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اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان سه شنبه| 2٤ خرداد 1٤01| 1٤  ژوئن  2022 |  1٤ ذوالقعده 1٤٤٣ | سال سوم| شماره 1077|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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آیین تجلیل از هنرمندان صنایع دستی اصفهان برگزار شد:

صنایع دستی و هنرهای سنتی سفیران فرهنگی

The 6 Best 
Bedtime Teas 
That Help You 

Sleep
5

مراسم افتتاحیه سالن تیراندازی باشگاه سپاهان برگزار شد:

پای باشگاه فوالد فراتر از فوتبال
8

 نبایـد صحبـت حضـرت آقـا زمیـن بمانـد،  
جهـاد تبییـن بهتریـن سـاح بـرای مبـارزه 
بـا بدخواهـان داخلـی و خارجـی نظـام اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت کـه متاسـفانه عـده ای 
بـا القائـات منفـی بـه دنبـال تعبیـر مفاهیـم 
دیگری از ایـن جهاد هسـتند. درواقع کسـانی 
کـه مـی گوینـد جهـاد تبیین بـرای سـرپوش 
گـذارِی بدی هاسـت، مگس خصلتنـد. بعضی 
از انسـان ها شـبیه زنبور عسـل هسـتند. زنبور 

عسـل روی گل هـای مختلـف می نشـیند و 
شـهدش را می گیـرد و عسـل تولیـد می کنید. 
بعضـی از انسـان ها هم مثـل مگـس می مانند 
فقط بـه پلیدی هـا توجـه می کنند، لـذا توصیه 
می کنیـم بروند از زنبور عسـل چیزیـاد بگیرند 
نـه از مگـس. در دیگـر سـو اهـل رسـانه بـه 
خوبی با این اصطاح آشـنا هسـتند که رسـانه 
َجنـگ روایت هاسـت. اینکـه واقعیـت را برای 
مـردم بیـان کننـد یا یـک چیـز ذهن سـاخته 

را، تا بـه خواسـته ای که دارند برسـند. مسـلمًا 
جهاد تبیین معنایش سـرپوش گـذاری برروی 
ناالیقـی و کـم کاری ها نیسـت؛ جهـاد تبیین 
می گویـد روایـت واقعـی اتفاقـات رخ داده 
درکشـور را همـان طـور که هسـت بـه گوش 
مـردم برسـانید نـه آن طـور کـه افراد دلشـان 

هـد. می خوا
 عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی

حسین میرزایی
سرمقالـــه
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جهاد تبیین بهترین سالح در مبارزه با بدخواهان داخلی و خارجی
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رابطه بین کلسترول و آلزایمر:

 دوستاِن خطرناکی
که دشمن بدن هستند

نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ٣0 کیلووات دراداره گازمنطقه پنج اصفهان، افتتاح وبه بهره برداری رسید:

 گاز استان اصفهان پیشرو
در احداث نیروگاه خورشیدی

گسترش روابط تهران- کاراکاس

 از رؤیــا
تا واقعیـــت
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یک فروند هواپیمای باری با پرچم ونزوئال زمین گیرشد:

 توقیف سیاسی
در آسمان آرژانتین

چهره روز

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نقش سازمانها در حفظ و توسعه 
صنایع دستی باید مشخص شود
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رئیـس شـورای اسـامی شـهر اصفهـان گفـت: سـالهای 
گذشـته قرار بود هـر دسـتگاهی در زمینـه صنایـع اقدامات 
الزم را انجـام دهـد و به صـورت ماهانه گزارشـی ارائه شـود 

امـا این مهـم سـال ۹۴ به فراموشـی سـپرده اسـت. 

صفهان
منبع: اخبار ا

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه مورخ 1401/4/9 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اســناد فیزیکى (پاکت الف –

 ضمانت نامه) خود را به نشانى اصفهان، جاده زیار، روستاى دشتى، امور برق منطقه 9، دبیرخانه امور تحویل نمایند.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122051-031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 1-34122040-031 اداره مهندسى تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 
حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روز رســانى مدارك و فعالیت هاى خود در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شــماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود محفوظ 

مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

اصالح ساختار شبکه برق در روستاهاى براآن شمالى (بخش قهاب)موضوع مناقصه:

شماره 
مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستادیران)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات الف 

ب ج
مبلغ تضمین

متعاقبا اعالم 4011401920010938740000021401/3/241401/3/291401/4/91401/4/11
1/237/312/408خواهد شد

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى
 (روش فشرده)(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2001001205000014)

شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر پروژه عملیات تکمیل تونل دسترسى کیلومتراژ 250+10 و جاده دسترســى به خروجى تونل گالب را از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به روش فشرده و با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در 
مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى 

(www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد:   224,394,768,458 ریال (دویست و بیست و چهار میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ریال) و بر 

مبناى فهارس بهاى واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و سد سازى سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 8,387,895,369 ریال (هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و سیصد و شصت و نه ریال) و نوع آن از 

تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 مى باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهاى عمرانى و در حد تخصیص دریافتى و اسناد خزانه اسالمى است. 

