی بیان داشـت: احتمـااًل اخبار و جوایجاد شـده شـیوع آبلـه میمونی 
و بیـم عملـی شـدن تهدیـدات حمـات بیولوژیـک می توانـد در تصمیـم 
گیری هـای این نشسـت از جملـه در مـوارد: انتخـاب رییس بعـدی و تأمین 
مالی پایـدار و آمادگی پاسـخ دهـی به شـرایط اضطـراری بهداشـتی که در 
آینـده رخ خواهـد داد همچنیـن ایجـاد یـک چهارچـوب یکپارچـه و فراگیر 
جدیـد نقـش بـرای همـه اصاحـات و فرآیندهـای اضطـراری بهداشـتی 

)تصویـب معاهـده بیـن المللـی( و.... مؤثر باشـد.

 آبله میمونی
 یک جو سیاسی
و نظامی است

استاداپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
مطرح کرد؛

خودروهای آکواریومی 
 عامل مرگ و میر

در تصادفات اصفهان

طبق تعاریف سازمان های بین المللی »حواس پرتی« در رانندگی عبارت 
است از انحراف راننده از توجه به فعالیت هایی که برای رانندگی ایمن، 

حیاتی هستند.
سرهنگ اصغر زارع افزود: از جمله نمونه های این حواس پرتی و بی دقتی ها 
در حین رانندگی می توان به صحبت کردن با تلفن همراه، گوش دادن به 
موسیقی، پایین کشیدن شیشه، عوض کردن شبکه های رادیو، تعویض سی 
دی یا فاش، خوردن و آشامیدن، تمیز کردن داشبورد و یا بحث و جدل با 
سرنشینان یا کارهایی از این دست اشاره کرد که تأثیر بسیار زیادی بر تمرکز 

و توجه راننده به جلو دارد.
وی اظهار داشت: یکی از بیشترین نمونه های حواس پرتی راننده می توان به 
استفاده از تلفن همراه و ارسال پیامک حین رانندگی اشاره کرد که این مورد 
موجب می شود تا حواس راننده از جاده پرت، ذهن راننده از جاده و اطراف آن 
منحرف و دست هایش از فرمان خودرو برداشته شود و همچنین بر واکنش او 
به سیگنالهای ترافیکی از جمله ترمز تأثیر می گذارد که این عامل بیشترین 

تأثیر را بر رفتار راننده و بروز حوادث ترافیکی دارد.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه حواس پرتی هنگام 
رانندگی، مشکلی بسیار جدی و رو به رشد است که تهدیدی برای ایمنی 
ترافیکی محسوب می شود افزود: این مساله موجب می شود تا توجه راننده 
به طور موقت بین آنچه که از آن به عنوان وظیفه اصلی رانندگی یاد می شود و 

آنچه ارتباط مستقیم به رانندگی ندارد، تقسیم شود.
وی یادآور شد: از جمله روشهای جلوگیری از حواس پرتی در هنگام رانندگی، 
گذاشتن اشیای صندلی عقب در جای مطمئن است زیرا ممکن است در 
هنگام رانندگی از روی صندلی به پایین افتاده و باعث حواس پرتی شما شوند 

و همچنین مدیریت مسیر و زمان در رانندگی قبل از حرکت است.
سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: همچنین قبل از رانندگی تنظیمات داخلی 
ماشین شامل تهویه هوا، رادیو یا ضبط ماشین را تنظیم کنید، از تنظیمات 
آیینه ها، صندلی و فرمان مطمئن شوید و از خوردن و آشامیدن در حین 
رانندگی پرهیز کنید و همچنین شیشه جلوی اتومبیل را بصورت منظم 
تمیز کنید زیرا می تواند از انعکاس آزار دهنده نور خورشید به چشم راننده 

جلوگیری کند.
وی یک نکته بسیار مهم در پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی و حواس پرتی 
رانندگان را مقاومت نکردن در برابر خواب عنوان کرد و گفت: هیچ گاه در 
زمان خواب آلودگی رانندگی نکنید زیرا ذهن شما قادر نیست به خوبی اجسام 

و تحرکات اطراف شما را تحلیل کند.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان افزود: همیشه به خاطر بسپارید 
که وقتی پشت فرمان هستید رانندگی وظیفه اول شماست؛ محافظت از جان 
تعدادی مسافر، نگهداری از چند تن فلز و شیشه، حمل چند هزار لیتر مواد 
خطرناک و حرکت دادن آنها در جاده با ایمنی کافی و بدون برخورد و ایجاد 

