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حضور »باراولی ها« در پانزدهمین نمایشگاه طالی اصفهان قطعی شد

تحریم ها کاهنده زرق، برق و رونق صنعت طالی ایران

Nine Ways Stress 
Is More Dangerous 

Than You Think
5

اصالح تابلوی معرفی کاخ جهان نما بعد از پنج سال انجام گرفت؛

تصمیم به تصحیح تاریخ

زیر سایه خورشید
کاروان خادمان حرم مطهر رضوی در شهرستان نجف آباد حضور یافتند.

رضا قلیچ خانی / خبرگزاری ایمنا
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چیزی که این روزها توجه ام را به تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان جلب کرده این است که چرا تیمی با این 
پتانسیل و امکانات سخت و نرم افزاری عالی، به رأس 

قله قهرمانی نرسید؟
موضوعی که در آینده می تواند موفقیت های این 
تیم را تحت الشعاع قرار دهد. باشگاه پر طمطراق 
سپاهان، فرهنگی را خلق کرده که در آن بازیکنانش 
می دانند باید به سختی تالش کنند تا به ترکیب اصلی 
برسند و پیراهن پرافتخار این تیم را بر تن کنند. این 

موضوع حداقل در ادوار گذشته میان بازیکنانش هویدا 
و واضح بود اما این سالها حلقه مفقود و گمشده ای است، 

به راستی چرا؟ 
محرم نوید کیا، در دوران بازیگری اش کاپیتان و 
رهبری مقتدر، در میانه میدان طالیی پوشان بحساب 
می آمد. بسیار خونسرد و آرام با توپ کار می کرد و نبض 
بازی را در دست داشت و همین توانایی، او را به یکی 
از بزرگترین بازیکنان دورانش تبدیل کرده بود، از همه 
مهمتر عاشق سپاهان بود و نه کاسب. »پاس های 
تودر« و عمقی اش با هنر نمایی دیگر عاشقان طوفان 
زرد، مانند عماد محمد رضا و محمود کریمی هر دیوار 
بتنی مدافعان را متالشی می کرد. اما آن همت و تالش 
ستودنی گویی این سالها جایش را با رقم های نجومی 

قراردادها عوض کرده آست؟
پیراهن طالیی سپاهان براحتی از تن بازیکنان بیرون 

آورده می شود و دست به دست می چرخد.

نوید کیا، برای هدایت تیم محبوب اش مجموعه ای 
از تفکراتش را ارائه کرد و فلسفه تیمی اش را برای هر 
چیزی که به بازی مربوط می شد، از آماده سازی گرفته تا 
تاکتیک ها، به کار گرفت. او مطمئن بود که تیمش برای 
قهرمانی بسته شده حتی اگر این امر میسر نمی شد، 
طرفداران سربلند به خانه هایشان می روند چون سپاهان 
تمام سعی و کوشش خود را کرده بود اما چرا در بزنگاهی 
به ناگاه در اهواز آنهم برابر فوالد خوزستان قافیه را واگذار 
می کند؟ امان از فوتبال به اصطالح حرفه ای ما که هنوز 
لیگ برتر به انتها نرسیده بازیکنان یک بام و دو هوا 
می شوند. باور کنید لباس سپاهان به راحتی به دست 
نمی آید اما این روزها براحتی هم عوض می شود. قبل 
ازانتهای فصل با بازیکنان باب سخن و انعقاد قرارداد 
فصل بعد را باز می کنند که این رسم مردی و مردانگی 
نیست. دیگرچه انگیزه ای باقی می ماند؟ سپاهان عاشق 

می خواهد نه کاسب....
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عضو فقهای شورای نگهبان:

 توهین به امام رئوف
قلب مسلمانان را به درد آورده است

چند رفتار خوب روزانه برای موفقیت در زندگی که باید بدانید و به کار ببندید: 

 یک نسخه با 10 فرمان
برای عادت به پیروزی  

احتمال چشم پوشی آمریکا ازتحریم های نفتی ایران و ونزوئال؛

 فرصت ها و کارکردهای
پنهان یک نبرد!
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مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

 افزایش ٤ برابری اعتبارات بانکی
در حوزه اشتغالزایی در اصفهان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان مطرح کرد:

نمایشگاه مهارتی هنرهای مردمی 
6مروج ایده پردازی در جامعه

ی مهر
منبع: خبرگزار

سپاهان عاشق 
می خواهد نه کاسب!

کارگردان نمایش چراغی در میان مه گفت: این 
نمایش روایتی است در دو زمان و مکان مختلف 
که هر دو به نوعی تداعــی کننده زمان جنگ 
هستند. محمد جواد صرامی افزود: این نمایش 
از ۵ خرداد در سالن تماشــا تاالر هنر به روی 
صحنه رفته و تا ۲۱ خرداد میزبان عالقه مندان 
خواهد بود. وی با اشاره به استقبال فراوان مردم 
از این نمایش، اظهار داشت: بسیاری از مردم و 
عالقه مندان به هنر نمایش و حتی هنرمندان 
به تماشای این نمایش نشستند که مورد پسند 

بسیاری واقع شده است.
وی در رابطه با دلیل نام گذاری این نمایش با 
عنوان چراغی در میان مه، تصریح کرد: به طور 
معمول زمانیکه در میان مه هستید نمی توانید 

چیزی را ببینید و برای اینکه راه را گم نکنید 
نیاز به چراغ یا نور داریــد، در بطن نمایش نیز 
تماشــاگر در ژانرهای مختلف این نمایش به 
دنبال کور ســوی امید یا همان نور مورد نظر 

در مه است.
کارگـردان این نمایش با اشـاره بـه روایت این 
نمایـش، گفـت: این نمایـش روایتی اسـت در 
دو زمـان و مـکان مختلف کـه هر دو بـه نوعی 
تداعی کننـده زمـان جنـگ هسـتند، در این 
نمایـش بـا دو دوره جنـگ یکـی جنـگ در 
زمان حاضر یـا کرونا و دیگری جنـگ و همان 
دفـاع مقـدس روبـرو هسـتیم ایـن دو روایت 
در دو زمـان مختلـف و در راسـتای هـم پیش 
می رونـد تـا جایـی کـه در یـک زمان بـه یک 

قصـه مشـترک بـا یکدیگر می رسـند.
صرامی افــزود: نمایش چراغــی در میان مه 
روایت قهرمانانی است که در دو زمان مختلف 
چه در زمان جنگ و چه در دوران کرونا در برابر 

دشمنان ایستادگی کردند.
وی با اشــاره به ایفای نقش یــک هنرمند در 
این نمایش، ادامه داد: ســید پویا امامی تنها 
بازیگر این نمایش اســت کــه در چند بخش 
مختلف ایفای نقش می کند و این کار نیز یکی 

از مزیت های این نمایش محسوب می شود.
صرامی خاطرنشان کرد: در این اثر تالش شده 
تا با نمایش پروداکشن های ویژه مانند اصوات و 
نور به نمایش هویت داده شود که در این زمینه 

موفق بودیم.

کارگردان نمایش »چراغی در میان مه«:

این اثر روایت ایستادگی قهرمانان است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بستری بیماران کرونایی به کمترین حد در یک سال اخیر رسید

آگهى فراخوان پیمانکارى 
شرکت کشت و صنعت مجتمع  امداد
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درنظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذاى پرسنل خود را از طریق پیمانکارى، به 
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سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان 
گفـت: میـزان بسـتری بیمـاران کرونایـی در 
اسـتان بـه کمتریـن حـد در یـک سـال اخیر 
رسـید و در زمـان حاضـر حـدود ۷۷ بیمـار 
دارای عالئـم کوویـد-۱۹ در بیمارسـتان ها 
بسـتری هسـتند. پژمـان عقـدک افـزود: 
تعـداد بیمـاران بدحـال بسـتری در بخـش 
مراقبت هـای ویـژه نیـز بسـیار کاهـش یافته 

و بـه ۱۷ نفـر رسـیده اسـت.
وی با بیان اینکه بر اســاس آمار روز گذشته 
از ۱۱۴ مراجعه کننده ســرپایی فقط نتیجه 
آزمایش کرونا ۲ نفر مثبت بود، اظهار داشت: 
میزان نتایج مثبــت آزمایش های کرونا نیز به 
کمتر از پنج درصد رسیده و به طور کلی آمار 

بطور مداوم در حال کاهش یافتن است.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر در شرایط 
خوبی از نظر آمار کرونا به سر می بریم، اضافه 

کرد: در سراسر کشــور نیز آمار رو به کاهش 
اســت و امیدواریم تا یک تا ۲ ماه آینده آمار 

کرونا به صفر برسد.
عقــدک بــا بیــان اینکــه میزان پوشــش 
واکسیناســیون کرونا به میزان بســیار کم و 
در حد صــدم درصد در حال افزایش اســت، 
خاطرنشان کرد: هنوز برای تزریق دز چهارم 
واکســن کرونا به عموم مــردم ابالغیه ای به 
استان اعالم نشده اســت. وی، آخرین میزان 
پوشش واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان 
را ۸۵.۸۷ درصد در نوبت اول، ۷۶.۸۳ درصد 
در نوبت دوم و ۳۸.۱۸ درصد در نوبت ســوم 

اعالم کرد.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
همچنین با بیان اینکه تــا کنون مورد مثبتی 
درباره بیماری آبله میمون نداشــتیم، افزود: 
فقط هفته گذشته سه مورد مشکوک بود که 

نتایج آزمایش آنها منفی شد.
وی درباره بیماری های گوارشی توضیح داد: 
این بیماری ها در فصل گرما و با افزایش دمای 
هوا شیوع می یابد و ما نیز در اصفهان با پیک 
بیماران سرپایی در این زمینه مواجه شدیم اما 

اکنون برطرف شده است.
بر اســاس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در زمان حاضر حدود ۷۷ بیمار دارای 
عالئم کرونا در بیمارستان های استان بستری 
هســتند که از میان آنها ۱۷ نفــر در بخش 
مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند. آمار 
مرگ و میر قطعی ناشی از کرونا نیز در استان 
اصفهان در یک هفته اخیر صفر بوده است. از 
ابتدای همه گیری بیماری کووید-۱۹ تا کنون 
۴۸۹ هزار نفر در استان اصفهان به طور قطعی 
به این بیماری مبتال شــدند کــه از میان آنها 

حدود ۱۱ هزار نفر جان باختند.



در شـــهر
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دومین جشنواره فیلم کوتاه سپهر ازسوی 
مؤسسه آموزش عالی سپهر اصفهان و 
با همکاری حوزه هنری استان اصفهان 

برگزار می شود.
محسن مزدبران، دبیر دومین جشنواره فیلم 
کوتاه سپهر به خبرنگار ایسنا گفت: دومین 
جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سپهر از 
سوی مؤسسه آموزش عالی سپهر اصفهان 
و با همکاری حوزه هنری استان اصفهان از 
شانزدهم خردادماه آغاز و تا نوزدهم این ماه 

ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح برنامه های این جشنواره 
افزود: در نخستین روز جشنواره برابر با 
شانزدهم خردادماه و از ساعت 16 تا 18 
فیلم های »زاینده رود به گاوخونی نمی ریزد« 
ساخته ناصر قائدی، »آلزا« به کارگردانی 
فاطمه عبدالهی، »میرا« اثر امیرحسین 
ریاحی، »سینما رفتن بدون سیما« ساخته 
سیما فرناز زارعیان، »آهو« به کارگردانی 
به  »نرمش«  نریمانی،  محمدحسین 
کارگردانی شاهین علیخان پور و فیلم »خارج 
از زمان« ساخته علی تقدسی در عمارت 
تاریخی سعدی اصفهان اکران خواهد شد؛ 
ضمن اینکه ساعت 18 و 30 دقیقه نیز کارگاه 
»فراتر از داستان کارگردانی کنیم« با حضور 

شهرام مکری برگزار می شود.
مزدبران گفت: در روز هفدهم خردادماه 
و از ساعت 16 تا 18 فیلم های »بی بند و 
باد« ساخته بهاره عنبرزاده، »تراداد« ساخته 
محدثه تیموری، »احمق« اثر صادق اشجر، 
»خانه اصفهان« ساخته ماهان منصوریان، 
»سال صفر« به کارگردانی کریم سادات فر، 
»فال« اثر دنیا قربانی نژاد و همچنین فیلم 
»مرد ابری« به کارگردانی شاهین جاللی 
اکران می شود و برنامه کارگاهی جشنواره 
با حضور احمد الستی و با عنوان »تخیالت 
بزرگ، فیلم های کوتاه« با حضور احمد الستی 

در ساعت 18 و 30 دقیقه برگزار می شود.
دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه سپهر 
تصریح کرد: فیلم های »برانازا« اثر رسول 
داوری، »دریبل« ساخته نازآفرین حسن پور، 
»توت خشک« ساخته احمدرضا سیستان، 
»ترس خود را جابه جا می کند« به کارگردانی 
ایمان صالحی، »ماجان« ساخته فردین 
انصاری، »تشویش« اثر محمد پارسا و 
»کانیبال« به کارگردانی مهتاب فرهادی 
از برنامه های سومین روز این جشنواره 
در روز هجدهم خردادماه خواهند بود که 
ساعت 16 تا 18 اکران می شوند.؛ ضمن 
اینکه کارگاه »تخیالت بزرگ، فیلم های 
کوتاه« با حضور احمد الستی برنامه کارگاهی 

روز سوم جشنواره است.
مزدبران ادامه داد: نوزدهم خرداد نیز 
فیلم های »اسفوماتو« ساخته امیرعلی 
میردریکوند، »رسوخ« ساخته مهدی 
احمدیان، »لوپ« اثر مریم جاویدان، 
»هیرودو« با کارگردانی سروش باغبانی، 
و  پور  سامان حسین  ساخته  »دیگر« 
»گارسون« به کارگردانی زهرا عسگری 
اکران خواهند شد و برگزاری نشست »انتقال 
تجربه« همراه با عادل تبریزی و اکران فیلم 
کوتاه »ضدضربه« نیز از دیگر برنامه های 

روز سوم جشنواره است.
وی گفت: آئین افتتاحیه دومین جشنواره 
دانشجویی فیلم کوتاه سپهر اصفهان در 
گورستان ارامنه اصفهان و بر سر مزار زاون 
قوکاسیان فیلمساز فقید اصفهان و اختتامیه 
آن نیز روز پنج شنبه 19 خرداد در سالن سینما 
سوره حوزه هنر استان اصفهان برگزار 

می شود.

آغاز دومین جشنواره 
فیلم کوتاه سپهر

دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه 
سپهر مطرح کرد:

ــده  ــان زن ــرداران همچن ــادران س ــی م ــه برخ ــا اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــادران ای ــزود: بســیاری از م ــه هســتند، اف هســتند و همگــی محجب
شــهدا چندان ســواد نداشــتند زیــرا بــرای ادامــه تحصیــل در زمان شــاه 
مجبــور بودنــد حجــاب را کنــار بگذارنــد اما آنهــا حجــاب را نگهداشــتند 

ــتند. ــار گذاش و درس را کن
ــت و حجــاب  ــه عف ــی ک ــرد: زنان ــح ک ــی تصری ــن کارشــناس مذهب ای
ــی همچــون شــهید بهشــتی، مطهــری و حــاج قاســم  داشــتند فرزندان

ــد. ــت کردن ــن حججی، تربی ــابی و محس ــر حس ــلیمانی، دکت س
وی ادامــه داد: دشــمن هــم بــه نقــش زنــان آگاه شــده و بــرای همیــن 
هجمــه زیــادی بــه بانــوان در کشــف حجــاب مــی آورد کــه ریشــه ایــن 

مســئله در زمــان رضاخــان و ماجــرای مســجد گوهرشــاد رخ داد.
صغیــرا تاکیــد کــرد: رضــا خــان بــا دو قشــر شــدیدتر می جنگیــد یکــی 
علمــای دیــن و دیگــری بانــوان زیــرا می دانســت زنــان تــا زمانــی کــه 
چــادر و حجــاب دارنــد فرزندانــی همچــون مــدرس بــه دنیــا می آورنــد.

ــت  ــن تربی ــه آفری ــردان حماس ــه م ــتند ک ــان هس ــن زن ــت: ای وی گف
ــد را  ــا فرزن ــر شــهادت شــوهر ی ــد و در زمــان جنــگ وقتــی خب می کنن
ــه  ــدارم کــه ب ــد؛ می گفــت »چــرا خــودم لیاقــت ن ــادری می دادن ــه م ب

ــم«. ــهادت برس ش
ایــن کارشــناس مذهبــی در ادامــه صحبت هــای خــود ضمــن ارزشــمند 
ــوان در  ــان داشــت: ارزش کار شــما بان ــوان، بی شــمردن کار تربیتــی بان
خانــواده در مشــکالت اقتصــادی و روحیــه دادن بــه همســر نیــز بســیار 
ــاد در راه  ــا همســرداری جه ــه ب ــی اســت ک ــن فرصت ــم اســت و ای مه

خــدا انجــام دهیــد.
ایــن کارشــناس مذهبــی اضافــه کــرد: ۲30 هــزار شــهید گلگــون کفن 
ــام  ــه ام ــوی ک ــه نح ــرده ب ــت ک ــا را تربی ــه آنه ــته اند ک ــی داش مادران
خمینــی )ره( بــا آن عظمــت و بزرگــی در دیــدار برخــی از این مــادران بــا 

ــد. ــع می کردن ــا اظهارتواض ــه آنه ــهید ب 9 ش
ــالم  ــخ اس ــول تاری ــان در ط ــش زن ــه نق ــود ب ــات خ ــه بیان وی در ادام
ــر )ص( و حضــرت خدیجــه  ــت پیامب ــان از بعث اشــاره کــرد و گفــت: زن
ــر  ــان امی ــا زم ــته اند ت ــالم داش ــر اس ــی در نش ــن مهم ــگاه و رک جای
ــد و  ــود می ش ــود اســالم ناب ــرا )ع( نب ــر حضــرت زه ــه اگ ــن ک المومنی
ســپس حضــرت زینــب در بانــوان کربــال نقــش مهمــی را ایفــا کردنــد 
و ایــن نقــش زنــان از آن زمــان تــا کنــون باقــی و ادامــه داشــته و بایــد 

ــد. ــی بمان ــان باق همچن

یــک کارشــناس مســائل دینی گفــت: زنــان باید 
ــد  ــظ کنن ــت اســامی و حجــاب خــود را حف هوی
ــد.  ــت کنن ــهیدپروری تربی ــل ش ــد نس ــا بتوانن ت
ــژه  ــرا در همایــش وی ــی صغی حجت االســام عل
بیعــت بانــوان اصفهــان با والیــت که در گلســتان 
شــهدای اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــه خ ــترین هجم ــمن بیش دش
زنــان و بانــوان اعمــال می کنــد و زنــان بایــد این 
هویــت اســامی و حجــاب را حفــظ کنند زیــرا زن 
وقتــی حجــاب داشــته باشــد فرزندانــی همچون 

ــد. ــت می کن ــهدا تربی ــل ش نس

زنان با حفظ حجاب نسل 
شهیدپرور تربیت می کنند

یک کارشناس دینی:

گفت و گو

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با اعالم اینکه اطالعات صحیح تابلوی 
معرفی کاخ جهان نما از سرپرست هیئت کاوش 
ایستگاه قطار شهری امام حسین )ع( دریافت و 
طراحی جدید تابلوی معرفی نیز انجام شده است، 
گفت: دوستان، تابلوی جدید را طراحی کردند ولی 
من طراحی را نپسندیدم و اصالحاتی را در طراحِی 
آن ارائه کردم که یک کار آرتیستی از آب در بیاید و 
درعین حال زبان انگلیسی آن هم بدون نقص باشد 

که تا دو هفته دیگر قطعاً عوض می شود.
بیست و چهارم فروردین ماه 139۴ بود که این خبر 
در رسانه ها منتشر شد: »پایه های کاخ جهان نما 
کشف شد«؛ آن زمان علی شجاعی اصفهانی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان و سرپرست 
هیئت کاوش در محدوده دروازه دولت )ایستگاه 
قطار شهری امام حسین )ع( اصفهان( در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: »کاوش در این محوطه تاریخی 
با هدف کشف شواهد وجود کاخ جهان نما و انتهای 
محدوده عرضی سنگفرش خیابان چهارباغ در حال 

انجام است«.
به گفته این باستان شناس، تا پیش از این نیز 
اسناد مکتوب مانند نوشته های تاریخی، نقشه ها و 
عکس های قدیمی، وجود کاخ جهان نما را در این 
حوالی ثابت می کرد که با فعالیت های اخیر محل 

دقیق آن مشخص شده بود.
او اضافه کرد که در ادامه این کاوش تالش می کنند 
تا از دیگر بخش های مدفون شده کاخ که از گزند 
روزها سالم یا قابل تشخیص باقی مانده اند، شواهدی 

به دست آورند.«
• اصاح تابلوی معرفی کاخ جهان نما بعد 

از پنج سال
این کاوش در یک فصل و در فاصله زمانی اسفندماه 
1393 تا اردیبهشت ماه 139۴ انجام شد و به گفته 
علی شجاعی اصفهانی، سرپرست این هیئت کاوش، 
داده های با ارزشی به دست آمد و نه تنها شواهدی از 
آثار معماری و تزئینات، بلکه بقایای دیگر ساخته های 
صفویه خیابان چهارباغ و دولت خانه و همچنین آثار 
باارزشی از قبل و بعد از دوره صفویه حاصل شد، 
ازجمله اینکه تالش شد تا فهم دقیق موقعیت 
کاخ جهان نما و ابعاد شمالی و جنوبی کاخ، محل 
دقیق شروع و پایان آن و به تبع آن ابتدای خیابان 
چهارباغ مشخص شود؛ ضمن اینکه نحوه پی ریزی 
و قرار گرفتن دیوارها روی پی و مصالح به کاررفته 
در ساخت از مسائل مورد توجه در این کاوش بود و 
مشخص شد که این کاخ دارای تزئینات مفصلی از 

کاشی کاری و گچ بری بوده است.
بر اساس این کاوش عالوه بر کشف شواهد کاخ 
جهان نما، در قسمت جنوبی نیز شواهد نخستین 
حوض خیابان چهارباغ یافت شد. در این کاوش 
هشت پایه از پایه های مرکزی کاخ به دست آمد 
که چهارپایه در قسمت شرقی و چهارپایه در قسمت 
غربی قرار دارد. بخشی از کف کاخ در قسمت شمالی 
نیز شناسایی شد. ماحصل دیگر کاوش این بود 
که کاخ جهان نما کاخی مربع شکل بوده است، 
اما حدود نیمی از کاخ همچنان در زیر آسفالت دو 
طرف خیابان چهارباغ قرار دارد هرچند که در پرونده 
ثبتی کاخ جهان نما در فهرست میراث ملی با شماره 
31۴88، کل این محدوده به عنوان عرصه آن قرار 

داده شده است.
• تابلویی با داده های نادرست!