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب و پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته راه و ترابرى 
از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.

محل اجراء : شهرستان تیران - روستاى ورپشت  و مدت اجراء 6 ماه شمسى است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف)مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 

ب)دستگاه نظارت (مشاور): مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى، جنب تاالر اندیشه شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت 
شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه 

و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

نوبت  دوم

شناسه:  1332915

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن فدك سپاهان

شرکت تعاونى مسکن فدك ســپاهان در نظر دارد تعدادى محدود 
آپارتمان در متراژهاى مختلف در بلوك B پروژه فوالدشــهر را از 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند 
از ساعت 8/5 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 09022144117 تماس 

بگیرند.

 آگهى مزایده

حسن حجتى - شهردار تیران

 آگهى مزایده (نوبت اول)
شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 1400/100/195 مورخ 1401/3/16 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به فروش 16 قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در 
منطقه کارگاهى شمال شهر تیران (شمال نمایندگى ایران خودرو) مطابق با شرایط مندرج در اسناد و از طریق برگزارى مزایده عمومى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
(سامانه ستاد) به شماره ثبت آگهى شماره 2001095462000001 به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. تمامى مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
موعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/4 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/3/23   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/4/13 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/4/12   

چاپ  اول

شناسه آگهى: 1334210



در شـــهر
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آیین تکریم و معارفه معاون عمران شـهری 
شـهردار اصفهان با حضور شـهردارو رئیس 
کمیسـیون عمران، معمـاری و شهرسـازی 
شـورای اسـامی شـهراصفهان برگزارشد. 
ایـرج مظفردرآئیـن تکریـم ومعارفـه معاون 
عمـران شـهری شـهردار اصفهـان، اظهـار 
کـرد: از سـال ۶۸ وارد فضای عمرانی شـهر 
اصفهان شـدم و کارحرفه ای خود را به عنوان 
نقشـه بردار در میـدان مرکزی میـوه و تره بار 
شـهرداری آغـاز کـردم و بـه مـرور موفـق 
بـه انجـام خدمـت درعرصه هـای مختلـف 
عمرانی شـهرداری در طول بیش از سه دهه 
فعالیـت شـدم. وی افـزود: حضوردراولیـن 
پـروژه بـزرگ شـهری یعنـی رینگ سـوم، 
نظـارت و مدیریـت مسـتقیم بـر ۵۰ تقاطع 
غیرهمسـطح شـهر اصفهان و معـاون فنی 
وعمرانـی مناطق مختلـف شـهرداری، تنها 
بخشـی ازسـابقه خدمت مـن درشـهرداری 
اسـت وتمام همـت خـود را معاونـت عمران 
شـهری بـرای توسـعه وآبادانـی شـهر بـه 
کار بسـتم. معـاون سـابق عمـران شـهری 
شـهرداراصفهان با اشـاره به برقـراری نظم 
عالـی ومنسـجم درمعاونت عمران شـهری 
شـهرداری نسـبت بـه دیگرمعاونت هـا و 
سـازمان ها، گفـت: ازسـال ۸۶ کـه سـامانه 
»آمـار و عمـران« معاونـت عمران شـهری 
شـهرداری اصفهـان فعـال شـده، تاکنـون 
بیـش از ۱۱ هـزار قـرارداد در آن بارگـذاری 
شـده اسـت که چهار هزار قرارداد در معاونت 
عمرانـی شـامل ۲۰۰ قراردادپـل وتقاطـع 
غیرهمسـطح، ۱۲۰۰ قرارداد خیابان سـازی 
و ۹۰۰ قـرارداد پیاده روسـازی منعقـد شـده 
اسـت. مظفر با بیـان اینکه معاونـت عمران 
همچون خانـه من در طول سـه دهه فعالیت 
بـه شـمار می آیـد، تصریـح کـرد: کارکنـان 
این معاونـت باجـان و دل کارکرده اند و پاک 
دسـتی، شـفافیت، نظم و تاش ازخصایص 
آن هـا اسـت. رسـول میرباقـری، رئیـس 
کمیسـیون عمران، معمـاری و شهرسـازی 
شـورای اسـامی شـهر اصفهان نیز در این 
جلسـه اظهار کـرد: یکـی از دسـتورات دین 
مبیـن اسـام قدردانـی از زحمـات اسـت، 
لـذا بایـد قـدردان زحمـات دیگران باشـیم. 
عبدالرسول امامی، شـهردار نجف آباد در این 
جلسـه اظهار کـرد: پویایی شـهر وابسـته به 
اجرای پروژه های عمرانی اسـت، البته مسیر 
اجـرای پروژه هـای عمرانـی شـهر توسـط 
معاون سـابق عمرانـی شـهرداری اصفهان 
به خوبـی انجـام شـده اسـت و بی شـک بـا 
همت اصغر کشـاورز راد معاون جدید عمران 
شـهری شـهرداری اصفهـان باقـوت ادامه 
پیدا خواهد کـرد. اصغـر کشـاورز راد، معاون 
جدیـد عمـران شـهری شـهردار اصفهـان 
بابیـان اینکـه تحقـق اهـداف کان مدنظر 
مدیریت شـهری و شـورای اسـامی شـهر 
از مأموریت هـای معاونـت عمرانـی اسـت، 
گفت: این مهم نیازمنـد همراهی و همکاری 
مدیریت شـهری و توجه به ملزومات عرصه 
عمرانـی دارد کـه امیدواریـم بـا همـکاری 
مدیریت شـهری بتوانیـم گام هـای مؤثری 
را بـر ریلی کـه پیشـینیان بـرای ما ترسـیم 