خطر برای دیگران مسئولیتی است که بر عهده شما قرار داده شده است.
به گزارش ایرنا، سال گذشته ۸۹۰ نفر بر اثر حوادث ترافیکی درون شهری و 

برون شهری در استان اصفهان، جان خود را از دست دادند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: برآیند تحقیقات نشان داده که علت و عامل بروز 
۳۰ درصد سوانح رانندگی و حوادث ترافیکی در استان، 

حواس پرتی و بی دقتی حین رانندگی است.

گفت و گو

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

علت بروز ۳۰ درصد سوانح 
رانندگی حواس پرتی 

رانندگان است

رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان گفت: 
خودروهـای تولیـد داخـل بـا برخـورد با هر 
وسـیله ای مانند آکواریوم متاشـی شـده و 
جـان شـهروندان را می گیرنـد. محمدرضا 
محمدی با بیـان اینکـه پلیس راهـور اخیراً 
در زمینـه رعایت ایمنـی در خودروهـا ورود 
جدی داشته است، اظهار داشـت: باید توجه 
داشـت که ایـن موضـوع در گذشـته نیز در 
دسـتور کار پلیس قرار داشـته اما با توجه به 
تصادفات اخیر و خسـارت های جانی و مالی 
ایجاد شـده این موضوع به صـورت ویژه در 

دسـتور کار این پلیـس قرار گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اداره اسـتاندارد ایمنـی 
خودروهـا را تائیـد می کنـد و از ایـن رو باید 
در صـورت مشـاهده هـر گونـه نقص پس 
از تائید ایمنی پاسـخگو باشـد، افـزود: ما دو 
نوع ایمنـی داریـم یکی قبـل از تصـادف و 
یکی بعـد از تصـادف که هـر دو بایـد مورد 

توجـه دسـتگاه های نظارتـی باشـند.
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکه ایمنی قبل از تصادف شـامل امکانات 
و سیسـتم هایی اسـت کـه خودروسـازان 
بـرای خودروهـا تعریـف می کننـد، افـزود: 
خودروسـازان بـرای ایـن امکانـات از جمله 
سیسـتم ای بی اس از مـردم پـول دریافت 
می کننـد و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا در 
تصادفـات شـاهد عملکـرد عکـس ایـن 
سیسـتم در تصادفات هسـتیم، بـه گونه ای 
که در چنـد مـورد تصـادف شـاهد بوده ایم 
که با گرفتـن ترمز خـودرو از کنتـرل راننده 

خـارج شـده و خـودرو چرخیده اسـت.
تجهیزات جدیـد نصب شـده بـرای ایمنی 
خودروهای داخلی تشـدید کننده تصادفات 

هستند
وی تصریح کـرد: در واقع باید توجه داشـت 
برخی از تجهیـزات جدید نصب شـده برای 
ایمنـی خودروهـای داخلـی تسـهیل گـر و 

تشـدید کننده تصادفات هسـتند.
سـرهنگ محمدی با بیـان اینکـه در زمینه 
کیسـه های هوا نیز شـاهد چنیـن اتفاقاتی 
هسـتیم، افـزود: خودروسـازان بابـت ایـن 
امـکان نیـز از شـهروندان پـول دریافـت 
می کننـد امـا کمتـر شـاهد بوده ایـم در 
تصادفـات کیسـه های هـوا بـرای کاهش 
شـدت خسـارات جانـی فعال شـده باشـد.

وی با بیـان اینکه توصیف مـا از خودروهای 
داخلی خودروهای آکواریومی اسـت، گفت: 
خوردوهـای داخلـی ماننـد آکواریوم هایـی 
هسـتند کـه سرنشـینان ماهی هـای درون 
آن هسـتند و بـا برخـورد بـا هـر وسـیله ای 
متاشـی شـده و بعضـاً سرنشـینان آنها به 
نسـبت هر تعداد که هسـتند جان خـود را از 

دسـت می دهنـد.
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان اضافه 
کـرد: طـی چنـد روز اخیر شـاهد متاشـی 
شـدن خودروها در اصفهـان بر اثـر برخورد 
با گاردیل، میلـه و حتی بلوار وسـط بزرگراه 
هسـتیم کـه ایـن امـر را نمی تـوان نادیـده 