مهرماه 1396 کاخ جهان نما در حصار شیشه ای 
قرار گرفت و تابلوی معرفی آن نصب شد، تابلویی 
با این مضمون که »عمارت جهان نما یادگار دوران 
صفوی با دارا بودن ۴ طبقه و بلندای حدود سی متر 
که به دلیل ارتفاع عمارت، چهارباغ تا کوه صفه و 
دولت خانه صفوی به راحتی دیده می شده است، 
کاخ جهان نما نامیده شده است. مصالح این کاخ 
تاریخی، سنگ، گچ وخاک و بخشی از آن از آجر 
تشکیل شده است. این کاخ در سال 1۲60 هجری 
شمسی توسط ظل السلطان حاکم اصفهان به دلیل 

اینکه کاخ هشت بهشت محل اسکان خواهرش بانو 
عظما از دید نامحرمان حفظ گردد این عمارت را 

تخریب می کند.«.
در ذیل این معرفی، متن انگلیسی نیز با مضمونی 
متفاوت با متن فارسی روی تابلوی معرفی کاخ 

جهان نما نوشته شده بود:
Jahaan Nama palace was the only build-
 ing that was located at the beginning
 of Chaharbagh street which has been
 .made by the order of king abbasi the first
 This pavilion had 3 floors and was is 4
sides shape, in wich, had been orna-
 mented with beautiful paintings and
 wooden windows, through wich, lades
 of Haram, could watch the beauties of
.Chaharbagh street
This palace had been destroyed com-
 pletely by the order of Ozma, the sister of
 Zelesoltan, the government of Isfahan in
late 19 century

اما علی شجاعی اصفهانی در گفت وگویی به تاریخ 
بیست وهفتم مهرماه 1396 اعالم کرد: داده های 
ارائه شده در تابلوی معرفی عمارت جهان نما دارای 

اشتباهات بسیاری است.
او گفت: »بر اساس کاوش های صورت گرفته، 
کاماًل اثبات شده که این بنا تقریبًا مکعبی شکل 
بوده و ارتفاعی حدود 1۷ متر و ۵0 سانتی متر و 
عرضی حدود 1۷ متر داشته است؛ ضمن اینکه 
هدف از ساختن این عمارت، دیدن کوه صفه نبوده 
است، بلکه دیدن چهارباغ بوده است. آیا از بنایی به 
ارتفاع تقریبی 1۷ متر می توان کوه صفه را دید؟! 
حتی اگر هم فرض را بر دیده شدن کوه صفه بگیریم 
با هدف ساخته شدن این بنا مغایر است، چراکه 
عمارت جهان نما با این هدف ساخته شد تا بانوان 
این عمارت بتوانند چهارباغ را ببینند، عالوه بر این 
بانوان که روی پشت بام این عمارت نمی رفتند، 
بلکه از داخل پنجره ها مناظر بیرون را می دیدند و 
من تأکید می کنم که هدف از ساخت این بنا دیدن 
کوه نبوده، بلکه فقط باهدف دیدن مناظر چهارباغ 

ساخته شده است.
این باستان شناس تصریح کرد که تاریخ تخریب 
کاخ جهان نما نیز بر اساس کتاب »تاریخ اصفهان و 
ری« نوشته »محمدحسن جابری انصاری« 131۴ 
هجری قمری است و تاریخ ذکرشده در تابلوی 
معرفی عمارت جهان نما یعنی سال 1۲60 شمسی 

صحیح نیست.«
• تغییر داده های تابلو تنها در یک طبقه!

کاخ  معرفی  تابلوی  اگرچه موضوع تصحیح 
جهان نما در سال 1396، همان زمان به روابط 
عمومی شهرداری اصفهان و سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری و همچنین کمیسیون های 
مختلف شورای شهر وقت اعالم شد، اما تنها تغییری 
که همان سال در محتوای تابلوی عمارت جهان نما 
ایجاد شد، این بود که در متن موجود، آن را از ۴ طبقه 
به 3 طبقه کاهش دادند و البته اندکی در شیوه 
نگارش تغییراتی داده شد و سایر اطالعات نادرست 
موجود در تابلوی معرفی کاخ جهان نما همچنان باقی 

ماند و متن زیر جایگزین شد:
»عمارت جهان نما یادگار دوران صفوی با دارا بودن 
3 طبقه و بلندای حدود سی متر که به دلیل ارتفاع 
عمارت، چهارباغ تا کوه صفه و دولت خانه صفوی 
به راحتی دیده می شده، کاخ جهان نما نامیده شده 
است. مصالح این کاخ تاریخی، سنگ، گچ وخاک 
و بخشی از آن از آجر تشکیل شده است. این کاخ را 
در سال 1۲60 هجری شمسی، ظل السلطان حاکم 
اصفهان به دلیل اینکه کاخ هشت بهشت محل 
اسکان خواهرش بانو عظما از دید نامحرمان حفظ 

گردد تخریب می کند.«
ضمن اینکه در متن انگلیسی تابلوی معرفی 
کاخ جهان نما کوچک ترین تغییری ایجاد نشد. 

به این ترتیب تا سال 1۴00 همچنان تابلویی کاخ 
جهان نما را به شهروندان و گردشگران معرفی 
می کرد که اطالعات آن غیرکارشناسی و نادرست 

بود.
• تکرار اشتباه و بی توجهی به دیدگاه 

سرپرست هیئت کاوش!
سال گذشته و اندکی پیش از روی کار آمدن 
علی قاسم زاده به عنوان شهردار جدید اصفهان، 
کپی جدیدی از تابلوی معرفی عمارت جهان نما 
جایگزین تابلوی رنگ و رو رفته پیشین شد، اما با 
تکرار همان اشتباهات! چند روز بعد از انتصاب سید 
علی معرک نژاد در مقام مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان، این مقام مسئول در 
تماسی با خبرنگار ایسنا اعالم کرد که موضوع تغییر 
اطالعات موجود در تابلوی معرفی کاخ جهان نما 
را با همراهی علی شجاعی اصفهانی، سرپرست 
هیئت کاوش در آن محدوده، پیگیری خواهد کرد. 
موضوعی که البته تا امروز و با گذشت حدود هشت 
ماه از آن تماس و قول پیگیری، همچنان بی نتیجه 
مانده و به این ترتیب انتظار برای تصحیح اطالعات 

تابلوی معرفی کاخ جهان نما پنج ساله شده است!
• تعویض تابلوی معرفی جهان نما تا دو 

هفته دیگر
این روزها که در نیمه خردادماه 1۴01 به سر می بریم 
از کشف کاخ جهان نما هفت سال و از نصب تابلوی 
معرفی آن پنج سال می گذرد و از آنجا که ذات خبر، 
ایستادگی و پیگیری است، یک بار دیگر موضوع 
اطالعات نادرست موجود در تابلوی معرفی کاخ 
جهان نما و لزوم تغییر آن را از مدیرعامل سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان پیگیری 

کردیم.
محمدعلی ایزدخواستی، مدیرعامل سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان در این خصوص به 
خبرنگار ایسنا می گوید: آقای شجاعی یک ماه پیش 
موضوع تصحیح اطالعات تابلوی جهان نما را به من 
گفتند و من در پاسخ گفتم که طراحی می شود، البته 
دوستان تابلو را طراحی کردند، ولی من طراحی را 
نپسندیدم و قرار است که تابلوی معرفی، مجدداً 
طراحی شود و به محض به پایان رسیدن مرحله 

طراحی، این تابلو تعویض می شود.
او افزود: اطالعات تصحیح شده از آقای شجاعی 
دریافت شده و طراحی تابلوی معرفی هم صورت 
گرفته، اما من اصالحاتی را در طراحی آن ارائه کردم 
که یک کار آرتیستی از آب در بیاید و درعین حال زبان 
انگلیسی آن هم بدون نقص باشد و ان شاءاهلل تا دو 

هفته دیگر قطعاً عوض می شود.
بنابه گفته علی شجاعی اصفهانی، سرپرست هیئت 

کاوش باستان شناسی ایستگاه قطار شهری امام 
حسین )ع(، مطالعه اطالعات زیر برای درج در تابلوی 

معرفی کاخ جهان نما الزم به نظر می رسد:
»عمارت جهان نما در دوره شاه عباس اول )حکومت 
1039-996 ق.( در ابتدای خیابان چهارباغ و 
هم زمان با ساخت خیابان، حوالی سال های 1006 
تا 1011 قمری ساخته شد. کاخ به شکل مکعب 
مربع با سه طبقه و ارتفاع حدود 1۷.۵ متر در شمار 
بلندترین ساختمان های شهر محسوب می شد که 
تنها بانوان حرم امکان ورود و مشاهده مناظر و افراد 
خیابان چهارباغ را داشتند. بنا همانند کاخ عالی قاپو 
عملکرد دوگانه کاخ-دروازه داشت و به گونه ای 
ساخته شده بود که آمدوشد به دولت خانه صفوی و 
خیابان چهارباغ را برای درباریان ممکن می ساخت.

کاخ جهان نما در سال 131۴ قمری هم زمان 
با بیست و سومین سال حکومت ظل السلطان 
)فوت 1336 قمری( به بهانه اشراف بر عمارت 
هشت بهشت که محل سکونت خواهر او بانو عظمی 
بود، تخریب شد و مصالح آن به فروش رسید. قبل از 
تخریب، بخشی از تزیینات کاشی کاری کاخ فروخته 
شد که هم اکنون در موزه های معتبر جهان قرار دارد.

در سال 1393 شمسی طی کاوش باستان شناسی 
نیمی از پایه های کاخ جهان نما از زیر خاک خارج 
شد و عالوه بر آن شواهدی از محل باروی شهر 
مربوط به دوره عالءالدوله ابوجعفر کاکویه )حکومت 
۴33-398 قمری( و نخستین حوض و آبشار خیابان 
چهارباغ به دست آمد. در میان آثار منقول عالوه بر 
نمونه های مربوط به دوران صفویه و قاجار، قطعات 
سفالی مربوط به دوران قبل از صفویه تا قدیمی ترین 
نمونه از هزاره اول قبل از میالد )۲860±160 
سال( شناسایی شد.« نکته حائز اهمیت اینکه چرا 
در معرفی بنایی بسیار مهم در یکی از نقاط مهم 
شهر اصفهان، موضوع ساده تعویض یک تابلوی 
معرفی تا این اندازه باید پیچیده شود! ضمن اینکه 
یکی دیگر از مباحث موردنظر درباره این کاخ، شیوه 
مرمت و نمایش آن است که به صورت کاماًل مبهم 
و گنگ ارائه شده است و حتی متخصصان مرمت و 
باستان شناسی نیز با این شیوه ارائه، سردرگم شده و 
متوجه بخش های مختلف این کاخ نخواهند شد، 
بنابراین از شهرداری به عنوان نهاد متولی انتظار 
می رود که شیوه مناسب تری را برای ارائه به مخاطب 
استفاده کند، نه اینکه روی پایه های کاخ جهان نما 
را با کاه گل بپوشاند! از سوی دیگر نیمی از این بنا 
همچنان در زیر خاک مدفون است و این موضوع نیز 
قابل چشم پوشی نیست که حوض ۴00 ساله صفوی 
که طی کاوش ها به دست آمده است محو شده و 

حوض جدیدی بر روی آن ساخته شود!

تصمیم به تصحیح تاریخ
اصاح تابلوی معرفی کاخ جهان نما بعد از پنج سال انجام گرفت؛
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مدیر کل ثبـت احـوال اسـتان اصفهـان گفـت: در فراوانی نـام نـوزادان در 
اصفهان علی، امیرعلی و حسـین و فاطمه، رسـتا و زهرا به ترتیب بیشـترین 

فراوانی را در سـال 1۴00 داشـته است.
حسـین غفرانی در گفـت وگو بـا ایرنـا فراوانـی نـام در سـال 1۴00 را برای 
پسـران بـه ترتیـب پنـج اسـم نخسـت اسـتان علـی، امیرعلـی، حسـین، 
امیرحسـین و ماهـان و پنج اسـم نخسـت دختـران را فاطمـه، رسـتا، زهرا، 

حلمـا و آوا برشـمرد.

مدیر کل ثبت احـوال اسـتان اصفهان دربـاره تغییر نـام خانوادگـی تصریح 
کـرد: نـام خانوادگـی بـرای هرکـس در دوران زندگی یـک بـار امکان پذیر 
اسـت مگر با شـرایطی که عمده تریـن آن نـام خانوادگی بیش از سـه کلمه 
باشـد، نام خانوادگی واژه خارجی باشـد، از القاب باشـد، نام محل جغرافیایی 
باشـد، معنی و مفهوم آن مغایر ارزشـهای دینی و جامعه باشـد کـه با مراجعه 
به اداره ثبـت احوال با پیشـنهاد نـام خانوادگی جدیـد که نـام خانوادگی باید 

مناسـب و برابر قانون و بـا رعایت سـایر مقـررات تغییر انجـام می گیرد.

وی همچنین در پاسـخ به نحوه تغییر سـن افراد توسـط ثبت احوال و میزان 
تقاضـا در اصفهان گفـت: برابر قانون تغییر سـن ممنوع اسـت مگر کسـانی 
که تفاوت سـن واقعی با سـن مندرج در شناسـنامه بیش از پنج سـال باشـد 
که با شـرایط مندرج در قانون به کمیسـیون مسـتقر در ثبت احوال مرکب از 
قاضی دادگسـتری، فرمانـدار، رئیس شورای شـهر، نماینده علوم پزشـکی و 
رئیـس ثبت احوال تحت بررسـی دقیـق انجام می گیـرد که امسـال تاکنون 

فقـط 3 مورد داشـته ایم.

علی و فاطمه صدرنشین 
فراوانی نامگذاری 
نوزادان در اصفهان است

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

خبر 
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شهرستان

Isfahan News

اوقات  و  اردویی  فعالیت های  کارشناس 
کاشان  آموزش وپرورش  مدیریت  فراغت 
وقت  کردن  پر  دنبال  خانواده ها  گفت: 
فرزندان در تعطیالت تابستان نباشند، اوقات 
فراغت آنها بر اساس استعداد، عالقه و سلیقه 
خودشان باید غنی سازی شود. مریم مروتی 
مالسرایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بسیاری از خانواده ها با پایان سال تحصیلی، 
خود،  فرزند  استعداد  و  عالقه  به  بی توجه 
بیشتر به جنبه آموزش می پردازند و آنها را 
مجبور می کنند در کالس های تقویتی برای 
سال آینده و یا آمادگی کنکور ثبت نام کنند.

وقت  که  خانواده هایی  کرد:  تصریح  وی 
پر  مختلف  کالس های  با  را  خود  فرزند 
و  روحی  فشارهای  با  را  آن ها  می کنند، 
استرس روبرو می کنند که بعد از تحصیالت 
دانشگاهی، هیچ نوع مهارت و هنری ندارند، 
در حالی که تعطیالت تابستانی فرصتی برای 
کسب مهارت های زندگی است. کارشناس 
فعالیت های اردویی و اوقات فراغت مدیریت 
کرد:  تأکید  کاشان،  پرورش  و  آموزش 
است، کودکانی که  ثابت کرده  پژوهش ها 
در  کرده اند،  شرکت  هنری  برنامه های  در 
دهه های بعدی زندگی ارتباطات اجتماعی 
فعالیت های  دارند.  سالم تری  و  گسترده 
هنری و مهارتی، می تواند به کاهش تنهایی 
و انزوا کمک کرده و روحیه و بهزیستی آنها 
غنی سازی  افزود:  مروتی  بخشد.  بهبود  را 
اوقات فراغت دانش آموزان با فعالیت های 
گوناگون،  حرفه ای  و  هنری  ورزشی، 
دستاوردهایی مفید و ارزشمند برای آنها و 
خانواده ها فراهم می کند و در سطح کالن، 
مسیر جامعه ای سالم و نسلی سازنده و با 

نشاط هموار می شود.
صحبت  فرزندان  با  والدین  گفت:  وی 
بشناسند و  را  او  استعداد و عالقه  تا  کنند 
فراغت  برای  مدرسه،  مربیان  راهنمایی  با 
تابستانی آنها برنامه ریزی کنند تا بتوانند با 
حفظ بهداشت روان، مهارت های زندگی را 
آینده خود هدف گذاری  برای  و  گرفته  فرا 
کنند. کارشناس فعالیت های اردویی و اوقات 
فراغت مدیریت آموزش و پرورش کاشان 
حوزه های  اولویت بندی  اساس  بر  گفت: 
مهارتی، بینشی و دانشی به ترتیب باالترین 
باید  و  دارند  آموزان  دانش  نزد  را  جایگاه 
نسبت به فعالیت های هنری و ورزشی توجه 

داشت.
محدودیت های  از  گذر  با  افزود:  مروتی 
در  فراغت  اوقات  پایگاه  کرونا، ۳۵  دوران 
ورزشی،  سالن های  دارالقرآن،  مدرسه ها، 
و  جوانه ها  و  الزهرا  فرهنگی  کانون های 
همچنین دبیرستان امام صادق )ع( با بیش 
هنری،  فرهنگی،  درسی،  رشته   ۱۰۰ از 
خواهند  فعال  حرفه ای  و  فناوری  ورزشی، 
بود. وی گفت: پیش بینی می کنیم در دوره 
دانش آموز  هزار  تابستان،2۰  تعطیالت 
شهرستان کاشان در کالس ها شرکت کرده 
و آموزش هایی را متناسب با عالقه و استعداد 

خود فرا بگیرند.

کارشناس فعالیت های اردویی 
آموزش وپرورش کاشان:

 خانواده ها دنبال
 غنی سازی فراغت فرزندان

در تابستان باشند

گفت و گو
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صـف نانوایی های اردسـتان ایـن روزها در حالی طوالنی شـده 
کـه بـه برخی از شـهروندان بـه دلیل تعطیلی برخـی نانوایی ها 

نان نمی رسـد.
در روزهـای گذشـته تعطیلـی خودسـرانه برخـی از نانوایی های 
شهرسـتان اردسـتان باعث گالیه شـهروندان شـده و به گفته 
نانواهـا افزایـش تقاضـای مـردم برای خریـد نان و کمبـود آرد 
باعـث شـده آنهـا نتواننـد تمـام سـاعت های فعالیـت خـود را 

خدمـات ارائـه کنند.
مطابـق بازدیـد میدانـی خبرنـگار ایسـنا از برخـی نانوایی هـا، 
شـهروندان اردسـتانی بـا تأکیـد بـر لـزوم افزایـش نظارت هـا 
از کیفیـت پاییـن، کم فروشـی و همچنیـن تعطیلی خودسـرانه 

نانوایی هـا گالیـه دارنـد.
در ایـن رابطـه یـک شـهروند اردسـتانی بـه ایسـنا می گویـد: 
عجیب اسـت که انگار سـاعت کار نانوایی ها کم شـده، چراکه 
گاهـی مواقـع در زمان معمـول پخت نانوایـی مراجعه می کنیم 

و بـا تعطیلـی آن مواجه می شـویم.
وی بـا بیـان اینکـه اکثـر نانوایی هـای اردسـتان خیلـی زودتر 
از سـاعتی کـه باید پخت داشـته باشـند تعطیل هسـتند، ادامه 
می دهـد: بـا توجـه بـه گرانـی برنـج و کاالهای دیگـری نظیر 
ماکارونـی، سـیب زمینی و حبوبـات تهیـه نـان بـرای مـردم 
ضـروری اسـت که آن هـم در شـرایط فعلی با مشـکل مواجه 

است. شـده 

مـا  می گویـد:  جامعـه  ضعیـف  سـطح  شـهروندان  از  یکـی 
پولمـان را می دهیـم کـه نـان باکیفیـت تهیـه کنیم، نـه اینکه 
پـول بدهیـم نـان بی کیفیـت تحویـل بگیریـم، نـان بعضـی 
نانوایی هـای اردسـتان اگر یکی دو سـاعت از پخـت آن بگذرد 
دیگـر نمی شـود خـورد. در ایـن وضعیـت اقتصـادی کـه پولی 
بـرای مـردم نمانـده الاقـل نظـارت را بـر کیفیـت نانوایی هـا 

کنید. بیشـتر 
در ادامـه بـرای پیگیـری موضـوع و ریشـه یابی مشـکالت بـه 

سـراغ یـک نانـوا در شـهر زواره رفتیم.
قاسـمی کـه در یکـی از محله هـای پـر رفت وآمـد اردسـتان 
نانوایـی دارد بـه ایسـنا گفـت: هزینـه نانوایی نسـبت به سـال 
گذشـته افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت و ماهانـه حـدود 
سـه میلیـون و ۵۰۰ هزار تومان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته کسـری درآمـد داریم.
وی بـا بیان اینکه خوشـبختانه کمبـود آرد در نانوایـی ما وجود 
نـدارد و تـا هـر زمانـی کـه مشـتری باشـد خدمـات می دهیم، 
ادامـه داد: کارگرهـای نانوایـی دیگـر حاضـر نیسـت بـا حقوق 
سـال گذشـته برای مـا کار کنـد و مجبور هسـتیم حق الزحمه 

آنهـا را افزایـش دهیم.
همچنیـن یکـی از نانوایان شـهر زواره به ایسـنا می گوید: پول 
حاصـل از فـروش نـان حتی کفاف دسـتمزد کارگران و شـاطر 
را هـم نمی دهـد و خـود واقفیـم که حـق آنها ضایع می شـود.

