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دربرنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای اصفهان مطرح شد:

کیفیت محصوالت ذوب آهن، عامل استحکام ساختمان

8 Ways to Have a 
Better Relationship 
with Your Partner 

and Yourself
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

ارتقا ایمنی جاده ها نیازمند هزارو ۷۰۰ کیلومترباند دوم
6

 
نـه عجیـب اسـت و نـه غیرممکـن، بیاییـد بـاور 
کنیم کـه می توان برای آشــنایی نــسل جــوان 
و دانشـجویان بافرهنـگ ایرانـی - اسـامی از 
شـیوه های جدید انتقـال اطاعـات و رسـانه های 
جدید اسـتفاده کـرده و تهدیـدات فضـای مجازی 
را بـا مدیریـت و درایت بـه فرصت تبدیل سـاخت. 
فضای مجازی دارای منافع و مضرات بی شـماری 
اسـت کـه بایـد بـا اسـتفاده از فرصت هـای آن، 
مفاهیم و ارزش های صحیح انسـانی را ترویج کرد. 
این فضا می توانـد ذهن آن هـا را منحـرف و فرد را 
از مسـیر رشـد و سـازندگی دور سـازد. درحالی کـه 

می تـوان از این فضا بـرای تبلیـغ و ترویج فرهنگ 
ایرانـی اسـامی بهـره برد.

بــا وجــود تمهیـــدات گوناگــون و ظرفیت ســازی 
گســترده ای که بــرای رشــد، بالندگــی و حاکمیت 
فرهنــگ اســامی - ایرانــی در محیــط مجــازی 
اندیشــیده شــده، متأســفانه در حــال حاضــر 
فضــای مجــازی بــا آســیب های فراوانــی در 
حــوزه اخــاق، فرهنــگ و ادب فــردی و اجتماعی 
مواجــه اســت، به گونــه ای کــه پیوســـته امنیـــت 
ــرده  ــزل ک ــیب پذیر و متزل ــران را آس ــی کارب روان

ــت. اس

بـا توجـه بـه ایـن شـرایط، یکـی از راه هـای 
سالم سـازی فضای مجازی و کاهش آسـیب های 
احتمالـی امربه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. 
معروف ومنکردرفضای مجـازی، همان مفاهیمی 
اسـت کـه در رفتارهــای بیرونــی مــا ممکـن 
اسـت مصـداق داشـته باشـد. فضـای مجـازی، 
جهانـی مـوازی بـا جهـان واقعـی دارد کـه همـه 
وجوه تکرار شـونده زندگـی جهان واقعی را شـامل 
می شـود و فراینـدی اسـت که بـه همگن سـازی 
بـا جهـان واقعـی می انجامـد. همـه این هـا یعنی 
ظرفیت هایی برای شناسـایی و بهره برداری مفید.

حوریه محزونیه
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

فضای مجازی، جهانی موازی با جهان واقعی
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 دومین جلسه از ویژه برنامه لوبیای سحرآمیز
با اشاره به پرخاشگری در کودکان و نوجوانان برگزار شد:

ناکامی مهمترین عامل شکل گیری رفتارهای پرخاشگرانه

دالیل، چیستی و چرایی خستگی مزمن و تأثیر آن بر کیفیت زندگی؛

 بخوان و خوب
زندگی کن

گفت و گو با دبیرکل مجمع نخبگان ایران درباره ملزومات موفقیت »جهاد تبیین«:

استفاده هرچه بیشتراز نخبگان 
درکشورداری ضرورت دارد
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 راهکارهای توسعه مراودات تجاری ایران
و بوسنی بررسی شد

چهره روز

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان:

»دنیای زیر آب« شهر رویاها وارد 
فاز بهره برداری شد

2

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان گفت: با نصب تجهیزات مورد نیاز ویدئو 
پروژکتور ابرسینمای دنیای زیر آب مجموعه تفریحی شهر رویاها، این 
ظرفیت تفریحی بار دیگر در اختیار عاقه مندان به سینماهای تفریحی 

قرار می گیرد.
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معاون میراث فرهنگی اصفهان:

صنعت گردشگری اصفهان از حالت ُکما خارج شده است
معاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اصفهـان گفـت: صنعـت گردشـگری 
اسـتان پـس از رفـع محدودیت های کرونایی و اسـتقبال 
گردشـگران از تعطیات فصل بهار امسـال از حالت ُکما 
خـارج شـد و به مرور زمان در حـال جان گرفتن و جبران 
خسـارات ۲ سـال گذشـته اسـت. حیدر صادقی در گفت 
و گـو با خبرنـگار ایرنا افزود: صنعت گردشـگری اسـتان 
اصفهـان از نـوروز امسـال و بـا کاهـش محدودیت های 
کرونایـی و افزایـش پوشـش واکسیناسـیون کرونـا در 
جامعـه از رکـود خـارج شـد و بـا افزایش ضریب اِشـغال 
واحدهـای اقامتـی و بازدیـد از آثار تاریخـی و جاذبه های 

طبیعـی، تفریحی و سـرگرمی مواجه هسـتیم.
مانند  گردشگری  واحدهای  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
مراکز تفریحی و سرگرمی و حدود ۷۰ درصد آژانس های 
مسافرتی و گردشگری استان در ۲ سال گذشته تعطیل یا 
نیمه فعال بودند و بسیاری از نیروهای آنها تعدیل شدند، 
اظهار داشت: در فصل بهار امسال با رونق مجدد صنعت 
بازگشایی و درخواست نیروی کار در  گردشگری شاهد 
بسیاری از واحدهای گردشگری مانند هتل ها و آژانس های 

مسافرتی هستیم.
صادقی با اشاره به اینکه شرایط گردشگری استان اصفهان 
در فصل بهار امسال و در تعطیات عید نوروز، عید فطر 
نیست،  گذشته  سال   ۲ با  مقایسه  قابل  خرداد  نیمه  و 
خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در 
دوران کرونا، تاسیسات و واحدهای گردشگری اصفهان 
بطور متوسط در هر ماه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت 

دیدند که اگر خسارت های دیگر مانند حوزه صنایع دستی، 
حمل و نقل و اصناف را به آن اضافه کنیم این رقم بسیار 

باالتر خواهد شد.
نیروهای  از  تعدادی  گذشته  سال   ۲ در  وی  گفته  به 
متخصص گردشگری اصفهان بدلیل ُرکود ایجاد شده در 
این صنعت، جذب مشاغل دیگر شدند و بهمین دلیل این 
روزها برخی از واحدهای گردشگری استان به دنبال جذب 

نیروهای جدید و با تجربه هستند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان با 
بیان اینکه در تعطیات عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد 
مواجه  استان  در  گردشگران  با حضور چشمگیر  امسال 
شدیم، افزود: در برخی از این ایام از جمله نیمه خرداد، 
جاری بودن آب در بستر رودخانه زاینده رود تأثیر بسیاری 
گذاشت  اصفهان  جاذبه های  از  گردشگران  بازدید  در 
نفر در  تا ۵۰ هزار  از پل خواجو  بازدید  بطوریکه میزان 

روز برآورد شد.
وی با اشاره به اینکه در تعطیات عید فطر در اردیبهشت 
مواجه شدیم  توجه گردشگران  قابل  با سفر  نیز  امسال 
بطوریکه ظرفیت برخی از اقامتگاه ها در شهرهای اصفهان، 
کاشان و نطنز تکمیل شد، خاطرنشان کرد: در تعطیات 

نیمه خرداد برای اقامت گردشگران مشکلی نداشتیم.
بیشتر صنعت  هرچه  رونق  برای  اینکه  بیان  با  صادقی 
در همه  توزیع سفر  باید  اصفهان  استان  در  گردشگری 
شهرستان ها انجام شود، اظهار داشت: مشکل توزیع سفر 

ریشه ای است و رفع آن به اقدامات بنیادی نیاز دارد.
استان  گردشگری  مقاصد  از  بسیاری  هنوز  افزود:  وی 

اصفهان برای مردم شناخته شده نیست و مقوله هایی مانند 
بازاریابی، تبلیغات، شرایط اقلیمی و نوع تعطیات در توزیع 
سفر در شهرستان های مختلف استان تأثیر دارد بعنوان 
از سال که هوا، خنک تر است میزان  مثال در ماه هایی 
استقبال گردشگران از جاذبه های شرق استان بیشتر است.

وی با بیان اینکه صنعت گردشـگری اصفهان از مسـائل 
مختلفـی ماننـد زیسـت محیطی، خشـک شـدن بسـتر 
زاینـده رود و نـوع تعطیات متأثر اسـت، اظهار امیدواری 
کـرد کـه بتـوان از ظرفیت هـای موجـود در ایـن بخش 

بعنـوان فرصت هـا بـه خوبی اسـتفاده کرد.
اسـتان اصفهـان بـا بیـش از ۲۲ هـزار بنا و اثـر تاریخی 
کـه یکهـزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملـی و هفت اثر آن 
بـه نام های میـدان امام )نقـش جهان(، کاخ چهلسـتون، 
باغ فین کاشـان و مسـجد جامع و سـه قنات به نام های 
"وزوان"،"مزدآبـاد" و "مـون" بـه ثبـت جهانـی رسـیده، 

کانـون توجـه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.
در تعطیات نیمه خرداد امسال از ۱۱ تا ۱۵ خرداد حدود 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بازدید از آثار تاریخی استان 
اصفهان به ثبت رسید که به ترتیب مجموعه جهانی میدان 
امام )ره( )نقش جهان(، باغ فین کاشان و کاخ چهلستون 

رتبه اول تا سوم بازدید را به خود اختصاص دادند.
همچنین در این مدت ۳۲۰ هزار نفر اقامت گردشگران 
در واحدهای اقامت رسمی و کمپ های موقت گردشگری 
استان به ثبت رسید و شهرستان های اصفهان و کاشان 
رتبه های اول و دوم اقامت گردشگران را در تعطیات نیمه 

خرداد امسال به خود اختصاص دادند.



در شـــهر
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برگزاری دوره بین المللی 
مربیگری در اصفهان 

مسئول برگزاری نخستین دوره بین المللی 
مربی گری MMA خبر داد:

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی با مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان بر همکاری فدراسیون با اداره کل آموزش 

و پرورش استان اصفهان در زمینه استعدادیابی تأکید شد.
به گزارش صاحب نیوز؛ علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در 
دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: 
دیدگاه من نسبت به آموزش و پرورش بسیار مثبت است و اگر 
آموزش و پرورش در رشته کشتی به کمک فدراسیون نیاید، این 

ورزش که خاستگاهش ایران است، از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه نخستین مدال کشوری اش را در اصفهان کسب 
کرده است، گفت: اولین بار در سال 1371 در همین اصفهان به 
مقام قهرمانی کشور رسیدم و نقطه آغاز قهرمانی من در همین 

اصفهان رقم خورده است.
دبیر گفت: دست نیاز خود را به سوی آموزش و پرورش دراز 
می کنیم و عالقه داریم در این مسیر کمک حال کشتی باشند و 

باید از ظرفیت ها و پتانسیل های آموزش و پرورش و فدراسیون 
کشتی به نحو شایسته در جهت اعتالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی استفاده کنیم.
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش به ما 
کمک نکند، ما هیچ موتور پیشرانی نخواهیم داشت و نخواهیم 
تنوانست اقدامی صورت دهیم و این همکاری مشترک می تواند 

به توسعه ورزش اول کشور منجر شود.
وی بیان داشت: عالقه داریم که ملی پوشان کشتی، به استخدام 
وزارت آموزش و پرورش درآیند چرا که کار کردن در این نهاد 
مقدس زمینه ساز اتفاقات مثبتی برای خود ملی پوشان و 

دانش آموزان خواهد بود.
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
نیز در دیدار با رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: همه 
ورزش ها مهم هستند، اما کشتی برای این نماد هویت و فرهنگ 

است و نماد هویت ایرانی در حیطه ورزش، کشتی است.
وی افزود: کشتی با ورزش های زورخانه ای و پهلوانی هم پوشانی 
دارد و در برنامه خود برای اداره کل آموزش و پرورش نیز به مقوله 
تربیت بدنی به صورت ویژه پرداخته ایم و بر این قائل هستیم اگر 
بخواهیم که کار فرهنگی و ورزشی توأمان باشد، کشتی بهترین 

گزینه برای این کار خواهد بود.

رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد:
همکاری فدراسیون کشتی و اداره کل آموزش وپرورش اصفهان در زمینه استعدادیابی ورزشی

مدیــر مرکــز نــوآوری صنایــع ســرگرمی 
دانشــگاه اصفهــان خبــر داد:

ــرم  ــا پلتف ــازی ب ــزاری دوره بازی س برگ
ــان ــگاه اصفه ــکرچ در دانش اس

دوره بازی ســازی بــا پلتفــرم اســکرچ 
ویــژه نوجوانــان بــا همــکاری جهــاد 
ــز  ــان در مرک ــد اصفه ــگاهی واح دانش
نــوآوری صنایــع ســرگرمی دانشــگاه 

اصفهــان برگــزار می شــود.
مدیــر مرکــز نــوآوری صنایــع ســرگرمی 
دانشــگاه اصفهــان در گفت وگــو بــا 
ــن دوره،  ــزاری ای ــح برگ ــنا در توضی ایس
ــت  ــامل هش ــن دوره ش ــرد: ای ــار ک اظه
ــه  ــت ک ــی اس ــوری و عمل ــه حض جلس
ــتی از  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب
ــنبه  ــای یکش ــرداد روزه ــا ۹ م ــر ت 1۲ تی
ــزار  ــا 11 برگ ــاعت ۹ ت ــنبه از س و سه ش
ــک  ــتن ماس ــراه داش ــد. هم ــد ش خواه
و ضدعفونی کننــده شــخصی الزامــی 

اســت.
بــه  افــزود:  راســتی  جــواد 
رســمی  گواهــی  شــرکت کنندگان 
از  مشــترک  به صــورت  انگلیســی 
ــوآوری صنایع ســرگرمی  طــرف مرکــز ن
ــگاهی  ــاد دانش ــان و جه ــگاه اصفه دانش

واحــد اصفهــان اعطــا خواهــد شــد.
وی در توضیــح ایــن زبــان برنامه نویســی 
گفت: اســکرچ یــک زبــان برنامه نویســی 
ــذاب  ــیار ج ــی و بس ــط گرافیک ــا محی ب
اســت کــه امــکان ســاخت بــازی، 
پویانمایــی و داســتان های تعاملــی 
را فراهــم می کنــد. زبــان اســکرچ 
)Scratch( بــرای آمــوزش بــه کودکان 
ــه  ــا ب ــی 1۶ ســال طراحــی شــده، ام ۸ ال
جــرأت می تــوان گفــت کــه زبانی بســیار 
ــه  ــت ک ــرادی اس ــه اف ــرای هم ــد ب مفی
ــم برنامه نویســی  ــری مفاهی قصــد یادگی

را دارنــد.
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــن  ــکرچ بهتری ــه داد: اس ــان ادام اصفه
ــم  ــری مفاهی ــروع یادگی ــرای ش ــان ب زب
ــیار  ــه بس ــت و مقدم ــی اس برنامه نویس
خوبــی بــرای یادگیــری ســایر زبان هــای 
برنامه نویســی در همــه گروه هــای 
ســنی اســت. ایــن برنامــه رایــگان و قابل 
نصــب روی انــواع دســتگاه ها اســت.

ــری  ــا یادگی ــه ب ــان اینک ــا بی ــتی ب راس
ــان برنامه نویســی اســکرچ، روش های  زب
مســئله  حــل  بــرای  خالقانــه ای 
به صــورت گام بــه گام را می آموزیــد، 

توضیــح داد: ایــن مهــارت همچنیــن 
باعــث پــرورش تفکــر الگوریتمــی، ارتقاء 
مهــارت حــل مســئله و افزایــش توانایــی 
ایده پــردازی و خالقیــت در کــودکان و 

نوجوانــان می شــود.
ــه، پشــت  ــط برنام ــا محی وی، آشــنایی ب
صحنــه، اشــیاء و چگونگــی اســتفاده 
از آنهــا، کار بــا ابزارهــای طراحــی 
ــر( –  ــواع کاراکت ــش ان ــی و ویرای )طراح
ــا  ــال ترســیم ســیب، گل و، آشــنایی ب مث
بخــش حرکــت و دســتورات آن )آموزش 
دســتورات goto و glide و مفهــوم 
ــا بخــش  محــور مختصــات(، آشــنایی ب
ظاهــر و ســاخت پویانمایــی را برخــی 
ــرد  ــوان ک ــن دوره عن ــرفصل های ای س
ــدا  ــش ص ــا بخ ــن دوره، ب ــت: در ای و گف
)چگونگــی وارد کــردن صــدا، ضبــط 
ــال ســوره های  صــدا و ویرایش صــدا( مث
قــرآن، بــا افزونــه قلــم )آمــوزش ترســیم 
اشــکال هندســی(، بــا دســتورات کنترلی 
و تکــرار - مثــال وزن اعــداد، ترســیم 
ســطری و ســتونی و هــوای بارانــی و 
مفهــوم متغیــر و کاربردهــا )دریافــت 
ــی  ــال ارزش مکان ــر( – مث ورودی از کارب

ــد. ــد ش ــنا خواهن آش

راســتی اضافــه کــرد: همچنیــن 
آشــنایی بــا کاربــرد انتشــار پیــام - مثــال 
ســاخت برنامــه نقاشــی )Paint( ســاده 
ــا  ــنایی ب ــوت، آش ــط ص ــتگاه ضب و دس
بخش عملگرها و اســتفاده از عملگرهای 
ریاضی )مثال ماشــین حســاب(، آشــنایی 
ــال  ــرد آن )مث ــت و کارب ــوم لیس ــا مفه ب
اســتان های کشــور ایــران، دفترچــه 
ــازی حــدس اعــداد( و آشــنایی  تلفــن و ب
ــر  ــرد آن از دیگ ــع و کارب ــوم تاب ــا مفه ب

ســرفصل های ایــن دوره اســت.
مدیــر مرکــز نــوآوری صنایــع ســرگرمی 
دانشــگاه اصفهــان اضافــه کــرد: مــدرس 
دوره مهنــدس ابوالفضــل باقــری، 
ــزار  ــی نرم اف ــد مهندس ــناس ارش کارش
ــس  ــابقه تدری ــال س ــه 1۸ س ــت ک اس
رشــته شــبکه و نرم افــزار در هنرســتان ها 
را دارد. وی مؤلــف کتاب هــای درســی 
ســال دوازهــم رشــته شــبکه و نرم افــزار، 
ــون  ــی پایت ــش برنامه نویس ــف بخ مؤل
کتــاب کار و فنــاوری پایــه هفتــم، مؤلــف 
ــور،  ــکرچ جونی ــی اس ــاب برنامه نویس کت
ــکرچ  ــی اس ــاب برنامه نویس ــف کت مؤل
ــون  ــی پایت ــاب برنامه نویس ــف کت و مؤل

ــت. ــز اس نی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

قرارگاه ارتقای سالمت و امنیت اجتماعی در اصفهان تشکیل شد

سـعید سـاکت در گفت وگو بـا ایمنـا پیرامـون راه انـدازی مجـدد بزرگترین 
سـینمای مجموعه تفریحی شـهر رویاها، سـینمای دنیـای زیـر آب، اظهار 
کـرد: سـینمای دنیـای زیـر آب مجموعه تفریحـی شـهر رویاها بـه عنوان 
ابرسـینمای این مجموعـه دارای 3۰۸ صندلی، افکت های سـه بعدی بادی 
آبـی، و حرکتـی در سـطح و دو افکـت سـقفی میگـو و خرچنگ اسـت که 
موجب انتقال ویـژه هیجان به مخاطب می شـود و قابلیت پوشـش ظرفیت 