گرفـت.
وی گفت: علت تصادف یک مسـاله و مرگ 
سرنشـینان یک مسـاله دیگری اسـت که 
باید مـورد بررسـی قـرار گیـرد، بایـد توجه 
داشـت کـه تصـادف اجتنـاب ناپذیر اسـت 
و هـر کسـی ممکـن اسـت پشـت فرمـان 
غفلـت کنـد، خـودرو دچـار نقـش فنـی 
شـود، فرمانـش ببـرد و ...  امـا قرار نیسـت 
هـر تصادفـی کـه اتفـاق می افتـد فوتـی 

داشـته باشـد.
سـرهنگ محمدی بـا بیـان اینکـه ایمنی 
سرنشـینان قابل تقویت اسـت، ابراز داشت: 
در شـرکت های خارجی تسـت های ایمنی 
قبـل از تحویـل به مشـتری همه تسـت ها 
انجـام می شـود و از ایـن رو شـاهد چنیـن 

اتفاقاتی نیسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه کارخانه هـای سـازنده 
داخلـی بایـد خودروهـای ایمـن تحویـل 
مشـتری دهند، گفـت: اسـتاندارد در مرحله 
دوم بایـد نظـارت جـدی داشـته باشـد و از 
سویی مردم به این دسـتگاه نظارتی اعتماد 
می کننـد و خـودرو را می خرنـد و از ایـن رو 
همه بایـد به مسـئولیت خـود توجه داشـته 

باشـند.
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان 
گفـت: مـا سـعی داریـم از همـه تصادفات 
تصویربـرداری کـرده و از آنهـا در مراجـع 
قضائـی اسـتفاده کنیـم و از سـویی نیـز از 
قضاتـی کـه بعـد از پلیـس در اعتراضـات 
می دهنـد  نظـر  بعـدی  هیئت هـای  و 
درخواسـت داریم همچون گذشته از حقوق 

مـردم دفـاع کننـد.

آبله میمونی در کمین
ماجرای یک بیماری تازه که کم کم اخبارش همه گیر می شود؛



 پریسا جمدی  گاهی اوقات تمام اتفاقات بد به 
یکباره رخ می دهند، اما نباید احساسات منفی ناشی 
ازاین اتفاقات را سرکوب کنید. دراین مقاله قصد داریم 
درمورد چگونگی آمادگی برای مقابله با احساسات منفی 

صحبت کنیم.
همه آدم هـا گاهـی روزهای بـدی را تجربـه می کنند. 
روز بد بـرای برخی افـراد به معنی نرسـیدن بـه قطار، 
یا دیررسـیدن سرکاراسـت. بـرای برخی افـراد ممکن 
اسـت روزبد بـه معنـای جدی تـری باشـد، مثـًا فرد 
بفهمد که همسـرش یا شـخص دیگری بـه او خیانت 
کـرده اسـت. یـا ممکن اسـت یـک دوسـت یـا یکی 
ازاعضای خانوادگـی اوبه تازگی مبتا بـه یک بیماری 
دشوارشـده باشـد. اصـًا دلیـل ناراحتی مهم نیسـت، 
داشـتن احساسـات بـد و منفـی هیـچ ایـرادی 
ندارد و کامًا طبیعی سـت - نامایمات بخشـی 
اززندگـی اسـت و گذرانـدن آن می توانـد باعـث 
پیشـرفت ورشـد فـردی شـود. جایـی که شـروع 
بـه نادیـده گرفتـن احساسـاتمان می کنیـم، دقیقًا 
نقطـه شـروع مشـکات اسـت. بـه گفته سـوزان 
کولد، دکترای روانشـناس »احساسـات منفی مانند 
خشـم، ترس وغم واندوه بسـیار ناخوشـایند هستند. 
معمواًل چنین احساسـاتی نبایـد نادیده گرفته شـوند 
و باید فـرد بـه محض شـروع عائـم اقدامـی انجام 
دهـد. مثااگرکسـی باعـث رنجـش و ناراحتی شـما 
شـده، باید با او روبـرو شـوید. رویارویی ممکن اسـت 
خیلـی اضطراب آورودردناک باشـد، وبسـیاری ازافراد 
به اشـتباه فکرمی کنند بهتریـن راه برای مقابلـه با این 