وی تصریـح می کنـد: هزینـه گاز و آب نانوایـی کـه پرداخـت 
شـود، پـول کافـی بـرای پرداخـت دسـتمزد کارگـران باقـی 
نمی ماند و این امر سـبب شـده تـا کارگران اغلـب نانوایی های 
یـزد کار را تعطیـل کننـد. راضی بـه افزایش نرخ نان نیسـتیم، 
زیـرا می دانیـم کمر مردم زیر بـار گرانی و تورم افسارگسـیخته 
شکسـته امـا واقعیـت این اسـت کـه ما نیـز در تأمیـن خرج و 

مخـارج زندگـی خـود وا مانده ایم.
•نانوایی با این قیمت ها به صرفه نیست

رئیـس اتحادیـه صنـف نانوایـان، قنـادان و اغذیـه فروشـان 
شهرسـتان اردسـتان نیز گفت: نانوایی های شهرسـتان موظف 
هسـتند مثـل روال قبـل فعالیـت داشـته باشـند و بـا توجه به 
اینکـه هیچ گونـه کسـری آرد نداشـتیم، تعطیلی خودسـرانه به 

دلیـل کمبـود آرد بـه هیچ عنـوان پذیرفته نیسـت.
حسـن باقـری با بیان اینکـه بسـیاری از نانوایی های اردسـتان 
تـا سـاعت ۱۰ شـب بـه مـردم خدمـات می دهنـد، گفـت: 
اسـتقبال مـردم از خریـد نـان بـه دلیـل افزایش قیمـت مابقی 
کاالهـای اساسـی مثـل برنـج، روغن و مـرغ افزایش داشـته و 
بـه نانوایی های شهرسـتان اعـالم کردیم سـاعت کاری خود را 

تـا زمانی کـه مشـتری وجـود دارد افزایـش دهند.
وی در خصـوص گالیـه نانواهـا دربـاره افزایـش هزینه هـای 
نانوایی هـا  هزینه هـای  تمامـی  کـرد:  خاطرنشـان  نانوایـی، 
افزایـش داشـته، به عنـوان مثـال قیمت خمیر مایه قبـل از عید 

۵۶۰ هـزار تومـان بـوده درصورتی کـه اآلن ۶۳۰ هـزار تومان 
اسـت، نمـک ۱۷ هـزار تومـان ولـی اکنـون ۴۵ هـزار تومـان، 
سـبوس ۱2۵ هـزار تومـان در صورتـی کـه اکنـون 2۵۰ هـزار 
تومـان، کنجد در سـال گذشـته کیلویـی ۴۵ هزار تومـان بوده 
ولـی امسـال بایـد آن را کیلویـی ۷۰ هـزار تومان تهیـه کنیم.
اغذیه فروشـان  و  قنـادان  نانوایـان،  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
شهرسـتان اردسـتان بـا بیـان اینکـه تمـام مخـارج نانوایی هـا 
افزایـش داشـته، ولـی قیمـت نـان از دو سـال گذشـته تغییـر 
نکـرده اسـت، افـزود: پیشـنهاد افزایـش قیمت نـان را به جهاد 
کشـاورزی و فرمانـداری اعالم کردیم و منتظـر افزایش قیمت 
نـان هسـتیم. هم اکنون بـه نانوایی هـا اعالم کردیـم چانه های 
خمیـر خـود را کمتر کنید تا مقـداری از هزینه هـای آنها جبران 

شود!
باقـری بـا تأکیـد بـر اینکـه بـا وضعیتـی کـه در هزینه هـای 
نانوایـی داریـم کار کـردن با ایـن قیمت ها نمی صرفـد و برخی 
از آنهـا در ماه هـای گذشـته با زیـان کار می کننـد، اضافه کرد: 
بـا توجـه بـه فصل تابسـتان و گرمای هـوا سـاعت کار نانوایی 
شهرسـتان اردسـتان در روزهـای آینـده تغییر می کند و بیشـتر 

در سـاعت های شـب فعال هسـتند.
• تقاضـا بـرای خریـد نـان افزایـش پیـدا کـرده 

ست ا
همچنین سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اردسـتان در 

گفت وگـو بـا ایسـنا گفـت: هیـچ سـهمیه آردی در شهرسـتان 
اردسـتان از نانوایی ها کسـر نشـده اسـت و نانوایی هـای که در 
خصـوص آرد گالیـه دارند، کمبودهای آنهـا را جبران می کنیم.

اسـحاق شـفیعی بـا بیـان اینکـه بررسـی های میدانـی نشـان 
شهرسـتان  در  نـان  خریـد  بـرای  مـردم  تقاضـای  می دهـد 
اردسـتان بـه طـور عجیبی افزایش داشـته اسـت، تصریح کرد: 
در شهرسـتان اردسـتان حـدود ۸۷ واحـد نانوایـی نرمـه پـز و 
خشـکه پـز فعالیت می کنند کـه ماهانه حدود ۴2۳۰۸2 کیسـه 
آرد ۴۰ کیلویـی بیـن آنهـا توزیـع می شـود کـه بیش از سـرانه 

مصـرف هر شـهروند اسـت. 
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان بـا تأکیـد بـر این کـه 
قیمـت نان در شهرسـتان اردسـتان هیچ تغییری نکرده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: به هیچ عنـوان تعطیلی خودسـرانه نانوایی ها 
بـه دلیـل کمبود آرد قابل قبول نیسـت و به شـدت با متخلفان 
برخـورد می شـود. بـه تمامـی نانوایی ها اعـالم کردیم اگـر آرد 
کـم آوردیـد قبل از تعطیلی به جهاد کشـاورزی اعـالم کنند تا 

کمبودهـای آنها جبران شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجه بـه افزایـش هزینه هـای نانوایی، 
بـا اعتـراض شـدید نانواها مبنی بـر افزایش قیمت نـان مواجه 
هسـتیم، افـزود: آزادسـازی قیمـت آرد نانوایی هـا و پرداخـت 
یارانـه نـان به مـردم یکـی از راه های رفع مشـکالت حوزه نان 
اسـت کـه امیدواریـم هرچـه زودتر ایـن اتفاق عملیاتی شـود.

گزارش ویژه

نانوایی با این قیمت ها به صرفه نیست

اعتراض اردستانی ها به تعطیلی خودسرانه برخی نانوایی ها

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، گفت: در جلسه با معاون اجرایی 
رئیس جمهور تاکید شد که اگر مشکل آب اصفهان رفع شود، تمام مشکالت 
استان حل خواهد شد. سیدناصر موسوی الرگانی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به مشکل تخصیص بودجه اصفهان، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد بودجه 
بازپرداخت در  بودن  به علت زمان بر  استان  ناظر در  پیمانکار  اوراق است. 
پروژه ها و مناقصه های مربوطه حاضر نمی شود. وی با اشاره به اینکه هنوز 
بودجه کل کشور و هزینه های عمرانی، غیر از هزینه های جاری ابالغ نشده 
است، تاکید کرد: با توجه به اینکه ۶ ماهه اول سال در بسیاری از استان ها اوج 

کار و فعالیت عمرانی است، امیدواریم افزایش بودجه اصفهان را در دستور کار 
قرار دهد، چرا که همواره سهم اصفهان از بودجه های دولتی و هزینه کشور در 
مقایسه با دیگر استان ها بسیار کم بود، این در حالی است که اصفهان پس از 
تهران بیشترین پرداخت به خزانه کشور را دارد و بیشترین سهم مالیات پس 

از تهران متعلق به مردم اصفهان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: مجمع نمایندگان 
استان اصفهان به این موضوع ورود کرده و جلسه ای با رئیس سازمان برنامه و 
بودجه خواهیم داشت تا مشکالت بودجه مربوط به اصفهان حل و فصل شود.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین سردار میرحیدری، فرمانده انتظامی 
استان، گزارشی درخصوص کشفیات مواد مخدر، قاچاق کاال، قاچاق انسان و 

حمل سالح در استان اصفهان ارائه کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، افزود: فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان همچنین در خصوص مشکالت معیشتی نیروهای انتظامی استان، 
کمبود امکانات و بودجه این نهاد امنیتی نکاتی را ارائه کردند که مجمع 
نمایندگان در جلسات مجلس، جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و سفر 

رئیس جمهور به اصفهان پیگیر این نکات خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
مطرح کرد:

اصفهان؛ بیشترین 
پرداخت به خزانه 

کمترین سهم از بودجه

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
نطنـز گفت: بـا تـالش مأموران 
نیـروی انتظامـی و پلیس مبارزه 
با مـواد مخـدر شهرسـتان نطنز 
بـزرگ  قاچاقچیـان  از  نفـر  دو 
مـواد مخـدر کشـور و سرشـبکه 
اصلـی انتقـال مـواد افیونـی بـه 
اسـتان تهـران دسـتگیر شـدند.

گفت وگـو  در  کریمـی  مهـدی 
بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: مأموران 
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان 
نطنـز با اشـرافیت و هوشـمندی 
کنتـرل  حیـن  خـود  بـاالی 
خودروهـای عبوری بـه 2 نفر از 
مسـافران یک دسـتگاه اتوبوس 
کشـور  جنـوب  از  مسـافربری 
حرکـت  در  تهـران  سـمت  بـه 

بـود مشـکوک و بـرای بررسـی 
آزمایـش  مـورد  را  آنهـا  بیشـتر 

قـرار دادنـد.
وی افـزود: در بررسـی دقیـق و 
آزمایش هـای تخصصـی صورت 
ایـن دو  گرفتـه مشـخص شـد 
نفـر اقدام بـه بلع و انبـاری مواد 
مخـدر در معـده خـود کردند که 
بـا تـالش تیـم پزشـکی، مـواد 
مخـدر از معـده این افـراد خارج 

. شد
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
نطنـز بـا اشـاره بـه کشـف یک 
از  تریـاک  گـرم   ۷۰۰ و  کیلـو 
در  گفـت:  قاچاقچیـان  معـده 
همیـن رابطـه متهمان دسـتگیر 
و بـا تشـکیل پرونـده بـه مرجع 

شـدند. تحویـل  قضائـی 

شهرستان  احمر  جمعیت هالل  رئیس 
غربالگری  طرح  اجرای  از  چادگان 
و  اسکلتی  آسیب های  شناسایی  و 
عضالنی در مدارس و مهد کودک های 
شهر چادگان و رزوه در گروه های سنی 
هفته  آغاز  با  همزمان  سال   ۱۵ تا   ۴

هالل خبر داد.
به  که  طرح  این  افزود  بیات  مجتبی 
نفر   ۱۰ همکاری  با  و  هفته  دو  مدت 
نیروی انسانی به طول انجامید جمعیت 
از  بیش  شامل  توجهی  قابل  آماری 
فیزیوتراپی  مرکز  توسط  نفر   ۱۰۰۰
جمعیت هالل احمر شهرستان چادگان 

مورد بررسی قرار گرفتند.
اینکه آسیب ها  با توجه به  بیات گفت: 
کودکی،  سنین  در  موجود  نواقص  و 
نوجوانی و جوانی باعث بروز مشکالت 
عدیده در سنین بزرگسالی می شود، لذا 
اجرای این طرح کمک شایانی به بهبود 
و رفع برخی از مشکالت این عزیزان 

خواهد کرد.
 وی تصریح کرد: همچنین اجرای این 

گسترده ای  بازتاب  المنفعه  عام  پروژه 
در سطح شهرستان را داشته که باعث 
نقش  که  گردید،  نظیر  بی  استقبال 
رنگ تر  پر  و  زیبنده تر  را  احمر  هالل 
اضافه  وی  نمود.  نمایان  همیشه  از 
کرد: با هماهنگی های انجام با معاونت 
اکیپی  استان  توانبخشی  و  درمان 
و  توانبخشی  حوزه  متخصصان  شامل 
دستگاه  همچون  تشخیصی  تجهیزات 
حضور  مرکز  در  و......  پا  کف  اسکن 
جهت  شده  شناسایی  نفرات  و  داشتند 
مشکالت  رفع  و  درمان  روند  ادامه 
موجود راهنمایی و به مراکز درمانی و 

توانبخشی معرفی شدند.
نیز  طرح  اجرای  روند  از  افزود:  بیات 
همراهان  و  آموزش وپرورش  معاون 
ادامه  خواستار  و  آوردند  به عمل  بازدید 
اجرای اینگونه طرح ها و پوشش کامل 
مدارس و پیش دبستانی های شهرستان 
پرسنل  زحمات  از  همچنین  و  شدند 
به  تشکر  و  تقدیر  چادگان  مهر  مرکز 

عمل آمد.

امـام جمعـه شـهر فرخی گفت: دشـمنان از خط و تفکـر انقالبی 
و سیاسـی حضـرت امـام راحل و رهبـری هراس دارنـد و ما باید 
بـه خـط امـام خمینـی )ره( و رهنمودهـای رهبری توجه داشـته 

باشیم.
حجت االسـالم محسن شـیخی در مراسـم گرامیداشت سالگرد 
ارتحـال امـام خمینـی )ره( و شـهدای ۱۵ خـرداد کـه در جـوار 
امامزاده سـید داود )ع( شـهر خور برگزار شـد افـزود: جهاد تبیین 
بـرای تبلیـغ آرمان هـای امـام راحـل )ره( بـه جوانـان ضـروری 
اسـت و بایـد در قالـب جهـاد تبییـن دسـتاوردها و آرمان هـای 
انقـالب اسـالمی را زنـده نگـه داریـم و افتخارات این سـرزمین 
و نظـام را از یـاد نبریـم و آنهـا را بـه جوانـان خود انتقـال دهیم.

وی گفت: دشـمنان با جنگ رسـانه ای دنبال تحریف شخصیت، 
اندیشـه و سـلوک مدیریتـی امـام راحل هسـتند و با ایـن توطئه 
بـرای تضعیـف جایـگاه والیت فقیـه در نظام و انقالب اسـالمی 

تـالش می کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: مـردم بایـد با هوشـیاری و بصیـرت راه و 
یـاد امـام راحـل را حفـظ کنند و نگذارنـد تحریفی در این مسـیر 

ایجاد شـود.
امـام جمعـه شـهر فرخـی ادامـه داد: دشـمنان ایران اسـالمی از 
هـر فرصتـی اسـتفاده می کنـد تـا علیه ملـت و انقـالب هجمه 

ایجـاد کنند.
بـه گـزارش ایرنا؛ سـی و سـومین سـالگرد ارتحال حضـرت امام 
خمینی )ره( با حضور جمعی از اقشـار مختلف مردم و مسـئوالن 

در جـوار امام زاده سـید داود شـهر خور برگزار شـد.
آییـن سـالروز ارتحال امـام خمینـی )ره( عالوه بر مسـجد النبی 
)ص( شـهر خور در دیگر مسـاجد مناطق شـهری و روستایی این 
شهرسـتان برگزار شـد و مردم و مسـئوالن یاد و خاطره حضرت 

امـام )ره( و شـهدای قیام ۱۵ خرداد ۴2 را گرامی داشـتند.

از  برخوار  منابع آب شهرستان  اداره  رئیس 
مسدود شدن چاه غیر مجاز با عمق ۱۰۰ 

متر در شهرستان برخوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سعدی 
قادری با اعالم خبر مسدود شدن چاه غیر 
چاه  این  گفت:  متر   ۱۰۰ عمق  با  مجاز 
غیرمجازتوسط گروه گشت و بازرسی اداره 
اصفهان  استان  در  واقع  برخوار  آب  منابع 

شناسایی شد.
بر  آثار زیان بار حفر چاه ها  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  زیرمینی،  آب  سفره های 
کشاورزی  بخش  در  آب  میزان  بیشترین 
مصرف می شود بنابراین مدیریت و حفاظت 
از این بخش بیش از سایر حوزه ها ضروری 

است.
این مقام مسئول با بیان این که شهرستان 
برخوار دارای بیش از ۸۰۰ حلقه چاه مجاز 
حجم  درصد   9۰ کرد:  نشان  خاطر  است، 

مصارف آنها در بخش کشاورزی است.
وی اظهار کرد: در طی سالیان گذشته ۷۳ 
حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و 

مسدود شده اند.
در  افزود:  برخوار  آب  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان برخوار با اولویت بر روی چاه هایی 
که دارای اضافه برداشت هستند ۸۸ دستگاه 

کنتور حجمی هوشمند نصب شده است.
قادری ادامه داد: خشکسالی، تغییر اقلیم و 
برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، 

مناطق  اکثر  در  زیرزمینی  آب  سطح 
شهرستان برخوار را دچار افت شدیدی کرده 

است.
وی افزود: افت سطح آب زیرزمینی در دشت 
سالیانه  برخوار  اصفهان-  بحرانی  ممنوعه 
بی  برداشت های  که  است  یک متر  حدود 
بروز  باعث  شدید  خشکسالی های  و  رویه 
پدیده مخرب فرونشست زمین در این دشت 

شده است.
رئیس اداره منابع آب برخوار با تأکید بر این 
که برخورد با متخلفان حفر چاه های غیرمجاز 
همواره در دستور کار شرکت آب منطقه ای 
دستور  اخذ  با  گفت:  دارد،  قرار  اصفهان 
همکاری  و  شهرستان  دادستان  از  قضایی 
غیرمجاز  چاه  حلقه  این  انتظامی  نیروی 
کشاورزی به عمق ۱۰۰ متر در اول جاده 
محسن آباد شهرستان برخوار توسط گروه 
برخوار  آب  منابع  اداره  بازرسی  و  گشت 
شناسایی، منصوبات تخلیه و چاه مسدود شد.
پاسخگویی  بر  عالوه  شد:  یادآور  قادری 
گروه های گشت  و  آب  منابع  اداره  پرسنل 
تلفن  شماره  منطقه،  در  مستقر  بازرسی  و 
استان  آب  منابع  از  حفاظت  یگان   ۳۸۴۸
به  مربوط  اخبار  و  گزارشات  دریافت  آماده 
تخلفات حوزه منابع آبی از جمله حفاری و 
برداشت غیرمجاز از چاه، انتقال آب غیرمجاز 
و ساخت وساز در حریم و بستر رودخانه ها و 

مسیل ها است.

سرپرسـت اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان نطنز گفـت: در تعطیالت چند روز گذشـته، ۷۳ هزار 

گردشـگر از شهرسـتان نطنز بازدیـد کردند.
اظهـار کـرد: در  ایسـنا،  بـا  یزدان مهـر در گفت وگـو  حسـین 
تعطیالت چند روز گذشـته، موج سـنگین حضور گردشـگران در 
شهرسـتان نطنز را داشـتیم که تعداد آنها به ۷۳ هزار نفر رسـید.

طبیعـی،  تاریخـی،  آثـار  از  نفـر  هـزار  ایـن ۷۳  افـزود:  وی 
گردشـگری و امامزادگان شهرسـتان نطنز به ویـژه امام زادگان 
آقـا علـی عبـاس )ع( و شـاهزاده محمـد )ع( در بـادرود بازدیـد 

کردند.
سرپرسـت اداره میـراث فرهنگی شهرسـتان نطنز گفـت: از این 
تعـداد، حـدود ۱۳ هزار نفر در شهرسـتان نطنـز اقامت کردند که 
در اقامتگاه هـای بـوم گـردی، هتل هـا و مراکـز پذیرشـی برای 

گردشـگران، اقامت داشتند.
یزدانمهـر تصریـح کـرد: شهرسـتان نطنـز بـا دارا بـودن آثـار 
تاریخـی متنـوع و زیبـا و طبیعـت بکـر کوهسـتانی و همچنین 

بیابانـی، مقصـد مناسـبی بـرای گردشـگران اسـت.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

 دستگیری سرشبکه اصلی انتقال
مواد افیونی

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان چادگان خبر داد:

اجرای طرح غربالگری و شناسایی آسیب های 
اسکلتی و عضالنی در مدارس و مهد کودک ها

امام جمعه شهر فرخی:

باید به خط امام خمینی )ره( و رهنمودهای رهبری توجه داشته باشیم
 سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز

خبر داد:

 بازدید بیش از
۷۳ هزار گردشگر

رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار خبر داد:

مسدود شدن چاه غیرمجاز با عمق 100 متر

از آغـاز  مدیـر جهـاد کشـاورزی سـمیرم 
هکتـار   ۱۰۰ از  محمـدی  گل  برداشـت 
باغ هـای گلسـتان شهرسـتان سـمیرم خبر 

داد.
اصفهـان،  مـوج  بـه گـزارش خبرگـزاری 
مدیـر جهـاد کشـاورزی سـمیرم گفـت: در 
سـال زراعـی جاری برداشـت گل محمدی 
نسـبت بـه سـال گذشـته 2۰ تـن افزایش 
یافتـه کـه پیـش بینی می شـود امسـال در 
شهرسـتان سـمیرم بیـش از ۱۰۰ تـن گل 

محمدی برداشـت شـود.
مصطفـی طایـی بیـان داشـت: بـا توجه به 
خشکسـالی های چند سـال اخیر و تشـویق 
کشـاورزان به تغییر الگوی کشـت و رهایی 
از تـک محصولـی، گل محمـدی می تواند 
کشـت جایگزیـن خوبی بـرای کشـاورزان 

باشد.
وی افـزود: گل محمـدی بـه دلیـل اینکـه 

گونـه ایـی کـم آب بر اسـت در سـال های 
خشکسـالی، نسـبت بـه درختـان پـر آب 
مانند سـیب اسـتقامت و دوام بیشتری دارد 

و بـرای کشـاورزان درآمـد زا اسـت.
 بـه گفتـه این مقـام مسـئول گل محمدی 
تولیدی این شهرسـتان بـه دلیل زمین های 
مرغـوب و آب و هوای سردسـیر و خنک از 
کیفیـت و عطـر بهتـری نسـبت بـه دیگر 
نقـاط اسـتان برخـوردار و گالب حاصـل از 

ایـن گل دارای کیفیـت باالیی اسـت.
گفـت:  سـمیرم  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
برداشـت گل محمدی در سـمیرم از ابتدای 
خـرداد آغـاز می شـود و تا مدت چهـل روز 

در نقـاط مختلـف ادامـه دارد.
گفتنـی اسـت؛ شهرسـتان سـمیرم بـا 22 
هـزار هکتار بـاغ قطب کشـاورزی اسـتان 
در ۱۶۰ کیلومتـری جنوب اسـتان اصفهان 

واقع شـده اسـت.