روزانه یک هـزار نفـر در 3 سـانس را دارد.
وی افزود: سـینمای دنیای زیرآب دارای سـه پرده عریض سـینما اسـت که 
هر پـرده برای سـاخته شـدن تصاویر سـه بعـدی نیازمنـد دو المـپ ویدئو 
پروژکتـور خاص اسـت؛ در سـال 13۹۸ بـه دلیل اتمـام بـازه زمانی مصرف 
از المپ ها دیگر امـکان بهره بـرداری از این سـینما برای مخاطبـان فراهم 

نبوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی، فرهنگـی و ورزشـی 
سـپاهان شـهرداری اصفهان با اشـاره به راه انـدازی مجدد سـینمای دنیای 
زیـر آب، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه آن کـه المپ هـای ویدئـو پروژکتور 
ابرسـینمای شـهر رویاها به دلیل اسـتاندارد بهره برداری دارای مـدت زمان 
خاص هسـتند، پـس از پایان مـدت زمـان بهره بـرداری، ایـن المپ ها طی 

سـه سـال گذشـته مورد بهره بـرداری عموم قـرار نگرفتـه بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر با تالش کارکنان شـرکت توسـعه مجتمع های 
سـیاحتی، فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان و خریـداری 
تجهیزات مورد نیاز، شـش المپ ویدئو پروژکتور سـینمای دنیـای زیرآب با 
فرایندی چند روزه و حسـاس تعویض شـد و بار دیگر در اختیار عالقه مندان 

قـرار می گیرد.
سـاکت پیرامون اقدامات فنی انجام شـده برای تعویض المپ های منقضی 
سـینمای دنیای زیرآب، خاطرنشـان کرد: از جملـه این اقدامـات می توان به 
رفع عیوب الکترونیکـی و برد تخصصی ویدئو پروژکتورها و سـرویس کاری 
آینه هـا و عدسـی های اختصاصـی هـر پروژکتـور، رفـع عیـوب بردهـای 
الکترونیکـی المپ ها و قطعـات تخصصـی پروژکتورها و انجـام تنظیمات 
سـه بعدی المپ ها بـه منظور انتقـال تصویـر با کیفیـت به مخاطب اشـاره 

. د کر
وی خاطرنشـان کرد: برای راه اندازی دوباره سـینمای پرطرفـدار دنیای زیر 
آب در مجموعه شـهر رویاهـا، اقدامات فنـی و خدماتی قابـل توجهی انجام 

شـده اسـت تا در اختیار عالقه مندان قـرار گیرد.
مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی، فرهنگـی و ورزشـی 
سـپاهان شـهرداری اصفهـان بـا بیـان اینکه بـار دیگـر می توانیـم میزبان 
مردم و مخاطبان عالقه منـد به سـینماهای تفریحی دنیای زیرآب باشـیم، 
اظهار کـرد: در مدت بهره بـرداری صـورت گرفتـه نزدیک به پنج هـزار نفر 

عالقه منـد از ایـن سـینما اسـتفاده کرده اند.
به گزارش ایمنا، سـازه سـینمای دنیای آب یکی از بزرگترین سـازه های این 
شـهربازی و به نوعی یکی از نمادهای بزرگ این مجموعه تفریحی اسـت.

مدیرعامــل شــرکت توســعه مجتمع هــای 
ســیاحتی، فرهنگــی و ورزشــی ســپاهان 
شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا نصــب تجهیزات 
مــورد نیــاز ویدئــو پروژکتــور ابرســینمای دنیــای 
زیــر آب مجموعــه تفریحــی شــهر رویاهــا، 
ــار  ــر در اختی ــار دیگ ــی ب ــت تفریح ــن ظرفی ای
ــرار  ــی ق ــینماهای تفریح ــه س ــدان ب عالقه من

. د می گیــر

»دنیای زیر آب« 
شهر رویاها وارد فاز 

بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان:

گفت و گو

معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان 
گفـت: بـر اسـاس آمـار، بیشـترین 
تخلـف در سـه هفتـه گذشـته از نظر 
کاالیـی و گزارش هـای مردمـی در 
زمینـه نـان بـوده و بیشـترین مـوارد 
اعالم شـده، مربـوط به گرانفروشـی 

اسـت. 
اکبـر عـادل مـرام بـا بیـان اینکـه 
بیشـترین تخلـف 3 هفته گذشـته از 
نظر گزارش های مردمـی در اصفهان 
در زمینـه نـان اسـت، اظهـار کـرد: 
مصرف کننـدگان در صورتی کـه بـا 
تخلفاتـی نظیـر گرانفروشـی، فروش 
اجبـاری، امتنـاع از فـروش، احتـکار، 
تقلـب و کـم فروشـی مواجـه شـدند 
می تواننـد شـکایت خـود را از طریـق 
سـامانه 1۲۴ اعـالم کرده تا بازرسـان 
بالفاصله بـرای بررسـی و برخـورد با 

متخلفـان اقـدام کنند.
معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان 
اعـالم  از  پـس  داشـت:  اظهـار 
قیمت هـای جدیـد و عرضـه توسـط 
شـرکت های پخـش، از نظـر روغـن 
در سـطح بازار کمبـودی وجـود ندارد 
و روغن خوراکی در همه فروشـگاه ها 
بـر اسـاس نرخ هـای مصـوب اعالم 

شـده، عرضـه می شـود.
عـادل مرام خاطرنشـان کـرد: عرضه 
روغـن بـا قیمـت بیـش از نرخ هـای 
مصـوب، تخلف محسـوب می شـود 
و با متخلفان برخـورد قانونـی خواهد 

شـد.
وی ادامـه داد: در صورتیکـه واحـد 
صنفـی کاالیـی را در اختیـار داشـته 
باشـد و خریـدار تقاضا کنـد و آن واحد 
آنـرا عرضـه نکنـد، مصـداق تخلـف 
امتنـاع از عرضـه اسـت و آن مقـدار 
کاالیـی کـه در بازرسـی ها کشـف 
می شـود بـا عنـوان احتـکار تشـکیل 
پرونده و به تعزیرات حکومتی ارسـال 

و رسـیدگی می شـود.
وی تصریح کرد: پیـش از اجرای طرح 
مردمـی سـازی یارانه هـا، به دلیـل 
وجـود انتظـارات تورمـی در جامعـه و 
خرید بیـش از نیـاز و هجـوم به بـازار 
بـرای خریـد اینگونـه کاالها، بـازار با 

کمبـود مواجـه شـده بود.
معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان 
گفت: با توجه به اجـرای طرح مردمی 
سـازی یارانه هـا و اینکـه بـه برخی از 
کاال در گذشته ارز ترجیحی اختصاص 
پیـدا می کـرد و در زمان حاضـر از این 
چرخـه خارج شـدند، بـازار بـا افزایش 
قیمتـی در اینگونه کاالها مواجه شـد 

و ایـن پیـش بینـی هم می شـد.
وی بـا بیان اینکـه طرح نظـارت ویژه 
بر بـازار توسـط دسـتگاه های نظارتی 
و برخـورد بـا تخلفـات اقتصـادی در 
دستور کار مسووالن اسـتان قرار دارد 
اضافـه کـرد: در زمـان حاضر نسـبت 
به گذشـته از نظر نظـارت و بازرسـی 
بازار اشـرافیت بیشـتری وجـود دارد و 
تیم هایی از مدیریت نظارت و بازرسی 

اتاق اصنـاف، مدیریت بازرسـی جهاد 
کشاورزی اسـتان و بازرسـی سازمان 
بسـیج اصناف اسـتان نظارت ویژه ای 

بـر بـازار دارند.
عـادل مـرام گفـت: جلسـه هایی بـا 
محوریـت اداره کل صنعـت، معدن و 
تجـارت و تعزیـرات حکومتـی برگزار 
شـد و بـا تقسـیم بندی شـهر از نظـر 
جغرافیایـی، مقـرر شـد یکـی از ایـن 
دسـتگاه ها در هـر قسـمت از شـهر 

حضـور داشـته باشـند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـازار 
روزبـه روز بـه تعـادل بیشـتر برسـد و 
اضافـه کـرد: سـامانه پاسـخگویی و 

رسیدگی به شـکایات 1۲۴ هم نسبت 
به گذشـته تقویت شـده و تعـداد افراد 
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن سـامانه 
و دریافـت شـکایت های مردمـی 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت.
معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان 
اظهـار داشـت: دسـتگاه های امنیتی 
اسـتان، پلیـس امنیـت اقتصـادی و 
نیـروی انتظامی و نظـارت بـر اماکن 
عمومـی و پلیس آگاهـی در چارجوب 
شـرح وظایفـی کـه توسـط مراجـع 
ذیربـط بـرای آنهـا تعییـن شـده در 
بـازار نظـارت دارنـد و انبارهـای غیـر 

مجـاز را رصـد و کشـف می کننـد و با 
هماهنگی بیـن اداره کل صمت و این 
دسـتگاهها پرونده تخلـف واحدهای 
متخلـف تشـکیل و بـه تعزیـرات 

حکومتـی ارسـال می شـود.
وی بیـان کـرد: امسـال موضـوع 
افزایـش جرائم بـرای تخلفـات حوزه 
صنفـی در نظـر گرفته شـده اسـت و 
در صورتیکـه پیـش از ایـن جریمـه 
درج نکـردن قیمـت بـرروی کاال کم 
بـود، در زمـان حاضـر و بـر اسـاس 
بخشـنامه های جدیـد درج نکـردن 
قیمـت، جریمـه 1۰ میلیـون تومانـی 

به دنبـال دارد.

نان در صدر ارائه گزارش های تخلف توسط مردم در 3 هفته گذشته!
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت اصفهان خبر داد:
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نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال ۲۰۲۲ منتشر شد که دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد، کاشان، علوم پزشکی کاشان، صنعتی اصفهان و علوم 
پزشکی اصفهان از استان اصفهان در این لیست حضور دارند. در گزارش اخیر 
رتبه بندی دانشگاه های آسیایی در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶1۶ دانشگاه از 31 کشور 
رتبه بندی شده اند و از ایران تعداد ۵۸ دانشگاه حضور داشته اند که ۶ دانشگاه 
کشور در میان 1۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد 
دانشگاه های ایران در سال گذشته ۴7 دانشگاه بوده است. در این رتبه بندی 
دانشگاه های Tsinghua University و Peking University از 

کشور چین مانند سال گذشته رتبه های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی 
به خود اختصاص داده اند و برای سومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر 
جدول این رتبه بندی دیده می شود و همچنان مانند سال گذشته دانشگاه های 
NUS (National University of Singapore( سنگاپور و 
UHK (University of Hong Kong( از هنگ کنگ به ترتیب 
رتبه های سوم و چهارم را دارند. از ۲7 کشور اسالمی در قاره آسیا،  دانشگاه های 
17 کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۲ حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه، 
کشور ایران با ۵۸ دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۵۴ و ۲1 دانشگاه 

رتبه دوم و سوم را دارند. دانشگاه فلسطین برای اولین بار است که در این رتبه بندی 
حضور پیدا می کند. در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۲ تایمز، تعداد ۵۸ دانشگاه از ایران 
حضور دارند. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۵7 اولین دانشگاه ایران و 
دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، پزشکی مازندران و صنعتی شریف به ترتیب 
با رتبه های ۶۴، ۶۸، 7۰ بهترین رتبه های ایران را کسب کردند. به گزارش ایسنا، 
از استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد با 1۰1، کاشان با 1۲۵، 
علوم پزشکی کاشان با 1۴۵، صنعتی اصفهان با 177 و علوم پزشکی اصفهان با 

۲۵1- 3۰۰ در رتبه های 7، 11، 1۵، ۲۲ و ۲7 دانشگاه های کشور قرار گرفته اند.

حضور ۵ دانشگاه 
اصفهانی در رتبه بندی 

کشورهای آسیایی تایمز

نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی 
سال ۲۰۲۲ منتشر شد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مســئول برگــزاری نخســتین دوره 
 MMA مربی گــری  بین المللــی 
)هنرهــای رزمــی ترکیبــی( در اصفهــان، 
گفــت: بــرای نخســتین بــار میزبــان 
مــدرس روس فدراســیون جهانــی 
MMA هســتیم تــا پــس از داوران، 
مربیــان نیــز به روزرســانی و دانش افزایــی 

شــوند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی، ب ــواد کاویان پ محمدج
برگــزاری ســمینار بین المللــی مربیگــری 
MMA توســط مــدرس روس بــه 
میزبانــی اصفهــان در گفت وگــو با ایســنا، 
ــری  ــتین دوره مربیگ ــرد: نخس ــار ک اظه
بین المللــی در تاریــخ ورزش ایــران اســت 
 MMA کــه از فدراســیون جهانــی
ــا  ــده و ب ــزام ش ــاب و اع ــدرس آن انتخ م
حضــور 3۰ مربــی درجــه یــک و بــا تجربه 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ ایران
ــن دوره از حــدود  ــام ای ــت ن ــزود: ثب وی اف
دو مــاه گذشــته آغــاز شــد و از حــدود 3۰۰ 
شــرکت کننــده آزمــون تعییــن ســطح بــا 
ــد.  ــه ش ــته گرفت ــن رش ــی ای ــث فن مباح
پــس از ارزیابــی و تعییــن ســطح در نهایت 
3۰ نفــر مجــوز حضــور در ایــن دوره 

ــد. ــب کردن ــی را کس بین الملل
ــگ،  ــل مؤسســه ورزشــی فرهن مدیرعام
ــن فدراســیون  ــش از ای ــرد: پی ــح ک تصری
ورزش هــای رزمــی بــا هماهنگــی 
ــورای  ــوز ش ــان مج وزارت ورزش و جوان
برون مــرزی و تأییدیه هــای الزم ایــن 
ــا مؤسســه  رشــته را گرفــت و توانســتیم ب
ورزشــی فرهنــگ میزبــان ایــن دوره 
مربیگــری بین المللــی در اصفهــان 

باشــیم.
کاویان پـی در خصـوص ثبت نام شـدگان 
و شـرکت کنندگان ایـن دوره مربیگـری، 
توضیـح داد: اکثـر کسـانی که بـرای دوره 
بین المللـی مربیگـری ثبت نـام کردنـد، از 
مربیـان درجـه یـک ورزش رزمی کشـور 
هسـتند که ماننـد نـوروزی و خوش بین در 

رده هـای ملـی مربیگـری کرده انـد.
وی ادامــه داد: پــس از اتمــام دوره مجدد از 
شــرکت کنندگان آزمــون گرفتــه خواهــد 
شــد و مــدرک بین المللــی آن صــادر 

می شــود.
دوره  کــرد:  اضافــه  کاویان پــی 
ــری MMA توســط  ــی مربیگ بین الملل
مــدرس روســی برگــزار خواهــد شــد کــه 
ــای  ــن مدرس ه ــوان یکــی از بهتری به عن
ــی و مســئول  ــیون جهان MMA فدراس
ــت. ــان اس ــته در جه ــن رش ــترش ای گس

ــی  ــمینار بین الملل ــزاری س ــئول برگ مس
مربیگــری MMA در اصفهــان، تأکیــد 
کــرد: این رخــداد ورزشــی برای نخســتین 
ــران برگــزار می شــود کــه یــک  ــار در ای ب
مــدرس خارجــی فدراســیون جهانــی 
ــس خواهد  ــی آن را تدری ــای رزم ورزش ه

ــرد. ک
ــزاری  ــی از برگ ــدف اصل ــی، ه کاویان پ
ایــن رویــداد بین المللــی ورزشــی را جذب 
ورزشــکاران و ایجاد بســتری بــرای ماندن 
ــت  ــه ای دانس ــکاران حرف ــذب ورزش و ج
ــا  ــن ب ــش از ای ــیون پی ــت: فدراس و گف
 MMA هماهنگــی فدراســیون جهانــی
دوره داوری را زیــر نظــر کمیتــه ملــی 
المپیــک جهانــی و کمیتــه دوپینــگ برای 
آمــوزش و بازآمــوزی برگــزار کــرد. پــس 
ــی  ــطح فن ــانی س ــه روز رس ــرای ب از آن ب
ــطح  ــی در س ــن دوره بین الملل ــان ای مربی
ــیون  ــود و فدراس ــزار می ش ــان برگ مربی
مرحلــه بــه مرحلــه پیــش خواهد رفــت تا 
بــه خوبــی بــه اســتقبال مســابقات لیگ و 

ــم. ــی بروی ــای جهان رقابت ه
ــاره  ــا اش ــده ب ــئول برگزارکنن ــن مس ای
بــه نهادهــای مرتبــط ایــن ســمینار، 
ســمینار  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
نظــر  زیــر  بین المللــی مربیگــری 
فدراســیون ورزش هــای رزمــی، انجمــن 
MMA ایــران، اداره کل ورزش و جوانان 
ــای  ــت ورزش ه ــان و هیئ ــتان اصفه اس
رزمــی اســتان اصفهــان برگــزار می شــود 
ــی  ــه ورزش ــط مؤسس ــی آن توس و میزبان
فرهنــگ در اصفهــان انجــام خواهد شــد.

نخســتین ســمینار بین المللــی مربیگــری 
ــور  ــی از کش ــور مدرس ــا حض MMA ب
روســیه و رئیــس فدراســیون ورزش هــای 
ــنبه  ــنبه و پنجش ــران، چهارش ــی ای رزم
ــه  ــا 1۲ ب )1۸ و 1۹ خــرداد( از ســاعت 1۰ ت
میزبانــی هتــل عباســی اصفهــان برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
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شهرستان

Isfahan News

فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: 
تعامل و همدلی با سازمان ها و نهادهای 
مرتبط از جمله شهرداری را شرط اصلی 
تاریخی  بافت  از  حفاظت  و  صیانت 
دستگاهی  با  حال  عین  در  اما  می دانیم 
در این خصوص تعارف نداریم و ذره ای 
از منافع ملی، تاریخی و فرهنگی کوتاه 

نمی آییم.
روز  دانایی نیا  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
با  خبرنگاران  با  نشست  در  سه شنبه 
گرفته  صورت  »مداخله های  موضوع 
و  روستایی  و  شهری  تاریخی  بافت  در 
تبیین سیاست های آتی میراث فرهنگی 
در طرح های مرمتی« افزود: در روزهای 
گذشته مجوز خالفی برای اجرای طرحی 
در کاشان صادر شده بود که با پیگیری 
اداره میراث فرهنگی شهرستان و حمایت 
و همراهی فرماندار و شورای اسالمی شهر 

این فعالیت متوقف شد.
عنوان  به   ۱۴۰۱ فروردین   ۲۹ که  وی 
فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
کاشان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
به  اشاره  بدون  است،  شده  منصوب 
جزییات بیشتر درباره طرح یادشده ادامه 
داد: تالش می شود فاصله حرف تا عمل 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  در 
صنایع دستی کاشان کم شود و شفافیت 
و صراحت لهجه سرلوحه همه فعالیت ها 
قرار گیرد؛ هر چند با اتخاذ این سیاست، 
میراث  تقاضاهای  برخی  احتمال می رود 

فرهنگی تحت تأثیر قرار گیرد.
کاشان  فرهنگی  میراث  اداره  سرپرست 
ایرنا درباره  در پاسخ به پرسش خبرنگار 
رفع  برای  اخیر  شده  انجام  فعالیت های 
محوطه  محدوده  در  تملکی  مشکل 
از  یکی  عنوان  به  سیلک  باستانی 
مطالبه های مردمی اظهار داشت: طی ۴۵ 
روز گذشته ۳-۲ نشست در این خصوص 
و  برگزار شد  کاشان  ویژه  فرمانداری  در 
امید می رود به زودی اقدام های موثری در 

این خصوص صورت گیرد.
دانایی نیا یادآور شد: درباره عرصه محوطه 
اما  ندارد  وجود  مشکلی  سیلک  باستانی 
حریم این محوطه با حفظ ماهیت، نیازمند 

بازنگری است.
از  یکی   )Sialk( سَیلْک  تپه های 
محوطه های باستانی مهم فالت مرکزی 
کهن ترین  ویرانه  اصل  در  و  ایران 
زیگورات باستانی ایران که نخستین تمدن 
از  گرفته است؛  آن شکل  در  شهرنشینی 
سال ها پیش شماری از مردم کاشان در 
کشاورزی  به  تپه  این  اطراف  زمین های 
مشغول بودند که تعیین عرصه و حریم این 
گذشته،  سال های  باستانی طی  محوطه 
و  ساز  و  ساخت  قانونی  محدودیت های 
آنچه کم توجهی به تعیین زمین جایگزین 
محدوده  این  در  فعال  کشاورزان  برای 
عنوان شده، سبب بروز مشکل هایی شد. 
کاشان  فرهنگی  میراث  اداره  سرپرست 
اینکه برخی مرمت ها در کاشان  بیان  با 
استادکار  تجربه  پایه  بر  صرف  طور  به 
ندارد،  علمی  اساس  و  می گیرد  صورت 
از  فرهنگی  میراث  اداره  کرد:  تصریح 
حضور استادکاران سنتی به جد استقبال 
می کند اما فعالیت ها باید علمی باشد که 
در این راستا رایزنی هایی با سازمان نظام 

مهندسی در حال انجام است.
فرهنگی،  سبقه  دلیل  به  که  کاشان 
از  متدین  مردمان  و  اعتقادی  مذهبی، 
در  است،  مشهور  دارالمؤمنین  به  دیرباز 
زمره شهرستان های با ظرفیت های متعدد 
در حوزه های مختلف و نگاه ویژه حاکمیت 
به شمار می رود. این خطه با مساحت چهار 
هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و جمعیت 
۳۶۴ هزار و ۴۸۲ نفر بر پایه سرشماری 
شهرستان  پرجمعیت ترین   ،۱۳۹۵ سال 
اصفهان پس از مرکز این استان و بیست 
و هشتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب 
می شود. منطقه عالم پرور کاشان در فاصله 
نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان، 
به عنوان نخستین تمدن یکجانشینی و 
باستانی  محوطه  قدمت  به  شهرنشینی 
هزار  هفت  از  بیش  پیشینه  با  سیلک 
سال به عنوان پایگاه تاریخ تمدن بشری 
درخشان در حوزه های میراث فرهنگی و 
گردشگری محسوب می شود و مجموعه 
باغ جهانی فین این شهرستان نیز تا پیش 
از شیوع ویروس کرونا پربازدیدترین مکان 

تاریخی و گردشگری کشور بوده است. 

سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان:

میراث فرهنگی در صیانت
از بافت تاریخی

با دستگاهی تعارف ندارد

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  اداره  فنـی  معـاون 
فریـدن گفـت: بـا تمهیداتی کـه دولـت پیش بینی 
کـرد تسـهیالتی بـا عنـوان »دامـدار کارت« بـه 
دامـداران تعلـق گرفـت، به طـوری کـه در قالـب 
بـه  تسـهیالت خوبـی  دامـی،  نهاده هـای  خریـد 

تعلـق می گیـرد. دامـدار 
اکبـر مردانـی در گفت وگو با ایسـنا دربـاره وضعیت 
کشـاورزی و دامـداری شهرسـتان فریـدن، اظهـار 
کـرد: در حـوزه کشـاورزی حـدود ۳۰ هـزار هکتـار 
اراضـی قابـل کشـت داریـم کـه از این مقـدار، ۲۳ 
هکتـار سـطح زیـر کشـت اسـت کـه محصوالت 
جـو،  گنـدم،  پیـاز،  ماننـد سـیب زمینی،  متنوعـی 
سـبزیجات، حبوبـات و سـایر محصـوالت در ایـن 
زمین هـا بـه عمـل می آید. بـا توجه به مشـکالتی 

کـه در حـوزه دامداری وجـود دارد دامـداران فریدن 
بـه ادامـه کار خود و پـرورش دام کم رغبت شـدند 
کـه با تمهیداتی کـه دولت انقالبـی پیش بینی کرد 
تسـهیالتی با عنـوان »دامـدار کارت« بـه دامداران 
تعلق گرفت که از سـال گذشـته اسـتارت این طرح 

شد. زده 
وی به تشـریح طرح دامـدار کارت پرداخت و افزود: 
در ایـن طـرح در قالـب خریـد نهاده هـای دامـی، 
تسـهیالت خوبـی بـه دامـدار تعلـق می گیـرد بـه 
طـوری که وقتـی دامدار بـه اداره جهاد کشـاورزی 
مراجعـه می کنـد امـور ثبـت نـام او انجام و سـپس 
بـه بانـک کشـاورزی معرفـی می شـود و در قالـب 
»دامـدار کارت« تسـهیالت بـه دامـدار اختصـاص 
می یابـد. سـپس دامدار به اماکن مشـخص شـده از 

سـوی اداره جهاد کشـاورزی مراجعه و نهاده خود را 
بـا تسـهیالت مناسـب دریافـت می کند.

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  اداره  فنـی  معـاون 
فریدن، گفت: این تسـهیالت یک سـاله و با سـود 
۱۱ درصـد اسـت کـه دامـداران زمـان کافـی برای 
پرداخـت قسـوط خـود دارنـد. طـرح دامـدار کارت 
کمـک بسـیار خوبـی بـود تـا وضعیـت دامـداران 
نرمال شـود. سـقف تسـهیالت دامدار کارت بیشتر 
شـده است و در اسـتان اصفهان برای دامداری های 
صنعتی تا سـقف ۲۰۰ میلیون تومان تسـهیالت به 

دامـدار تعلـق می گیرد.
تولیـد  در  فریـدن  داد: کشـاورزان  ادامـه  مردانـی 
محصوالت اسـتراتژیک پیشـتاز هسـتند به طوری 
کـه ۳۴۰۰ هکتـار از اراضـی شهرسـتان فریـدن به 
ِکشـت گندم اختصاص دارد و بیشـتر گندم کشـت 
شـده گندِم پاییزه اسـت. محصوالت بهـاره فریدن 
و سـبزی ها  حبوبـات  پیـاز،  شـامل سـیب زمینی، 
ویـژه  بـه  کشـاورزان  محصـول  اسـت.  برگـی 
سـیب زمینی کـه چند سـال با مشـکل مواجـه بود 
امسـال بـه راحتـی به فروش رسـید و بـا تمهیداتی 
که در دولت جدید اتخاذ شـد محصول سـیب زمینی 
بـا قیمتـی به فروش رسـید کـه کشـاورزان نه تنها 

ضـرر نکردنـد بلکـه سـود خوبی هـم کردند.
نظـر  از  کشـاورزی  بخـش  در  کـرد:  اظهـار  وی 
قیمـت محصـوالت در چنـد مـاه اخیـر مشـکل 
آنچنانـی نداشـتیم. در بحث گران شـدن نهاده های 

کشـاورزی ماننـد سـموم، قیمت هـا به قـدری باال 
رفتـه که کشـاورزان را با چالش مواجه کرده اسـت. 
در بحـث کـود شـیمیایی چون کود به شـکل یارانه 
دار بـه کشـاورزان تعلـق می گیـرد در بحـث کـود 
شـیمیایی اوره مشـکل چندانـی نداشـتیم. در بحث 
کودهای فسـفاته و پتاسـه چند سـال کشـاورزان با 
گرانـی ایـن دو کـود مواجه شـدند که بـا تمهیداتی 
که در سـطح وزارتخانه انجام شـده اسـت کودهای 
فسـفات و پتاسـه بـه تدریـج در حال وارد شـدن به 

چرخـه کودهـای یارانه دار هسـتند.
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  اداره  فنـی  معـاون 
فریـدن، گفـت: قیمتـی کـه اکنـون بـرای ایـن دو 
کود به دسـت کشـاورزان می رسـد نسـبت به یک 
سـال قبـل خیلـی کمتر شـده اسـت و اگـر قیمت 
چنیـن کودهایی را بـرای کشـاورزان کاهش دهیم 
رغبـت آنـان بـه کشـاورزی بیشـتر و مهاجرت هـا 
از شهرسـتان کاهـش می یابـد. منتظـر هسـتیم در 
بحـث نهاده های دامـی دولت چه تصمیمـی اتخاذ 

می کنـد.
مردانـی دربـاره وضعیـت آب کشـاورزان، تصریـح 
کـرد: بـا توجـه بـه کاهـش بارندگی هـا در چنـد 
سـال اخیـر سـطح آب هـای زیرزمینی پاییـن رفته 
و حتـی بسـیاری از آب هـای سـطحی چشـمه ها و 
قنوات خشـک شـده اسـت. آب هـای زیرزمینی نیز 
در برخـی مناطـق مانند اراضی شـهر دامنه کاهش 
پیـدا کرده اسـت. به همیـن دلیل الگوهای کشـت 

از سـوی جهـاد کشـاورزی تعریـف شـده اسـت تا 
کشـاورزان بـه کشـت گیاهـان کـم آب بـر ماننـد 
آورنـد. همچنیـن کشـت گیاهـان  زعفـران روی 
نشـایی ماننـد پیاز در دسـتور کار اسـت تـا مصرف 

یابد. آب کاهـش 
وی افـزود: کشـاورزان و دامـداران فریـدن فهیـم 
هسـتند و کشـاورزان در بسـیاری مـوارد به ِکشـت 
گیاهـان کـم آب بـر روی آورده انـد بـه طـوری که 
ِکشـِت گیاهان دارویی و موسـیر در شهرسـتان باال 
رفتـه اسـت و تـالش می کنیـم سـطح زیر کشـت 
گیاهـان کـم آب بـر را در فریـدن افزایـش دهیم.

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  اداره  فنـی  معـاون 
مطالبـه  مهم تریـن  کـرد:  خاطرنشـان  فریـدن، 
مـا تأمیـن نهاده هـا بـه صـورت یارانـه دار بـرای 
یارانـه  دارنـد  اگـر هـم قصـد  کشـاورزان اسـت. 
نهاده هـای کشـاورزی را حـذف کننـد بایـد جوری 
تصمیم گیـری شـود کـه کشـاورز متضـرر نشـود.

مردانـی گفت: اقالمی که توسـط جهاد کشـاورزی، 
اداره صمـت، اتـاق اصنـاف و ادارات دیگـر بـرای 
اجـرای بهتـر آزادسـازی قیمت هـا وارد شهرسـتان 
فریـدن شـده اسـت شـامل مـرغ منجمد، گوشـِت 
گوسـاله منجمد، شـکر خانوار، شـکر صنف، شـکر 
زنبـورداران، برنج هندی، برنج پاکسـتانی، تایلندی، 
روغـن خانـوار و تخـم مـرغ اسـت که ایـن کاالها 
جهـت تنظیـم بـازار بیـن مردم بـه شـکل عادالنه 

توزیع شـده اسـت.

گفت و گو

معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریدن:

طرح »دامدار کارت« مشکالت دامداران را مرتفع کرد

از آن جایی که  اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:  عضو کمیسیون 
بازنشستگان دیگر شغل و درآمدی ندارند نیاز است که بیشتر به این قشر 
رسیدگی و کمک شود. اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص 
افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: هرچقدر در راستای حمایت و کمک 
به بازنشستگان تالش کنیم کم است، با توجه به اینکه فرزندان بازنشستگان 
بزرگ شدند و اکنون خانواده آن ها گسترش یافته است، باید بیشتر به آن ها 
رسیدگی شود. وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان اندک است و باید از 
آن ها حمایت کنیم، افزود: از آن جایی که بازنشستگان دیگر شغل و درآمدی 

ندارند نیاز است که بیشتر به این قشر رسیدگی و کمک شود. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مسائل و مشکالت متعدد 
بازنشستگان از جمله بحث بهداشت و درمان باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، 
همچنین این قشر از لحاظ حقوق و مزایا نسبت به افراد شاغل در یک سطح 
در نظر گرفته شوند. سلیمی خاطرنشان کرد: باید آن گونه که برای مابقی افراد 
افزایش حقوق در نظر گرفته می شود، برای بازنشستگان هم همسان سازی 
بازنشسته صاحب  افراد  گفت:  دهیم. وی  قرار  مدنظر  را  افزایش حقوق  و 
خانواده بزرگ تری به لحاظ فرزندان، نوه و نتیجه هستند از این رو اگر افزایش 

حقوق این قشر از جامعه صورت نگیرد دخل و خرج آن ها با هم همخوانی 
ندارد که باید دولت به این موضوع رسیدگی کند. سلیمی با اشاره به تأثیر 
همسان سازی حقوق بازنشستگان بر زندگی آن ها ادامه داد: عدالت بین افراد 
شاغل و بازنشسته باید رعایت شود، از این رو همسان سازی حقوق بازنشستگان 
الزم االجرا است، به طور مثال فردی در شرکت نفت شاغل بوده و حقوق 
باالتری دریافت می کرده است یا فردی در شرکتی دیگر حقوق پایین تری 
داشته است بنابراین باید در میان بازنشستگان همسان سازی انجام شود تا 

حقوق افراد به یکدیگر نزدیک باشد.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی:

دولت همسان سازی 
حقوق بازنشستگان را 

مدنظر قرار دهد

فنانیان ازمسؤوالن خواست تا مکانی با کالس های 
بیشتر برای پذیرش دانش آموزان بیشتر وهمچنین 
آموزشی،  اجرایی،  پرورشی،  کادر  نیروی  تأمین 

خدماتی و مشاوراهتمام ویژه داشته باشند.
اشاره  با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  فنائیان  فهیمه 
اینکه دبیرستان معارف اسالمی صدرای کاشان  به 
نیازمند توجه متولیان است، گفت: دبیرستان معارف 
اسالمی صدرای کاشان نیازمند مکانی با جاذبه های 
بیشتر و کالس های بیشتر برای پذیرش خیل دانش 

آموزان عالقمند به معارف اسالمی است.
را  باال  علمی  سطح  و  بیشتر  اجتماعی  امنیت  وی 
از  آموزان  دانش  خانواده های  انتظارات  مهمترین 
مدارس معارف اسالمی صدرا در کاشان اعالم کرد 
متولیان  همکاری  و  مساعدت  صورت  در  گفت:  و 
دانش  خانواده های  حق  بر  انتظارات  این  تحقق 

آموزان دور از دسترس نیست.
 فنائیان از سازمان مدارس معارف اسالمی صدرای 
تهران، سازمان تبلیغات اسالمی و آموزش و پرورش 
به عنوان سه سازمان متولی اصلی مدارس معارف 
اسالمی صدرا نام برد و افزود: این سه متولی نقش 

مهمی در تهیه زیرساخت های مناسب برای مدارس 
معارف اسالمی صدرا دارند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش کادراجرایی 
مدارس را براساس مدیر و معاون و مشاور ونیروی 
دانش  تعداد  براساس  خدمتگزاررا  حتی  و  آموزشی 
به  نیروها  این  تمامی  افزود:  تعیین می کند،  آموزان 
دبیرستانی هایی که دررشته های ریاضی، تجربی و 
بیشتری  دانش آموزان  و  دارند  فعالیت  انسانی  علوم 

دارند تعلق می گیرد.
به گفته وی این نیروها به دبیرستان معارف اسالمی 
صدرا که به دلیل کمبود کالس دانش آموز کمتری 
دارند تعلق نمی گیرد و آموزش و پرورش برای تأمین 
به  کاشان  صدرا  اسالمی  معارف  دبیرستان  نیروی 
قانونی  مشکل  با  کمتر،  آموز  دانش  داشتن  دلیل 

مواجه است.
کاشان  صدرای  اسالمی  معارف  دبیرستان  مدیر 
با  و  جاذبه  با  مکانی  تا  خواست  ازمسؤوالن 
کالس های بیشتر برای پذیرش دانش آموزان بیشتر 
اجرایی،  پرورشی،  کادر  نیروی  تأمین  وهمچنین 
آموزشی، خدماتی و مشاوراهتمام ویژه داشته باشند.

سارقی  گفت:  فالورجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  در  پنج زن سالمند  به سرقت طالهای  اقدام  که 

شهرستان کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ مرتضی هادیان در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: درپی وقوع یک فقره سرقت 
طالهای زنی سالمند و کم توان در شهرستان فالورجان، 
بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
با  مال باخته  از  تحقیقات  از  پس  مأموران  افزود:  وی 
کارهای تخصصی و اقدامات پلیسی، سارق را شناسایی و 
پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی 

وی را دستگیر کردند.
اینکه  بیان  با  فالورجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
متهم هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد به پنج 
فقره سرقت طال از زنان سالمند اعتراف کرد که در این 
اقدامات  انجام  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  خصوص 

قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
وی گفت: به شهروندان توصیه می کنیم، از نگهداری 
منازل خود خودداری  در  گران قیمت  و جواهرات  طال 
نگذارند و در  تنها  را  افراد کم توان و سالمندان  کرده، 
صورت مشاهده هرگونه موضوع مشکوک مراتب را به 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

بـا همـکاری کمیتـه امـداد و دانشـگاه پیام نـور 
نخسـتین مرکز نیکوکاری تخصصـی فرهنگی در 

شاهین شـهر افتتـاح شـد.
بـه گزارش صاحـب نیوز؛ سـید رسـول محمدیان 
نیکـوکاری  مرکـز  نخسـتین  افتتـاح  آئیـن  در 
تخصصی فرهنگی در شـاهین شـهر اظهـار کرد: 
هـدف از تشـکیل مرکـز نیکـوکاری تخصصـی 
و  آمـوزان  دانـش  بـه  خدمـات  ارائـه  فرهنگـی 
بـا  کـه  اسـت  شهرسـتان  نیازمنـد  دانشـجویان 

شـد. راه انـدازی  پیام نـور  دانشـگاه  همـکاری 
• ارتقـای فرهنـگ کار خیر و احسـان در 
بین قشـر جوان و تحصیل کـرده جامعه

رئیـس کمیتـه امـداد امـام )ره( شـاهین شـهر بـا 
بیـان اینکـه مرکـز نیکوکاری نـور اهل بیـت )ع( 
در دانشـگاه پیام نـور مسـتقر خواهـد شـد افـزود: 
یکـی از بزرگتریـن محورهـا و اهـداف ایـن مرکز 

نیکـوکاری، ارتقـای فرهنـگ کار خیـر و احسـان 
در بیـن قشـر جـوان و تحصیل کـرده و همچنین 
توانمند سـازی دانشـجویان نیازمنـد و جویای کار 

می باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر حمایـت از طرح هـای دانـش 
بنیـان بـا معرفـی ایـن مرکـز و حمایـت کمیتـه 
امـداد خاطرنشـان کـرد: کمیتـه امداد شهرسـتان 
آمادگـی دارد بـه کارفرمایانـی کـه مددجویان این 
نهاد را مشـغول به کار نمایند تسـهیالت اشـتغال 

آفرینـی پرداخـت کند.
در  نیکـوکاری  مرکـز  •راه انـدازی 536 

اسـتان اصفهـان
رئیـس اداره هماهنگـی بـا مؤسسـات خیریـه و 
شـبکه های مردمـی اسـتان اصفهـان نیـز در این 
مراسـم بـا بیان اینکـه رویکـرد کمیته امـداد امام 
)ره( را راه انـدازی مراکـز نیکـوکاری تخصصـی و 

بـرون سـپاری خدمـات ارائه شـده توسـط کمیته 
امـداد بـه ایـن مراکـز می باشـد خاطرنشـان کرد: 
تاکنـون ۵۳۶ مرکز در اسـتان اصفهـان راه اندازی 
شـده کـه ۱۳۰ مرکـز آن با رویکـرد تخصصی، به 

نیازمنـدان خدمـات ارائـه می کنند.
•تأثیر توانمندسـازی نیازمندان در رونق 

تولید و تحقق شـعار سـال
شـاهین  نـور  پیـام  دانشـگاه  رئیـس  ابراهیمـی 
شـهر نیـز بـا تاکید بـر حمایـت از راه انـدازی این 
مرکـز و فعالیت هـای آن در زمینـه اشـتغال و امور 
فرهنگی ابراز کرد: توانمندسـازی قشـر مستضعف 
و محـروم جامعـه بـا حفـظ و تقویت عـزت نفس 
و اعتمـاد آنهـا عـالوه بـر رونـق تولیـد، موجـب 
همـکاری و فعالیـت بیشـتر خیریـن بـرای تحقق 
 شـعار سـال یعنـی تولیـد، دانـش بنیان و اشـتغال

نیز می شود.