احساسـات، نادیـده گرفتن اسـت«.
• اجتناب عاطفی چیست؟

اکثـراً درکودکـی یـاد گرفته ایـم کـه احساسـات بـد 
را نادیـده بگیریـم و بـه آنهـا توجهـی نکنیم. امـا باید 
بدانیم کـه نادیده گرفتن تجربیات و احساسـات منفی 
و بد نـه تنهـا اوضـاع را بهترنمی کند، بلکـه بدترهم 
می شـود. درواقع هرچه رویارویی با مشـکل و تأیید 
آن را بـه تعویـق بی اندازیـم، اوضاع بدتر می شـود. 

کارشناسـان بهداشـت روان ایـن مـورد را »اجتنـاب 
عاطفـی« نـام گـذاری می کنند.

برخـی ازافـرادی کـه احساسـات منفـی را تجربـه 
می کننـد ممکن اسـت بـه رفتارهای ناسـالم متوسـل 
شـوند. مثًا ممکن اسـت بـرای مقابلـه با احساسـات 
بـد بـه کارهایـی ازقبیـل پرخـوری، ورزش زیـاد، یـا 
مصرف بیـش ازحد دخانیـات و مواد مخـدرروی آورند. 
رفتارهـای ناسـالمی ازاین قبیـل ممکن اسـت به طور 
موقتـی موثربه نظربرسـند، اما درطوالنـی مدت باعث 

ایجـاد مشـکات بیشـتری می شـوند.
• استفاده مثبت از خشم

اگـر بـا عصبانیـت مشـکل داریـد، از آدرنالیـن عظیم 
موجـود در سیسـتم بدن تـان بـرای تأمیـن نیازهـای 
خود اسـتفاده کنید، مسـئولیت زندگی خـود را به عهده 
بگیرید و فعال باشید. احساسـات منفی مهم مفید بوده 
و عائم هشـداردهنده ای هسـتند که نشـان می دهند 
ممکـن اسـت درخطر باشـید یـا ممکن اسـت نیـاز به 
اقدام داشـته باشـید. ماننـد دردجسـمانی، مثـًا وقتی 
خیلـی بـه آتـش نزدیـک می شـود اگراحسـاس درد و 
سـوختگی نکنیـد ممکن اسـت دچارآسـیب شـدیدی 
بشـوید. درصورتی که احسـاس تـرس ویـا عصبانیت 
داریـد، بـه جـای نادیـده گرفتـن آن، بـه دنبـال علت 
باشید. ممکن است متوجه شـوید که در خطر هستید و 
باید از موقعیت خارج شـوید یا باید بمانیـد و با موقعیت 
روبرو شـوید. در صورتی که احساسـات منفی ناشـی از 
یک مشـکل جدی باشـد، نیاز به کمک حرفـه ای دارد.

• نکاتی برای اسـتفاده مثبت از احساسـات 
منفی

درایـن مقالـه بـه شـرح 5 راه بـرای کمـک بـه یافتن 
جنبه هـای مثبـت در احساسـات منفـی پرداخته ایـم:

الف( سـعی کنید روی جنبه های مثبـت، هرچند ناچیز 
و کوچک، تمرکـز کنید. مهم نیسـت که در طـول روز 
چه مشـکات یا چالش هایی را تجربـه می کنید، تمام 
تـاش خـود را بکنید تـا روی جنبـه مثبـت آن تمرکز 
کنید. مثًا، اگر قرار اسـت شـرکتی که در آن مشـغول 

به کار هسـتید تعدادی از کارمندان را اخـراج کند، از آن 
زمـان بـرای ارزیابی نقـاط قوت خـود اسـتفاده کنید و 
در صورتـی که مجبور به یافتن شـغل دیگری هسـتید 