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم خبر داد:

 آغاز برداشت گل محمدی از 100 هکتار
از گلستان های شهرستان
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 Iranian Energy Minister Ali 
Akbar Mehrabian arrived in 
the Qatari capital Doha on 
Sunday to hold talks with sen-
ior Qatari officials and attend 
the two country’s eighth Joint 
Economic Committee meet-
ing.
A high-ranking delegation of 
Iranian government officials, 
including Sports Minister Ha-
mid Sajjadi and head of Iran’s 
Trade Promotion Organization 
(TPO) Alireza Peyman-Pak 
accompany Mehrabian during 
his visit.
As part of the scheduled 
meetings with Qatari officials, 
Mehrabian met with Qatari 
Minister of Energy Saad Sher-
ida al-Kaabi on Monday to 
discuss areas of interest for 

cooperation.
In this meeting, the energy 
minister expressed Iran’s in-
terest in further expansion of 
economic relations between 
the two countries. He noted 
that the cooperation capac-
ities of the two countries are 
very appropriate and empha-
sized removing the existing 
obstacles.
Referring to the good relations 
between the two countries in 
various fields, Mehrabian said: 
“The Iranian government has 
emphasized the development 
of relations with neighboring 
countries, and accordingly, 
these relations are increasing 
every day.”
The Qatari side also empha-
sized the need for increased 

efforts to develop relations 
between the two countries 
and to pave the way for trade 
exchanges.
Iran, Qatar ink document to 
support private sectors
On the same day, the Iranian 
delegation also met with the 
country’s businessmen and 
traders residing in Qatar and 
discussed various issues.
Speaking in this meeting, 
Mehrabian announced the 
signing of a document for 
supporting the private sec-
tors of Iran and Qatar with 
the aim of developing trade 
cooperation between the two 
countries.
“The level of relations with 
neighboring countries has 
grown significantly since the 

current government has taken 
office in Iran,” he said, stress-
ing that the Qatari market is 
a green market ready for the 
presence of Iranian business-
men and traders.
“Iran’s trade relations with the 
neighboring countries have 
increased by over 450 percent 
in the past nine months, and 
the figure is 900 percent for 
the past three months,” the 
minister said.
Iranian business center 
launched in Qatar
Peyman-Pak for his part, an-
nounced the establishment of 
an Iranian business center in 
Qatar to support the country’s 
traders.
Peyman-Pak said that trans-
portation and banking rela-
tions are of special impor-
tance for the development of 
trade between the two coun-
tries.
Also, the head of the Iran-Qa-
tar Joint Chamber of Com-
merce referred to the role of 
the private sectors of the two 
countries in trade develop-
ment and said: “In Iran-Qatar 
Joint Chamber of Commerce, 
we seek to provide a special 
model of public-private part-
nership in Qatar.”
Qatari private sector eager 
for activity in Iran
Later on Monday, Head of 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Ag-
riculture (ICCIMA) Gho-
lam-Hossein Shafeie met with 
Chairman of Qatar Chamber 
of Commerce and Industry 
Sheikh Khalifa bin Jassim Al 
Thani and explored avenues 
of mutual cooperation.

In this meeting, Al Thani ex-
pressed satisfaction with the 
presence of the Iranian trade 
delegation in Qatar and not-
ed that Qatar’s private sector 
is eager to cooperate with its 
Iranian counterparts.
“In the field of trade, we will 
act on the basis of the po-
litical relations between the 
two countries which are very 
good,” he said, stressing his 
country’s readiness to solve 
the problems that Iranian 
businessmen may face in 
trade with Qatar.
Shafeie also described the 
political relations between the 
two countries as very posi-
tive and added: “We should 
try to develop trade relations 
between the two countries in 
line with the political relations. 
The development of economic 
relations will also lead to the 
stability of political ties, and 
Iran is very enthusiastic in this 
regard.”
The eighth meeting of the 
Iran-Qatar Joint Economic 
Committee is scheduled to be 
held on Tuesday in Doha.
Mehrabian and Qatar’s Minis-
ter of Commerce and Industry 
Sheikh Mohammed Bin Ham-
ad Bin Qassim Al-Thani will 
co-chair the intergovernmen-
tal committee meeting.
Meetings between officials 
of the two countries have in-
creased in recent months as 
Qatar prepares to host the 
World Cup 2022 in November 
and December.
Iran has offered its full logisti-
cal support to help Qatar suc-
cessfully organize the tourna-
ment.

Iranian delegation visits Qatar to attend joint economic committee meeting

Dam reservoirs shrink 
by 5%
The total volume of water in Irani-
an dam reservoirs is estimated at 
about 26.89 billion cubic meters 
since the beginning of the current 
water year (September 23, 2021), 
showing a five percent decline com-
pared to the same period last year.
The precipitation rate during au-
tumn (September 23-December 21, 
2021) was not very favorable, as 
the Meteorological Organization has 
considered this autumn one of the 
driest seasons in the past 50 years.
But the situation has improved a 
bit during the winter, with relatively 
good rainfall in the country.
The total volume of water input to 
the country’s dams since the be-
ginning of the current water year is 
reported to be 16.13 billion cubic 
meters, which shows an increase of 
two percent compared to the same 
period last year.
The latest report from the National 
Drought Warning and Monitoring 
Center showed a four percent in-
crease in rainfall in comparison with 
the long-term average.
Iran’s total dam reservoirs stand at 
50.5 billion cubic meters.
Out of a total of 183 currently oper-
ational dams across Iran, 52 are re-
lated to the Caspian Sea catchment 
area, 12 are based in the Urmia ba-
sin, 68 dams are located in the Per-
sian Gulf and the Gulf of Oman wa-
tersheds, 34 dams are in the Central 
Plateau, 11 dams are in Sarakhs 
catchment basin, and another six 
dams are located across the eastern 
boundary basin (Hamoun).
A recent report by Nature Scientific 
Journal on Iran’s water crisis indi-
cates that from 2002 to 2015, over 
74 billion cubic meters have been 
extracted from aquifers, which is 
unprecedented and its revival takes 
thousands of years along with ur-
gent action.
Three Iranian scientists studied 30 
basins in the country and realized 
that the rate of aquifer depletion 
over a 14-year period has been 
about 74 billion cubic meters, which 
is recently published in Nature Sci-
entific Journal.
Also, over-harvesting in 77 percent 
of Iran has led to more land sub-
sidence and soil salinity. Research 
and statistics show that the aver-
age overdraft from the country’s 
aquifers was about 5.2 billion cubic 
meters per year.

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

Iraq, Iran Officials 
Discuss Enhancing 
Cooperation in Bank-
ing Field
Governor of Iraq’s Central Bank 
Ghaleb Makhif held talks with Ira-
nian Ambassador to Baghdad on 
Monday to discuss various issues 
including banking cooperation and 
also paying back Iraq’s debt for gas 
imports.
The two officials held talks in Iraqi 
capital of Baghdad to discuss the 
payment of Iraq’s debts to Iran.
During the meeting, the two sides 
exchanged their views regarding 
the dimensions of banking and eco-
nomic cooperation between the two 
countries, payment of Iraqi debts 
to Iran for imports of energy and 
removal of barriers facing Iranian 
companies in Iraq.

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

Children’s Book Coun-
cil of Iran unveils 
nominees for 2023 
ALMA
The Children’s Book Council of Iran 
has announced its nominees for 
the 2023 Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA), a prestigious Swed-
ish prize for children’s literature in 
the world.
The nominees are Iranian writers 
Ahmad Akbarpur and Ali-Asghar 
Seyyedabadi and Afghan book 
reading promoter Nader Musavi, 
the council announced in a press 
release published on Thursday.

Iran, other Muslim 
nations condemn 
India over anti-Is-
lam remarks
International backlash is grow-
ing against India after a ruling 
party official made Islamo-
phobic comments during a 
televised debate, with Iran and 
several other Muslim nations 
lodging official protests against 
New Delhi and demanding a 
“public apology”. Iran’s Foreign 
Ministry on Sunday summoned 
Indian Ambassador to Tehran 
Dhamu Gaddam to protest 
the TV debate, during which 
the sacrilegious remarks were 
made against Islam’s Prophet 
Muhammad (PBUH).

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

Death toll in SW 
Iran building col-
lapse rises to 41 
The death toll from a building 
collapse in the southwestern 
Iranian city of Abadan  has risen 
to 41 after pulling out three new 
bodies from the rubble, said a 
local official.   In an address to 
reporters on Monday, Abadan 
Governor Ehsan Abbaspour 
said the evacuated bodies have 
been  identified.

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

US may need to al-
low more Iran oil to 
flow even without 
deal: Vitol
Global crude trader Vitol Group 
says the United States may al-
low more sanctioned oil from 
Iran onto global markets even 
without reaching an agreement 
on the revival of the 2015 deal, 
amid growing pressure to re-
duce gas prices in America.
The latest round of talks be-
tween Iran and the remaining 
signatories to the 2015 Iran deal 
has been stalled over Wash-
ington’s refusal to rejoin the 
accord, with oil traders being 
increasingly pessimistic about 
the prospects of a deal.

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

Tasnim: Iran FM’s 
Visit to Turkey Post-
poned 
Iranian Foreign Minister Hus-
sein Amir-Abdollahian’s trip to 
Turkey, planned for Monday, has 
been postponed for “a couple of 
days”, Tansim news agency said 
citing diplomatic sources.
No new date has been set yet for 
the visit, it added. In a meeting 
in Tehran in November 2021, 
Amir-Abdollahian and his Turk-
ish counterpart Mevlut Cavu-
soglu agreed on the launch of 
negotiations on a roadmap to 
cooperation between the two 
neighbors.

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

Iran Freestyle 
Wrestlers Win 4 
Medals at Tur-
lykhanov Cup
Iranian four-member freestyle 
wrestling team won three gold 
and one silver medals at the 
International Wrestling Cham-
pionships of the Turlykhanov 
Cup in Kazakhstan. During 2022 
Bolat Turlykhanov Cup wrestling 
event in Almaty, Kazakhstan 
that began on June 2, Hassan 
Yazdani, Kamran Ghasempour 
and Amir Hussein Zare won the 
gold medals in the 86, 92 and 
125 kg weights, and Amir Hus-
sein Firoozpour won the silver 
medal in the weight of 97 kg.

 National Iranian Gas Company (NIGC) Dispatch-
ing Director Mohammadreza Jolaei has said NIGC 
is ready to supply between 280-300 million cubic 
meters (mcm) of natural gas to the country’s power 
plants on a daily basis during the summer.
Jolaei noted that the amount of gas supply to the 
power plants will be determined based on their 
needs, adding that currently 260 mcm of natural 
gas is delivered to power plants on a daily basis, 
Mehr News Agency reported on Sunday.
According to the official, although NIGC is prepared 
to supply up to 300 mcm of gas to power plants 
if the demand surpasses the mentioned figure the 
gap will be filled with liquid fuel.
Every year, the increase in electricity consumption 
by households in summer causes power plants to 
need more fuel during this peak consumption pe-
riod.

Earlier in May, Head of Iran Grid Management 
Company (IGMC) Mostafa Rajabi Mashhadi had 
said that in case of a serious increase in power con-
sumption during the summer, it will not be possible 
to supply power at all hours.
Over the past decade, constant temperature rising 
and the significant decrease in rainfalls across Iran 
have put the country in a hard situation regarding 
electricity supply during peak consumption peri-
ods.
In recent years, however, new deteriorating factors 
like severe drought and the decline in the country’s 
water resources as well as a new wave of illegal 
cryptocurrency mining across the country have 
also worsened the situation.
Last year, amid the drastic increase in the country’s 
electricity consumption during summer, the Energy 
Ministry implemented a program called “Power of 

Hope” based on which low-consuming households 
were awarded a 100 percent discount on their elec-
tricity bills in unprivileged regions.
Based on the “power of Hope” program the elec-
tricity subscribers were categorized into three 
groups namely high-consuming, normal-consum-
ing, and low-consuming, and after the implementa-
tion of this program seven million low-consuming 
subscribers were awarded free electricity, and the 
number of the high consuming subscribers was 
decreased by six percent.
The ministry had also applied a 33-percent increase 
in electricity prices for high-consuming subscrib-
ers who would not reduce their consumption.
To manage the peak consumption period in the 
current year, Energy Ministry plans to cut off the 
electricity supply to the country’s legally operation-
al cryptocurrency mining units if necessary.

NIGC ready to supply up to 300 mcm of gas to power plants in summer

Iranian Foreign Affairs Ministry hosted a 
conference on the opportunities for co-
operation with the Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC) dubbed “Iran and 
the 30-year-oil BSEC: Prospects for Co-
operation”.
As reported by the portal of the Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) on 

Monday, the conference was attended 
by senior officials including BSEC Sec-
retary General Lazar Comanescu, Iran’s 
Deputy Foreign Minister for Economic 
Diplomacy Mehdi Safari, UN Resident 
Coordinator in Iran Stefan Priesner and 
Secretary-General of Economic Cooper-
ation Organization (ECO) Khosro Nazeri.
Ambassadors of member countries 

and representatives of Iran and Black 
Sea coastal countries’ private sectors 
as well as senior managers and experts 
from various sectors were also present 
at the event.
In this conference, the role of cham-
bers of commerce in the development 
of private sector cooperation of BSEC 
member countries was emphasized. 
The attendees stated that such cooper-
ation could lead to the implementation 
of national development programs in 
transportation, food security, climate 
and disaster management, etc.
Speaking in this gathering, Stefan 
Priesner stressed the significant role 
of the Islamic Republic of Iran in the 
region, saying: “We have plans to work 
with Iran for the next five years and we 
welcome Iran’s cooperation with the 
Black Sea Economic Cooperation Or-
ganization as well.”
“The consequences of the war in 
Ukraine are global, and the food supply 
chain is disrupted, and we must focus 
on peace,” Priesner stated.
Comanescu for his part expressed ap-

preciation for Iran’s initiative to hold 
this conference and said: “2022 is the 
30th anniversary of the organization’s 
establishment and we appreciate Iran’s 
efforts in holding this meeting. Iran has 
been the organization’s most active dia-
logue partner.”
“This is the first event of its kind and I 
hope others will follow in Iran’s foot-
steps,” he stressed.
Nazeri also noted that there is good po-
tential for cooperation between ECO and 
BSEC and expressed hope to see more 
cooperation between these two organi-
zations in the future.
“We have the Istanbul-Tehran-Islama-
bad and the Istanbul-Almaty-Bandar Ab-
bas railways, which are very important 
and we are looking to launch a container 
train in these lines,” he said.
The Organization of the Black Sea Eco-
nomic Cooperation is a regional interna-
tional organization focusing on multi-
lateral political and economic initiatives 
aimed at fostering cooperation, peace, 
stability and prosperity in the Black Sea 
region.

Conference on Iran-BSEC cooperation opportunities held in Tehran
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Persepolis football club completed the 
signing of Iran international defender 
Morteza Pouraliganji on Monday. The 
30-year-old player has joined Perse-
polis on a two-year deal for an un-
disclosed fee. Pouraliganji, who had 
reveled his desire to join Persepolis 

in March, is recovering from an ACL 
surgery. He has signed for Persepolis 
from Chinese club Shenzhen. Pour-
aliganji is the second signing of the 
Iranian giants.  Persepolis completed 
the signing of Iran goalkeeper Alireza 
Beiranvand last week.

Persepolis com-
plete signing of 
Morteza Poura-
liganji

FM warns EU’s Bor-
rell against US, E3 
destructive moves
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian and 
EU foreign policy chief Josep 
Borrell exchanged views over 
the latest state of sanctions 
removal talks and other issues 
relating to ties between Tehran 
and the bloc during a phone 
conversation on Friday.
In the conversation, Amir Ab-
dollahian reiterated Tehran’s 
determination to reach a good, 
strong and lasting nuclear deal. 
He then underscored that a 
recent move by the U.S. and 
the European troika (France, 
UK, and Germany) to prepare 
a draft resolution at the UN 
atomic watchdog against Iran 
is an “undiplomatic, hasty and 
unconstructive behavior that 
will only make the process of 
talks more difficult and more 
complicated.”
Amir Abdollahian pointed to 
a law approved by the Iranian 
parliament warning any move 
by the United States and the 
European troika at the Interna-
tional Atomic Energy Agency 
(IAEA) will definitely be met 
with an appropriate, effective 
and immediate response from 
Iran.
However, Iran’s top diplomat 
thanked Borrell for his efforts 
and reiterated Iran’s readiness 
and strong determination to 
continue the talks until it results 
in a realistic way that would be 
agreed upon by all sides.
Amir Abdollahian further spoke 
about the destructive moves by 
the Israeli regime, which itself 
is the main culprit in the world 
when it comes to illegal nuclear 
activities. 
The top Iranian diplomat added 
that the trip of IAEA Director 
General Rafael Grossi to Tel 
Aviv ahead of the upcoming 
meeting of the UN nuclear 
watchdog’s Board of Governors 
is at odds with the principle of 
neutrality and the body’s tech-
nical and professional capacity.
For his part, Borrell criticized 
efforts by some parties to bring 
the talks to a failure.
He also underlined the need to 
speed up efforts to make the 
talks success and result in a 
deal.
Borrell underscored the need 
to continue consultations 
to move away from the cur-
rent negative atmosphere at 
the IAEA and to focus on the 
continuation of negotiations 
so that all sides will return to 
their commitments under the 
nuclear deal, known as the 
JCPOA.
During the conversation, Amir 
Abdollahian and Borrell also 
emphasized the need for the 
IAEA to act professionally and 
remain neutral.
After the conversation, Borrell 
tweeted, “Spoke again to @
Amirabdolahian. The possibil-
ity to strike a deal and return 
to #JCPOA is shrinking. But 
we still can do it with an extra 
effort. As coordinator, I stand 
ready any time to facilitate a 
solution to the latest outstand-
ing issues.”
Iran’s Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh has 
also cautioned against the Is-
raelis’ provocative moves in-
side the IAEA.
“As one of the original signa-
tories to the NPT, Iran calls on 
all to beware of further erosion 
of the IAEA’s credibility. No 
one can keep mum on Israel’s 
clandestine nuclear weapons 
program and then claim im-
partiality and talk about Iran’s 
peaceful nuclear activities,” the 
spokesman wrote in a tweet 
late Thursday.

Nine Ways Stress Is More 
Dangerous Than You Think
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health-news/mental-eight-ways-stress-
harms-your-health-082713#9.-Stress-can-lead-to-long-term-disability

The accumulated stresses of everyday 
life can damage your health in irrevers-
ible ways — from early aging to heart 
problems to long-term disability. 
Some people believe stress makes 
them perform better. But that’s rarely 
true. Research consistently shows the 
opposite — that stress usually causes 
a person to make more mistakes. 
Besides making you forget where you 
put your keys, stress also can have dra-
matic negative impacts on your health.
Here are 8 examples:
1. Stress makes it difficult to control 
your emotions
It’s no secret that stressed people can 
fly off the handle. But new research 
reveals just how little stress is actually 
required for you to lose your cool.
A 2013 study by neuroscientists found 
that even mild levels of stress can im-
pair our ability to control our emotions.
In the study, researchers taught sub-

jects stress control techniques. But 
after participants were put under mild 
stress — by having their hands dunked 
in icy water — they could not easily 
calm themselves down when shown 
pictures of snakes or spiders.
2. Stress can promote disease
Some people are more prone to certain 
diseases, and chronic stress can give 
these conditions the green light.
Stress has been linked to illnesses that 
include cancer, lung disease, fatal ac-
cidents, suicide, and cirrhosis of the 
liver.
Researchers at Johns Hopkins Univer-
sity have discovered that children ex-
posed to chronic stress are more likely 
to develop a mental illness if they are 
genetically predisposed.
3. Stress can affect your love life
Sex is a pleasurable and effective way 
to relieve stress. But stress can also 
get you out of the mood quicker than 

you think.
A 1984 study found that stress can af-
fect a man’s body weight, testosterone 
levels, and sexual desire.
Numerous studies have shown that 
stress — especially performance anx-
iety — can lead to impotence.
High levels of stress in pregnant wom-
en also may trigger changes in their 
children as they grow, specifically be-
havioral and developmental issues.
4. Stress can ruin your teeth and gums
Some people respond to stressful sit-
uations through nervous tics or by 
grinding their teeth.
While people often grind their teeth 
unconsciously or when they sleep, it 
can do lasting damage to your jaw and 
wear your teeth thin.
A multi-university study in 2012 also 
linked stress to gum disease.
Researchers concluded that the pres-
sures of marriage, parenthood, work, 

or lack of romantic involvement were 
factors in periodontal disease.
But those at greatest risk were people 
who became highly emotional when 
dealing with stress caused by their fi-
nances.
5. Stress can ruin your heart
Stress can physically damage your 
heart muscle.
Stress damages your heart because 
stress hormones increase your heart 
rate and constrict your blood vessels. 
This forces your heart to work harder, 
and increases your blood pressure.
According to the American Institute of 
Stress, the incidence rate of heart at-
tacks and sudden death increases after 
major stress inducing incidents, like 
hurricanes, earthquakes, and tsunamis.
6. Stress can make you gain weight
In the ancient days of hunter-gatherers, 
harsh conditions forced people to eat 
as much as possible when food was 

available in order to store up for lean 
times.
That compulsion lives on inside us, and 
comes out when we are stressed.
Researchers at the University of Miami 
found that when people find them-
selves in stressful situations, they are 
likely to consume 40 percent more 
food than normal.
Those scientists recommended turning 
off the nightly newscast before eating 
dinner, to keep bad news — and over-
eating — at bay. 
7. Stress can make you look older
Chronic stress contributes significantly 
to premature aging.
8. Stress can lead to long-term dis-
ability
The potential dangers created by even 
mild stress should not be underes-
timated. They can lead to long-term 
disability serious enough to render you 
unable to work.

 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 27,647 
points to 1.514 million on Monday.
As reported, over 8.005 billion se-
curities worth 47.187 trillion rials 
(about $181.4 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 26,519 
points, and the second market’s in-
dex dropped 36,272 points.
A market analyst believes that the 
Iranian stock exchange market can 
grow by 30 percent by the end of the 
current Iranian calendar year (March 
20, 2023).
In an interview with IRNA on May 
8, Ahmad Eshtiaqi pointed to the 
growth of the stock market index 
and the factors affecting it and said: 
“It seems that the shares of compa-
nies still have room for growth and 
according to the forecasts, the stock 
market can grow by about 30 per-
cent by the end of the year, but this 
growth will be gradual and slow.”
The analyst noted that the share-
holders’ interest in the capital market 
over the past few years has been due 
to the value of companies’ stock, so 
when the shares still have room to 
grow, the market index will grow as 
well.
The capital market expert further 
mentioned another factor influenc-
ing the rise of the stock market index 
and continued: “World prices rose 
sharply after the Russia and Ukraine 

war and oil prices reached more 
than $100, and this has affected the 
performance of some companies to 
some extent.”
He stated that in addition to the 
crude oil prices, the prices of petro-
chemical products and metals like 
copper, zinc, and other commodities 
have risen.
Given that the stock market is com-
modity-based, therefore, the shares 
of the companies and refineries also 
experience significant growth in val-
ue, he said.
In addition to the above-mentioned 
factors, the offering of the shares of 
major Iranian car companies namely 
Iran Khodro and Saipa also helped 
to stimulate the growth in the capital 
market.
Asked about his view on the trend of 
the market in the current year, Eshti-
aqi said: “According to the forecasts, 
it seems that the stock market index 
will reach the range of 1.8 million 
points by the end of 1401.”
According to him, most of the mar-
ket growth will occur by the end of 
the fourth Iranian calendar month 
of Tir (July 22) and will experience 
a growth of about 20 percent by that 
point.
“If the nuclear deal is revived, we will 
see good days in the capital market 
and other parallel markets will not 
have much luck in comparison to the 
stock market,” he added.