سرپرست باشگاه کوهباد انوشه نوش آباد از برافراشته شدِن 
فراز  بر  نوش آباد  زیرزمینی  باستانی شهر  مجموعه  پرچم 

قله های گاوکشان و شاهوار خبر داد.
علیرضا رمضان زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: صعود 
مشترک کوهنوردان باشگاه های کوهباد انوشه نوش آباد و 
البرز دامغان با حضور ۲۶ همنورد با شعار »تنها یک زمین، 
زندگی پایدار در توازن با طبیعت« و گرامیداشت روز جهانی 

محیط زیست بر فراز قله گاوکشان انجام شد.
وی افزود: مسیر صعود قله گاوکشان موسوم به بام استان 
گلستان به ارتفاع ۳۸۱۳ متر از تنگه زندان روستای دیباج 
مسیر  از  نیز  فرود  مسیر  و  شد  شروع  دامغان  شهرستان 
روستای شاه کوِه سفلی شهرستان شاهرود انجام شد که علی 

چاپی، سرقدم و عباس مسلمی نژاد نیز مربی راهنما بودند.
سرپرست باشگاه کوهباد انوشه نوش آباد، گفت: صعود دوم 
نیز به مقصد قله شاهوار موسوم به بام استان سمنان انجام 
شد که ارتفاع آن ۳۹۴۵ متر است که با حضور ۱۲ کوهنورد 

از مسیر چشمه پیرمیشی روستای تاش شاهرود به مدت 
چهار ساعت پیموده شد.

رمضان زاده تصریح کرد: نام گذاری همه مناسبت ها و روزها، 
نمادی برای آگاهی بخشی و تغییر در رفتار آدم ها است و 
روز جهانی محیط زیست نیز فرصتی برای اهمیت حفظ و 
مراقبت از محیط زیست است تا رفتارهای زیان آور مردم در 

کره زمین کاهش پیدا کند.
وی افزود: مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد، فضایی 
زیرزمینی با قدمت ۱۵۰۰ سال است که ساخت آن به دوران 
ساسانیان باز می گردد. این مجموعه زمانی ساخته شده که 
نقشه برداری و الگوبرداری و ابزار ساخت وجود نداشته و بشر 

تنها با نبوغ خود توانسته چنین سازه ای را خلق کند.
یک  نوش آباد  زیرزمینی  شهر  کرد:  تصریح  رمضان زاده 
شاهکار مهندسی و معماری در جهان محسوب می شود و 
همه این شهر به صورت دستی کنده شده است و چند هزار 

متر مربع وسعت دارد.

مدیر دبیرستان معارف اسالمی صدرای کاشان؛

 دبیرستان معارف اسالمی صدرای کاشان
نیازمند توجه متولیان است

فرمانده انتظامی فالورجان خبر داد:

دستگیری سارق طالهای زنان کهنسال در فالورجان

افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری تخصصی فرهنگی در شاهین شهر

فضایی زیرزمینی با قدمت ۱۵۰۰ از دوره ساسانیان

برافراشته شدن پرچم شهر زیرزمینی نوش آباد بر فراز مسیر سیمرغ
از  استفاده  و  شدن  بیمه  امکان  گفت:  اردستان  اجتماعی  تأمین  سرپرست 
حمایت های قانونی تأمین اجتماعی برای دختران مجرد و خانم های خانه دار 

فراهم شده است.
علیرضا تاجرزاده تبریزی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیمه و 
بازنشستگی یکی از مطالبات مهم دختران فاقد شغل و خانم های خانه دار بود 
و سازمان تأمین اجتماعی به این مطالبه به حق پاسخ مثبت داده و امکان بیمه 

شدن این افراد را فراهم کرده است.
وی افزود: تأمین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، 
زنان خانه دار و دختران مجرد که فاقد پوشش بیمه ای هستند و مزد بگیر نیستند 
را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تأمین 

اجتماعی و مشمول حمایت های مقرر قانونی قرار می دهد.
سرپرست تأمین اجتماعی اردستان ادامه داد: تاکنون تعداد خانم هایی که در 
سطح شهرستان اردستان تحت پوشش طرح بیمه زنان خانه دار و دختران قرار 

گرفته اند حدود ۵۰ نفر بوده است.
وی با بیان اینکه متقاضیان ۱۸ تا ۵۰ ساله می توانند در قالب این نوع بیمه، از 
خدمات متنوع سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شوند، یادآور شد: بیمه فراگیر 

خانوار از سال ۱۴۰۰ رونمایی و اجرا شده و تاکنون نیز پایانی برای زمان ثبت 
نام این طرح اعالم نشده است اما انتظار می رود همشهریان فرصت را غنیمت 

شمرده و هر چه زودتر اقدام کنند.
تاجرزاده تاکید کرد: اگر سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، 
پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل 

مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.
وی بیان کرد: متقاضیان می توانند بدون مراجعه به شعب سازمان و صرفاً با ورود 
به سامانه خدمات غیرحضوری به آدرس es.tamin.ir و در کوتاه ترین زمان با 
انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

سرپرست تأمین اجتماعی اردستان خاطرنشان کرد: نرخ حق بیمه و حمایت های 
بیمه ای در این نوع بیمه، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

وی تصریح کرد: در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه 
نیز استفاده کند باید به ازای هر نفر به شکل ماهیانه سرانه درمان را که همه 
ساله به تصویب هیئت وزیران می رسد برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت 
نماید، دختران و زنان خانه داری که تحت تکفل همسر و یا پدر خود هستند ملزم 

به پرداخت حق سرانه درمان نخواهند بود.

سرپرست تأمین اجتماعی اردستان:

۵۰ بانوی اردستانی تحت پوشش بیمه زنان خانه دار و دختران هستند
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 Iran, and Qatar inked a mem-
orandum of understanding 
(MOU) at the end of the two 
countries’ eighth Joint Eco-
nomic Committee meeting in 
Doha on Monday to outline 
avenues for future cooperation, 
IRIB reported.
The MOU was signed by Ira-
nian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian and Qatar’s Minis-
ter of Commerce and Industry 
Sheikh Mohammed Bin Hamad 
Bin Qassim Al-Thani who co-
chaired the committee meet-
ing.
This memorandum determines 
the framework of cooperation 
in various fields including tran-
sit, transportation, industry 
and trade, energy, customs and 
free zones, tourism, culture, 
agriculture, sports, etc.

Speaking at the eighth meet-
ing of the Iran-Qatar Joint 
Economic Committee, Mehra-
bian emphasized the Iranian 
government’s approach to 
developing international rela-
tions and said: “Considering 
our good relations in the past, 
this meeting should be a new 
chapter in the development of 
cooperation between the two 
countries.”
“We hope to see a significant 
increase in interactions with 
the agreements reached in this 
meeting,” he added.
“One of the most important 
goals of the meeting is to sup-
port the Iranian and Qatari pri-
vate sectors, and we are happy 
to see that a large conference 
with the participation of Iranian 
businessmen is being held in 

Doha at the same time as the 
meeting of the joint commit-
tee,” Mehrabian said
According to the official, eight 
MOUs on food, medical indus-
try, knowledge-based com-
panies, etc. were also signed 
between businessmen of the 
two countries on the sidelines 
of the mentioned meeting.
The Iranian energy minister 
noted that Iran and Qatar have 
set financial goals for 2023 and 
hope to see doubled economic 
relations and trade balance be-
tween the two countries.
Referring to the 2022 World 
Cup in Qatar, Mehrabian said 
that the Qatar World Cup is 
definitely one of the golden 
opportunities for business 
people, which can enhance 
economic and trade relations 

between the two countries in 
various ways.
Tehran, Doha form Joint Eco-
nomic Council
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) and Qatar Cham-
ber of Commerce and Industry 
also signed an MOU on Mon-
day to form a Joint Economic 
Council.
The document was signed by 
Sheikh Khalifa bin Jassim Al-
Thani, Chairman of the Qatar 
Chamber of Commerce and 
Industry, and his Iranian Coun-
terpart Gholam-Hossein Sha-
feie in Doha.
In the signing ceremony, Al-
Thani hailed the formation of 
the council that makes up of 
elites of different economic 
sectors of the two countries.
He said that the council will 
help discover investment op-
portunities in both countries 
and develop mutual coopera-
tion.
The Qatari official stressed the 
importance of the positive role 
that the private sector can play 
in developing trade between 
the two sides.
Shafeie, on his part, an-
nounced Iran’s willingness to 
boost trade ties with Qatar and 
said that there are numerous 
grounds for cooperation in this 
regard.
Iran offers full support to Qa-
tari businessmen
In another event held on the 
sidelines of the two countries’ 
Joint Economic Committee 
meeting, TPO Head Alireza 
Peyman-Pak held talks with the 
private sector representatives 
of the two countries to discuss 
trade related issues and chal-

lenges.
Speaking in this meeting, Pey-
man-Pak expressed the Iranian 
government’s determination 
to fully support Qatari traders 
and investors who decide to do 
business in Iran.
“Holding joint meetings be-
tween businessmen and private 
sectors of the two countries is 
one of the issues emphasized 
by the governments of Iran 
and Qatar, and both countries 
are working to establish stable 
trade relations,” he said.
Iran to dispatch commercial 
attaché to Qatar
According to the TPO head, as 
the first step to pave the way 
for the expansion of economic 
ties, a commercial attaché from 
Iran will reside in Doha to pur-
sue the issues of the two sides’ 
businessmen.
“Dispatching an Iranian com-
mercial attaché in Qatar was 
the first step in the develop-
ment of trade between the two 
countries, which took place 
in recent days with the aim of 
coordinating and supporting 
more trade activities between 
the two countries,” he said.
Iranian Energy Minister Ali Ak-
bar Mehrabian arrived in the 
Qatari capital Doha on Sunday 
to hold talks with senior Qatari 
officials and attend the two 
country’s eighth Joint Econom-
ic Committee meeting.
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 and 
ICCIMA Head Gholam-Hossein 
Shafeie accompanied Mehrabi-
an during his visit.

Iran, Qatar ink MOU to conclude 8th Joint Economic Committee meeting

Iran reports record 
peak usage of elec-
tricity at 60 GW
Iran’s Energy Ministry said power 
consumption in the country rose 
to a record of 60 gigawatts (GW) at 
peak hour on June 6.
Iranian Electricity Sector Spokes-
man Mostafa Rajabi said that the 
figure is five GW higher than the 
consumption recorded on the same 
day in 2021, Press TV reported.
“That is a big figure ... howev-
er, blackouts were avoided and 
demand was met through better 
management at our operating pow-
er plants,” Rajabi told the state TV 
although he admitted that several 
places in the country had experi-
enced brief power cuts over techni-
cal issues that occurred in the grid.

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

37% of Tehran pop-
ulation at risk of ur-
ban decay
Thirty-seven percent of Tehran’s 
population are living in decaying 
urban settings, stated deputy of 
urban development at Tehran Mu-
nicipality.
Reporting to the Islamic City Coun-
cil of Tehran (ICCT), Hamidreza 
Saremi said, “Based on the sug-
gestions of council members con-
cerning the renovation of decaying 
urban settings in Tehran, 15 infra-
structural projects are underway in 
Nafar Abad neighborhood.

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

Efforts needed to 
keep woodturning 
craft alive
The skinny man with gray hair 
picked up one of the logs left in the 
corner of his old workshop and tied 
its two pre-cut ends to a wood lathe 
machine.
When the machine was turned 
on, the log rotated quickly and the 
wood chips scattered all around. It 
did not take long for the log to be 
shaped into a cone and a wooden 
club, known as mil, equipment 
used in varzesh-e bastani, was al-
most made.
Varzesh-e bastani is a traditional 
Iranian martial art.  It was recog-
nized as a world cultural heritage by 
UNESCO under the name of Pahle-
vani, or Zurkhaneh rituals.

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

Iran’s Military Prod-
ucts Can Help Iraq 
Beef Up Security
Iran’s Defense Minister Brigadier 
General Muhammad-Reza Gharaei 
Ashtiani on Tuesday said that his 
country’s military achievements 
could effectively help neighboring 
Iraq to beef up security.
During a meeting with Iraqi Interi-
or Minister Othman al-Ghanimi in 
Baghdad, Ashtiani paid tribute to 
top Iranian anti-terror command-
er Lieutenant General Qassem 
Soleimani and deputy commander 
of the Iraqi Popular Mobilization 
Units (PMU) Abu Mahdi al-Mu-
handis, who were assassinated in a 
U.S. drone strike near Baghdad In-
ternational Airport in January 2020.

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

Iran to Take on Rus-
sia in World Cup 
Tune-Up in August
Russian media have reported that 
their national football team will play 
a friendly against Iran in August, 
2022.
The Russian Football Federation 
whose country’s team was been 
banned from competing in the 
World Cup after Russia-Ukraine 
war, has also had been faced with 
problems in arranging for friendly 
matches.
Now the SE, Russian sports news 
agency, has reported that the Rus-
sian national football team will play 
two friendly games in August, one 
of which will be versus Iran.

JCPOA a funda-
mental pillar of 
peace and security 
in the region: Qa-
tari FM

Qatari Foreign Minister Sheikh 
Mohammad bin Abdul Rah-
man has once again called for 
reviving the 2015 Iran nuclear 
deal, describing it as a pillar of 
peace and security in the West 
Asia region. 
Sheikh Mohammed bin Abdul 
Rahman Al Thani, who is also 
Deputy Prime Minister of Qa-
tar, said that Doha is talking 
with Tehran and Washington in 
order to find common ground 
to return to the Vienna negoti-
ations.
In remarks to Al Jazeera, the 
Qatari foreign minister pointed 
out that his talks in Washing-
ton with his American counter-
part Tony Blinken dealt with a 
number of regional and global 
issues, including Iran and 
Afghanistan, in addition to 
the Palestinian issue and the 
world’s food and energy crises.
He indicated that the Vienna 
talks have not failed, and that 
Qatar’s contacts with Iran are 
not a substitute for them, but 
rather a helpful factor.
The chief diplomat noted that 
he discussed with Blinken the 
Vienna negotiations and the 
prospect of reaching an agree-
ment.
The Qatari foreign minister 
stressed that Doha wants the 
parties to return to the nucle-
ar agreement because it con-
stitutes a fundamental pillar 
of security and peace in the 
region, underlining that the 
nuclear agreement will open up 
prospects for broader regional 
cooperation and dialogue with 
Iran.
Earlier, Sheikh Mohammed 
bin Abdul Rahman Al Thani 
had said that the Qatari side 
had held extensive discus-
sions with Iran, and that Doha 
had expressed its willing-
ness to help and support any 
agreement between Iran and 
Western countries within the 
framework of the negotiations 
in Vienna.
Iran and the remaining par-
ties to the 2015 nuclear deal, 
officially called the Joint Com-
prehensive Plan of Action 
(JCPOA), have been negoti-
ating a return to the tattered 
pact ever since April 2021. The 
talks have come to a standstill 
more than three months over a 
range of issues, including U.S. 
indecision about removing the 
Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) from its terror-
ism blacklist.
In late May, the Qatari foreign 
minister spoke over the phone 
with his Iranian counterpart 
Hossein Amir Abdollahian.
Qatar has been conveying 
messages between Iran and 
the U.S. in parallel with the 
Vienna talks, which are now 
overshadowed by a Western 
decision to get the Interna-
tional Atomic Energy Agency’s 
Board of Governors to issue a 
censure resolution against Iran 
on the grounds that Iran alleg-
edly failed to provide credible 
answers to questions raised by 
the IAEA.

More than 250,000 tons of basic com-
modities were cleared from Chabahar 
port, in the southeast of Iran during 
the first two months of the current 
Iranian calendar year (March 21-May 
21), the director of cereals and com-
mercial services of Chabahar Free 
Zone Organization announced.
Barat Khajeh said that the clearance of 
basic commodities, including wheat, 
rice and corn, from the port indicates 
70 percent rise in terms of weight, and 
118 percent growth in terms of value 
in the said two-month period as com-
pared to the same time span of the 
past year.
As previously announced by a provin-
cial official, 1,981,156 tons of basic 
commodities were transported from 
Chabahar port to the designated desti-
nations throughout the country in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20).
Mehrollah Damough, the head of 
goods transportation office of Road 
Maintenance and Transportation De-
partment of Sistan-Baluchestan prov-
ince, where the strategic port lies, said 
that the mentioned commodities were 
transported by 79,990 trucks.

Chabahar is an important port and a 
low-cost route for Central Asian coun-
tries, which with its strategic unload-
ing and loading equipment has the po-
tential to become a key transit corridor 
for international transit and transpor-
tation, the official further underlined.
As announced by the deputy head of 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), 30.9 million tons 
of basic goods worth $19.6 billion 
were cleared from the customs in the 
past Iranian calendar year.

Foroud Asgari, the deputy head of IR-
ICA for customs affairs, said that the 
imported goods were in 25 commod-
ity groups.
Putting the value of the imported ba-
sic commodities at $19.6 billion in the 
past year, the official said that the im-
ports show a 60-percent rise in worth 
and 32-percent growth in weight, as 
compared to the Iranian calendar year 
1399.
As Iran’s only oceanic port on the Gulf 
of Oman, Chabahar port holds great 

significance for the country both po-
litically and economically. The country 
has taken serious measures for devel-
oping this port in order to improve the 
country’s maritime trade.
In this regard, the Islamic Republic 
has been welcoming investors from 
all over the world to take part in the 
development of this port and benefit 
from its distinguished position as a 
trade hub in the region.
Chabahar port consists of Shahid Kal-
antari and Shahid Beheshti terminals, 
each of which has five berth facilities. 
The port is located in Iran’s Sistan-Ba-
louchestan Province and is about 120 
kilometers southwest of Pakistan’s 
Baluchistan province, where the Chi-
na-funded Gwadar port is situated.
In May 2016, India, Iran, and Afghan-
istan signed a trilateral agreement for 
the strategically-located Chabahar to 
give New Delhi access to Kabul and 
Central Asia.
Based on an agreement with Iran, 
India is going to install and oper-
ate modern loading and unloading 
equipment including mobile har-
bor cranes in Shahid Beheshti Port 
in Chabahar.

Over 250,000 tons of basic goods cleared from Chabahar port in 2 months

The sixth meeting of the Iran-Nigeria 
Joint Economic Committee is being 
held in Tehran from June 6 to 9, during 
which senior officials of the two coun-
tries are scheduled to sign numerous 
economic and trade agreements.
A high-ranking delegation from Nige-
ria, headed by the country’s Foreign 
Minister Zubairu Dada, has traveled 
to Tehran to participate in this event 
which is held after a seven-year hia-
tus, IRIB reported.
With a population of more than 220 
million, Nigeria is the most populous 
country in Africa. The country’s gross 

domestic product exceeded $430 bil-
lion in 2021, making it Africa’s largest 
economy.
Nigeria is Iran’s third-largest trading 
partner in Africa, however, consider-
ing the friendly relations between Teh-
ran and Abuja and the two countries’ 
great potential the level of bilateral 
trade is not favorable.
According to Iranian Industry, Mining 
and Trade Ministry data, the value of 
trade between the two countries in-
creased from $5 million in 2019 to 
$18 million in 2020 and to more than 
$130 million in 2021.

Despite a 26-fold increase, the level 
of trade between Tehran and Abuja is 
still unsatisfactory and could be much 
higher.
Transportation is one of the most im-
portant obstacles to Iran’s trade with 
African countries, and to this end, the 
Islamic Republic of Iran has already 
begun talks with Nigeria to resolve 
this issue and the two sides hope that 
the first Tehran-Abuja flight will be es-
tablished in the next few months. Both 
sides are also considering establish-
ing a shipping line between the two 
countries.