روی گزینه هـای مـورد نظرتان تمرکـز کنید.
ب ( بـه جـای خودگویـی منفـی، خودگویـی مثبـت 
کنیـد. رمانـی کـه در مـورد خودمـان مـدام بدگویـی 
می کنیم باعـث می شـود که ایـن باور بـد بـودن در ما 
نقش ببنـدد. مثـًا زمانـی که متوجـه می شـوید دارید 
بـا خودتـان جماتـی از قبیـل »مـن آدم خیلـی بدی 
هسـتم« را زمزمه می کنید، سـریع جمله خـود را تغییر 
داده و بگوییـد »مـن آدم خیلی خوبی هسـتم«. پس از 
چند ثانیه مغز نسـبت به جمات مثبت واکنش نشـان 
می دهد. ممکن اسـت در ابتدا مسـخره به نظر برسـد، 
اما هرگـز قدرت مثبت اندیشـی را دسـت کـم نگیرید.
پ ( سـعی کنید اطـراف خود را بـا افراد مثبـت پر کنید. 
اگـر در اطـراف خـود افـرادی بـا نگـرش منفـی دارید 
سعی کنید آهسـته آهسـته از آنها دوری کنید. دوستان 
و اعضای خانواده بـا نگرش مثبـت را جایگزین کنید و 
از بـودن با آنها لـذت ببریـد و بدانید که وقـت گذراندن 
با آن ها قطعاً بر روی احساسـات شـما نیـز تأثیر خواهد 

گذاشت.
ت ( در حـال زندگـی کنیـد. در حـال زندگی کنیـد، نه 

در گذشـته.
ث ( صرف نظـر از اتفاقاتـی که رخ می دهد، شـکرگزار 
باشـید. حتـی اگر لحظـه بـه لحظـه اتفاقات بـدی رخ 
می دهـد، همیشـه جایـی بـرای شـکرگزاری هسـت. 
پذیرش و پـردازش افـکار و احساسـات منفـی ممکن 
اسـت دشـوار باشـد، به خصوص در زمـان بحـران. اما 
زمانـی که ایـن ایـده را بپذیریـم کـه اتفاقات ناگـوار و 
منفی تنها بخشـی از سـفر زندگی هسـتند و در نهایت 
پایان شـب سـیه سـپید اسـت، می توانیم نکات مثبتی 

را در احساسـات منفـی پیـدا کنیم.

www.psycom.net/emotional-
avoidance-repressed-anger
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محمد رضایی و محمد رضایی طادی از اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استان اصفهان برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا به اردوی تیم ملی شمشیربازی 
اسلحه اپه ایران دعوت شدند. روابط عمومی 
هیات شمشیربازی اصفهان اعام کرد: 
اردوی نهایی تیم ملی اپه مردان ۱۱ لغایت ۱۹ 
خرداد با حضور چهار شمشیرباز در تهران برپا 
خواهد بود. به غیر از ۲ نماینده اصفهان، محمد 
رحیمی از استان مازندران به همراه محمد رضا 
وثوقی از استان اردبیل نفراتی هستند که با 

سرمربیگری مهدی رحیم زاده فرجی در اردو 
حضور خواهند داشت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در سه 
اسلحه سابر، اپه و فلوره از ۲۰ خردادماه به 
میزبانی سئول کره جنوبی آغاز می شود و 
تیم ایران با ۱۶ ورزشکار در این مسابقات 

شرکت می کند.
استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج 
میلیون نفر جمعیت حدود ۳۷5 هزار ورزشکار 

سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه دارد.

روابط عمومی هیات شمشیربازی اصفهان اعالم کرد:

دعوت 2 شمشیرباز اصفهانی به اردوی تیم ملی

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: 
۷۰۰ نفر نیروی جدید تا پایان سال جاری 
در دادگستری های این استان جذب 

خواهند شد.
حجت االسام اسداله جعفری در جمع 
رییس و کارکنان دادگستری اردستان 
با بیان اینکه ارزش های اسامی در تضاد 
با منافع استکبار است، افزود: استکبار از 
روش های مختلف از جمله حمله نظامی، 
ترور، جنگ نرم و اقتصادی برای تضعیف 
کشور استفاده کرده اما موفق نبوده است. 
وی خاطرنشان کرد: شهرستان اردستان 
با پیشینه فرهنگی، مردمی انقابی و 
شخصیت های برجسته جایگاه ویژه ای 
نه تنها در استان اصفهان بلکه در کشور 

دارد.
رییس کل دادگستری اصفهان با بیان 
اینکه دولت به پشتوانه ملت دست به 
اصاح ساختارهای اقتصادی زده است، 
اظهار داشت: با تأسف در این راه برخی از 
عامل های داخلی نیز کارشکنی می کنند.