TEDPIX loses 27,600 points on Monday

 After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s second 
major program to provide affordable 
housing units for the low-income class-
es.
The operation for the construction of 
209,212 residential units of National 
Housing Movement began in early Feb-
ruary.
The ceremony to begin the mentioned 
operation and also to launch some 
development projects in the housing 
sector was attended by Transport and 
Urban Development Minister Rostam 
Qasemi.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in four 
years is one of the major plans of the 
current government in the housing sec-
tor.
According to the plan, out of these four 
million residential units, 3.2 million 
units will be constructed in cities and 
800,000 units in villages, some of these 
units are currently being constructed 
after providing lands and preparing the 
necessary conditions.
Land supply was the first condition for 
the realization of the national movement 

plan and housing construction, in this 
regard, a series of measures were tak-
en by the government and Ministry of 
Transport and Urban Development. Ac-
cording to the latest statistics, the lands 
of 2.8 million housing units of National 
Housing Movement have been provided 
by the ministry.
Although, studies show that the provi-
sion of land and financial resources are 
two serious obstacles to the construc-
tion of this number of residential units.
Last week, Mohammad-Saleh Jokar, a 
member of the parliament, said that the 
young people are having trouble paying 
the National Housing Movement install-
ments.
Referring to the difference between the 
implementation of Mehr Housing Plan 
(initiated in the previous government) 
and National Housing Movement, 
he said: “Today, a young man with 
a monthly salary of between 50 mil-
lion-60 million rials (about $190-$230) 
has very difficult conditions for the in-
stallments of this plan, which should be 
considered to solve this problem”, the 
MP criticized.
And they are not the only problems of 
National Housing Movement. Anoth-

er issue that has affected the future of 
housing and raised uncertainties is con-
struction cost, for which different prices 
are offered and has led some contrac-
tors to separate.
In late April, Farshid Pour-Hajat, the 
secretary of Mass Builders Association, 
while referring to the difference in pric-
ing for housing construction between 
the government and the private sector, 
said: “Over the past years, there has 
been a fundamental difference in the 
cost of housing in the housing con-
struction plan such as Mehr housing 
from Ahmadinejad’s government. In the 
thirteenth government, a national action 
plan was provided for the provision of 
housing to the target groups, and after 
holding meetings with mass builders, 
these contractual objections were re-
solved within six months. But, unfortu-
nately, the pricing type and method of 
calculation has not been reviewed.”
Meanwhile, during a meeting held last 
week on discussing the housing prob-
lems, Ali Nikzad, the deputy parliament 
speaker, stressed, “We should try to re-
duce the cost of building in the national 
housing and make this plan economi-
cally justified for the applicants”.

Providing land, financial resources: main challeng-
es for National Housing Movement



اقتصاد استان

Isfahan News

مدیر اجرایـی انجمن علمـی اقتصاد 
فرهنگ و هنـر ایران گفـت: آموزش 
نیـروی متخصـص، رفـع خالءهای 
قانونـی و افزایـش رقابت پذیـری 
برای توسـعه و رشـد »اقتصـاد هنر« 
در کشـور ضروریسـت. اقتصـاد هنر 
بـه معنـی چگونگـی کاربـرد علـوم 
اقتصادی در فعالیت های هنریسـت. 
امیـن مهـدوی، در اصفهـان افـزود: 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـای بیشـمار 
کشـورمان بویژه اسـتان اصفهان در 
زمینـه خلـق آثـار هنـری، توجـه به 
اقتصـاد هنـر و کسـب و کار ُمبتنـی 
بـر فعالیت هـای هنـری، امـری 

ضروریسـت.
وی با اشـاره به اینکه مفهـوم اقتصاد 
هنـر از اواسـط قـرن بیسـتم در دنیـا 
شکل گرفت و تعاریف مختلفی برای 
آن وجود دارد، اظهار داشـت: هر یک 
از رشـته های هنـری و صنایع خالق، 
بـازار ُمختص بـه خـود را دارنـد که با 
اسـتفاده از اقتصـاد هنـر می تـوان به 
بررسـی بـازار و رونـق آنهـا و مباحث 

مدیریتـی و کارآفرینـی پرداخت.
عضـو هیـات مدیـره انجمـن علمی 
اقتصـاد فرهنگ و هنـر ایـران افزود: 
بازار برخی از رشـته های هنری مانند 
هنرهای تجسـمی از پیچیدگی های 
خـاص خـود برخـوردار و نسـبت بـه 
بخش هـای دیگـر ماننـد صنایـع 

دسـتی مرسـوم، متفاوت اسـت،
وی با تاکید بر اینکه اسـتفاده از دانش 
اقتصاد هنر برای بررسـی این بازارها 
نیـاز بـه تربیـت نیـروی متخصـص 

و آمـوزش دهنده ایـن مباحـث دارد، 
خاطرنشـان کـرد: اقدام هایـی از 
یـک دهـه گذشـته در وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و برخـی از 
دانشـگاه های کشـور برای راه اندازی 
رشـته اقتصاد هنر انجام شـده است و 
اکنون ایـن رشـته در دانشـگاه هایی 

مانند هنـر اصفهـان وجـود دارد.
مهدوی با بیان اینکه الزم اسـت این 
رشته دانشـگاهی و سـایر رشته های 
مرتبط با آن بمنظور آموزش نیروهای 
انسـانی متخصص در دانشـگاه های 
کشـور گسـترش یابد، افزود: گفتمان 
اقتصـاد هنـر در جامعـه علمـی و 
نُخبگانی کشـور ایجاد شـده اسـت.

وی، یکـی دیگـر از نیازهای توسـعه 
اقتصـاد هنـر در کشـور را رفـع 
خالءهـای قانونـی بویـژه در زمینـه 
صادرات دانسـت و تصریح کرد: هنوز 
مباحث قانونی مشـخص و ُمـدون و 
دیدگاه هنـری برای صـادرات برخی 
از آثـار هنری وجـود نـدارد و از طرفی 
تحریم هـای ظالمانـه نیـز صـادرات 
محصوالت هنـری و صنایع دسـتی 
کشـورمان را بـا مشـکالتی مواجـه 

کـرده اسـت.
مهدوی بـا بیان اینکه بـرای بازاریابی 
و رونـق بـازار محصـوالت هنـری 
بایـد بحـث رقابت پذیـری نیـز در 
نظـر گرفته شـود، گفت: نیازسـنجی 
و در نظرگرفتـن رقیبـان در بـازار آثار 
هنـری از اهمیـت زیـادی برخـوردار 
اسـت بعنـوان مثال بـرای صـادرات 
بـه  دسـتی  محصـوالت صنایـع 

کشورهای همسـایه باید بررسی کرد 
که آیا مـردم آنجا تمایلی بـه خرید به 

ایـن محصـوالت دارنـد یـا خیر.
وی، برخـی رویدادهـا ماننـد حـراج 
آثار فاخر هنـری را در عرصـه اقتصاد 
هنر قابل اهمیـت دانسـت و تصریح 
کرد: برگـزاری ایـن رویدادها نشـان 
می دهـد کـه بـه هنر هـم می تـوان 

بعنـوان سـرمایه نـگاه کرد.
مهـدوی خاطرنشـان کـرد: انجمـن 
علمـی اقتصـاد فرهنگ و هنـر ایران 
بـرای گسـترش و ارتقـای علمـی 
اقتصـاد فرهنـگ و هنـر و بطورکلی 
اقتصـاد صنایـع فرهنگـی، توسـعه 
و  متخصـص  نیروهـای  کیفـی 
بهبود بخشـیدن بـه امور آموزشـی و 

پژوهشـی در زمینه هـای اقتصـادی 
صنایـع فرهنگـی از حـدود ۲ سـال 

پیـش فعالیـت خـود را آغـاز کـرد.
وی اضافـه کـرد: ایـن انجمـن 
فعالیت هـای  بـا  تـا  می کوشـد 
آموزشی، پژوهشی و مشـاوره کسب 
و کار، نقش موثـری در اعتـالی این 

رشـته داشـته باشـد.
مدیر اجرایـی انجمن علمـی اقتصاد 
فرهنـگ و هنـر ایـران بـا اشـاره بـه 
در  انجمـن  ایـن  دفتـر  اسـتقرار 
دانشـگاه هنر اصفهـان، اضافـه کرد: 
فراخوانـی بـرای انتشـار نخسـتین 
نشـریه تخصصـی اقتصـاد هنـر بـه 
نـام اقتصـاد هنـر و خالقیت توسـط 
ایـن انجمـن اعـالم شـده کـه امیـد 

اسـت تا تابسـتان امسـال نخسـتین 
شماره آن منتشر شـود. وی، برگزاری 
دوره های آموزشـی مانند بِرندسـازی 
در هنـر و اسـتفاده از فناوری هـای 
جدیـد در اقتصـاد هنـر را از دیگـر 
فعالیت هـای انجمن مذکور دانسـت 
و خاطرنشـان کـرد: بخشـی از ایـن 
دوره هـای آموزشـی دارای رویکـرد 

بـازار محـور اسـت.
به گزارش ایرنا، از ۶۰۲ رشـته صنایع 
دستی شناسایی شـده در جهان ۲۹۹ 
مورد مربـوط به ایـران و از ایـن تعداد 
۱۹۶ رشته مربوط به اسـتان تاریخی 
و هنرپرور اصفهان اسـت که تاکنون 
۴۰ هـزار نفـر شـاغل در ایـن بخش 

ساماندهی شـده اند.
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مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان از 
افزایـش ۴ برابـری اعتبـارات بانکـی در حوزه 
اشـتغالزایی در اصفهـان از خردادمـاه سـال 
جـاری خبـر داد. کریـم زارع با تاکید بـه اینکه 
تسـهیالت و اعتبـارات نقش مهمی بـر ایجاد 
اشـتغال و در نتیجه کم کردن فقـر و نابرابری 
در سـطح جامعـه ایفـا می کنـد، از افزایـش 
اعتبـارات بانکی )بنـد ب تبصـره ۱۶( در حوزه 

اشـتغال خبـر داد.
وی بـا اشـاره بـه اعتبـار ۴۶۰ میلیـارد تومانی 

اشـتغالزایی اسـتان در سـال گذشـته، اظهـار 
داشـت: پرداخـت اعتبـارات بانکـی سـال 
جـاری با افزایـش ۴ برابـری از خردادمـاه آغاز 
و امیدواریـم تا پایـان سـال در ایجاد اشـتغال 

مددجویـان بـه طـور کامـل هزینه شـود.
کریـم زارع بـا اعـالم اینکـه تسـهیالت 
اشتغالزایی از طریق اعتبارات بانکی و صندوق 
امـداد والیـت انجـام می پذیـرد، ادامـه داد: 
امسـال اعتبارات بانکـی در حوزه اشـتغالزایی 
بالغ بـر هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومان می باشـد، 

که بـا توجه بـه برنامـه ریـزی انجام شـده در 
خصوص تحقق شـعار سـال، اشـتغال آفرینی 
بـرای مددجویـان را بیشـتر در حوزه هـای 
مشـاغل نویـن و دانش بنیـان سـوق خواهیم 

داد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از ۹3 درصـد 
اعتبـارات سـال گذشـته جـذب و در راسـتای 
ایجاد شـغل در اختیـار مددجویان قـرار گرفته 
اسـت، افـزود: سـال ۱۴۰۰ بیـش از ۱۰ هـزار 
تسـهیالت اشـتغال بـه مددجویان اعطا شـد 

کـه حـدود ۹ هـزار مـورد از طریق اعتبـارات 
بانکی بـوده اسـت.

مدیـرکل کمیته امداد اسـتان اصفهـان ایجاد 
بیـش از 3۲ هـزار فرصـت شـغلی در سـال 
جاری را نیازمند شـرایط مهارت آمـوزی برای 
مددجویان دانسـت و گفت: ارتقاء سطح علمی 
و مهارت های فنـی حرفه ای، ایجـاد فرهنگ 
کارآفرینـی و تـالش در مددجویـان، بـرای 
رسـیدن به زندگی بهتر و توسـعه فرصت های 
شـغلی، جـزو برنامه های سـال جاری اسـت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم 
کرد: آب تانکرهای غیرمجاز توقیف شده، با هدف 
حفظ آبرسانی به محیط زیست، به پارک ملی کاله 
قاضی از عرصه های مطرح زیست محیطی استان 
اختصاص می یابد. حسن ساسانی افزود: ُمتخلفانی 
که از شبکه های آبیاری، برداشت غیرمجاز کنند با 
هماهنگی دستگاه های ذیربط ُملزم به آبرسانی به 
پارک ملی کاله قاضی خواهند شد. وی با تاکید بر 
انجام این کار برای حفظ محیط زیست اضافه کرد: تا 
به امروز در مجموع ۷۰ هزار لیتر آب توسط ُمتخلفان 

به این پارک ملی انتقال داده شده است.
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی با 

مساحت حدود ۵۰ هزار هکتار در 3۶ کیلومتری 
منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده است.

این منطقه حفاظت شده زیستگاه گونه های مختلف 
گیاهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان است که 
برخی از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند و 
خشکسالی در چند سال اخیر چالش های فراوانی را 
برای این منطقه بوجود آورده است. استان اصفهان 
وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای را در نیم قرن 
اخیر سپری می کند بطوریکه رودخانه زاینده رود در ۲ 
دهه اخیر از سد َچم آسمان در شهرستان لنجان واقع 
در غرب استان تا تاالب گاوخونی، بدفعات خشک و 
این موضوع سبب تخریب محیط زیست شده است.

عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان از برگزاری 
کمپین »نما« در اصفهان با رویکرد بهره وری انرژی 
خبر داد. رضا چینی در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
بر این اساس از پنج سال گذشته به دنبال ارتباطاتی 
که در نمایشگاه های صنعت ساختمان داشتیم 
پیشنهاداتی شد که ارتباط نزدیکی بین تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان مصالح ساختمانی و سازمان 
شهرداری ها برقرار شود. وی افزود: بعد از چند جلسه 
که در معاونت شهرسازی شهرداری تهران برگزار 
کردیم راه اندازی کمپین »نما« در دستور کار قرار 
گرفت. عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان 
با بیان اینکه کمپین »نما« دو سال گذشته در تهران 

برگزار شد، اضافه کرد: شهرداری های نواحی مختلف 
تهران در این کمپین شرکت کردند، بین تولید 
کنندگان و مسکن و شهرسازی ارتباطاتی برقرار 
شد که برای بررسی یکنواختی نماهای ساختمان ها 
و یکنواختی زیبایی شهرها اثرات بسیار خوبی را در 
۲۲ منطقه شهرداری تهران داشت. چینی تصریح 
کرد: در اصفهان با شورای شهر و معاونت شهرسازی 
قبلی رایزنی هایی را داشتیم که نتیجه بخش نبود 
اما با تغییرات مدیریت شهری ما موفق به پیگیری 
عملی این طرح شدیم و امسال بعد از تهران و تبریز، 
اصفهان به عنوان سومین شهر میزبان این رویداد 

انتخاب شده است.

 شـرکت فـوالد مبارکـه در راسـتای تحقـق شـعار 
جهانـی محیط زیسـت در سـال ۲۰۲۲، »تنهـا یک 
زمین«، بـه دنبـال تغییـر سیسـتم های اجتماعی و 
اقتصـادی خـود در جهـت بهبـود رابطه بـا طبیعت 
و درک ارزش آن اسـت و طی 3 دهـه فعالیت خود، 
گام هـای ارزشـمندی در حفاظت از محیط زیسـت 
برداشـته و سـرمایه گذاری های کالنـی در ایـن 

راسـتا انجام داده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، پنجـم ژوئـن هــر 
محیط زیسـت،  جهانـی  روز  به عنـوان  سـال 
روزی بـرای ترویـج آگاهـی و اقـدام جهانـی برای 
محیط زیسـتی پایـدار اسـت کـه از سـال ۱۹۷۲ 
نام گـذاری شـده و بـه بزرگ تریـن پلتفـرم جهانی 
بـرای اطالع رسـانی عمومی محیط زیسـت، جهت 
دسـت یابی به اهـداف توسـعه پایـدار تبدیل شـده 
اسـت و میلیون هـا نفـر از شـرکت های بـزرگ، 
دولت هـا و جوامـع در سراسـر جهـان آن را گرامی 

می دارند. روز جهانی محیط زیسـت در سـال ۲۰۲۲ 
بـا شـعار »تنهـا یـک زمیـن« بـر رویکـرد زندگی 
پایـدار در هماهنگـی بـا طبیعـت تمرکـز دارد. این 
شـعار نیـز در سـال ۱۹۷۲ در نخسـتین گردهمایی 
حفاظـت از محیط زیسـت معرفـی شـد و رویکـرد 
آن ایـن بـود کـه ایـن سـیاره تنهـا خانـه ماسـت 
کـه بشـریت بایـد از منابـع محـدود آن محافظـت 
کنـد. خانـواده بـزرگ فـوالد مبارکـه در راسـتای 
تحقق شـعار جهانی محیط زیست در سـال ۲۰۲۲، 
»تنها یـک زمین«، بـه دنبـال تغییر سیسـتم های 
اجتماعـی و اقتصـادی خـود در جهت بهبـود رابطه 
بـا طبیعـت و درک ارزش آن اسـت. رویکردهـای 
اقتصـاد چرخشـی و تحـول دیجیتـال و حفاظت از 
زیسـت پذیری جوامـع محلـی در راسـتای تحقـق 
مسـئولیت اجتماعی، ما را به داشـتن محیط زیستی 
پایـدار بـرای زندگـی امن بـرای خـود و آینـدگان 
هدایـت می کنـد. توسـعه پایـدار توسـعه ای اسـت 

کـه بـدون بـه خطـر انداختـن توانایـی نسـل های 
آینـده نیازهـای خـود را تأمیـن کنـد. از مهم ترین 
موضوعـات مطروحـه در توسـعه پایـدار، بحـث 
محیط زیسـت و منابـع طبیعـی ملت هاسـت کـه 
حفـظ و نگهـداری آن، به نوعـی اجـازه دادن بـه 
نسـل های بعـد و آینـدگان، بـرای اسـتفاده از ایـن 
منابـع خـدادادی اسـت. مـا امیـد داریـم کـه بـا 
اقدامـات خـود گامـی مؤثـری در حـل بحران های 
سـه گانه جهانی فعلی، یعنی تغییـرات آب و هوایی، 
تنوع زیسـتی و آلودگـی برداریم. شـعار روز جهانی 
محیط زیسـت در سـال ۲۰۲۲، طبیعت و مردم را در 
مرکـز فعالیت هـای محیط زیسـتی قـرار می دهـد 
و ریشـه های کار اصولـی و حیاتـی حفاظـت از 
محیط زیسـت را بـه مـا یـادآوری می کنـد. واحـد 
محیط زیسـت شـرکت فـوالد مبارکـه ذی نفعـان 
خود شـامل آینـدگان، جامعه، کارکنـان و نهادهای 
قانونـی را بخـش اصلـی فلسـفه وجـودی خـود 

می دانـد و در جهـت تحقـق اهـداف خـود، تالش 
می کنـد بـا پیش بینـی، شناسـایی و درک نیازهـا و 
انتظاراتشـان و فراتر رفتـن از آن هـا، ارزش آفرینی 
کند و تجربه خوشـایندی برای ایشـان فراهم آورد. 
ایـن سـازمان بـا ذی نفعـان خـود روابطـی پایـدار 
مبتنـی بـر گشـودگی، شـفافیت و احتـرام متقابـل 
برقـرار می کند و همـواره تجربه ها و برداشـت های 
آن هـا را پایـش کـرده و بـه هرگونـه بازخـوردی، 
به طـور سـریع و اثربخش پاسـخ می دهد. شـرکت 
فـوالد مبارکـه ضمـن گرامیداشـت روز جهانـی 
محیط زیسـت، بر ایجـاد تغییـرات متحول کننده از 
طریـق سیاسـت ها و انتخاب هـای ویژه به سـمت 
صنعـت پاک تـر و سـبزتر تـالش می کند. ایـن در 
حالـی اسـت کـه در طـی سـه دهـه فعالیـت خود، 
گام هـای ارزشـمندی در حفاظت از محیط زیسـت 
برداشـته و سـرمایه گذاری های کالنـی )بالغ بـر 
یـک میلیـارد دالر( در این راسـتا انجام داده اسـت.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

افزایش 4 برابری اعتبارات بانکی در حوزه اشتغالزایی در اصفهان

صنعتی که درصدد تحقق محیط زیستی پایدار است؛

فوالد مبارکه نماد صنعت سبز کشور

گفت و گو با مدیر اجرایی انجمن علمی اقتصاد فرهنگ و هنر ایران درباره آنچه باید در هنر اصفهان رخ بدهد؛

ضرورت آموزش نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد هنر

ایمان، درختی است که ثمره اش عمل است و عمل، ریشه ای است که از ایمان 
تغذیه می کند. در سوره مومن آیه ۴۰ آمده است که »عمل صالح است که پاداش 
دارد و خداوند در سایه آن، مومن را به بهشت می برد و اگر پاداش اعمال صالح در دنیا 
هم داده نشود، در آخرت که روز جزا است داده خواهد شد.در همین ارتباط حسین 
مطیع، عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت وگو با 
فارس اظهار داشت: در قرآن کریم ایمان همواره با عمل صالح آمده است چراکه 
هر کدام تقویت کننده دیگری است. عمل صالح و ایمان همانند دو بال هستند که 
انسان و جامعه بشری را به سعادت می رسانند و الزم و ملزوم همدیگر برای رشد و 
کمال انسان تلقی می شوند.وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ عده ای مانند امویان 
و بنی امیه بر این باور بودند که برای رستگاری انسان، ایمان به تنهایی کافی است 
که از آن با عنوان مرجئه یاد می شود و اهل بیت با این تفکر به مبارزه پرداختند، 
ادامه داد: از سوی دیگر عده ای هم بر این باورند که عمل صالح به تنهایی کفایت 
می کند که این باور هم نادرست است. حسن همراهی ایمان با عمل صالح موجب 
تقویت همدیگر می شود به گونه ای که در آیه ۱۰ سوره فاطر بر این نکته تاکید 
شده است که عمل صالح، کلمه طیب را باال می برد. پس نتیجه می گیریم عمل 