Nigeria is a large economy with vast oil 
and mineral resources and extensive 
agriculture, and its problem today is a 
lack of infrastructure and skilled man-
power, especially in areas like energy 
and technology. If diplomatic relations 
between Iran and Nigeria continue to 
expand and more attention is paid 
to trade development, Nigeria could 
become a great market for Iranian 
companies in a variety of fields, from 
the petrochemical industry to the food 
industry. It could also act as a region-
al hub to facilitate trade between Iran 
and West African countries.

Tehran hosting 6th Iran-Nigeria Joint Economic Committee meeting
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Malavan football team won the 
title of the Iran First Division, 
known as Azadegan League, after 
edging past Vista 1-0.
In the match held in Bandar An-
zali’s Ghayeghran Stadium, Hamid 
Kazemi scored the only goal of the 

match.
Malavan, which were founded in 
1968, have already booked their 
place in the 2022/23 Iran Profes-
sional League.
Vista also were relegated to the 
Iran’s Second Division.

Malavan 
crowned cham-
pions of Azade-
gan League

Tehran Holds 
‘Cannes in Close-
Up’ Exhibition
In response to the Cannes 
Festival desecrating film ‘Holy 
Spider,’ a cartoon exhibition ‘ 
Cannes in Close-up’ is under-
way in Tehran’s Iranian capital.
In a politicized act, the Cannes 
Film Festival awarded the film 
‘Holy Spider’ which has shown a 
distorted image of Iranian socie-
ty and insulted the transcendent 
beliefs of the Shiites.
The expo held by Tehran’s mu-
nicipality aims at criticizing the 
politicized and blasphemous 
act of the Cannes Film Festival 
through satire.

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

Iran start VNL 2022 
on high note
Iran defeated China 3-1 (25-
15, 19-25, 25-22, 25-15) at the 
men’s Volleyball Nations League 
2022 Pool 1 early Wednesday. 
Morteza Sharifi top-scored with 
20 points, while Yu Yuantai and 
Zhang Jingyin scored 16 points 
each for China.
The first competition day was 
held in Brasilia, Brazil. Iran are 
scheduled to play the Nether-
lands Early Friday.

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

Iranian House of 
Cartoon lampoons 
“Holy Spider” 
win by “Cannes in 
Close-up”
The Iranian House of Cartoon 
is mocking the Cannes Film 
Festival decision to award “Holy 
Spider” by organizing three 
exhibitions entitled “Cannes in 
Close-up”.
Iran has found the film insulting 
to Imam Reza (AS), the eighth 
Imam of the Shia. One of the ex-
hibitions opened on Monday in 
the Vali-e Asr Station of the Teh-
ran subway, where the Iranian 
House of Cartoon’s statement 
was read.

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

Iran, Qatar ink 
MOU to conclude 
8th Joint Economic 
Committee meet-
ing
 Iran and Qatar inked a mem-
orandum of understanding 
(MOU) at the end of the two 
countries’ eighth Joint Econom-
ic Committee meeting in Doha 
on Monday to outline avenues 
for future cooperation, IRIB re-
ported.
The MOU was signed by Iranian 
Energy Minister Ali-Akbar Meh-
rabian and Qatar’s Minister of 
Commerce and Industry Sheikh 
Mohammed Bin Hamad Bin Qa-
ssim Al-Thani who co-chaired 
the committee meeting.

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

Persepolis handed 
3-0 win over Tractor
Persepolis football team have 
been awarded a 3-0 victory 
over Tractor by Disciplinary 
Committee of Iran Football 
Federation on Monday.
Tractor have been fined by the 
Disciplinary Committee after 
fans were found to be guilty of 
throwing objects onto the pitch 
during last month’s match 
against Persepolis in Tabriz’s 
Yadegar-e Emam Stadium.
Tractor have also been or-
dered to play their next two 
home matches behind closed 
doors and were fined 10,000 
euros.

8 Ways to Have a Better Re-
lationship with Your Partner 

and Yourself
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.psycom.net/mental-health-wellbeing/8-ways-to-have-a-better-relationship

Improving your social life by opening 
yourself up to more people and more 
experiences is a great first step toward 
finding the love of your life or bringing 
more fun and excitement into your exist-
ing relationship.
In this article we are going to describe 
several ways to improve the relationship
#1. Define What You Want
To get what you want, it helps to know 
what you want, and that’s as true of love 
as it is of anything else. Start by identify-
ing your needs when it comes to romance 
and establishing your relationship goals.
#2. Use Your Loneliness
While chronic loneliness isn’t healthy 
and can contribute to depression, feel-
ing lonely from time to time is normal, 
whether you’re in a romantic relationship 
or not. And feeling emotionally discon-
nected from people doesn’t have to be a 
negative if you use those lonely feelings 
as motivation to make necessary chang-

es that will move your life in more posi-
tive directions. 
Start by paying more attention to relation-
ships you already have and reconnecting 
with people you’ve lost touch with over 
time. Make new connections by joining 
clubs and special interest groups or vol-
unteering.
#3. Balance Your Love Budget
While generosity is normally considered 
a positive trait, you may be sending the 
wrong message to a current or potential 
mate with extravagant spending on din-
ners and gifts. In fact, you might make a 
better impression by displaying more of 
an inclination to save money because it 
shows you are able to exercise self-con-
trol and are likely to accumulate greater 
financial resources over time.1 “But be 
careful not to appear too restrictive or too 
controlling when it comes to your financ-
es, Cohen warns.” That could lead some-
one to believe you’re not fun and won’t 

bring much in the way of excitement to 
the relationship.”
#4. Start Talking
If and how couples communicate, along 
with individual willingness to change, de-
termines whether or not problems can be 
resolved and the quality of a relationship 
maintained. Some problems, especially 
minor issues, are best resolved with a 
cooperative and affectionate approach 
that doesn’t put anyone on the defensive. 
Serious problems may have to be ad-
dressed more directly, but that approach 
is only helpful when both partners are 
confident and secure enough in the rela-
tionship to respond in productive ways. 
When one or both partners lack that type 
of confidence, a critical or defiant ap-
proach can cause even more harm to the 
relationship.
#5. Open Up About Sex
Couples typically have different levels of 
desire for intimacy and sex and may enjoy 

different types of sexual activities. Those 
couples that were able to keep commu-
nication open were also more likely to be 
working on their individual and relation-
ship issues with a clearly established goal 
of maintaining or rejuvenating their sex 
lives than couples who had a hard time 
communicating with each other about 
sex.3  
Both Cohen and Breck encourage couples 
to regularly set aside time to check in with 
each other and assess the health of the 
relationship. 
#6. Respect Personality Differences
If you’re an introvert, you know you’re not 
necessarily shy but, rather, you’re averse 
to small talk and don’t enjoy mindless 
activities. You may be looking to fellow 
introverts for love, but If you find your-
self involved with an extrovert, as often 
happens, recognize and honor your dif-
ferences, and use them to your advantage 
(i.e. to help you try new things) rather 

than argue over them. All successful 
relationships require guidelines, negoti-
ations, and the occasional giving in to a 
partner’s different way of doing things.
#7. Practice Positive Psychology
Research shows that the happiest cou-
ples have five times as many positive 
interactions as negative in their relation-
ships. It may not be enough to try to 
make up for a negative experience with 
a single positive one, perhaps because 
the impact of negative behavior is often 
much stronger and deeper.
At every opportunity, show support for 
your partner, express gratitude, forgive 
slights, respond enthusiastically, and plan 
to spend time together in challenging and 
engaging new ways. These investments 
in positive thinking and behavior help 
create more relationship satisfaction and 
can hold you over when you face inevita-
ble problems, conflicts, and tough times 
in the future.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 1,073 
points to close at 1.515 million 
points on Tuesday.
As reported, over 5.525 billion se-
curities worth 35.175 trillion rials 
(about $135.2 million) were traded 
at the TSE.
A market analyst believes that the 
Iranian stock market has the po-
tential to grow despite the distrust 
created in the market as a result of 
some bad decisions.
Emphasizing that there is potential 
for growth in the market, Hassan 
Kazemzadeh told ISNA on June 5: 
“Given this potential, the market will 
grow. Of course, there are ups and 
downs, but no matter how much 
distrust there is, the changes of ma-
jor economic factors will affect the 
market, but this effect takes place 
gradually and over time.”
According to the analyst, uncertain-

ty about monitoring policies, es-
pecially interference in valuing the 
shares of companies, imposition of 
various duties, imposing corporate 
expenses such as taxes and export 
duties, etc., has caused sharehold-
ers to be pessimistic about the mar-
ket.
“Although there is a 30 to 40 per-
cent growth potential in the market, 
even professionals are disappoint-
ed,” he regretted.
Regarding the situation of the cap-
ital market in the second half of the 
year, Kazemzadeh said: “According 
to the fundamental analysis, many 
stocks that are profitable, regard-
less of whether their profit margins 
or profitability are high or low, have 
the potential to reach their price 
ceiling of the Iranian calendar year 
1399 (ended on March 20, 2021). If 
this happens, the market index will 
also pass the ceiling of that year.”

TEDPIX gains 1,000 points on Tuesday

As announced by a provincial official, 
modern irrigation systems are being es-
tablished in 3,800 hectares of farmlands 
in Qazvin province.
Saying that the development of modern 
irrigation in the farmlands is one of the 
prioritized projects of Agriculture Min-
istry, Ahmad Mostakhdemi, the director 
for technical and engineering affairs in 
the province’s Agriculture Department, 
said, “We are trying to expedite imple-
mentation of the plans in this regard”.
The official further announced that 5,000 
hectares of farmlands is planned to be 
equipped with modern irrigation systems 
in Qazvin province in the current Iranian 
calendar year (started on March 21).
As stated by the project manager of the 
Agriculture Ministry’s smart irrigation 
systems development program, so far 
2.6 million hectares of the country’s 
farmlands have been equipped with 
modern irrigation systems.
Fariborz Abbasi has said that complet-
ing semi-finished agriculture projects is 
the priority of his ministry in the current 
Iranian calendar year, and expanding the 
modern irrigation network across the 
country is of significant importance in 
this regard.
The deputy agriculture minister noted 
that the project for implementing irriga-
tion networks in the west and northwest 

of the country is about 70 percent com-
pleted and the ministry is pursuing to get 
the necessary funding for the remaining 
30 percent.
The official expressed hope that con-
sidering the budget allocation for the 
provinces at the beginning of the current 
Iranian year, the ministry would be able 
to develop the project in terms of both 
quantity and quality.
The purpose of implementing the plan of 
modern irrigation systems is to increase 
the productivity and sustainability of 
water and soil resources in the country 
to ensure the sustainable production of 
agricultural products.
“Over the past three years, each year, 
an average of 150,000 hectares of farm-
lands have been equipped with modern 
irrigation systems, and we have wit-
nessed a 300 percent jump”, the official 
said.
Agriculture Ministry is also taking the 
necessary measures for supporting the 
domestic manufacturing of equipment 
used in these systems, he added.
Back in September 2021, Abbasi had 
said that 95 percent of the equipment 
used in such systems is manufactured 
inside the country.
The official said the ministry has com-
prehensive plans for indigenizing the 
knowledge for the production of the oth-

er five percent as well.
He pointed to the filters and drippers in 
modern irrigation systems as the equip-
ment whose domestic production is on 
the agenda and predicted: “In a two- or 
three-year plan, part of the imported 
equipment and supplies will be produced 
by domestic manufacturers.”
Abbasi mentioned the quality improve-
ment of modern irrigation systems as 
one of the main strategies of Agriculture 
Ministry and said: “We believe that along 
with the quantitative development of new 
irrigation systems, quality improvement 
should also take place to improve pro-
ductivity and ensure food security by 
increasing water efficiency in the best 
possible way.”
He further underlined educating farmers, 
officials, and managers of companies ac-
tive in the field of production and imple-
mentation of new irrigation systems as 
one of the programs that his ministry is 
pursuing in order to improve the quality 
and optimal use of these systems.
Referring to the activity of 2,400 private 
companies in the development of new 
irrigation systems in the agricultural sec-
tor, Abbasi said: “The private sector in 
this field includes 350 consulting com-
panies, 1,600 contractors, 400 manufac-
turers and suppliers of equipment, and a 
number of monitoring firms.”

Intl. kitchen, pool, sauna
bath industries expo running in Tehran

The 19th International Exhibition 
of Kitchen, Bath, Sauna, Pool In-
dustries, and Equipment kicked 
off on Tuesday at Tehran Perma-
nent International Fairgrounds, 
IRNA reported.
The opening ceremony of the ex-
hibition was attended by senior 
officials including the managing 
director of Iran International Exhi-
bitions Company (IIEC).
Attended by 80 foreign and do-
mestic companies, the event is 
going to be a place for showcas-
ing the latest advancements and 
achievements in the kitchen, bath, 
sauna, and pool industries.
Covering four main categories of 
kitchen, pool, sauna, and bath, 
the four-day event aims to in-
crease the efficiency of Iranian 
factories and production units, 
expand the industry’s export mar-
kets, identify problems, barriers, 

and weaknesses in the industry, 
and also to create a healthy com-
petitive environment for domestic 
producers to improve their pro-
duction quality.
In this exhibition, various tools 
and equipment used in the home, 
industrial, and field kitchens such 
as cabinets, sinks, air condition-
ers, ventilators, lighting systems, 
kitchen tables and chairs, food 
processing equipment, food 
preparation equipment, food 
service equipment (self-service 
and catering lines) maintenance 
equipment, fixed and mobile re-
frigeration, industrial dishwash-
ers, restaurant and coffee shop 
equipment, as well as bathroom 
equipment, bathtubs, bathrooms, 
toilets, partitions and showers, 
sauna and swimming pool equip-
ment, sauna and swimming pool 
facilities are being showcased.

Modern irrigation systems being established in 
3,800 ha of Qazvin farmlands
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 مریـم یـادگاری  امـروزه بـا 
سـاختن  و  شـهرها  گسـترش 
سـاختمان های بلندمرتبـه، مسـئله 
اسـتحکام سـاختمان بیـش از پیش 
اهمیـت پیـدا کـرده اسـت؛ بـه 
طـوری کـه قوانیـن زیـادی در ایـن 
بـاره تصویـب شـده اند و دولت هـا، 
پیمانـکاران،  و  متخصصیـن 
پروژه هـای ساخت وسـاز را ملـزم 
بـه رعایـت ایـن قوانیـن می کننـد. 
یکـی از عوامل مهـم در ایـن زمینه، 
محصوالت فـوالدی بـه کار رفته در 
سـاختمان اسـت که کیفیت آن تأثیر 
بسیار زیادی بر اسـتحکام ساختمان 
دارد. در ایـن خصـوص دربرنامـه 
گفتگـوی ویـژه خبـری سـیمای 
اصفهـان بـا محمـد صـدری مدیـر 
کیفیـت فراگیـر ذوب آهـن اصفهان 
و علی اصغر میر قـادری نائب رئیس 
نظـام مهندسـی اسـتان اصفهـان 
گفتگویـی صـورت گرفته اسـت که 

در پـی می آیـد:
مدیـر کیفیـت فراگیـر ذوب آهـن 
اصفهـان در ایـن گفتگـو بـه عوامل 
تأثیـر گـذار در اسـتحکام و ایمنـی 
سـاختمان اشـاره کـرد و سـه پارامتر 
را مهمتر از سـایرین دانسـت و افزود: 
مصالح مرغوب و اسـتاندارد، طراحی 
و معماری مناسـب و استفاده صحیح 
از مصالـح، عوامـل بسـیار مهمی در 
اسـتحکام سـاختمان هسـتند که در 
صـورت رعایـت ایـن شـاخص ها، 
سـاختمان ایمنـی خواهیم داشـت.

وی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان 
با داشـتن تیم کارشناسـی مجرب در 
بخش هـای مختلـف، کنتـرل کلیه 
فراینـد را از مرحلـه طراحی تـا تولید 
محصـول منطبق بـا اسـتانداردهای 
روز دنیـا همـواره مدنظـر قـرار 
می دهـد و ایـن رویکرد سـبب شـده 
محصوالتـش عـاوه بـر اینکـه در 
داخـل کشـور انتخـاب اول مصـرف 
کنندگان باشد، صادرات محصوالت 
ذوب آهـن نیـز بـه بیـش از بیسـت 

کشـور دنیـا انجـام گیرد.
مدیر کیفیـت فراگیـر ذوب آهن این 
مجتمع عظیـم صنعتـی با اشـاره به 
اینکـه انـواع آرماتـور، تیرآهن هـای 
بال پهن، میلگـرد و ... در سـایزهای 
گوناگـون در ایـن مجتمـع عظیـم 
صنعتی تولید می شـود خاطر نشـان 
کـرد: تولیـد H۳۰ بـه عنـوان یـک 
محصول اسـتراتژیک نیز از سـالیان 
گذشـته در دسـتور کار قـرار گرفت و 
بدین منظـور بیم بانـک را نیز برای 

آن تولیـد کردیم.
شـایان ذکر اسـت محصول تیرآهن 
H تولیـد شـده بـه روش نـوردی در 
ذوب آهن اصفهان در مقایسـه با تیر 
ورق ایـن مزیـت را دارد که محصول 
به صـورت پیوسـته و بـدون دخالت 
دسـت، تولیـد شـده و از مقاومـت 
فوق العـاده زیـادی برخوردار اسـت. 
همچنین عاوه بر تسـریع در ساخت 
سـازه و ایمنی باالتر در مقابل زلزله و 
حوداث غیرمترقبه، حـدود ۳۰ درصد 

هزینه تمام شـده را کاهـش می دهد.
علی اصغـر میر قـادری نائـب رئیس 
نظـام مهندسـی اسـتان اصفهـان 
نیز گفت: سـازمان ملـی اسـتاندارد، 
مراحل مختلفی از جملـه روش های 
تولیـد، آزمون هـای گوناگـون برای 
کنتـرل کیفیـت مصالـح و... را برای 
ساختمان سـازی تعریف کرده است. 
به عنـوان مثـال در مقاطـع فوالدی 
که در سـاختمان اسـتفاده می شـوند 
نسـبت کربنی کـه در ایـن مقاطع به 
کار مـی رود بایـد به میزانی باشـد که 
در هنگام زلزله انعطاف پذیر باشـند و 

دچار شـکنندگی نشـوند.
وی افـزود: تعامـات خوبـی بیـن 
ذوب آهن اصفهـان و سـازمان نظام 

مهندسـی وجـود دارد و طـی چنـد 
مرحلـه خـط تولیـد محصـوالت را 
بازدیـد کردیـم و از نزدیک مشـاهده 
شـد کـه اسـتانداردهای مختلـف در 
فراینـد تولیـد محصـوالت رعایـت 

. د می شـو
قـادری تصریـح کـرد: مطابـق ماده 
۳۴ و ۳۵ قانـون نظـام مهندسـی و 
کنتـرل سـاختمان سـال ۷۴ و مـواد 
۱۵، ۱۶، ۱۹، ۴۰ و ۵۱ قانـون تقویـت 
و توسـعه نظـام اسـتاندارد مصـوب 
سـال ۹۶ مجلس شـورای اسـامی، 
کنتـرل تولیـد، توزیـع و اسـتفاده از 
کلیه مصالح سـاختمانی که مشمول 
اسـتاندارد اجبـاری هسـتند در کلیـه 
پروژه هـای سـاختمانی توسـط کلیه 

دسـت اندرکاران الزامی است. هدف 
این الـزام، حمایت از حقـوق مصرف 
کنندگان و تأمین ایمنی و اسـتحکام 
سـاختمان ها و در نهایـت جلوگیری 
از هـدر رفـت سـرمایه های ملـی 

می باشـد.
این مقـام مسـئول بیان کـرد: برخی 
مالکیـن و کارفرمایـان متاسـفانه 
بـه دلیـل اینکـه قیمـت تمام شـده 
سـاختمان ها افزایـش زیـادی پیـدا 
کـرده اسـت، بـه سـمت کاهـش 
هزینه هـای آن هـا می رونـد و ایـن 
رویکـرد ایمنـی آنهـا را بـه مخاطره 
می انـدازد و لـذا نیـاز اسـت در ایـن 
زمینـه برنامـه ریـزی جـدی انجـام 

گیـرد.