حجت االسام جعفری با اشاره به فعالیت 
حساس دستگاه قضایی و کمبود نیرو در 
دادگستری های استان اصفهان گفت: با 
جذب ۷۰۰ نیروی جدید، کمبود نیرو در 
واحدهای قضایی استان تا حدی رفع 

خواهد شد.
وی بااشاره به اینکه دستگاه قضایی 
مدعی عدالت است و باید پست های 
اداری اصاح شود، افزود: 5۷ درصد 
پست های دادگستری استان نامناسب 
توزیع شده بود که با اباغ های جدید 

بسیاری از آنها اصاح شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان به 
تعویض تجهیزات فرسوده دادگستری 
اردستان اشاره و اضافه کرد: در صورت 
تأمین نیرو، برای کنترل تردد خواهران 
تجهیزات مورد نیاز از طریق اصفهان در 

نظر گرفته خواهد شد.
حجت االسام جعفری با بیان اینکه 
عملکرد حوزه قضایی اردستان در بین ۲۳ 
حوزه قضایی از نظر اباغ الکترونیکی در 
رتبه هشتم قرار دارد، گفت: از نظر مجموع 
عملکرد نیز حوزه قضایی اردستان در 
جایگاه هشتم و دادسرای این شهرستان 
با عملکرد بهتر در جایگاه سوم استان 

اصفهان قرار دارد.
وی به ضرورت ساخت بازداشتگاه در 
اردستان برای نگهداری افراد در راستای 
فرصت دادن به آنان برای کاهش ورود به 
زندان اشاره کرد و افزود: قاضیان به در نظر 
گرفتن مجازات های جایگزین زندان نیز 

توجه داشته باشند.
رییس دادگستری اردستان نیز گفت: در 
یک سال گذشته اعزام به زندان در این 
شهرستان به صفر رسیده است و تاش 
می شود با صدور احکام جایگزین، ورودی 

زندان کاهش یابد.
علیرضا شعبانفر با بیان اینکه توهین، 
به  ورودی  پرونده های  بیشترین 
دادگستری اردستان را تشکیل می دهد، 
افزود: با توجه به قرار گرفتن شهرستان در 
مسیر جاده ترانزیت، پرونده های کشفیات 
مواد مخدر پس از توهین در رده بعدی 

قرار دارد.
وی اضافه کرد: انجام دادرسی به صورت 
کامل الکترونیک در واحدهای مختلف 

این دادگستری انجام می شود.
رییس دادگستری اردستان اظهار داشت: 
ساختمان دادگستری این شهرستان از 
قدمت باالیی دارد و با کمبود فضا برای 
ارائه خدمات بهتر مواجهه هستیم که الزم 

است دراین خصوص اقدام شود.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار 
نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال 

شرقی اصفهان واقع شده است.

خبر روز
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جذب 700 نیروی جدید 
در دادگستری های 

استان

رییس کل دادگستری اصفهان 
خبر داد:

چگونه دراحساسات منفی نکات مثبت پیدا کنیم!

رفتن به جنگ بدی ها 
با چند خوبی

 مهرداد امین رئیس  چندی پیش و در زمانی که والدیمیر پوتین 
قانونی را امضا کرد که بر اساس آن محدودیت سنی برای جذب در ارتش 
روسیه حذف می شود، به این معنی که افراد باالی ۴۰ سال نیز می توانند 
به عضویت ارتش درآیند، اتحادیه اروپا یک راه نفس جدید به مجارستان 

پیشنهاد کرد تا راه نفس روسیه را ببندد.
اتحادیـه اروپا با بازبینی پیشـنهاد اولیـه، ممنوعیت واردات نفـت دریابرد 
از روسـیه را پیشـنهاد کـرد و محدودیـت واردات از طریق یـک خط لوله 
مهم را به تأخیـر انداخت تا نظـر موافق مجارسـتان را جلب کند و بسـته 

تحریمهـا علیه مسـکو را به تصویب برسـاند.
در گزارشـی کـه ایسـنا منتشـر کـرده منابـع آگاه بـه بلومبـرگ گفتند: 
کمیسیون اروپا پیشـنهاد بازبینی شـده را روز شـنبه به دولتهای اتحادیه 
اروپا فرسـتاد. بر اسـاس پیشـنهاد بازبینی شـده، صـادرات نفت روسـیه 
از طریق خـط لولـه »دروژبا« که منبـع اصلـی واردات نفت از روسـیه به 