صالح با ایمان توامان است.
عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان با بیان اینکه افرادی نظیر 
دانشمندان که در طول تاریخ بدون باور به ایمان، عمل صالح انجام داده اند، به 
واقع عمل صالح خود را ارزان فروخته اند، تصریح کرد: اگر عمل صالح این افراد با 
ایمان توام می شد بیش از این ارج و قرب داشت. اگر چه خداوند در قران می فرمایند 
که اجر افراد نیکوکار ضایع نمی شود اما اگر عمل صالح با ایمان همراه شود انسان 
به سعادت می رسد.وی با آسیب شناسی ترک فعل، کم کاری و تنبلی در برخی از 
مومنان، گفت: شاید بتوان این طور گفت که تاکید مقام معظم رهبری بر عمل 
صالح این نکته بود که ایمان به تنهایی کافی نیست و برای رسیدن به سعادت 
سرمایه ایمان با عمل صالح همراه شود.مطیع در توضیح اینکه بهترین عمل صالح 
چیست به سوال حضرت موسی)ع( از خداوند اشاره کرد و گفت: بهترین عمل 
صالح نزد خداوند خدمت به خلق و بازکردن گره از کار فروبسته مردم است. این 
خدمت می تواند فردی باشد و یا در ابعاد جامعه تعریف شود. برای نمونه نمایندگان 
مجلس با تصویب قانونی گره از مشکالت بخش زیادی از جامعه باز می کنند که 
عمل صالح پرحسنه ای است.وی با اشاره به اینکه ایمان در درجه نخست شامل 
اصول دین می شود، بیان کرد: در گام بعدی ایمان به آیات و دستورات الهی است 
و باور مردم به دستورات الهی و احادیث معتبراز مصادیق ایمان است. در نهایت 
ایمان به اینکه مردم تمایل به خوبی و تقوا دارند و در مسیر خدمت به خلق برآییم و 
عمل صالح انجام دهیم.عضو هیأت عملی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان 
با اشاره به اینکه بهترین راه ترغیب مردم به عمل صالح، فعل است، گفت: بهترین 
راه تشویق به عمل صالح، انجام عمل صالح است. درحدیثی آمده است که مردم را 
با عمل خود و بدون استفاده از زبان، به عمل صالح دعوت کنید. وقتی مردم مشاهده 
می کنند مسؤولی در میدان است و بدون چشم داشت و منت به آن ها خدمت می کند 
به سمت عمل صالح ترغیب می شوند. وی بر کیفیت عمل صالح نسبت به کمیت 
آن، تاکید کرد و افزود: یکی از ویژگی های مهم در عمل صالح، تداوم بخشیدن به 
آن است. امام علی)ع( فرموده است:» کار کم ولی مستمر، امیدوارکننده تر است 
از کار زیاد خستگی آور«. پس اگر ادعای ایمان داریم باید آن را با عمل مستمر 
واستقامت و پایداری و عمل خیر و خلوص ثابت کنیم.مطیع با اشاره به ضرورت 
زمینه اخالقی برای بروز عمل صالح، گفت: به نظر می رسد تاکید مقام معظم 
رهبری بر »بهره گیری از سرمایه های ایمان مردم برای تولید عمل صالح« نشان 
از خالئی است که ایشان در سطح جامعه مشاهده کردند و این توصیه موکد است 
که افراد جامعه به جای دامن زدن به یاس و ناامیدی توسط دشمن، با تقویت ایمان 

وارد میدان شوند و با عمل صالح جامعه را به سعادت سوق دهند. 

عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی 
اصفهان با تاکید بر ضرورت ایمان برای تولید عمل 
صالح گفت:بهترین عمل صالح نزد خداوند خدمت به 
خلق و بازکردن گره از کار فروبسته مردم است و این 
»بهره گیری از سرمایه های ایمان مردم برای تولید عمل 
صالح« توصیه مهم رهبر انقالب اسالمی به مناسبت سی 

و سومین سالگرد رحلت امام خمینی)ره( بود.

عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان:

 خدمت به مردم
بهترین عمل صالح است

گفت وگوی روز مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان با 
اشاره به برپایی نمایشگاه سراسری هنرهای 
مردمی، سوغاتی با طعم مهارت در اصفهان 
گفت: ترویج ایده پردازی، خالقیت و نوآوری 
در بین تمام افراد جامعه بویژه جوانان از 
اهداف و تاثیرات برپایی این نمایشگاه است. 
نمایشگاه سراسری »هنرهای مردمی، 
سوغاتی با طعم مهارت« به مناسبت 
هفته صنایع دستی از ۱۹ تا ۲۷ خرداد 
در باغ غدیر اصفهان برپا می شود. آرش 
اخوان طبسی در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه این نمایشگاه با همکاری اداره کل 
فنی و حرفه ای و شهرداری اصفهان برپا 
می شود، افزود: در این نمایشگاه هنرجویان 
رشته های صنایع دستی، صنایع غذایی، 
کشاورزی، پوشاک، صنایع چوب، چرم 
و سایر رشته های مهارتی از استان های 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان، البرز، 
کرمانشاه و هرمزگان، آثار خود را در معرض 

دید عموم قرار می دهند.
وی اظهار داشت: در راستای پیاده سازی 
نظام آموزش دوگانه، مهارت آموختگان 
مراکز دولتی فنی و حرفه ای اصفهان شامل 
مراکز خواهران دهنو، زینبیه اصفهان، 
خمینی شهر، خوراسگان و مرکز صنایع 
غذایی و کشاورزی اصفهان، محصوالت 
خود را در این نمایشگاه به صورت سفارش 

محور عرضه می کنند.
مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان افزود: 
این نمایشگاه به دنبال معرفی فرهنگ غنی 
ایرانی، اشتغالزایی بانوان هنرمند، ایجاد 
اشتغال پایدار، توسعه مشاغل خانگی و 

ایجاد اشتغال پایدار است.
 وی با بیان اینکه سبک آموزش در فنی و 
حرفه ای با دیگر نظام های آموزشی متفاوت 
است، گفت: الزمه موفقیت مربیان شاغل در 
فنی و حرفه ای تسلط بر دانش عملی عالوه 
بر دانش کالسیک است. اخوان طبسی 
افزود: در زمان حاضر اصفهان به عنوان 
اولین استان، آموزش ها را به سمت سفارش 
محوری منطبق بر نیاز بازارکارسوق داده 
است. وی همچنین با بیان اینکه در نظام 
دوگانه می توان ۷۰ درصد آموزش ها را 
در محیط کار واقعی )نظام استاد شاگردی 
نوین( اجرا کرد گفت: مهارت آموزی حلقه 
مفقوده بین محیط علمی و کار است و الزمه 
آن حضور واحدهای صنفی و صنعتی و 
شرکتهای دانش بنیان به عنوان شرکای 
مهارتی است. مدیرکل فنی و حرفه ای 
اصفهان در ادامه بر برپایی این گونه 
نمایشگاه ها بمنظور عرضه آثار هنرجویان 
در محیطی عمومی و ترویج فرهنگ کار و 
تالش و مهارت در جامعه تاکید کرد. اداره 
کل آموزش و فنی حرفه ای استان اصفهان 
با برخورداری از ۵3 مرکز دولتی و کارگاه، 
۴۶ کارگاه صنایع و اصناف، ۲۲۵ کارگاه 
ثابت شهری، ۴۷ کارگاه مدیریت مهارت 
آموزی و مشاوره شغلی، ۱۴۹ کارگاه سیار 
شهری، ۱۱۴ کارگاه جوار روستایی، ۵۲ 
کارگاه جوار پادگان، ۵3 کارگاه جوار زندان، 
۲۷۰ کارگاه صنایع ضمن کار و یک هزار 
و ۸۰۰ آموزشگاه شامل ۲3۱ آموزشگاه 
ویژه زنان، ۵3 آموزشگاه ویژه مردان، ۸۸ 
آموزشگاه ۲ منظوره و 3۶۲ آموزشگاه آزاد 

فعال است.

نمایشگاه مهارتی هنرهای 
 مردمی مروج ایده پردازی

در جامعه

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان 
مطرح کرد:

 خبر روز
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مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اعالم کرد: ۱۰ هزار 
هکتار از باغ های استان، امسال در معرض تنش آبی قرار دارد که رسیدگی به 
آنها برای جلوگیری از خشک شدن در اولویت اقدامات ما قرار گرفته است. 
احمدرضا رییس زاده، با بیان اینکه مساحت باغ های استان اصفهان ۸۵ هزار و 
۴۰۰ هکتار است، افزود: سال قبل حدود ۴۰ هزار هکتار معادل نیمی از آنها با 
تنش آبی روبه رو بود اما این چالش امسال کاهش یافته است. وی اضافه کرد: 
در سال ۱۴۰۰ وضعیت خشکسالی تا حدی پیش رفت که برای نجات درختان، 
آبیاری سیار در چند نوبت انجام گرفت، اما امسال با توجه به برنامه ریزی برای 

تخصیص آب از رودخانه زاینده رود در نوبت های مختلف، خطر نابودی باغ ها 
کاهش یافت.

رییس زاده با اشاره به به تداوم خشکسالی در استان و بهار کم بارش سال جاری 
تصریح کرد: از همین رو توسعه باغ نخواهیم داشت اما حفظ باغ های موجود 

استان اهمیت باالیی دارد و بطور جدی این کار را دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اصالح باغ، بهبود کیفیت محصوالت و اقداماتی 
که سبب افزایش بهره وری و تولید می شود از دیگر برنامه هایی است که در 

ماه های پیش رو دنبال خواهیم کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: از وسعت کل 
باغ های استان، ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مربوط به گلخانه هاست و هفت هزار و 

۸۰۰ هکتار نیز به مزارع کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: پیش 
بینی می شود امسال بالغ بر ۹3۸ هزار ُتن انواع محصوالت باغی و گلخانه ای 
در استان برداشت شود. به گزارش ایرنا، استان اصفهان دارای ۵۶۴ هزار هکتار 
اراضی کشاورزی است که بدلیل کمبود منابع آبی، حدود ۲۰۰ هزار هکتار از 

این اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و باغی رفته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

۱۰ هزار هکتار 
از باغ های استان 

اصفهان در معرض 
تنش آبی قرار دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

آب تانکرهای غیرمجازبه پارک ملی کاله قاضی اصفهان اختصاص می یابد
عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

کمپین »نما« با رویکرد بهره وری انرژی اجرایی می شود



جهـــــــان

Isfahan News

 ندا توکلی   آیت اله ســید احمد حســینی 
خراســانی عضو فقهای شــورای نگهبان با 
اشــاره به جایگاه واالی امام رضا )ع(، گفت: 
یکی از معتبرترین کتاب های روایی ما، »من 
الیحضره الفقیه«، اثر ارزشــمند جناب شیخ 
صدوق است که در این کتاب، »زیارت جامعه 
کبیره«، با اسناد مربوط به آن، نقل شده است 
این زیارتنامه، منشور جاودانه امامت و والیت 
و گنجینه با عظمت معارف عقیدتی ماست. در 
این متن، در وصف ائمه معصومین و از جمله 
امام رضا علیهم السالم، می خوانیم: ذات شما 
بزرگواران، آقایی، کرامت و بزرگی است و شما، 
سرسلسله و سرآمد کریمان عالم خلقت هستید.

وی افـزود: هرکس همراه و در مسـیر خاندان 

عصمـت و طهـارت علیهم السـالم باشـد، 
سـعادتمند و نجات یافته خواهد بود و هرکس 
از راه و مسـیر آن هـا فاصلـه بگیـرد و از آن 
چراغ هـای هدایت جـدا شـود، از هـر فیضی 
محـروم خواهـد شـد. عضـو فقهای شـورای 
نگهبـان تصریـح کـرد: دربـاره عظمـت، 
رأفـت و فضیلت حضـرت ثامن الحجـج )ع(، 
اخبـار فـراوان و متواتـری داریم که بـا اندک 
جسـت وجویی در متـون روایـی، می تـوان بر 
آن ها دسـت یافـت. جناب شـیخ صـدوق، در 
جلـد دوم کتـاب شـریف »عیـون اخبارالرضا 
)ع(«، از شـخصی به نـام ابراهیم بـن عباس 
نقـل می کنـد کـه گفـت، هرگـز ندیـدم کـه 
آن حضرت حتـی در حـّد یک کلمه بر کسـی 

جفا کرده باشـد. آن امـام بزرگوار، اهل سـخا 
و بخشـش بود. آیت اهلل خراسـانی با اشاره به 
سـاخت یک فیلم فیلم موهن علیـه امام رضا 
)ع( و شـهر مقـدس مشـهد، تاکید کـرد: این 
روزهـا شـاهد اتفاقاتی هسـتیم کـه قلب هر 
مسـلمان آزاده ای را بـه درد مـی آورد. جفـا و 
گسـتاخی در حق حضرت امام رضا )ع( و حرم 
مقدس ایشـان در یک فیلم سـینمایی موهن 
و حمایـت غربی هـا از ایـن فیلـم، جسـارتی 
بی سابقه است که متأسفانه شـاهد آن بودیم. 
ریشـه ایـن جسـارت بـه کجـا بازمی گـردد؟ 
وی خاطـر نشـان کـرد: در طول تاریـخ، همه 
معصومیـن و از جمله امـام رضـا )ع(، به جرم 
مردم دوسـتی، اسـالم خواهی، عدالت طلبـی 
و ایسـتادن در برابـر سـتمگران، بـا انـواع 
تهمت ها و دسیسـه ها روبـه رو می شـدند. در 
روایتـی از امـام رضـا )ع( داریم کـه اهل بیت 
عصمـت و طهـارت )ع(، بـه جرم ادامـه دادن 
راه حـّق رسـول خدا )ص(، 80 سـال گرفتـار 
دشـمنی ها و توهین هـای معانـدان بوده انـد. 
عضـو فقهـای شـورای نگهبـان همچنیـن 
گفـت: افـرادی کـه امـام )ع( و مکتـب او را 
مانعـی بـر سـر راه کسـب منافـع نامشـروع 
و غیرانسـانی خـود می دیدنـد، آن وجـود 
مقدس را در معـرض جفا و آزار قـرار می دادند 
و پـس از شـهادتش نیـز، همیـن رویـه را در 
مـورد پیـروان آن حضـرت در پیـش گرفتند. 

آن چـه امـروز و در زمانـه خودمان شـاهد آن 
هسـتیم، چیزی جدای از آن رویکرد نیسـت. 
آیـت اهلل خراسـانی اضافـه کـرد: دشـمنان 
اسـالم، بـا سیاسـت های تبلیغاتـی و پیچیده 
در عرصه هـای گوناگـون اقتصـادی، نظامی 
و فرهنگـی، بـه دنبـال منافـع نامشـروع 
خودشـان هسـتند و هرکـس را کـه در برابـر 
خـود ببیننـد، آمـاج همـان آزارهـا، تهمت ها 
و محدودیت هـا قـرار می دهنـد. وی افـزود: 
بدانید کـه امـروز، همه دنیـای کفـر و نفاق با 
هـم متحد شده اسـت کـه جبهـه اسـالم را با 
شکسـت روبـه رو کند؛ یعنـی جبهـه ای را که 
در برابر مطامع شـیطانی آن ها، سّدی محکم 
ایجـاد کرده اسـت. بـرای ایـن منظـور پلیـد 
نیز، بـه سـراغ باورهـای اعتقـادی و معرفتی 
مسـلمانان و به ویژه جوانان مسـلمان رفته اند 
و می خواهنـد بـه هـر شـکل ممکـن، آن هـا 
را زیـر سـؤال ببرنـد و بـه عبـارت گویاتـر، 
فضیلت هـا را کم رونـق کننـد و بـه بی حیایی 
دامـن بزننـد؛ ایـن بی حیایـی، سـرآغاز ذلت 
و شکسـت و درنهایـت نابـودی یـک ملـت 
اسـت. عضو فقهـای شـورای نگهبـان ادامه 
داد: بـه همیـن دلیل طـی روزهـای اخیـر، با 
آن عمل قبیـح، دل میلیون ها انسـان با ایمان 
را بـه درد آورده انـد و گروهی بـه بهانه تجلیل 
از هنـر، نه فقـط هنـر را بی آبـرو کـرده، بلکه 
شـرف، عزت و حیـا را هم زیـر پا گذاشـته اند. 

تردیـد نکنید کـه هـدف این هـا، دشـمنی با 
نظـام جمهـوری اسـالمی و مردم مسـلمان، 
شـهیدپرور و آزاده ایـران اسـت؛ ملتـی کـه 
با تأسـی بـه ائمـه معصومیـن )ع( و در سـایه 
اسـالم و والیـت فقیـه، بـه عزتـی کم نظیـر 
رسـیده و شـاخ شـیاطین را شکسـته، طبیعی 
اسـت کـه این ها، از سـر حقـد و کینه، دسـت 
به چنیـن اعمال شـنیعی بزنند و بـا حمایت از 
رفتارهای هنجارشکنانه مشتی فریب خورده، 
برای اسـالم و ارزش های واالی آن، شمشیر 
را از رو ببندنـد و آن قـدر گسـتاخ شـوند کـه 
به سـاحت قدسـی حضـرت امـام رضـا )ع(، 
شـهرمقدس مشـهد و مـردم شـریف و عزیز 
این شـهر، جسـارت کنند. آیت اله خراسـانی 
اضافـه کـرد: در این جا، بایـد به نکتـه مهمی 
اشـاره کنـم؛ این کـه ایـن روزهـا، در برخـی 
نقاط، مـردم نسـبت بـه عملکرد مسـئوالن، 
اعتراضـات به حقـی دارنـد و رفـع کاسـتی ها 
را مطالبـه می کننـد، هیـچ ارتباطـی بـه این 
بی حیایی هـا نـدارد. کسـانی کـه بـه دنبـال 
موج سـواری در ایـن شـرایط هسـتند، انـگار 
فرامـوش کرده انـد که انقـالب ما، بـا تالش 
و فـداکاری همین مردم بـه ثمر رسـید، انگار 
فرامـوش کرده انـد که همیـن مردم شـریف 
در خوزسـتان، روز قـدس امسـال، چگونـه 
بـه میـدان آمدنـد و بـا آرمان هـای انقـالب 

اسـالمی تجدیـد عهـد کردند.

 در حالـت ایـده آل بهترین راه زود بـه رختخـواب رفتن و زود 
از خواب بیدار شـدن و سـپس داشـتن روزی پربرکت و پربار 
اسـت. امـا برخـی شـرایط خـاص از جملـه وظایف شـغلی، 
بچـه داری و غیره ممکن اسـت بـر این رونـد تأثیـر بگذارند. 
خوابیـدن 2 بُعـد مهـم دارد: یکی مـدت زمان خواب اسـت و 
یکی داشـتن یـک چرخـه ثابت. بـه منظـور حفظ سـالمتی 

بـدن داشـتن خـواب کافی بسـیار مهم اسـت.
• بهترین زمان و ساعات برای خوابیدن

در حالـت ایـده آل باید زود بـه رختخـواب برویـد و صبح زود 
نیز بیدار شـوید. ایـن رونـد از نظـر بیولوژیکی بهتریـن الگو 
برای تطبیـق الگوی خواب با خورشـید اسـت. ممکن اسـت 
به طـور طبیعـی پـس از غـروب آفتـاب و تاریک شـدن هوا 

احسـاس خواب آلودگـی کنیـد.
• عملکرد ریتم شبانه روزی

ریتـم شـبانه روزی بـه چرخـه خـواب و بیـداری مغـز گفته 
می شـود. در واقـع ریتـم شـبانه روزی همـان سـاعت 
داخلی بـدن اسـت. همـه در یـک دوره زمانی 24 سـاعته در 
زمان هـای مشـخصی، افـت طبیعـی هوشـیاری و افزایـش 
بیـداری را تجربـه می کنند. افـراد معمـواًل در دو زمان خواب 
آلودتریـن حالـت خـود را تجربـه می کننـد: بین سـاعت 1 و 
3 بعـد از ظهـر و بیـن سـاعت 2 تـا 4 بامـداد. هرچـه کیفیت 
خواب فرد بیشـتر باشـد، احتمـال احسـاس خواب آلودگی او 
در طـول روز خیلی کمتر اسـت. بعـالوه، ریتم شـبانه روزی، 
باعـث تنظیم چرخه خـواب و بیـداری صبحگاهی می شـود. 

هنگامی که عـادت کنید هـر روز رأس یک سـاعت بخوابید 
و سـر سـاعتی معینی از خواب بیـدار شـوید، مغز نیـز به این 
روال عـادت می کنـد. بـه ایـن ترتیـب، شـب ها راحت تـر به 
خواب رفتـه و صبح هـا نیـز قبل از بـه صـدا در آمـدن آالرم 
بیـدار خواهیـد شـد. در صورتی کـه چرخـه خـواب و بیداری 
معینـی نداشـته باشـید، و در طول هفتـه در سـاعات مختلف 
به خـواب رفتـه و از خـواب بیـدار شـوید، ریتم شـبانه روزی 
نامتعـادل شـده و ممکن اسـت در طـول روز مدام احسـاس 

خواب آلودگـی کنیـد.

www.healthline.com/health/best-time-to- 
sleep#summary

عضو فقهای شورای نگهبان:

توهین به امام رئوف قلب مسلمانان را به درد آورده است

 امین رضایی  طی روزهای گذشته و به استناد 
آنچه در خبرگزاری ها آمده است گویا روسیه سبب 
خیر شد چرا که انگار آمریکا از تحریم های نفتی 
ایران و ونزوئال چشم پوشی کرده است تا بتواند 
فشارهای وارد شده به بازار جهانی نفت را کمی 

بکاهد.
• مجوز خرید محدود نفت ونزوئال برای 
»انی« ایتالیا و »رپسول« اسپانیا صادر شد

منابع مطلع به رویترزگفتند شرکت های نفتی 
همچون »انی« ایتالیا و نیزشرکت »رپسول« 
اسپانیا می توانند ازماه آینده به صورت محدود 
ازونزوئال نفت خریداری کنند. دولت بایدن در 
آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره و همزمان با 
افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی در بازار 
جهانی و داخلی آمریکا، از تحریم های نفتی ایران و 
ونزوئال چشم پوشی می کند و اجازه محدود می دهد 
نفت این دو کشوری که پیشتر تحریم کرده، به بازار 

وارد شود.
• احتمال روی خوش نشان دادن به نفت 

ایران
شبکه خبری »بلومبرگ« در گزارشی به نقل از 
یک مقام ارشد بزرگ ترین شرکت خصوصی 
بازار نفت جهان، گفت احتمااًل دولت بایدن برای 
کاهش قیمت نفت و کنترل بیشتر بر بازار جهانی 
نفت، اجازه دهد نفت ایران طی ماه های آتی به 

بازار وارد شود.
این در حالی است که مذاکرات احیا برجام از 
فروردین ماه امسال متوقف شده و چشم انداز توافق 
احتمالی بین ایران و آمریکا بر سر احیای برجام به 
دلیل پافشاری دولت بایدن بر مواضعی چون عدم 
خارج کردن نام سپاه از لیست گروه های تروریستی 

دولت آمریکا، تیره و تار شده است.
در این رابطه پایگاه خبری عصرایران به نقل از 
بلومبرگ می نویسد که »مایک مولر« رییس 
بخش آسیایی شرکت »ویتول« بزرگ ترین شرکت 
خصوصی بازرگانی نفت جهان که روزانه بیش 
از 7.5 میلیون بشکه نفت خام را در سراسر جهان 

خرید و فروش می کند؛ نوشت با توجه به در پیش 
بودن انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر، 
دولت بایدن احتماالً تصمیم بگیرد چشم بر صادرات 
نفت ایران ببندد تا قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا 
نکند. او گفته در صورت احیای برجام، ایران روزانه 
500 هزار تا یک میلیون بشکه نفت بیشتر روانه 
بازار خواهد کرد. ایران همچنین بیش از 100 میلیون 
بشکه نفت ذخیره بدون مشتری دارد که می تواند 
سریع تر وارد بازار کند. این حجم از نفت می تواند 
تأثیر بِِسزایی در مهار قیمت جهانی آن داشته باشد.