پنج شنبه 19 خرداد 1401  | شمـاره 1073

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان سیاست صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت را پرداخت وام های اشتغال پایدار به 
نیازمندان دانست و گفت: در سال گذشته 
با پرداخت بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۷ فقره وام 
قرض الحسنه به مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۶ 
میلیون تومان اقدامات مؤثری در رفع مشکات 

نیازمندان واقعی انجام شد.
کریم زارع با اشاره به فرارسیدن سالروز تأسیس 
صندوق توسعه قرض الحسنه، اظهار کرد: 
بهره گیری از توسعه قرض الحسنه با همراهی 
ظرفیت های عظیم خیران، همواره مورد توجه 

جدی مدیران کمیته امداد قرار دارد که با تأسیس 
این صندوق در توسعه کارآفرینی اجتماعی و 
گسترش عدالت در جامعه، گام های مؤثر و عملی 

برداشته شد.
وی اعتماد سپرده گذاران را سرمایه اصلی 
این صندوق دانست و افزود: در سال گذشته 
با پرداخت بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۷ فقره وام 
قرض الحسنه به مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۶ 
میلیون تومان اقدامات مؤثری در احیای سنت 
قرض الحسنه و رفع مشکات نیازمندان واقعی 

انجام شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 

اصفهان با اشاره به اینکه طبق وعده الهی و 
توصیه ائمه معصومین )ع(، قرض الحسنه 
اقتصاد ما را بیمه می کند، گفت: سیاست صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت به سمت پرداخت 
وام های اشتغال پایدار به نیازمندان تنظیم شده 
است تا افراد فاقد درآمد از این طریق به تولید و 

درآمدزایی پایدار برسند.
وی تأمین حداقل نیازهای اساسی خانوارهای 
نیازمند همراه با حفظ کرامت انسانی و رشد ایمانی 
برای مساعدت به آنها را از اهداف این صندوق 
برشمرد و تاکید کرد: این صندوق به عنوان 
بازوی کمیته امداد و امین جامعه در ارائه خدمات 

متمایز قرض الحسنه از طریق جذب و هدایت 
هدفمند منابع، کمک ها، هدایا و نذورات اشخاص 
حقیقی و حقوقی برای تأمین نیازهای ضروری و 

غیرتجاری جامعه هدف، فعالیت می کند.
زارع با دعوت از خیران برای ترویج سنت 
این صندوق  به طرح های  قرض الحسنه، 
اشاره کرد و گفت: حساب سپرده پس انداز 
قرض الحسنه عادی، سپرده قرض الحسنه 
ویژه وجوه اداره شده و حساب مشارکت های 
مردمی صندوق امداد والیت برای کمک به 
 پرداخت وام نیازمندان از جمله طرح های این

صندوق است.

یـک شـهرداری  منطقـه  مدیـر 
اصفهان گفت: بـا توجه بـه رویکرد 
محله محوری در ایـن دوره مدیریت 
شـهری، محله »جوزدان« در سـال 
جاری به صـورت ویـژه مـورد توجه 
قرار گرفـت کـه در این راسـتا یکی 
از گلوگاه هـای مهـم ایـن محله در 
ماه های نخسـت امسـال آزادسازی 
و عبـور و مـرور شـهروندان از ایـن 

گذر تسـهیل شـد.
میثـم بکتاشـیان در گفت وگـو بـا 

خبرنگار ایمنـا، اظهار کـرد: با توجه 
بـه رویکـرد محله محـوری کـه در 
ایـن دوره مدیریـت شـهری مـورد 
تاکید شـهردار اصفهـان قـرار دارد، 
محله "جـوزدان" به عنـوان یکی از 
محله هایی که در سـال ۱۴۰۱ مورد 
توجه ویژه قـرار گرفت و آزادسـازی 
گلوگاه هـا در ایـن محلـه آغاز شـده 

اسـت.
یـک شـهرداری  منطقـه  مدیـر 
اصفهـان خاطرنشـان کـرد: در 

راسـتای توجـه بـه محله جـوزدان 
در سـال جاری، یکی از گلوگاه های 
مهم این محله در ماه های نخسـت 
آزادسـازی شـد کـه بـا ایـن اقـدام 
عبور و مرور شـهروندان از این گذر، 

تسـهیل شـد.
وی اضافـه کـرد: در سـال گذشـته 
جلسـاتی در محلـه جـوزدان برگزار 
شـد و بـه شـهروندان ایـن محلـه 
رفـع  بـرای  مسـاعد  قول هـای 
مشـکات دادیـم، بنابراین امسـال 

نـگاه ویـژه ای بـرای حـل مسـائل 
ایـن محلـه خواهیـم داشـت.

بکتاشـیان تصریـح کـرد: طبـق 
برنامه ریـزی انجام شـده، مقرر شـد 
هـر سـال در هـر منطقـه از مناطق 
پانزده گانه شـهرداری اصفهـان، دو 
محله بـه صورت ویـژه مـورد توجه 
قـرار گیـرد تا بـه ایـن ترتیـب طی 
چهـار سـال آینـده بـه مشـکات 
منطقـه  هـر  محله هـای  اغلـب 

رسـیدگی شـود.

 مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان گفـت: 
حـدود یک هـزار و ۷۰۰ کیلومتـر از راه هـای اسـتان 

بـه منظـور افزایـش ایمنـی و سـهولت در تـردد بـه 
احـداث بانـد دوم نیـاز دارد در حالـی کـه حـدود ۴۰۰ 

کیلومتر از ایـن راه ها در اولویت اسـت. پایـگاه خبری 
وزارت راه و شهرسـازی روز سـه شـنبه بـه نقـل از 
علیرضا قاری قـرآن افـزود: هم اینـک هزینه تکمیل 
پروژه هـای دارای قرارداد در اسـتان اصفهـان بیش از 
۷۵۰ میلیـارد تومان اسـت که تأمیـن اعتبار بـه موقع 
بسـیار حائز اهمیت اسـت و برای توسـعه و نوسـازی 
ایـن راههـا نیـاز به تأمیـن اعتبـارات بـه موقع اسـت 
اما بررسـی اعـداد و ارقام هـای مصوب در سـال های 
گذشـته نشـان می دهـد کـه ایـن اعتبـارات نـه تنها 
کافـی نبـوده بلکـه در تخصیـص آن نیـز با مشـکل 

مواجه شـده اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اظهـار 
داشـت: طرح هـا و پروژه هـای کانـی در سـال های 
گذشـته در حوزه هـای مختلـف آغـاز شده اسـت کـه 
در ایـن سـال ها به دلیـل کمبـود اعتبـارات و مضایق 
به مرحله تکمیل و بهره بـرداری نرسـیده و نیمه تمام 
باقـی مانده انـد و ایـن رونـد در صـورت ادامـه موجب 

افزایـش چندیـن برابـری هزینه هـا خواهد شـد.

وی اضافه کـرد: ارتقای سـطح کیفـی راه هـا و حذف 
نقـاط حادثه خیـز در اسـتان یکـی از اولویت هـای 
اساسـی محسـوب می شـود که با تأمیـن اعتبـار گره 
خـورده اسـت از ایـن رو در سـفر رییس جمهـوری به 
اسـتان اصفهـان، به طـور حتـم ایـن دغدغه هـا را به 

مسـئوالن ارشـد کشـور ابراز خواهیـم کرد.
قاری قـرآن با بیـان اینکـه اسـتان اصفهـان کریدور 
شـمال بـه جنـوب و شـرق بـه غـرب کشـور اسـت 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایی 
اسـتان، موضوع ترافیک، حـوادث ناشـی از آن و عبور 
و مرور خودروهـا از محورهای مواصاتی بسـیار حائز 

اهمیـت اسـت.
به گفته وی، یکـی از اولویت هـای ایـن اداره کل، رفع 
نقاط حادثه خیـز و تبدیل و ارتقـای محورهای موجود 
از راه های اصلی به بزرگراهـی و راههای بزرگراهی به 

آزادراه ها در اسـتان اصفهان است.
وی افـزود: بـرای تحلیـل وضعیـت فعلـی و اقدامات 
انجام شـده در زمینه پروژه های عمرانی ایـن اداره کل 

می بایسـت بـه شـناخت درسـتی از واقعیت ها رسـید 
چـرا کـه در عرصـه فعالیت هـای عمرانـی، اقدامـات 
سـازندگی، نقـش نهـاد دولـت، جایـگاه بخـش 
خصوصـی، کیفیـت حضـور نهادهـای صنفـی و 
مجموعه سـازوکارهای تصمیم گیری کان، قوانین 
و مقرات مربوطه و همین طور وضعیت شـاخص های 
مهـم اقتصـادی کشـور نقـش بسـیار موثـری دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی اسـتان اصفهان ادامه داد: به 
عبارت دیگر هـر اقدام یـا اتفاق قابـل تأمـل در موارد 
اشـاره شـده رخ دهد بازتـاب آن در رونـد فعالیت های 

عمرانی مشـاهده خواهد شـد.
وی گفت: این اسـتان با مسـاحت تقریبـی ۱۰۷ هزار 
کیلومتـر مربـع ۶.۵ درصـد خـاک کشـور را داراسـت 
که ۲۵ هـزار کیلومتـر راه همسـنگ، بیـش از ۴ هزار 
کیلومتر راه با نقـش ملـی و ترانزیت، همجـواری با ۹ 
اسـتان و دارا بودن ۱۱۰ شهر همگی نشـان از اهمیت 
بسـیار باالی این اسـتان در زمینه حمل و نقل و حوزه 

شـهری است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

پرداخت ۱۲۹۷۵ فقره وام قرض الحسنه به نیازمندان در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

ارتقا ایمنی جاده ها نیازمند هزارو ۷۰۰ کیلومترباند دوم

دربرنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای اصفهان مطرح شد:

کیفیت محصوالت ذوب آهن، عامل استحکام ساختمان

احسـان شـهیر در جلسـه منطقه ویژه اقتصادی شاهین شـهر اظهار داشت: 
یکی از پروژه های پیشـران اسـتان اصفهان احـداث و افزایـش مناطق ویژه 
اقتصـادی اسـت کـه هـر یـک از ایـن مناطـق بـه یـک بخشـی از صنایع 
اختصـاص می یابد مثـًا در منطقه ویژه شـهرضا صنایع شـیمیایی متمرکز 

شـده است.
وی ادامـه داد: در منطقه ویژه شاهین شـهر صنایع هایتک و زیـر بنایی مثل 
لوازم خانگی و هواپیماسـازی جای می گیرند که از مابقی فعـاالن اقتصادی 
که در عرصه اشـتغالزایی پیشـتاز هسـتند نیز دعوت بعمل می آید طرح های 

خـود را ارائه دهند.
مدیرکل دفتـر امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان ادامه داد: طرح توسـعه 
سـاخت هواپیمـای مسـافربری و بـاری در منطقه ویـژه اقتصادی شـاهین 
شـهر از سـوی شـرکت حصا مطرح شـد که بالغ بر ۵۰ هـزار اشـتغال ایجاد 
خواهـد شـد و بااعتباری بالـغ بر پنج میلیـارد دالر سـرمایه امـکان عملیاتی 

کردن آن اسـت.
وی ادامـه داد: برآوردهـای اولیه نشـان می دهد کـه بالغ بر ۴۰ میلیـون دالر 

اعتبـار برای سـاخت یک هواپیمای مسـافربری نیاز اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بدنبـال ارائـه مدلـی بـرای منطقه ویـژه شاهین شـهر 
هسـتیم که عام المنفعه باشـد و تمام شـرکت های اقتصـادی بتواننـد از آن 
منتفع شـوند، گفت: مسـیری آسـان بـرای ترانِزیـت محصـوالت تولیدی 

شـرکت های اقتصـادی در ایـن منطقـه فراهـم خواهد شـد.
شهیر با اشـاره به اینکه همچنین در این جلسـه تولید کنندگان لوازم خانگی 
به ارائـه طرح خـود پرداختنـد و گفت: گـروه صنعتی انتخـاب با تولیـد لوازم 
خانگی سـهم زیادی از اشـتغالزایی را در اصفهان دارد و از ۸ سـال گذشته به 
دنبال احداث منطقـه ویژه اقتصـادی در نزدیکی فرودگاه برای ایجاد مسـیر 
آسـان تر برای صادرات محصوالت اسـت کـه در این جلسـه تصمیم گیری 

نهایی اخذ شـد.
وی با بیـان اینکه لـوازم خانگـی و هواپیمـا سـازی دو صنعتی اسـت که نه 
آلودگی هـوا بدنبـال دارد و نه مصـرف آب باالیـی را می طلبد، ادامـه داد: در 
حال حاضـر ۹ طرح پیشـران اقتصادی برای اسـتان مشـخص شـده که دو 
طرح آن بحـث منطقه ویـژه اقتصـادی بـرای شـرق اصفهـان و مجموعه 
دهکـده لجسـتیک اسـت کـه هـر دو می تواند بـه بحث اشـتغال در شـرق 
اصفهان کمک کنـد. مدیرکل دفتـر هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری 
اصفهان تصریـح کرد: بـرای طرح های پیشـران اقتصـادی پهنه ها مصوب 
و مقرر شـد تـا در شـورای برنامه ریـزی تدابیر الزم بـرای قطعی شـدن این 

طرح هـا انجام شـود.
شـهیر بـا بیـان اینکـه بـا اضافـه شـدن منطقـه ویـژه اقتصـادی و دهکده 
لجسـتیک تحوالت خوبی را شـاهد خواهیـم بـود، اضافه کرد: ایـن طرح ها 
می توانـد اسـتان را در جهت دسـتیابی به آمـار و تعهـد در خصـوص تأمین 

اشـتغال در سـال های آینـده کمـک کند.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: اصفهان به ۴ منطقه ویژه از جمله شهرضا، شرق 
اصفهان، شاهین شهر و کاشان تجهیز می شود که برخی 

از این مناطق راه اندازی و برخی در حال اجرا است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 ۴ منطقه ویژه اقتصادی
برای اصفهان مصوب شده است

خبر ویژه

عضــو کمیســیون عمــران، معمــاری 
و شهرســازی شــورای اســامی شهر 
ــا  ــورد ب ــوص برخ ــان در خص اصفه
ــهرها،  ــن در ش ــاختمان های ناایم س
گفــت: بــرای اینکــه شــاهد اتفاقــات 
ناگــوار ماننــد متروپــل نباشــیم بایــد 
اقدامــات و پیش بینی هــای الزم را 
در برخــورد بــا ساخت وســازها انجــام 

ــم. دهی
ــه  ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی نباتی ن مصطف
وجــود ســاختمان های ناایمــن در 
شــهر اصفهــان و برنامه ریــزی 
ــرای رســیدگی به  مدیریت شــهری ب
ایــن معضــل، اظهــار کــرد: می تــوان 
ــا ایــن پدیــده داشــت،  ســه مواجــه ب
یکــی مواجــه منفعانــه اســت، 
یعنــی همــان اتفاق هایــی کــه در 
مجموعه هــای مختلــف کشــور مانند 
مجموعــه پاســکو و متروپل شــاهد 
آن بودیــم و احتمــال دارد ایــن اتفــاق 
ــز رخ  ــور نی ــر کش ــهرهای دیگ در ش

ــد. ده
ــر  ــه دیگ ــه مواج ــان اینک ــا بی وی ب
ــهر  ــن در ش ــاختمان های ناایم ــا س ب
برخــورد فعــال اســت و در ایــن 
ــه  ــر چ ــاختمان ها ه ــد س ــتا بای راس
ــه  ســریع تر شناســنامه دار شــود، ادام
داد: ســاختمان هایی کــه از قبــل 
ــال دارد  ــت، احتم ــده اس ــاخته ش س
ــات پویا  ــای الزم و جزئی تمام مجوزه
را نداشــته و آزمایــش مکانیــک پــاک 
روی آن انجــام نشــده باشــد، در ایــن 
ــاز اســت کــه تســت هایی  بخــش نی
در نظــام مهندســی انجــام و بعــد 
مجوز ســاخت بــه مالــکان داده شــود 
یــا در حــال ســاخت نظارت هــای 

ــرد. ــام گی الزم انج
عضــو کمیســیون عمــران، معمــاری 
و شهرســازی شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان تصریــح کــرد: یــک 
ــوان در  ــز می ت ــر نی ــه فرافعال ت مواج
ــن  ــاختمان های ناایم ــا س ــورد ب برخ
ــه الزم  ــن مواج ــت؛ در ای ــهر داش ش
ــده  ــرای آین اســت پیش بینی هایــی ب
ــرا  ــیم، زی ــته باش ــاختمان ها داش س
هیچ ســاختمانی نیســت کــه در طول 
ــا  ــد ی ــرای آن نیفت ــی ب ــان اتفاق زم
تخریــب نشــود، مســتحکم ترین 
ســاختمان ها دارای طــول عمــری 
ــت  ــد از گذش ــت و بع ــخص اس مش

ــود. ــن می ش ــی ناایم ــدت زمان م
وی افــزود: بــه طــور کان عمــر 
مفیــد ســاختمان ها در هیــچ جــا 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــده و م ــف نش تألی
ــه  ــوان ب ــذا نمی ت ــت، ل ــه اس نگرفت
طــور قاطــع اعــام کــرد کــه کــدام 
ســاختمان تــا این لحظــه هنــوز عمر 
ــه  ــه ب ــت ک ــاز اس ــا نی ــد دارد ی مفی
ــراد هشــدار داده شــود تا داخــل آن  اف
ســاختمان زندگــی و فعالیــت نکننــد.

کــرد:  خاطرنشــان  نباتی نــژاد 
الزم اســت بــر مبنــای داده هــای 
موجــود، شناســه های مرتبــط بــا 
مصالــح ســاختمانی و مانــدگاری 
آن بــه همــراه نــوع بارگــذاری 
داخــل ســاختمان ها انجــام شــود 
و مفروضــات ســاختمان از جنــس 
ــی  ــرایط اقلیم ــازه ها، ش ــری، س کارب
و اســتانداردها مــورد توجــه قــرار 
گیــرد و بایــد در ایــن بخــش از دانش 
بشــری اســتفاده شــود، در حــال 
ــاختمان ها در  ــیاری از س ــر بس حاض
شــهر دارای بناهــای خوبــی هســتند 
ــا ۲۰ ســال  و احتمــال دارد طــی ۱۰ ی
ــن  ــاختمان های ناایم ــه س ــده ب آین
ــه  ــون ب ــد اکن ــذا بای ــود، ل ــل ش تبدی
ــا شــاهد اتفاقات  فکر آینــده باشــیم ت
ــیم  ــل نباش ــد متروپ ــواری مانن ناگ
ــه  ــک مواج ــورد ی ــوع برخ ــن ن و ای
فرافعــال اســت کــه در ایــن شــرایط 
ــه  ــه ب ــای منفعان ــد از الگوواره ه بای
الگوواره هــای فرافعــال تغییــر مســیر 

دهیــم.