مجارسـتان اسـت، از تحریـم در امـان می ماند.
خـط لولـه »دروژبـا« بزرگ تریـن خـط لولـه انتقـال نفـت خـام جهان، 
بـه طـول ۴۰۰۰ کیلومتـر می باشـد، کـه از روسـیه آغـاز شـده و پس از 
گذر از کشـورهای اوکراین، باروس، لهسـتان، مجارسـتان، اسـلواکی، 
جمهـوری چـک و آلمـان، تمامـی اروپـای شـرقی را پوشـش می دهد. 
ظرفیـت انتقـال نفـت خـام خـط لولـه دروژبـا به طـور میانگیـن معادل 
۱.۲ میلیون بشـکه در روز می باشـد. این خـط لوله در مجمـوع دارای ۲۰ 

تلمبه خانـه می باشـد.
به گفته منابع آگاه، کشـورهای عضـو اتحادیه اروپـا واردات نفت دریابرد 
از روسـیه را در مـدت شـش مـاه و واردات فرآورده های نفتـی را در مدت 

هشـت ماه متوقـف خواهنـد کرد.
ایـن پیشـنهاد فرصت بیشـتری به مجارسـتان می دهـد تـا راه حل فنی 
برای تأمیـن نیازهای انـرژی خود پیـدا کنـد. همچنین به نگرانی سـایر 
کشورهای محصور در خشکی شـامل اسـلواکی و جمهوری چک پاسخ 

می دهـد.

تحـت الیحـه بازبینـی شـده، بلغارسـتان یـک دوره مهلـت تـا ژوئن یا 
دسـامبر سـال ۲۰۲۴ خواهـد داشـت و کرواسـی بـرای واردات نفت گاز 
خـاء از روسـیه، معافیـت خواهـد گرفـت. کمیسـیون اروپـا همچنیـن 
پیشـنهاد کـرد صـادرات مجـدد نفـت روسـیه کـه از طریـق خـط لوله 
دریافت شـده اسـت به سـایر اعضای اتحادیه اروپـا یا کشـورهای دیگر 

محدود شـود.
همچنیـن بـه نظـر می رسـد کمیسـیون اروپـا دامنـه مقرراتـی کـه بـر 
خدمـات مربـوط به حمـل نفـت بـه کشـورهای دیگـر تأثیر می گـذارد 
را محـدود کرده اسـت. این الیحـه در حـال حاضر فراهم کـردن کمک 
فنی، خدمات واسـطه گری یا تأمین مالـی یا کمک مالی در مدت شـش 

ماه پـس از تصویب ایـن الیحه را ممنوع می کند. پیشـنهاد قبلی شـامل 
هر خدمـات دیگـری بود کـه بـه عنوان اشـاره بـه فراهـم کـردن بیمه 

برای حمـل نفت تفسـیر شـده بود.
سـفیران اتحادیه اروپا قرار اسـت روز یکشـنبه بـرای بحث درباره بسـته 
بازبینی شـده تحریمها دیـدار کنند. بعضی از کشـورهای عضو خواسـتار 
توافق پیش از دیدار روز دوشـنبه سـران اتحادیه اروپا در بروکسـل برای 

بحث درباره جنـگ در اوکراین هسـتند.
بسـته تحریمها نیازمنـد حمایت همـه کشـورهای عضو اسـت. چندین 
کشـور پیش از ایـن بـا متمایـز کـردن واردات نفت از خـط لولـه و نفت 
دریابـرد مخالفت کـرده و آن را غیرمنصفانه دانسـته بودند زیرا به شـکل 

نامتناسـبی تأمین نفـت آنهـا را تحت تأثیـر قـرار می دهد.
اتحادیه اروپـا پیـش از این پیشـنهاد کـرده بـود واردات نفت روسـیه به 
کلی تـا اوایـل سـال میـادی آینـده متوقـف شـود و بـه مجارسـتان و 
اسـلواکی تا پایان سـال ۲۰۲۴ فرصت داده شـود تا از تحریمهـا پیروزی 
کنند در حالـی که جمهوری چـک هم تا ژوئـن سـال ۲۰۲۴ از تحریمها 
معاف شـود. ایـن کشـورها وابسـتگی زیادی بـه نفت روسـیه دارنـد اما 
سـهم نسـبتاً اندکی از مجمـوع واردات نفـت از روسـیه به اتحادیـه اروپا 