به نوشته بلومبرگ، با وجود اینکه جمهوریخواهان 
و برخی دموکرات ها با لغو تحریم های ایران 
مخالف اند، اما دولت بایدن برای کاهش قیمت 
بنزین در آمریکا که به حدود 5 دالر برای هر گالن )3 
و نیم لیتری( رسیده، تحت فشار قرار دارد و بر همین 
اساس ممکن است چشم بر روی تحریم نفتی ایران 
ببندد تا قیمت های جهانی نفت و فرآورده های نفتی 

طی ماه های پیش رو و در آستانه انتخابات میاندوره 
ای کنگره باالتر نرود. ازسوی دیگردولت آمریکا به 
شرکت های خاص نفتی از اروپا مجوز محدود و 
مشروط واردات نفت از ونزوئال به جای نفت روسیه 

را داده است.
• نفت ونزوئال جایگزین بخشی از نفت 

چین
در همین رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد آمریکا قصد دارد به منظور 
جایگزین کردن بخشی از نفت روسیه برای 

صادرات نفت ونزوئال به اروپا مجوز صادر کند.
بر اساس این گزارش، منابع مطلع به رویترز گفتند 
شرکت های نفتی همچون »انی« ایتالیا و نیز 
شرکت »رپسول« اسپانیا می توانند از ماه آینده به 
صورت محدود از ونزوئال نفت خریداری کنند. پس 
از آغاز جنگ اوکراین هیاتی از جانب دولت آمریکا 
به منظور رایزنی بر سر ورود دوباره نفت ونزوئال به 

جای نفت روسیه به بازار جهانی راهی کاراکاس شده 
بود. دولت چپگرای ونزوئال از متحدان بسیار نزدیک 
دولت والدیمیر پوتین رییس فدراسیون روسیه 
محسوب می شود. بر اساس اعالم منابع مطلع، یکی 
از مهم ترین پیش شرط های آمریکا برای موافقت با 
صادرات محدود نفت ونزوئال این است که این نفت 
فقط برای مصرف در اروپا در نظر گرفته شود و در 

بازار دیگری فروخته نشود.
• صدور امکان همکاری محدود شرکت 
)PDVSA( برای بازپرداخت بدهی یا 

پرداخت سود سهام معوقه
همچنین شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئال 
)PDVSA( که با دو شرکت اروپایی همکاری های 
مشترکی دارد تنها می تواند از منابع حاصل از 
فروش نفت خود به شرکت های نفتی اروپایی، 
برای بازپرداخت بدهی یا پرداخت سود سهام معوقه 

استفاده کند.
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حزب محافظه کار بریتانیا اعالم کرد که ادامه رهبری بوریس جانسون، نخست وزیراین 
کشوردرحزب با جمع آوری امضاهای مورد نیاز برای این امر به رأی گذاشته خواهد شد. 
بوریس جانسون در صورت شکست دراین رأی گیری مقام رهبری حزب محافظه کار 
و در نتیجه ریاست دولت را ازدســت خواهد داد. درمقابل اواگر بتواند رهبری حزب 
محافظه کار را حفظ کند تا یک سال دیگرامکان به چالش کشیدن رهبرش ای در حزب 
وجود نخواهد داشت. مخالفان بوریس جانسون در حزب محافظه کار برای به چالش 
کشیدن رهبری او درحزب به جمع آوری 54 امضا از میان نمایندگان حزب در مجلس 
عوام نیاز داشتند. رئیس کمیته 1۹22 در حزب محافظه کار که مسئول دریافت نامه های 

نمایندگان است صبح روز دوشنبه اعالم کرد که 54 امضا برای برگزاری انتخابات درون 
حزبی برای تعیین سرنوشت بوریس جانسون جمع آوری شده است. نخست وزیر بریتانیا 
طی چند ماه گذشته به دلیل برگزاری چند جشن در دفترش در دوران شیوع ویروس 
کرونا تحت فشار قرار داشت. رأی گیری در حزب محافظه کار برای تعیین سرنوشت 
بوریس جانسون قراراست غروب روز دوشنبه انجام شود. 35۹ نماینده محافظه کار 
در مجلس عوام در این رأی گیری شرکت خواهند کرد. بوریس جانسون برای حفظ 
مقامش به رأی 180 نماینده حزبش نیاز دارد. دفترنخست وزیر بریتانیا در واکنش به حد 
نصاب رسیدن امضاهای مورد نیاز برای رأی گیری در حزب محافظه کاراعالم کرد که 

این رأی گیری را »فرصتی« برای پایان جنجال بر سر جشن های برگزار شده در محل 
کار بوریس جانسون می داند.

نخست وزیر بریتانیا پیش از این گفته بود که »مسئولیت کامل« رسوایی جشن های 
برگزارشده دردفترش را که به »پارتی گیت« معروف شده است می پذیرد. اوبا این حال 
کناره گیری ازمقام رهبری حزب و نخست وزیری را رد کرده است. حزب محافظه کار 
بریتانیا درصورت شکست بوریس جانسون دررأی گیری باید برای تعیین رهبرجدید 
خود انتخابات برگزارکند. انتظار می رود که در این صورت تعدادی از وزرای کنونی کابینه 

بوریس جانسون نامزد رهبری حزب و جانشینی او شوند.

بوریس جانسون 
به لبه پرتگاه رسید 
ولی نیفتاد 

دردسرهای »پارتی گیت« برای 
ترامپ بریتانیا

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

یک مقام مسئول در بورس خبر داد:

واریز سود سنواتی ۲۴ 
شرکت به حساب یک 

میلیون سهامدار

خبرگـزاری یونهاپ کـره جنوبی به نقـل از ارتـش کره جنوبـی اعالم کرد 
ایـن اقـدام نمایشـی از »توانایـی و آمادگـی بـرای انجام حمـالت دقیق« 
علیـه منبـع پرتـاب موشـک های کـره شـمالی یـا مراکـز فرماندهـی و 

پشـتیبانی است.
خبرگـزاری یونهـاپ کـره جنوبـی بـه نقـل از مقامـات ارتش این کشـور 
اعالم کرد که اقدام موشـکی روز دوشـنبه نمایشـی از »توانایـی و آمادگی 
بـرای انجـام حمالت دقیـق« بر ضـد سـکوهای پرتـاب موشـک در کره 
شـمالی و یـا علیـه مراکـز فرماندهـی و پشـتیبانی نیروهـای نظامـی این 

کشـور بوده اسـت.
سـئول در حالـی با اقدام مشـترک بـه همـراه متحـد نزدیک خـود ایاالت 
متحده در صدد مهار و مقابله با تهدیدهای موشـکی و هسـته ای همسـایه 
شـمالی اسـت کـه پیونگ یانـگ بـه تازگـی بـدون نادیـده گرفتـن ایـن 

هشـدارها اقـدام بـه تشـدید آزمایش های موشـکی خـود کرده اسـت.
یون سـوک یول، رئیـس جمهـوری کره جنوبی که ماه گذشـته بـه قدرت 
رسـید قول داده اسـت که موضع سـخت تری نسـبت به تهدیدهـای کره 

شـمالی اتخاذ کند.
وی که مـاه مه در جریـان مالقات بـا جو بایـدن، رئیس جمهـوری آمریکا 
در سـئول بر سـر برپایی رزمایش های مشـترک بیشـتر و ارتقای شـرایط 
بازدارندگـی به توافق رسـیده بـود اطمینـان داده اسـت کـه در حفاظت از 
جان و مال مردم کشـورش کوچکتریـن روزنه ها را نادیـده نخواهد گرفت.

آقای یول در این خصوص هشـدار داده اسـت که دولت تحـت هدایت وی 
در مقابل تهدیدهای کره شـمالی بسـیار جدی اسـت و به هرگونه تحریک 

همسایه شـمالی به شدت پاسـخ خواهد داد.
وی که در جریان مراسـم یابود جنگ در سـئول سـخن می گفـت در ادامه 
تاکید کرد کـه برنامه های هسـته ای و موشـکی کره شـمالی به سـطحی 
رسـیده اسـت که نه تنها شـبه جزیره کره بلکه صلح در شـمال شـرق آسیا 

و جهـان را تهدیـد می کند.
رئیس جمهـوری کره جنوبی سـپس یادآور شـد که کشـورش »بـه ایجاد 
قابلیت هـای مهم امنیتـی و عملی و نیـز مقابله بـا تهدیدهای هسـته ای و 

موشـکی شـمال ادامه خواهد داد.«
ایـاالت متحـده و کـره جنوبـی بـه طـور منظـم و برنامه ریـزی شـده 
تمرین هـای نظامـی مشـترکی را برگـزار می کنند کـه اغلب باعث خشـم 

مقامـات کـره شـمالی می شـود.
این دو کشـور متحد در سـحرگاه روز دوشـنبه، سـاعاتی پس از انتشار خبر 
آزمایش موشـکی تـازه کره شـمالی، به مـدت 10 دقیقـه اقدام به شـلیک 

هشـت موشـک زمین به زمین از سـامانه های موشـکی خـود کردند.
فرماندهی منطقه هند و اقیانوسـیه ارتـش ایاالت متحده ضمـن تأیید این 
تمریـن نظامی مشـترک اعالم کـرد که یک موشـک از جانب این کشـور 

و هفت موشـک دیگر از سـامانه های کره جنوبی شـلیک شـده است.
در بیانیـه فرماندهـی ارتـش آمریکا بر تـالش مشـترک و اتحاد سـئول و 
واشـنگتن در جهت پشـتیبانی و حمایت از صلح و رفاه در شـبه جزیره کره 

و سراسـر اقیانوس هند و آرام تاکید شـده اسـت.
ایـن دومین اقـدام تالفـی جویانه مشـترک ایـاالت متحده و کـره جنوبی 
در برابـر آزمایش هـای موشـکی کره شـمالی طی چنـد هفته اخیر اسـت.

پیونگ یانگ پیش تـر در ماه مـه، بالفاصله پس از سـفر جو بایـدن، رئیس 
جمهور آمریکا به منطقه دسـت به آزمایش هـای تازه موشـکی زده بود که 

با اقدامی مشـابه از جانب سـئول به این اقدام پاسـخ داده شد.
از سـوی دیگر رسـانه های ژاپن نیز از برپایی یک رزمایش مشـترک میان 
نیروهـای دفـاع از خـود در ایـن کشـور و نظامیـان آمریکایی در پاسـخ به 

آزمایش های موشـکی اخیـر پیونگ یانـگ خبـر داده اند.
خبرگزاریـان اچ کـی ژاپن بـا اعالم ایـن خبر بـه نقـل از وزارت دفـاع این 
کشـور اعـالم کـرد یـک ناوشـکن مجهـز بـه سـامانه راداری پیشـرفته 
ای جیـس متعلق بـه ارتـش ژاپـن روز یکشـنبه در ایـن رزمایش شـرکت 

کـرده اسـت.
اشـتراک گذاری و تبادل اطالعـات از جمله دیگر محورهـای این رزمایش 
نظامی مشـترک نظامی بوده اسـت که طی آن دسـت کم شـش موشـک 
از سـه یا چهار نقطه شـلیک شـدند و جت های جنگنده ژاپـن و آمریکا نیز 

برای انجام عملیـات به پـرواز درآمدند.
منبع : یورونیوز 

سئول و واشنگتن در پاسخ به اقدام تازه پیونگ یانگ در 
آزمایش هم زمان هشت موشک بالیستیک روز دوشنبه 
از شلیک هشت موشک زمین به زمین خبر دادند. این 
آزمایش موشکی که روز دوشنبه با شلیک هشت موشک 
به سوی سواحل شرقی کره جنوبی انجام شده درپاسخ 
به اقدام روز یکشنبه پیونگ یانگ در آزمایش هم زمان 
هشت موشک بالیستیک و شلیک آنها در چهار جهت 

مختلف صورت گرفته است.

گزارش ویژه

کره جنوبی و آمریکا با هشت شلیک به کره شمالی 
پاسخ دادند؛

موشک جواب موشک

مدیراداره پرداخت سود شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
از پرداخت سود سنواتی و حق تقدم استفاده 
نشده 24 شرکت به حساب بیش از یک میلیون 
سهامدار خبر داد. محسن عبدی در مورد 
وصول سودهای رسوب شده سهامداران در 
شرکت های سرمایه پذیر افزود: از ابتدای امسال 
تا نیمه خردادماه، بیش از 2 هزار و 380 میلیارد 
ریال سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده 24 
ناشر )شرکت بورسی و فرابورسی( از طریق 
اطالعات سامانه سجام به حساب یک میلیون 
و ۶۹ هزار و 74۶ سهامدار واریز شده است که 
در بین 4 مورد از پرداختی ها به حق تقدم استفاده 
نشده، تعلق دارد. وی در مورد مرحله سوم توزیع 
سود به سهامداران سهام عدالت، اظهار داشت: 
بر اساس آخرین اطالعات شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، حدود یک میلیون و 800 هزار سهامدار 
سهام عدالت همچنان با مشکل شبای معتبر 
بانکی روبه رو هستند. مدیر اداره پرداخت سود 
سمات ادامه داد: این افراد می توانند مشکل 
شماره شبای معتبر بانکی خود را با مراجعه به 
سامانه سهام عدالت و یا سامانه جامع اطالعات 
مشتریان )سجام( برطرف کنند و در فهرست 
مرحله سوم توزیع سود سهامداران سهام عدالت 

قرار گیرند.
اسامی شرکت هایی که سود سنواتی سهامداران 
خود را تاکنون پرداخت کردند، به شرح زیر است: 
شرکت های سرمایه گذاری پردیس )سهام و 
حق تقدم استفاده نشده(، بیمه حکمت صبا، 
بیمه نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
)حق تقدم استفاده نشده(، سیمان درود، بورس 
انرژی، سرمایه گذاری خوارزمی، داروسازی 
فارابی )حق تقدم استفاده نشده(، سرمایه 
گذاری توسعه گوهران امید، فوالد آلیاژی 
ایران، کشتیرانی دریای خزر، بانک کارآفرین، 
سرمایه گذاری بوعلی، گوره توسعه مالی مهر 
آیندگان، پست بانک، سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی، تأمین سرمایه بانک ملت )حق 
تقدم استفاده نشده(، سرمایه گذاری توسعه ملی، 
سرمایه گذاری صنعت بیمه، جنرال مکانیک و 
بانک ملت سجام یک سامانه زیر ساختی برای 
شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن این 
بازار اعم از سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران 
نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه 
اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس 
از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به 
دریافت خدمات مبتنی بر داده های تأیید شده 
خواهند بود. بر اساس این گزارش، از طریق این 
سامانه اطالعات هویتی، شماره حساب، شماره 
موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد 
ثبت می شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی 
به دریافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد. 
www. سهامداران می توانند با مراجعه به سایت

sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به 
صورت الکترونیکی انجام دهند.

فرصت ها و کارکردهای پنهان یک نبرد!
احتمال چشم پوشی آمریکا ازتحریم های نفتی ایران و ونزوئال؛

بهترین زمان برای خوابیدن و بیدار شدن

چقدر و چه وقت خوابیدن مناسب است؟



 دکتر زهـره رجبی  عـادت رفتاری اسـت که شـما 
برای انجـام آن نیاز به دوباره فکرکردن ندارید. بسـیاری 
از عـادات، شـما را قادر می سـازد تـا فعالیت هایـی مانند 
دوش گرفتـن و مسـواک زدن را انجام دهید. عـادات بر 
زندگی شـما تأثیر مسـتقیم دارد، عـادات خـوب نتیجه 
خوب و عـادات بـد نتیجه بـد در پـی دارد. بـرای همین 
بـه عـادت خـوب روزانـه بـرای موفقیـت فکر کنیـد تا 
نتیجه بهتری در مسـیر موفقیـت زندگی خـود بگیرید.

همه عاداتی دارند که هـر روز تعدادی فعـال یا غیرفعال 
می شـوند. ایـن عـادات بـه سـه گـروه طبقه بنـدی 

می شـوند: 
عادت هایـی که به سـختی بـه چشـم می آیند؛ زیـرا به 
روتین زندگی شـما تبدیل شـده اند: مانند مسـواک زدن 

یا لباس پوشـیدن.
عادات خوب بـرای موفقیت بیشـتر: مانند تغذیه سـالم، 

ورزش و خوانـدن کتاب.
عاداتـی که مضـر هسـتند: ماننـد بـه تعویـق انداختن، 

سیگارکشـیدن یـا پرخـوری.
عـادات خـوب چیسـت؟ عادت هـای خـوب آن هایـی 
اسـت که شـما را به زندگی بهتـر نزدیک تـر می کنند و 
برای موفقیت و شـاد بودن ضروری هسـتند. بااین حال، 
بـه همـان انـدازه کـه عادت هـا مهـم هسـتند، نیـاز به 
خودآگاهی دارد. درحالی که بیشـتر تاکیـد بر عادت های 
بد برای ترک کردن اسـت. تمرکز بـر عادت های خوب 
برای داشـتن و گنجانـدن آن در برنامه روزانـه، به همان 

انـدازه مهم اسـت. 
• عـادات خوب روزانـه بـرای موفقیت یعنی 

روز خود را با مدیتیشـن آغـاز کنید
مدیتیشـن صبح زود می تواند تأثیر بیشتری داشته باشد. 
این تمریـن ذهنی به شـما کمک می کنـد در زمان حال 
زندگی کنید. در نتیجه، شـما را قادر می سازد در طول روز 
مراقب موقعیت های چالش برانگیز باشـید. در طول روز 
ممکن اسـت عوامل اسـترس زا متفاوتی را تجربه کنید 
که بـا مدیتیشـن می توانید آرامـش خود قبـل از برخورد 
با چالش ها را به دسـت آورید. مدیتیشـن به شـما کمک 
می کند تـا اسـتراتژی ها را طراحی کنیـد و خالقانه فکر 
کنید. اگـر می خواهیـد بـا آن چـه در زندگی شـما مهم 
اسـت ارتباط برقرار کنید، تمرین مدیتیشـن را به عنوان 

یک عـادت پـرورش دهید.
• »برای آنچـه دارید سپاسـگزار باشـید« از 
عـادات خـوب روزانه بـرای موفقیت اسـت

این کـه زمان زیـادی را به نداشـته هایتان فکر می کنید، 
چنـدان غیرمعمول نیسـت. بسـیاری ها چنین هسـتند. 
آن ها زمان زیـادی را بـه فکرکـردن در مـورد چالش ها 
و مشـکالت دلهره آورشـان صـرف می کننـد و ایـن 
باعـث می شـود ناامید شـوید. تنهـا راهبردی کـه برای 
دست کشـیدن از تمرکز بر مشـکالت خود دارید، تمرکز 
روی چیزهایـی اسـت کـه داریـد. قدردانی یک مسـیر 

آزمایش شـده برای موفقیت، سـالمتی و شـادی است. 
تمرکز شـما را از روی چیزهایی که نداریـد به چیزهایی 
کـه داریـد تغییـر می دهـد. سـعی کنیـد فهرسـتی از 
چیزهایی که هـر روز به خاطر آن ها سپاسـگزار هسـتید 
را در یـک دفتر یادداشـت به عنـوان قدردانی بنویسـید. 
یا وقتـی با خانـواده خود به شـام می نشـینید، خـود را به 

سپاسـگزاری از چیزهایـی کـه دارید، عـادت دهید.
• لبخند بزنیـد تا عادت خـوب روزانـه برای 

موفقیـت را تقویت کنید
آیـا می توانیـد قبـل از خواندن ادامـه ایـن مطلب مکث 
کنید و لبخنـد بزنید. لبخند شـما را به موفقیـت نزدیک 
می کند، این چیزی اسـت که بـا علم و تحقیقـات ثابت 
شـده اسـت. وقتی لبخنـد می زنید سـرعت خـود برای 
داشتن زندگی شـادتر را بیشـتر می کنید. اگر می خواهید 
آرامـش روحی، عاطفـی و ذهنی پیدا کنیـد، عادت کنید 
لبخنـد بزنیـد. لبخنـد واقعـی، آن چـه به شـما شـادی 
می بخشـد. لبخند زدن باعـث آزاد شـدن مولکول هایی 
می شـود کـه بـه مبـارزه بـا اسـترس کمـک می کنند. 
وضعیـت فیزیولوژیکـی بدن شـما وضعیت ذهن شـما 
را تعییـن می کنـد. هنگامی کـه ناراحت هسـتید یا اخم 
می کنیـد، ذهن شـما نشـانه های مربـوط بـه ناراحتی و 
افسـردگی را دریافت می کنـد. بااین حـال، هنگامی که 
لبخند می زنید، ذهن شـما سـطح جدیـدی از هیجان و 

نشـاط را احسـاس می کند.
• عـادت خوب زندگـی یعنی صبحانه سـالم 

بخورید
شـروع روز با تغذیه سـالم عـادت خوبی اسـت و بخش 
مهمی از زندگی شـما را تشـکیل می دهـد. بااین وجود، 
بسـیاری ها وعـده صبحانـه را حـذف کرده انـد. اگـر از 
شـنیدن این که صبحانه جزء مهمی از شـروع روز شـما 
اسـت، خسـته شـده اید. در اصـل فقـط از حقیقـت فرار 
می کنید. اگـر می خواهیـد موفق تر شـوید، باید هـر روز 
صبـح را با غذاهای سـالم شـروع کنیـد. اگـر می گویید 
صبح هـا خیلـی عجلـه داریـد، نمی توانـد دلیـل خوبی 
باشـد. بـرای ایجـاد عـادت صبحانـه خـوردن، زودتر از 
خـواب بیـدار شـوید. تـا یـک وعـده صبحانـه مغـذی 

بخوریـد و در طـول روز باانرژی باشـید.
• یکی از عـادات خوب این اسـت 

کـه بـدن و عضـات خـود را 
به صورت روزانـه ورزش دهید
شما مجبور نیسـتید وارد یک رشته 
ورزشـی شـوید یـا وزنه هـای 
آن چنانـی بلنـد کنید. بلکـه باید 
در فعالیت هایی شـرکت کنید 
کـه خـون شـما را بـه جریان 
می اندازد و اکسـیژن بیشتری 
بـه خـون وارد می کنـد و 

اندورفین را به بدن شـما تزریق 

می کنـد. پـس سـعی کنیـد هـر روز حداقـل ۱۵ دقیقه 
ورزش کنیـد. جک دورسـی، مدیرعامل توییتـر، ورزش 
را به عنوان یـک عادت خوب بـرای به حداکثر رسـاندن 
بهـره وری روزانـه خـود می دانـد. او گفته من سـاعت ۵ 
بیـدار می شـوم، ۳۰ دقیقـه مدیتیشـن می کنم، سـه بار 
تمریـن هفت دقیقـه ای انجـام می دهـم. قهوه درسـت 
می کنـم و برنامه روزانـه ام را مـرور می کنـم. همچنین 
گفتـه کـه ایـن روال را هـر روز دنبـال می کند، زیـرا به 
او قـدرت می دهـد تا بهره وری بیشـتری داشـته باشـد.