در برخورد با ساختمان های 
ناایمن شهر چه باید کرد؟

 عضو کمیسیون عمران
معماری و شهرسازی شورای شهر:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

 اخبـار اصفهـان  نشسـت بررسـی فرصت هـای تجـارت 
بین الملل با کشـور بوسـنی و هرزگوین در حـوزه فـوالد با حضور 
رئیـس انجمن تجـاری بوسـنی و فعاالن اقتصـادی حـوزه فوالد 
اسـتان اصفهـان برگـزار شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اتاق 
بازرگانـی اصفهـان در ابتـدای ایـن نشسـت کیهـان عباسـیان 
مدیرواحـد بازاریابـی و امـور بین الملل اتـاق بازرگانـی اصفهان به 
تشـریح ظرفیت های اقتصـادی اسـتان پرداخـت. در ادامه ضمن 
بررسـی راهکارهای بهبـود و توسـعه روابـط تجـاری دو طرف به 

ویژه در حوزه فوالد، پیشـنهاد همکاری بین شـرکت های فوالدی 
وهمتایان بوسـنیایی در سـرمایه گذاری و تولید مشـترک با هدف 
برندسـازی تولیدات و تطابق آن با اسـتانداردهای اروپا و عرضه به 
بازار جهانـی ارائه شـد. همچنیـن منصـور هوچچ رئیـس انجمن 
اتحادیه تجارت ایربا-بوسنی به تشـریح راهکارهای برخورداری از 
مشوق های مالی و تسـهیاتی از طریق سرمایه گذاری ومشارکت 
در واردات محصـوالت فـوالدی بـه صـورت نیمه فرآوری شـده 
پرداخـت و پیشـنهاداتی در زمینـه نحـوه اسـتفاده از معافیت های 

موجود از جمله معافیت هـای گمرکی و مالیاتی بـه منظور کاهش 
هزینه هـای تولیـد بیان شـد.

در روز دوم این نشست نیز جلسات B2B با حضور ۱۶ شرکت در 
حوزه های بسته بندی مواد غذایی، فوالد و محصوالت فوالدی، 
مواد شیمیایی و سنگ برگزار شد. در این جلسه ضمن تبادل نظر 
درخواست های طرف بوسنیایی به منظور تأمین هر یک از اقام 
مذکور به طرف ایرانی ارائه گردید. در پایان این نشست نیزهیات 

بوسنی خواستار پذیرش هیات تجاری از اتاق بازرگانی اصفهان شد.

راهکارهای توسعه 
مراودات تجاری 

ایران و بوسنی 
بررسی شد

مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان:

یکی از گلوگاه های 
»جوزدان« 
آزادسازی شد



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم محسنی  دکتر سیما فردوسی در نشست دوم تربیت 
فرزند مهمترین عامل شکل گیری رفتارهای پرخاشگرانه 
را ناکامی، محرومیت از عالقه مندی هــا و عدم موفقیت 

عنوان کرد.
ایـن روانشـناس خانـواده در دومین جلسـه از ویـژه برنامه 
لوبیـای سـحرآمیز با اشـاره بـه پرخاشـگری در کـودکان 
و نوجوانان در پاسـخ بـه اینکه پرخاشـگری چیسـت و آیا 
رفتـاری طبیعی اسـت یا خیـر، بیان داشـت: پرخاشـگری 
رفتاری نشـات گرفته از هیجان، خشـم و عصبانیت است، 
فرد در ایـن زمـان در درون خود دچار خشـم می شـود و در 
نهایت رفتارهای پرخاشـگرانه مانند داد، جیغ زدن و ... را از 

خـود نشـان می دهد.
وی افـزود: رفتارهـای پرخاشـگرانه ممکن اسـت بیرونی 
بوده و فـرد آن را نشـان دهـد و گاهی اوقات حالـت درونی 
دارد کـه از آن بـه نـام خشـم فروخـورده نیـز نـام بـرده 

می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه پرخاشـگری ارتبـاط مسـتقیمی بـا 
ناکامـی دارد، گفـت: زمانیکه رسـیدن به هدف بـرای فرد 

غیرممکـن شـود رفتـار پرخاشـگرانه ایجـاد می شـود.
وی با اشـاره بـه تفـاوت و شـدت رفتارهای پرخاشـگرانه 
در کـودکان، تصریـح کـرد: هیـچ کودکـی رفتارهـای 
پرخاشگرانه مشـابهی ندارد، حتی در یک خانواده خواهر و 

بـرادر هـم رفتـار پرخاشـگرانه متفاوت اسـت.
ایـن روانشـناس افـزود: مهم تریـن عامـل شـکل 
گیـری رفتارهـای پرخاشـگرانه ناکامـی، محرومیـت 
از عالقه مندی هـا و عـدم موفقیـت اسـت، بسـیاری از 
نوجوانـان بـه علت عجـول بـودن دوسـت دارند بـه آنچه 
می خواهنـد زودتر برسـند و زمانیکه رسـیدن بـه هدف ها 
را غیرممکـن می بیننـد رفتارهای پرخاشـگرانه را نشـان 

. می دهنـد
فردوسـی با تاکید بـر همراهـی والدیـن برای رسـیدن به 
اهداف معقول فرزندان، اظهار داشـت: والدین با بررسـی و 
صحبت با فرزند خود بهتریـن یاور و راهنما برای رسـیدن 
به هدف های آنها هسـتند اگر چـه نباید این اهـداف باالتر 

از توانایی فرد باشـد.
وی وراثت را زمینه سـاز پرخاشـگری عنوان کـرد و گفت: 
پرخاشـگری بیشـتر در افـرادی دیـده می شـود کـه آن را 
از خانـواده خـود بـه ارث برده اسـت، بسـیاری از کـودکان 
پرخاشـگر در محیط خانه شـاهد این رفتـار از والدین خود 
بوده اند که عامل شـکل گیری رفتارهای پرخاشـگرانه به 

صـورت اتوماتیک اسـت.
وی با بیان اینکه کودکان پرخاشگری را از طریق مشاهده 
می آموزند، خاطرنشـان کرد: این پرخاشـگری می تواند در 
منزل، مدرسـه و یـا در فیلم ها توسـط قهرمان داسـتان ها 
و یـا بازی هـای رایانـه ای که آنهـا را دچـار تنـش ناکامی 

می کنـد ایجاد شـود.
این روانشناس اضطراب را زمینه سـاز خشم دانست و بیان 
داشـت: ریشـه یابی و در نهایت جلوگیری از شـکل گیری 
اضطراب در کـودکان و نوجوانـان مانع خوبی بـرای ایجاد 

رفتارهای پرخاشـگرانه است.
فردوسـی با تاکید بـر خونسـردی و همدلی والدیـن برای 
جلوگیری از خشـم و پرخاشـگری فرزندان، افزود: والدین 
در زمـان گفتگو بـا فرزند نبایـد به هیـچ عنـوان او را مورد 
سـرزنش قـرار داده یـا تمسـخر کننـد، بنابرایـن ضروری 
اسـت تا پدر و مـادر نیازهای طبیعـی و اساسـی فرزند خود 
را بشناسـند و آنچه زمینه ساز پرخاشگری اسـت را بیابند و 

در رفـع آن اقـدام کنند.
وی کمبـود محبـت، جـدا شـدن والدیـن و اختـالف آنهـا 
بـا یکدیگـر، نبـود فضـای صمیمـی در خانـواده را عامـل 
محرومیت فرزندان و زمینه ساز ایجاد پرخاشگری دانست.
فردوسـی محبت بی رویه والدیـن را یکی دیگـر از عوامل 
شـکل گیری پرخاشـگری در کودکان عنوان کرد و گفت: 
ایـن محبـت نابجـا سـبب می شـود تـا کـودک از قدرت 
تحمـل، تـاب آوری و شـکیبایی الزم برخـوردار نبـوده و 

موجـب ایجـاد پرخاشـگری در کودک می شـود.
وی با تاکیـد بر پیـاده سـازی تشـویق و پـاداش در مقابل 
محرومیـت و قانون، افزود: کـودک با ایـن روش می آموزد 
کـه در صـورت انجـام نـدادن ایـن کار بـه او پـاداش داده 

می شـود بنابراین تمـام تالش خـود را بـرای رفتـار خوب 
و هدفمنـد انجـام می دهد.

وی بـر قاطـع بـودن والدیـن در زمـان روبـرو شـدن بـا 
رفتارهای پرخاشـگرانه کودکان تاکید کـرد و گفت: زمانی 
که کودک قشـقرق راه می انـدازد و خـودش را روی زمین 
می انـدازد، بهترین راهکار تسـلیم نشـدن والدیـن و قاطع 

بـودن آنـان در برابـر این رفتـار کودک اسـت.
این روانشـناس با اشاره به پرخاشـگری خصمانه در برخی 
از کـودکان، افـزود: ایـن نـوع پرخاشـگری در کودکانـی 
مشـاهده می شـود که اذیت شـده یا مـورد ضرب و شـتم 
والدین قرار گرفته اسـت، بنابرایـن با رفتار تالفـی جویانه 
در صـدد آسـیب رسـاندن به دیگـری اسـت این رفتـار در 
کودک عمـدی بـوده و با وجـود اینکـه می داند که بـا این 
کار والدیـن خـود را اذیـت می کنـد بـاز هم بـه ایـن رفتار 

خـود ادامـه می دهد.
فردوسـی صحبت کـردن و گفتگـو والدیـن با فرزنـدان را 

بهترین روش بـرای آگاهـی والدین از مشـکالت فرزندان 
عنوان کـرد و ادامه داد: علت اصلی عـدم گفتگوی فرزندان 
بـا والدین تـرس از والدیـن اسـت، درصورتیکـه این ترس 
مرتفع شـود می توانند به راحتی مشـکالت خود را با والدین 
در میان بگذارند البته برخـورد پدر و مادر و عدم سـرزنش و 

تحقیر در شـکل گیری گفتگـوی خوب مؤثر اسـت.
وی با تاکیـد بر شـناخت والدیـن و ایجـاد ارتبـاط خوب با 
فرزنـدان، گفت: در صـورت عدم موفقیت بهتریـن راهکار 
مراجعـه بـه مشـاور اسـت، کـودک یـا نوجـوان می تواند 
خیلـی راحـت و در آرامـش با مشـاور صحبـت کـرده و در 
نهایت مشـاور آن را بـا والدین در میـان می گـذارد، در این 
بین پذیرش والدیـن و تغییر رفتار آنان بسـیار مهم اسـت.

وی تغذیه و خـواب کافی را عامل مهمی در سـالمت روان 
کـودک عنـوان کـرد و ادامـه داد: عـدم مصرف بسـتنی، 
شکالت، نوشـابه، چیپس، پفک، فسـت فود، خواب کافی 
شبانه، اسـتراحت در طول روز، خوش خلقی و صبر از جمله 

موانع اصلی بـرای ایجاد رفتارهای پرخاشـگرانه اسـت.
وی با اشـاره بـه نوجوانان و ایجاد اسـتقالل در سـنین بین 
۱۱ تا ۱۹ سالگی در بسـیاری از آنان، گفت: نوجوان دوست 
دارد مسـتقل باشـد و از کنتـرل کـردن و برخـود کودکانه 
والدین بیزار اسـت بنابراین زمانیکه نوجـوان حس کند که 
والدین او را کنترل می کنند رفتارهای پرخاشـگرانه از خود 
بـروز می دهـد، در این زمان ضـروری اسـت تا پـدر و مادر 
به فرزنـد خود احترام بگذارند، مقایسـه نکننـد و هیچ وقت 

دوران نوجوانی خودشـان را به رخ فرزند نکشـند.
فردوسـی ادامه داد: نوجـوان امـروزی متفـاوت از آنچه در 
گذشـته وجـود داشـته اسـت، ضـروری اسـت تـا والدین 
یک مطالعه در باب نوجوان عصر دیجیتال داشـته باشـند، 
فردی که دسترسـی بـه اینترنـت دارد و هرگونـه اطالعی 
کـه بخواهـد را می توانـد بـه دسـت آورد و او می توانـد بـا 
دوسـتانش در ایـن باب صحبـت کننـد و اگر والدیـن این 

مسـائل را ندانـد موجب خشـم می شـود.
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یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که با توجه به رشد قیمتی که در همه کاالها 
وجود داشته، مردم با پس اندازهای کوچک نمی توانند در ملک یا خودرو سرمایه گذاری 
کنند و گزینه های سرمایه گذاری به سپرده بانکی و طال و سهام محدود شده است. 
بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می آید. ولید هالالت با 
اشاره به روند حرکت شاخص کل بورس طی دو سال گذشته اظهار کرد: شاخص کل 
بورس در شهریور سال قبل به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید و پس از آن در 
چهار مرحله و در چهار دوره افت کرد. در ابتدای بهمن ماه سال قبل نیز به یک میلیون و 

۲۰۰ هزار واحد رسید. از ابتدای بهمن ماه با وقوع برخی تحوالت در بازارهای جهانی و 
نرخ بهره داخلی و همچنین اتمام ریسک های بودجه امیدواری هایی ایجاد و باعث شد 

شاهد صعودی شدن بازار تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم.
وی ادامه داد: تقریباً از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا کنون، یعنی بعد از گذشت دو سال، 
شاخص کل همچنان در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است. یعنی تقریباً چهار 
تا پنج مرتبه است که علی رغم تغییر متغیرها و شرایط شاخص چه در مسیر نزول و چه 

سقوط این عدد را می بیند.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به تورمی 
که وجود دارد و تقسیم سودی که در شاخص کل لحاظ می شود، هرچقدر زمان می گذرد 
با وجود آنکه شاخص کل در اعداد قبلی باقی مانده، اما ریسک پایین تر است. زیرا هم 
بخشی از قیمت ها تعدیل شده و هم تورم درآمد شرکت ها را افزایش داده است. از طرف 
دیگر بخشی از صنایع هم توانستند تولید خود را با طرح های توسعه ای تقویت کنند. 
البته تولید و درآمد برخی از شرکت های بورسی نیز به واسطه قطعی گاز و برق کاهش 

پیدا کرده است.

بورس جایگزین 
ملک و خودرو!

یک تحلیلگر بازار سرمایه 
پیش بینی کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

برنامه ای برای خاموشی 
بخش خانگی نداریم

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه هیچ برنامه خاموشی برای مشترکین بخش 
خانگی نداریم، گفت: از روز دوشنبه ۱۶ خردادماه 
مدیریت بار در کشور توسط صنایع فوالدی آغاز 
شده است. محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به افزایش مصرف برق استان با توجه 
به افزایش دمای هوا، اظهار کرد: پیک بار روز 
گذشته اصفهان )سه شنبه( در ساعت ۱۰: ۳۷ به 
میزان ۵۱۷۱ مگاوات بود و در حالیکه تولید برق 
استان ۴۲۴۸ مگاوات بود، ۹۲۳ مگاوات از شبکه 
سراسری برق وارد استان اصفهان شد. وی با 
اشاره به اینکه پیک بار مصرف شب گذشته استان 
در ساعت ۲۱: ۳۲ بود، افزود: در این زمان میزان 
مصرف استان ۴۹۴۹ مگاوات بود در حالی که تولید 
۴۰۱۴ مگاوات بود و ۹۳۵ مگاوات برق از شبکه 
سراسری وارد استان شد. سخنگوی صنعت برق 
استان اصفهان درباره اجرای طرح مدیریت بار، 
اظهار کرد: با توجه به تفاهم نامه وزارت صمت و 
نیرو قرار شد مدیریت بار و مصرف با همکاری 
صنایع انجام شود. وی با بیان اینکه از روز دوشنبه 
۱۶ خردادماه مدیریت بار در کشور توسط صنایع 
فوالدی آغاز شده است، گفت: در حال حاضر برای 
شرکت های فوالدی بزرگ همچون فوالدمبارکه، 
سقف مصرفی برق تعیین شده، همچنین قرار است 
فوالدهای کوچک یک روز در هفته تعطیل باشند و 
این گونه مدیریت بار انجام می شود. نوحی در پاسخ 
به این سؤال که امسال صنایع سیمانی در طرح 
مدیریت بار همکاری خواهند بود یا خیر؟ امسال 
صنایع سیمانی خیلی کمتر در طرح مدیریت بار 
مشارکت دارند. وی درباره اینکه وزیر نیرو عنوان 
کرده که اگر مردم همکاری کنند مشکل تأمین 
برق حداقل خواهد بود، گفت: با افزایش میانگین 
هر درجه دمای هوا کشور، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود، 
بنابراین امسال باید دید افزایش مصرف برق تا چه 
میزان با مدیریت بار صنایع و چاه های کشاورزی 
موجب می شود تا خاموشی برای بخش خانگی 

نداشته باشیم.

ناکامی مهمترین عامل شکل گیری رفتارهای پرخاشگرانه
دومین جلسه از ویژه برنامه لوبیای سحرآمیز با اشاره به پرخاشگری در کودکان و نوجوانان برگزار شد:



 پریسا جمدی  اگر احساس می کنید خیلی بی انرژی 
و خسته اید، بدانید که تنها نیستید. گاهی اوقات خستگی 
ممکن است ناشی از عواملی ساده مانند کمبود خواب، 
سرماخوردگی یا آنفوالنزا باشد. با اینکه همه آدمها ممکن 
است گاهی احساس خستگی کنند، اما خستگی مزمن 
می تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و فرد را 
از انجام کارهایی که از آن لذت می برد بازدارد. بیتشر اوقات، 
می توان خستگی را با اصالح شیوه زندگی یا بهبود رژیم 
غذایی، اصالح کمبود مواد مغذی، یا درمان یک وضعیت 
پزشکی، از بین برد. با این حال، برای از بین بردن احساس 
خستگی، اول باید علت آن را بدانید. پس با ما در این مقاله 
همراه باشید. در این مقاله قصد داریم به چند علت اصلی 

خستگی بپردازیم.
1 - خـوب نخوابیـدن و نداشـتن خـواب 

کیفیـت با
خـواب کافـی بـرای سـالمتی بسـیار مهـم اسـت. امـا 
متاسـفانه اکثر ما بـه اندازه کافـی نمی خوابیـم، و همین 
موضـوع باعـث احسـاس خسـتگی می شـود. در طول 
خواب، بدن تعـدادی از فرآیندهای حیاتی بـدن، از جمله 
انتشـار هورمون هـای رشـد مهـم و ترمیـم و بازسـازی 
سـلول ها، را انجـام می دهـد. به همیـن دلیل اکثـر افراد 
پـس از یک شـب خـواب بـا کیفیـت، پرانرژی هسـتند 
و احسـاس آرامـش دارنـد. اگرچـه زمـان خـواب در هر 
فـردی متفـاوت اسـت اما طبـق توصیـه پزشـکان، هر 
فرد بزرگسـال باید 7 سـاعت خواب شـبانه داشـته باشد.

2 - کمبود مواد مغذی
حتـی اگـر در طـول شـب بیشـتر از 7 سـاعت بخوابید، 
ولـی بـدن شـما بـا کمبـود مـواد مغـذی مواجه باشـد، 
احسـاس خسـتگی خواهید داشـت. کمبود مـواد مغذی 
ذکـر شـده در زیـر، از عوامل خسـتگی به شـمار می آید: 
آهـن، ریبوفالویـن )ویتامیـن B2(، نیاسـین )ویتامیـن 

B3(، اسـید پانتوتنیـک )ویتامیـن B5(، پیریدوکسـین 
 ،B12 ویتامیـن ،)B9 (، فوالت )ویتامیـنB6 ویتامیـن(
ویتامین دی، ویتامین سـی، منیزیمکم خونی 25 درصد 
جمعیت جهـان را تحـت تأثیر قـرار می دهد. کـم خونی 
ناشـی از فقر آهـن شـایع ترین نـوع کم خونی اسـت که 
%50 کم خونی ها را شـامل می شـود. خسـتگی یکی از 
شـایع ترین عالئم ایـن بیماری اسـت، با جبـران کمبود 

آهـن، این مشـکل برطـرف خواهد شـد.
3 - استرس

اگرچـه اسـترس طبیعـی اسـت، امـا اسـترس مزمـن 

می توانـد یکـی از علت هـای خسـتگی باشـد. در واقـع، 
اسـترس مزمن ممکن اسـت منجر به اختالل خستگی 

مرتبط بـا اسـترس )ED( شـود.
عالوه بر این، اسـترس مزمن ممکن اسـت باعث ایجاد 
تغییرات سـاختاری و عملکردی در مغز شـده و منجر به 
التهاب مزمن شـود، که ممکن اسـت محرک عالئمی از 

جمله خسـتگی باشد.
برخی از شـرایط پزشـکی: در صورتی که دچار خستگی 
غیرمعمـول و مزمـن هسـتید، باید بـه پزشـک مراجعه 
کنیـد و مشـکل خـود را بـا او در میـان بگذاریـد. ممکن 

است پزشک انجام برخی آزمایشـات را برای بررسی و رد 
عارضه هایی که باعث خسـتگی می شـوند از جمله: آپنه 
خواب، هیپوتیروئیدی، سـرطان، سندرم خستگی مزمن، 
مولتیپـل اسـکلروزیس، اختـالالت اضطرابـی، بیماری 
کلیوی، افسـردگی، دیابت و فیبرومیالـژی، توصیه کند. 
بایـد بدانید که احسـاس خسـتگی دائمی اصـاًل طبیعی 
نیسـت و ممکن اسـت نشـانه یک عارضه جدی باشـد.