بـه حسـاب می آیند.
معافیت واردات نفت روسـیه از طریق خـط لوله که مجارسـتان به عنوان 
شـرطی برای حمایت از بسـته تحریمهـای اتحادیه اروپا خواسـتار شـده 
بود، تأثیر تحریمها را تعدیل خواهد کرد. روسـیه سـال گذشته حدود ۷۲۰ 
هزار بشـکه در روز نفت خـام بـه پاالیشـگاههای اروپایـی از طریق این 
خط لوله ارسـال کرده بـود. حجم صـادرات نفت دریابـرد روسـیه از بنادر 
دریای بالتیک، دریای سـیاه و آرکتیک ۱.5۷ میلیون بشـکه در روز است.

بر اسـاس گزارش بلومبـرگ، با ایـن حال عمـده تحویل نفـت از طریق 
خـط لولـه بـه آلمـان و لهسـتان انجـام می گیـرد کـه اعـام کرده انـد 
صرفنظر از هر گونـه اقدام اتحادیـه اروپا، آن ها وابسـتگی خود به عرضه 

روسـیه را قطع خواهنـد کرد.

رمزارزنیوز: بر اسـاس پسـت توییتـری جدیـد WhaleStats، فانتوم یکی 
از پرطرفدارترین قراردادهای هوشـمند در میان 5۰۰ نهنگ برتـر اتریوم در ۲۴ 
سـاعت بوده اسـت. این حسـاب کاربری رمزارزهای دیگری مانند یونی سـواپ 
 )AAVE( و آوه )BAT( بـت ،)MATIC( ماتیک ،)MANA( مانا ،)UNI(

را هم در لیسـت خـود ذکر کرده اسـت.
ایـن رویـداد ممکـن اسـت ناشـی از گمانه زنی هـا مبنـی بـر بازگشـت آنـدره 
کرونیـه، یـک توسـعه دهنده معـروف حـوزه دیفای، بـه این پـروژه باشـد. این 
اتفـاق در حالی صـورت می گیـرد که کرونیه سـه مـاه پیـش اعام کـرد که او 
و همـکارش، آنتون نـل، دنیـای کریپتـو را برای همیشـه تـرک خواهنـد کرد.
بر اسـاس لیسـت CoinMarketCap، فانتـوم در حال حاضـر در جایگاه 55 
ام از لحـاظ ارزش بازار قـرار دارد. ایـن ارز دیجیتال با یک رشـد ۱٫۷5 درصدی 

در یک روز، در محـدوده قیمتـی ۰٫۳۶ دالر معامله می شـود.

خبر فـوری: یـک وکیـل و کارآفریـن حقوقی بـه مدیرعامل تسـا هشـدار 
داده کـه ممکـن اسـت بـه خاطـر دوج کویـن، بـا کمیسـیون بـورس و اوراق 
بهاردا آمریـکا )SEC( دچار مشـکات قانونی شـود. جـان دیتـون، بنیان گذار 
خبرگـزاری حقوقـی Crypto-Law، ایـان ماسـک را در توییـت اخیر خود 
تـگ کـرده و بـه ایـن میلیـاردر هشـدار داده اسـت کـه توییت هـای مکـرر او 
بـرای تبلیـغ دوج کویـن ممکن اسـت باعث ایجـاد مشـکات قانونی، مشـابه 
دعـوای حقوقـی ریپـل و توکـن XRP شـود. دیتـون این توییـت را در پاسـخ 
به سـؤال یک کاربـر توییتـر منتشـر کرد. ایـن کاربـر در توییـت خود پرسـیده 
بـود، چطـور اسـت کـه کمیسـیون SEC علیـه شـرکت ریپـل – شـرکتی که 
بیش از ۳۰۰ مؤسسـه مالی بـزرگ در خـارج از ایـاالت متحده دارد – شـکایت 
 می کنـد، در حالی که ماسـک بـا توییت های خـود آزادانـه قیمـت دوج کوین را

باال می برد. 

هشدار به ایالن ماسک به خاطر حمایت از دوج کوین!صید محبوب نهنگ های ارز دیجیتال چیست؟

تیغ اتحادیه اروپا بر شاهرگ نفت اروپا!

خط لوله »دروژبا« فعاًل در امان از تحریم

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
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