• زمان خود را مدیریت کنید
یکی دیگـر از عادت هـای خـوب، مدیریت مؤثـر زمان 
اسـت. این مـورد تا حـد زیـادی بـر موفقیت شـما تأثیر 
می گذارد. مدیریـت زمان چیزی اسـت که افـراد موفق 
را از سـایر افراد در سراسـر نقـاط جهان متمایـز می کند. 
زیرا همه ما بـه یک انـدازه زمـان داریم. نحوه اسـتفاده 
از زمان، پتانسیل شـما را برای موفقیت در زندگی تعیین 
می کنـد؛ بنابرایـن چگونـه زمـان خـود را به طـور مؤثر 
مدیریـت می کنیـد؟در ایـن جـا توصیـه جک دورسـی 
آمده اسـت: »من مدیریت زمان خود را بـا برنامه ریزی و 
کارهای روزانه ام انجـام می دهم. ایـن کار به من کمک 
می کننـد تـا حواس پرتی هـا و فعالیت هایـم را کنتـرل 
کنم. اگـر کار یا وظیفـه ای بـا موضـوع آن روز مطابقت 
نداشـته باشـد، آن را انجـام نمی دهـم. ایـن کار باعـث 
سـرعت بـرای همـه افـراد شـرکت اسـت تا پیشـرفت 
خـود را ارزیابـی کنند.« بـرای همه مـا یـک دقیقه هم 

یـک دقیقه اسـت.
• اهـداف روزانـه خـود را نیز بر اسـاس یک 

اصل تعییـن کنید
هرکسـی اهدافـی دارد، چه در تجـارت و چـه در زندگی 
شـخصی اش. حقیقـت ایـن اسـت کـه همـه مـا بـه 
سـمت یک جهت خـاص گرایـش و هدف خـاص قدم 
برمی داریـم. بااین وجـود، درحالی کـه اهـداف بلندمدت 
می تواننـد بـه شـما جهـت دهنـد، ایـن اهـداف روزانه 
شـما هسـتند که به شـما کمـک می کننـد بـه اهداف 
بلندمدت برسـید. ممکن اسـت اهداف بلندمدت انگیزه 
الزم برای ادامه دادن را به شـما ندهند. اما شـما با اهداف 
کوتاه مـدت که نتایـج آن خیلی 

سـریع نمایان می شـود، به اهداف بلندمدت دسـت پیدا 
می کنید. »آنچه به شـما کمـک می کند تا بـه انتظارات 
موردنظـر خـود دسـت یابید، اطمینـان از نتایـج اهداف 

کوچـک روزانه شـما اسـت«.
• به دنبال الهام از دنیای اطراف خود باشید

معمـواًل الهـام گرفتن و داشـتن احسـاس خـوب برای 
مدت زمـان قابـل طوالنـی دشـوار اسـت و زمانـی کـه 
همـه چیـز آن طـور کـه می خواهیـد پیـش نمـی رود، 
دلسـرد می شـوید و می خواهیـد از اهـداف خود دسـت 
بکشـید. یک رویکرد عملـی برای کنتـرل وضعیت این 
اسـت که هـر روز به خودتـان الهـام دهیـد. وقتی صبح 
از خواب بیدار می شـوید، )بعـد از مدیتیشـن(، چند فیلم 
انگیزشـی تماشـا کنید و اجـازه دهیـد داسـتان رهبران 
بزرگ به شـما الهام ببخشـد. چیزی را کـه آنتونی رابینز 
»سـاعت قـدرت« نامیـد، ایجـاد کنید. بـرای ایـن کار 
وقت تعییـن کنید.الهام گرفتن سـوخت موفقیت اسـت 
زیـرا وقتـی بتوانیـد آن چـه را می خواهیـد در ذهن خود 
تصـور کنید، می توانیـد آن را بـه انجام برسـانید. مایکل 
سـولوو، سـرمایه گذار و بنیان گـذار متکـس می گویـد: 
»مشـکالتی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شـوم 
به مـن انگیزه می دهـد تـا راه حلی پیـدا کنـم. این یک 
مکانیسم خودکشی اسـت. میلیاردر شـدن هرگز عامل 

انگیزشـی نبود.«
• به طور پیوسـته پس انداز کنیـد و بااحتیاط 

سـرمایه گذاری کنید
هیچ صحبتـی بـرای عـادات خوب بـدون صحبـت در 
مورد پس انـداز و سـرمایه گذاری تمام نمی شـود. اغلب 
اوقـات، زمانـی کـه در لحظـه حـال زندگـی می کنید، 
اهمیت پس انـداز برای آینـده را نادیده می گیرید. شـاید 
بگویید صرفه جویـی می کنید. بااین حـال، صرفه جویی 
کافی نیست و باید سـرمایه های خود را سـرمایه گذاری 
کنید و بـا آن ها عاقالنـه رفتار کنیـد. اگر از حـاال به این 
نکتـه توجه کنیـد، خـود را برای یـک زندگـی موفق در 
آینـده آمـاده خواهیـد کـرد. مطمئن شـوید کـه حداقل 
شـش مـاه پس انـداز بـرای مواقـع اضطـراری ذخیـره 

کرده ایـد. تا بتوانیـد برای هـر شـرایط اضطراری 

در آینـده آمـاده باشـید.بنجامین فرانکلیـن نسـبت بـه 
رعایـت احتیـاط در هزینه هـای هرچنـد اندک هشـدار 
داد. او گفـت: »یک نشـتی کوچک یک کشـتی بزرگ 
را غـرق می کنـد.« این کـه فکـر می کنیـد هزینه های 
کوچک تأثیر ندارد، اشـتباه اسـت. در حقیقـت هزینه ها 
هرچند کوچک همیشـه با هـم جمع می شـوند و زمانی 
به مشـکل برمی خورید که بودجه بندی نداشـته باشـید 
و بـدون کنترل دخل وخـرج مصرف کنیـد. بودجه بندی 
یک عادت خوب اسـت و می توانـد زندگی مالی شـما را 
به شـدت تحت تأثیر قرار دهـد. پولی را که برای سـبک 
زندگـی تجمالتی خـرج می کنیـد، می توانیـد پس انداز 
کنید و در عوض بـرای آینده خود سـرمایه گذاری کنید.

شـروع کنید تا عادت های خـوب ایجاد کنیـد و در طول 
زندگـی موفق تـر شـوید. هرچـه سـریع تر به پـرورش 
عادت های خوب بـرای موفقیـت بپردازید، سـریع تر به 

اهداف خـود خواهید رسـید.
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هفته نامه »ولت ام سونتاگ« به نقل از منابع صنعتی گزارش کرد تحریم های اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

روسیه علیه گازپروم جرمنیا و شرکت های تابعه آن، پنج میلیارد یورو )۵.۴ 
میلیارد دالر( در سال به مالیات دهندگان و مصرف کنندگان گاز آلمانی 
هزینه بیشتری تحمیل می کند. روسیه در ماه مه تصمیم گرفت عرضه گاز به 
»گازپروم جرمنیا« که زیرمجموعه آلمانی شرکت »گازپروم« بود را متوقف 
کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که برلین به دلیل حمله نظامی روسیه به 
اوکراین، مدیریت »گازپروم جرمنیا« را به دست گرفت. از آن زمان، رگوالتور 
انرژی آلمان که به عنوان متولی عمل می کند، ناچار شده است از بازار گاز 
خریداری کند تا به قراردادهای تأمین گاز با نیروگاه های خدمات شهری و 

تأمین کنندگان منطقه ای آلمانی، عمل کند.

وزارت اقتصاد آلمان برآورد کرد تأمین ۱۰ میلیون متر مکعب در روز اضافی، 
ضروری است و رقم ذکر شده در گزارش این نشریه را تأیید کرد.

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان به رویترز اعالم کرد: این میزان گاز مورد نیاز از 
بازار و به قیمت بازار تأمین می شود. هیچ اطالعات دیگری درباره میزان دقیق 

خرید به دلیل محرمانگی مسائل تجاری، نمی تواند داده شود.
طبق گزارش نشریه ولت ام سونتاگ، هزینه فعلی حدود ۳.۵ میلیارد یورو در 
سال است و باقی هزینه، مربوط به پر کردن تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی 
رِِدن خواهد بود که رابرت هابک، وزیر اقتصاد دستور آن را روز چهارشنبه صادر 
کرد. بر اساس گزارش رویترز، هزینه اضافی در قالب مالیات گاز از اکتبر، به 

تأمین کنندگان انرژی و مصرف کنندگان نهایی منتقل خواهد شد.

ضرر ۵ میلیارد یورویی آلمان از تحریم های گازی روسیه

 امیـن سـریزدی  درحالـی 
کـه خرس هـا درتـالش بودنـد تا 
 )BTC( کندل هفتگی بیت کوین
را بـرای دهمیـن هفتـه متوالی به 
رنگ قرمـز ببندنـد، گاوهـا ازاین 
اتفـاق منفـی جلوگیـری کردنـد 
وپـس از ۹ هفتـه متوالـی رونـد 
نزولـی، آخریـن کنـدل هفتگـی 
بیـت کوین بـه رنگ سـبز بسـته 
شـد. داده های منتشرشـده توسط 
گلس نـود  تحلیلـی  شـرکت 
)Glasnode( نشـان می دهنـد 
کـه انباشـت بیـت کویـن ممکن 
اسـت دوباره شـروع شـده باشـد. 
طبق گزارش ها، جریـان خروجی 
بیـت کویـن از صرافی هـا در ۳ 
ژوئـن بـه BTC ۲۸۶ ،۲۳ رسـید 
کـه باالتریـن میـزان از ۱۴ مـی 

اسـت.
حال سـؤالی کـه وجـود دارد، این 
اسـت که آیا بیت کویـن می تواند 
شـروع به بازیابی کنـد؟ اگر چنین 
اتفاقی بیفتـد، کدام آلـت کوین ها 
از رهبـر بـازار پیـروی خواهنـد 
کرد؟ احتمااًل پنـج ارز دیجیتال را 
که ایـن هفتـه ممکن اسـت یک 

جهش صعودی داشـته باشـند.
 ۱ ۱. بیـت کویـن: در تاریـخ 
ژوئـن، قیمت بیـت کوین بـه زیر 
 )EMA( میانگین متحـرک نمایی
۲۰ روزه )۳۰، ۴۵۹ دالر( سـقوط 
کرد. بـا ایـن حـال، گاوها دسـت 
از تـالش برنداشـتند و قیمـت را 
در روزهـای ۲ و ۳ ژوئـن دوباره به 
باالی )EMA( ۲۰ روزه رسـاندند.

۲. کاردانـو: قیمت کاردانـو در ۳۱ 
می از خـط رونـد نزولـی پایین تر 
رفـت و گاوها نتوانسـتند سـطوح 

باالتـر را حفـظ کنند.
اگرچـه خرس هـا بـا موفقیـت از 
خط روند نزولـی دفاع کردنـد، اما 
یک نکتـه مثبـت جزئـی این که، 
گاوهـا جفـت ADA/USDT را 
باالتـر از )EMA( ۲۰ روزه )۰٫۵۶ 

دالر( نگـه داشـته اند.
۳. اسـتالر: قیمـت اسـتالردر ۳۰ 
می بـه باالتـر از )EMA( ۲۰ روزه 
)۰٫۱۴ دالر( صعود کـرد که اولین 
نشـانه از کاهـش فشـار فـروش 
اسـت. خرس ها حرکـت صعودی 
را در نزدیکـی )SMA( ۵۰ روزه 
)۰٫۱۵ دالر( متوقـف کردنـد، امـا 
 )EMA( نتوانسـتند قیمـت را زیـر

۲۰ روزه حفـظ کننـد.
۴. مونـرو: شکسـت مونـرو در 
افزایـش قیمـت خـود بـه باالتـر 
از )SMA( ۵۰ روزه )۲۰۲ دالر(، 
معامله گـران  اسـت  ممکـن 
کوتاه مدت را وسوسـه کرده باشـد 
تـا سـود خـود را برداشـت کننـد. 
 )EMA( این موضوع، قیمـت را تا
۲۰ روزه )۱۸۹ دالر( کاهـش داده 
اسـت. گاوهـا اکنـون در حـال 
 ۲۰ )EMA( تالش بـرای دفـاع از
روزه هسـتند، امـا فقـدان جهش 
تقاضـای  نشـان دهنده  قـوی 

ضعیـف اسـت.
۵. دیسـنترالند: طـی چنـد روز 
دیسـنترالند  قیمـت  گذشـته، 
EMA( ۲۰ روزه  نتوانسـته از )
)۱٫۰۶ دالر( عبـور کنـد، امـا یک 
نکته مثبـت جزئی این کـه، گاوها 
زمیـن را کامـاًل رهـا نکرده انـد. 
ایـن موضـوع نشـان می دهـد 
کـه گاوهـا بـا پیش بینی سـطوح 
باالتـر، در حـال خریـد در کـف 

. هسـتند
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پیش بینی هفته سوم خرداد ماه 
از بازار رمز ارز؛

چند رفتار خوب روزانه برای موفقیت در زندگی که باید بدانید و به کار ببندید: 

یک نسخه با 10 فرمان برای عادت به پیروزی  

 مریم یـادگاری  پانزدهمیـن نمایشـگاه تخصصـی و بین المللی طال 
و جواهـر اسـتان اصفهـان با حضـور ۱۲۰ شـرکت و مشـارکت کننـده از 
اسـتان های اصفهان، تهران، شـیراز، مشـهد و یزد بر پا و تا بیسـت ویکم 
خردادمـاه در محـل برگـزاری نمایشـگاه های بیـن المللـی اصفهـان به 
آدرس اصفهـان، کمربندی شـرق، روبروی منطقه روشـن دشـت برگزار 
خواهد شـد. نمایشـگاه طـال و جواهر اصفهـان کـه یکـی از بزرگترین و 
تخصصی تریـن نمایشـگاه های طالوجواهـر در ایـران و شـهر طالیـی 
اصفهان می باشـد با حضـور فروشـندگان و تولیدکننـدگان طالوجواهر، 
ماشـین و ابـزار آالت پرداخت و سـاخت، برپا می شـود. این نمایشـگاه به 
جـرات یکـی از قوی تریـن نمایشـگاه های ایران اسـت چرا کـه در طول 
سـالیان اخیر پذیـرای بیشـترین تعـداد غرفه شـرکت های خارجـی بوده 
اسـت. در واقـع ایـن نمایشـگاه بـا هـدف معرفـی و نمایـش جدیدترین 
محصـوالت صنعتگـران در زمینـه طالوجواهـر و ماشـین آالت، معرفی 
اسـتارت آپ هـا، حمایـت از تولیدکننـدگان جدیـد و نوپا، یافتن سـرمایه 
گـذاران خارجی بـا دعـوت از فعـاالن خارجـی و سـایر شـهرهای ایران 
در یـک فضای کامـاًل تخصصی بـرای همکاری بیشـتر فعـاالن صنفی 

برگـزار می شـود.
• حضور مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه طا

حسـین سـیدمعلمی مجـری برگزارکننـده نمایشـگاه طـال اصفهـان 
اسـت. وی در جمع خبرنـگاران اظهـار کرد: امسـال مشـارکت کنندگان 
و بازدیدکننـدگان خارجـی در نمایشـگاه طـال حضـور خواهنـد یافـت. 
البتـه بـه دلیـل تحریـم صنعـت طـالی ایـران، موانعـی وجود داشـت و 
کشـورهایی همچـون ایتالیا، چیـن، ژاپـن، ترکیه و عـراق در نمایشـگاه 
حضـور نیافتنـد و فقـط پنـج شـرکت از ترکیـه بـا همراهـی شـرکای 
ایرانی بـه عنـوان مشـارکت کننده در نمایشـگاه حضـور مسـتقیم دارند. 
همچنیـن بازدیدکنندگانـی از کشـورهای هند، ترکیـه، عراق، امـارات و 
افغانسـتان و هیئتـی ۲۰ نفره از ترکیـه از نمایشـگاه بازدیـد خواهند کرد. 

وی افـزود: ۶۰ درصـد غرفه هـا ابـزارآالت و ماشـین آالت طالسـازی و 
 ۴۰ درصـد از غرفه هـا شـامل مصنوعات طـال، گوهرسـنگ ها و خدمات

وابسته است.
• قوانین گمرکی و عدم ورود مصنوعات طا به کشور

مجـری برگزارکننـده نمایشـگاه طـال اصفهان گفـت: در صنعـت طال و 
جواهر بـا خـود تحریمی مواجـه هسـتیم. برخـی قوانین گمرکـی کاماًل 

مانـع ورود مصنوعـات طال به کشـور و اسـتان اسـت کـه منجر شـده با 
سـلیقه جهانی آشـنا نباشـیم. هدف از برگزاری نمایشـگاه طـال اصفهان 
فراهـم آوری محلـی بـرای نمایـش گالری دارهـا خرید و فروش نیسـت 
بلکـه بـه دنبـال رونق آفرینـی بـرای همه چرخـه ایـن صنعت هسـتیم. 
سـیدمعلمی با بیان اینکه نمایشـگاه طال اصفهان آنقدر جذابیـت دارد که 
خارجی ها خودشـان بـرای حضـور در این نمایشـگاه داوطلب می شـوند، 

اضافه کـرد: سـه طـرح نیم سـت جواهرات بـا نـام اشـک زاینـده رود در 
نمایشگاه رونمایی خواهد شـد که خشـکی زاینده رود را به تصویر کشیده 
اسـت. مجـری برگزارکننـده نمایشـگاه طـال اصفهـان گفـت: اصفهان 
پایتخـت صنعـت طـالی منطقـه اسـت کـه ۷۰ درصـد تولیدکننـدگان 
ماشـین آالت و صنایـع طـال در این اسـتان حضور داشـته کـه ۹۰ درصد 
تولیدات داخلـی را پوشـش می دهند و حتی در شـرایط سـخت تحریمی 

به کشـورهای همسـایه نیـز صـادرات دارند. 
• یک پاویون ویژه در نمایشگاه

وی در ادامـه گفت: امسـال این نمایشـگاه در حـدود ۶, ۵۰۰ متـر فضا در 
قالـب غرفـه در اختیار داشـته کـه در تاریـخ برگـزاری این نمایشـگاه در 
اصفهان بی سـابقه بـوده اسـت. در سـال های گذشـته ناهماهنگی هایی 
منجر به ضعف نمایشـگاه طال اصفهـان شـد و درپی آن نمایشـگاه طال 
شـهرهایی همچون شـیراز، مشـهد و تهران قـدرت گرفتند. امسـال هم 
سـنگ اندازی هایی از سـایر شهرها انجام شـد تا نمایشـگاه طال اصفهان 
به خوبی برگزار نشـود. سـیدمعلمی اضافه کرد: طراحـان و تولیدکنندگان 
طال کـه بـرای اولیـن بـار وارد این حـوزه شـده اند در یـک پاویـون ویژه 
با فضایـی بالغ بـر ۹۰۰ متـر، در نمایشـگاه حضـور خواهند یافـت تا هنر 
خود را به فعاالن و تجار نشـان دهنـد. وی در ادامه تصریـح کرد: اصفهان 
قطب ماشین سـازی طال در آسـیا اسـت. نوابغی در شـهر اصفهان حضور 
دارنـد کـه ایتالیایی هـا بـه دنبـال تولیـدات آنهـا هسـتند. به روزتریـن 
تجهیـزات و ماشـین آالت سـاخت طـال در اصفهـان تولید می شـود. اگر 
مشـکل تحریم ها رفع شـود، قطعـاً ایران بـازار طـالی آسـیا را در اختیار 
خواهد داشـت. مجری برگزارکننده نمایشـگاه طال اصفهان خاطرنشـان 
کـرد: آینـده نمایشـگاه طـال اصفهـان یکـی از برتریـن نمایشـگاه های 
طالی منطقه خواهد بود. نمایشـگاه اصفهان در سـال جاری و سال های 
آینده می توانـد برترین نمایشـگاه کشـور و یکـی از نمایشـگاه های برتر 

منطقـه در سـطح بین المللی باشـد.

حضور »باراولی ها« در پانزدهمین نمایشگاه طالی اصفهان قطعی شد

تحریم ها کاهنده زرق، برق و رونق صنعت طالی ایران
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