مصـرف کافئیـن بیـش از حـد: اگرچـه نوشـیدنی های 
کافئین دار از جملـه قهوه و انـرژی زا یک انـرژی موقتی 
در بدن ایجـاد می کنند، اما بـه دلیل اختالل در سیسـتم 

خواب ممکـن اسـت باعث ایجاد خسـتگی شـوند.
کم آبـی بـدن: هیدراته ماندن بـرای حفظ سـطح انرژی 
مهم است. بسـیاری از واکنش های بیوشـیمیایی که هر 
روز در بدن شـما اتفاق می افتـد، منجر به از دسـت دادن 
آب بـدن می شـود و آب از دسـت رفتـه بایـد جایگزیـن 

. د شو
چاقـی و اضافـه وزن: حفـظ وزن سـالم بـرای سـالمت 
کلـی بـدن ضـروری اسـت. چاقی نـه تنهـا خطـر ابتال 
به بیماری هایـی همچون دیابـت نـوع 2 و بیماری های 
قلبی و سـرطان را افزایش می دهد، بلکه باعث احسـاس 

خسـتگی نیز می شـود.
زندگـی بی تحـرک: داشـتن یـک سـبک زندگـی 
بی تحـرک می توانـد باعث ایجاد خسـتگی شـود. طبق 
مطالعات انجام شـده ورزش بیشـتر ممکن است عالئم 
خسـتگی را در برخی افراد بهبود بخشـد، از جمله افرادی 
که دارای شـرایط پزشـکی مانند مولتیپل اسـکلروزیس 

. هستند
مصـرف برخـی داروهـا: برخـی از داروهـا، از جملـه 
اسـتروئیدها، داروهـای فشـار خـون و داروهـای ضـد 
افسـردگی، عوارض جانبـی ماننـد بی خوابـی و افزایش 

خسـتگی دارنـد.
• سخن پایانی

بـا اینکـه خسـتگی امـری طبیعـی اسـت اما خسـتگی 
مـداوم اصـاًل طبیعـی نیسـت.

عوامل زیادی ممکن اسـت باعث ایجاد خسـتگی شوند 
از جمله: بیمـاری، کمبود مواد مغذی، اختـالالت خواب، 
مصرف کافئین و اسـترس مزمـن. در صورت احسـاس 

خسـتگی بدون دلیل، حتماً بـه پزشـک مراجعه کنید.
Source: https://www.healthline.com/nutri-
tion/10-reasons-you-are-tired#The-bot-

tom-line

گونـــاگون
پنج شنبه 19 خرداد 1401  | شمـاره 1073

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان گفت: برای نخستین اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بار در کشور رویدادها و برنامه های فرهنگی شهر اصفهان به طور همزمان 
برای ناشنوایان ترجمه می شود. آیگین عباسی اظهار کرد: طی صحبتی که 
با مسئوالن شهرداری اصفهان داشتیم مقرر شد از این پس برای بهره مندی 
ناشنوایان و کم شنوایان اصفهانی از رویدادهای فرهنگی شهر، از مترجم 
زبان اشاره استفاده شود. وی افزود: با توجه به اینکه ناشنوایان هم شهروندانی 
عادی هستند که همانند عموم مردم، باید از خدمات و برنامه های شهری 
استفاده کنند پیشنهاد ترجمه همزمان رویدادهای فرهنگی به شهرداری 
اصفهان ارائه شد. مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان 
گفت: براساس آمار ۱7 هزار ناشنوا و کم شنوا در استان اصفهان و حدود 7 تا 

۸ هزار ناشنوا و کم شنوا در شهر اصفهان زندگی می کنند که نیازهای این 
جمعیت به حضور در رویدادهای شهری را باید درنظر گرفت. عباسی افزود: 
برهمین اساس مقرر شد از این پس، برای بهره مندی ناشنوایان و کم شنوایان 
از برنامه ها و رویدادهای فرهنگی شهر، مترجم زبان اشاره نیز در کنار دیگر 
عوامل برنامه قرار گیرد تا آنچه در برنامه رخ می دهد را با زبان اشاره برای 

ناشنوایان ترجمه کند. 
وی با اشاره به ترجمه همزمان دو رویداد »لوبیای سحرآمیز« و »باهمان«، 
خاطرنشان کرد: ترجمه همزمان این دو رویداد فرهنگی شهر برای ناشنوایان 
و کم شنوایان برای نخستین بار صورت گرفته که در همین راستا اصفهان 

می تواند به عنوان پایلوت و الگوی اجرای این اقدام در کشور باشد.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان خبر داد:

ترجمه همزمان رویدادهای »لوبیای سحرآمیز« و »باهمان« ویژه ناشنوایان

 حسین محزونیه  ایالن ماسک، 
ثروتمندترین فرد جهان توییتر را به 
مقاومت در برابر درخواست هایش 
برای ارائه اطالعات متهم و تهدید 
کرد که در صورت ادامه وضع موجود، 
۴۴ میلیارد یورو بهای پیشنهادی 
برای خرید این شبکه اجتماعی را 
نمی پردازد. این درخواست وتهدید 
مقام  به  ماسک  ایالن  ازسوی 
آمریکایی نظارت بربازارمالی تقدیم 
ودرسایت این نهاد قابل مشاهده 
است. براساس این سند، ماسک 
ازمدیریت حقوقی توییتردرخواست 
کرده تا تمام داده ها درباره اسپم ها 
وحساب های دروغین را دراختیار 
او قراردهند. این درخواست ازسوی 
توییتررد شده است. ایالن ماسک 
از زمان اعالم پیشنهاد ۴۴ میلیارد 
دالری برای خرید بخش اعظم 
سهام توییتر در ماه آوریل، بارها با 
انتقاد ازعملکرد این شبکه اجتماعی 
پرکاربر، تهدید کرده بود درصورت 
عدم رضایت، این پیشنهاد را معلق 
وحتی یکجانبه لغو خواهد کرد. با 
این حال این نخستین باراست که 
او چنین تهدیدی را درقالب اسناد 
رسمی مطرح می کند. دان ایوس، 
ودباش  حقوقی  موسسه  عضو 
تهدید  این  که  می گوید  آمریکا 
دوباره »نشانگر آن است که ایالن 
ماسک به دنبال راهی برای الغای 
توافق خریدمی گردد.« درحالی که 
به نظرمی رسد مدیران کنونی توییتر 
قطعًا به این تهدید رسمی پاسخ 
خواهند داد، گروهی ازکارشناسان 
صنعت پردازش داده ها معتقدند این 
کشمکش ها می تواند با هدف کاهش 
قیمت پیشنهادی ازسوی ایالن 
ماسک انجام شود. براساس توافق 
خرید میان توییتروایالن ماسک، 
فسخ قرارداد می تواند درشرایطی، 
به  موظف  را  »متخلف«  طرف 
دالربه عنوان  میلیارد  واریزیک 
غرامت به حساب طرف دیگر کند. 
توییتر می گوید براساس تحلیل 
داده های این شرکت، تنها 5 درصد 
حساب ها و فعالیت های این شبکه 
اجتماعی ازسوی اسپم ها وکاربران 
دروغین انجام می شود. ایالن ماسک 
با انتقاد ازروش پردازش داده های 
توییتر، آن را »نامتناسب« خوانده 
ومی گوید برای تحیلیل دقیق تر 
باید به داده های بیشتری دسترسی 
داشته باشد. براساس اسنادی که وی 
به نهاد ناظر بازارهای مالی ایاالت 
متحده تقدیم کرده، توییتر از دادن 
پاسخ درست به این درخواست، 
چه به صورت کتبی و چه به شکل 
شفاهی، طفره می رود. عالوه بر این، 
ایالن ماسک می گوید برای اتمام 
عملیات سرمایه گذاری و تراکنش 
مالی هم به اطالعات بیشتری نیاز 
دارد. حدود سه هفته پیش و در اواسط 
ماه مه، پاراگ اگراوال، مدیر توییتر 
تالش کرد درباره رویکرد قاطع این 
شبکه اجتماعی برای مبارزه با اسپم ها 
و حساب های دروغین، ایالن ماسک 
را قانع کند. با این حال به نظر می رسد 
این تالش به هیچ وجه مؤثر نبوده 
است. تهدید جدید ایالن ماسک به 
نخریدن سهام توییتردرنخستین روز 
کاری پس ازپایان مهلت مرحله اول 
نقل و انتقال سرمایه انجام می شود. 
قراربود در صورت اتمام مرحله 
پیشین، اداره تضمین رقابت بازارهای 
آمریکا تحقیق درباره توافق پیشنهاد 

ایالن ماسک با توییتر را آغاز کند.

خبرروز
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 مانِع تازه
در مسیر توافق

ایالن ماسک توییتر را تهدید کرد 
که معامله را لغو می کند؛

دالیل، چیستی و چرایی خستگی مزمن و تأثیر آن بر کیفیت زندگی؛

بخوان و خوب زندگی کن

عضـو هیـات مدیـره نظـام صنفـی کشـاورزی اصفهـان گفـت: کشـت 
کشـاورزان شـرق این اسـتان به دلیـل نوسـان در آبیـاری و باز و بسـته 
شـدن های مکـرر رودخانـه زاینـده رود بـا مشـکل روبه رو شـده اسـت. 
حسـین محمدرضایـی دربـاره کشـت فعلـی در اصفهـان و شـرق ایـن 
خطـه و وضعیـت آبیـاری مـزارع اظهار داشـت: خروجی سـد زاینـده رود 

که با هـدف جـاری سـازی آب در بخش های خشـک رودخانـه از جمله 
کالنشـهر اصفهـان و تخصیـص آب بـرای نوبـت پنجـم آبیـاری مزارع 
شـرق منطقـه پنجـم خـرداد افزایـش یافته بـود سـاعت 2۴ جمعـه ۱۳ 

خـرداد کاهـش یافـت تا بـاز هـم شـاهد خشـکی رودخانه باشـیم.
وی ادامـه داد: درخواسـت کشـاورزان در نوبـت آخـر آبیـاری، ادامـه 

بازگشـایی رودخانه بـرای 2 روز دیگـر بود که متاسـفانه موافقت نشـد و 
همـان ۱۰ روز توافق شـده در کمیتـه چهارجانبـه هم تحقـق نیافت و در 
عمل هشـت روز آب بـه زمین های کشـاورزان رسـید و به دلیل نوسـان 

در آبیـاری زمین هـای کشـاورزی، خسـاراتی را در پی داشـت.
عضـو هیات مدیـره نظام صنفـی کشـاورزی اصفهان با اشـاره بـه اینکه 
حـدود 25 درصـد از اراضـی کشـاورزی نواحـی حقابـه داران شـرق این 
اسـتان در پی افزایـش خروجـی سـد زاینـده رود و تخصیص بخشـی از 
حقابـه کشـاورزان در بهمن سـال قبل زیر کشـت رفـت تصریح کـرد: از 
این 25 درصـد نیمـی از آن به دلیل تنـش آبی و باز و بسـته شـدن آب از 
سـد که موجب هدر رفـت و تحویل دیرهنـگام آب برای آبیاری می شـد، 
بـا مشـکل روبـه رو شـد و محصـول آنها آسـیب جـّدی دیـد و خیلـی از 

کشـت کشـاورزان صرف چرای دام شـد.
وی اضافه کرد: خواسته کشـاورزان کشت تابسـتانه مانند ذرت علوفه ای 
پـس از برداشـت کشـت فعلی اسـت اما بـا توجـه بـه بارگـذاری بیش از 
تـوان روی زاینـده رود و کمبـود آب در سـد زاینـده رود بایـد حـق آبـه 
کشاورزان غرب اسـتان تأمین شـده و امیدواریم کشـت پاییزه سالجاری 
به موقع و در آبـان ۱۴۰۱ انجـام گیرد تا اینکه مانند کشـت فعلـی با افت 

تولیـد مواجه نشـویم.
محمدرضایی افـزود: وزارت نیرو و زیـر مجموعه آن در اسـتان اصفهان، 
)شـرکت آب منطقـه ای( بایـد از همیـن حـاال از برداشـت های غیرمجاز 
و همچنیـن از اضافـه برداشـت ها در حوضـه زاینـده رود در سـه اسـتان 
اصفهـان و چهارمحـال و بختیـاری و یزد جلوگیـری کند که کشـاورزان 
و محیط زیسـت به حق آبـه خود کـه آب طبیعـی زاینـده رود و آب تونل 

اول کوهرنگ اسـت، برسـند.
بـه گـزارش ایرنـا، حـدود 25 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی نواحی 

حقابـه داران شـرق اسـتان اصفهـان در پـی افزایـش خروجـی سـد 
زاینـده رود و تخصیص بخشـی از حقابه کشـاورزان در بهمـن ۱۴۰۰ زیر 

کشـت رفـت.
خروجی سـد زاینـده رود ۱2 بهمـن ۱۴۰۰ با هـدف جاری سـازی آب در 
بسـتر رودخانـه در حوزه شـهر اصفهان و سـپس شـرق اسـتان به منظور 
کشـت غلـه در بخشـی از اراضـی کشـاورزی بصـورت پلکانـی افزایش 
و سـاعت ۱۰ صبـح 2۴ بهمـن کاهـش یافـت، در نتیجـه بخـش قابـل 
توجهـی از بسـتر زاینـده رود از جملـه در شـهر اصفهان و شـرق اسـتان 

دوباره خشـک شـد.
آبیاری مزارع شـرق اصفهـان بـرای نوبـت دوم از روز پنجم تـا پانزدهم 
فروردین ۱۴۰۱ بـا افزایش خروجی سـد و جریان یافتـن آب در رودخانه، 

انجـام و بعد از آن، آب در بسـتر رودخانه دوباره خشـک شـد.
در نوبـت سـوم، خروجی سـد با هـدف آبیاری کشـت کشـاورزان شـرق 
اسـتان بامـداد 2۶ فروردیـن افزایـش یافـت و یـک روز قبـل از آن نیـز 
بـرای آبیاری باغ های غرب اسـتان، خروجی سـد بیشـتر شـد و بـه گفته 
مسـووالن شـرکت آب منطقـه ای، آب رودخانـه حـدود ۱۰ روز جـاری 

خواهـد بود.
همچنیـن خروجـی سـد زاینـده رود بـا هـدف جـاری سـازی رودخانه و 
تخصیص آب بـرای نوبت چهـارم آبیاری مزارع شـرق اصفهـان از نیمه 
شـب پنجشـنبه ۱5 اردیبهشـت ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز افزایش پیدا کرد 
و پـس از آن بخـش قابـل توجهـی از زاینـده رود بخصـوص در غـرب و 

مرکز و شـرق اصفهان خشـک شـد.
و در نهایـت در نوبـت پنجـم و آخـر آبیـاری مـزارع، پنجم خرداد شـاهد 
بازگشـایی دوباره زاینـده رود بودیم که ایـن موضوع تا ۱5 ایـن ماه ادامه 

داشـت و سـرانجام با اتمـام آبیاری، خشـکی مجـدد رودخانه آغاز شـد.

ــرکل و  ــیدی، دبی ــه س ــید روح ال ــی   س ــا وفای  دری
ــران در  ــگان ای ــع نخب ــزی مجم ــورای مرک ــس ش رئی
گفتگــو بــا مــا، جهــاد تبییــن را فرصــت مناســبی بــرای 
ــف  ــای مختل ــش ه ــگان دربخ ــر نخب حضوِرپررنگ ت
ــت »جهاد  کشوردانســت وگفت: یکــی ازملزومات موفقی
تبیین«، اســتفاده هرچــه بیشــتراز نخبگان درامورکشــور 
اســت. وی درایــن بــاره توضیــح داد: نخبــگان بــه نوبــه 
ــای  ــکار و برنامه ه ــه راه ــا ارائ ــد ب ــان می توانن خودش
ــت  ــه موفقی ــد گام ب ــن را چن ــاد تبیی ــروژه جه ــوع، پ متن
نزدیک تــر کننــد. مــا در حوزه هــای مختلــف افــراد 
ــه  ــد مقول ــه می توانن ــم ک ــری داری ــوش فک ــه و خ نخب
مــورد نظــر را بــه نحــو شایســته اجرایــی نمایند. ســیدی 
ــک  ــد سایرکشــورها دری ــز مانن ــران نی ــرد: ای ــه ک اضاف

پیــچ تاریخــی قــرار دارد و تحــوالت متعــددی را در 
منطقــه و جهــان شــاهد هســتیم، از ایــن جهــت مقولــه 
ــرای  ــن ســالح ب ــن و اثرگذارتری ــن مهم تری ــاد تبیی جه
ــت.  ــی اس ــی و خارج ــمنان داخل ــه دش ــا توطئ ــه ب مقابل
ــوع ــن موض ــه ای ــی ب ــی و تخصص ــگاه نخبگان ــد ن  بای
ــزی  ــورای مرک ــس ش ــرکل و رئی ــود. دبی ــذول ش مب
مجمــع نخبــگان ایــران اظهــار داشــت: فهــم واقعیت ها 
و شــناخت و درک محیــط و انتقــال آن بــه جامعــه، 
هــدف کلــی جهــاد تبییــن اســت، یعنــی اجــازه ندهیــم 
ــب  ــر آنچــه کــه واقعیــت اســت قال روایت هــای دروغ ب
شــود. وی تاکیــد کــرد: همــواره درادوار مختلــف، 
جریان هــای معارضــی وجــود دارد کــه بــه دنبــال 
ضعیــف جلــوه دادن دســتاوردهای آن نظــام اســت. 

بــدون شــک بــا بهــره گیــری از تفکــر نخبگانــی 
می تــوان بــه ایده هــای نــو بــرای خنثــی ســازی 

ــت. ــت یاف ــا دس آن ه
رئیــس شــورای مرکــزی مجمــع نخبــگان ایــران 
ــه  ــد ب ــدا بای ــن را ابت ــاد تبیی ــه جه ــد: البت ــادآور ش ی
خوبــی بــرای الیه هــای مختلــف جامعــه تشــریح 
ــم.  ــت کنی ــه الزم را ازآن دریاف ــم نتیج ــا بتوانی ــرد ت ک
متاســفانه هنوزبســیاری ازخــوِد دولتمــردان و مســئوالن 
دســتگاه ها مقولــه پیــش رو برایشــان جانیفتــاده و 
تبییــن نشــده اســت. ســیدی گفــت: بــه متولیــان 
ــی  ــه بخش ــرای نتیج ــم ب ــنهاد می کن ــر پیش ــن ام ای
ــی را  ــجویی و نخبگان ــت دانش ــاد، ظرفی ــن جه ــر ای بهت

فرامــوش نکننــد. 

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

کشت درمزارع شرق به دلیل نوسان در آبیاری با مشکل روبه رو شده است

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

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

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

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

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

گفت و گو با دبیرکل مجمع نخبگان ایران درباره ملزومات موفقیت »جهاد تبیین«:

استفاده هرچه بیشتراز نخبگان درکشورداری ضرورت دارد
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