کرده انـد، برداریـم.
معـاون جدیـد عمـران شـهری شـهردار 
اصفهان تاکید کرد: بایـد بتوانیم با همکاری 
کارکنان معاونت عمران و مدیریت شـهری، 
بیش از پیش شـهر را به یک کارگاه عمرانی 
تبدیـل کنیـم کـه رسـیدن بـه ایـن هـدف 

نیازمند تاش بیشـتر اسـت.

کارکنان این معاونت 
باجان و دل کارکرده اند

برگزاری آیین تکریم ومعارفه معاون 
عمران شهری شهرداری

رئیس شورای اسـامی شـهر اصفهان گفت: سـالهای گذشته 
قرار بود هر دسـتگاهی در زمینـه صنایع اقدامـات الزم را انجام 
دهـد و به صـورت ماهانـه گزارشـی ارائـه شـود امـا ایـن مهم 
سـال ۹۴ بـه فراموشـی سـپرده اسـت. محمـد نورصالحـی در 
آئیـن بزرگداشـت روز جهانی صنایع دسـتی اظهار کـرد: باالتر 
از برگـزاری این جلسـات و تجلیـل از هنرمندان، این اسـت که 

ببینیم آیا وظایف خـود در این حیطه را به بهترین شـکل عملی 
کرده ایـم یا خیر، آیا مسـئوالن این عرصـه برای بقـا و دوام این 
افتخـارات بـه خوبی عمـل کرده انـد و آیـا اگـر روند ادامـه پیدا 
کند و چنین مراسـمی بـاز هم برگزار شـود، آیا از صنایع دسـتی 
قبلی هم حرف خواهیـم زد یا با درگذشـت هنرمندانش آن هنر 

هم به فراموشـی سـپرده می شـود؟.

وی تصریـح کـرد: اگـر بخواهم از نظـر خـودم ارزیابـی در این 
زمینه داشـته باشـد باید بگویم کـه در این خصوص به درسـتی 
عمل نشـده اسـت. آخرین اقدام در حوزه حفظ و توسـعه صنایع 
دسـتی در بخش مدیریت شـهری این بـوده که طـی میثاقی با 
ارگان های مختلـف، قرار شـد ماهیانه جلسـاتی برگزار شـود و 
گزارشـاتی ارائـه کنند که هـر ماه چقـدر بـه اهداف ایـن حوزه 
نزدیـک شـده ایم که ایـن موضوع نیـز سـال ۹۴ به فراموشـی 

سپرده شـده است.
رئیس شـورای شـهر اصفهان با اشـاره به اینکه حفظ و توسـعه 
صنایع دسـتی هـدف واالی حاکمیت اسـت خطاب بـه معاون 
وزیـر میـراث گفـت: امیدواریـم به همیـن مناسـبت اگـر قرار 
اسـت کاری صـورت گیـرد از همیـن امـروز آغـاز شـود و طی 
یـک زمان بنـدی مشـخص بدانیـم که هر کسـی چـه کمکی 

می تواند داشـته باشـد.
نورصالحـی با اشـاره به اینکـه فعالیـت صنایع دسـتی در حوزه 
دانش بنیان شـدنی اسـت گفت: باید کاری کنیم صنایع دستی 
از جنبه مـوزه ای و ویترینـی خارج شـود و به زندگی مـردم وارد 
شـود؛ همچنیـن در ایـن زمینـه باید شـاهد توسـعه صـادرات 
باشـیم. البته این مهم نیازمند همکاری همه دسـتگاه ها اسـت.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نقش سازمانها در حفظ و توسعه صنایع دستی باید مشخص شود

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهــان، رضــوان حکیــم زاده، معــاون 
آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش در نشســت بــا رؤســا و معاونین 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــق اداره کل آم ــی و مناط ــی نواح ــوزش ابتدای آم
اصفهــان اظهــار داشــت: عمــل صالــح مــا فرهنگیــان، مدیریــت صحیــح 
کارهــای تربیتــی اســت و این رزق ماســت کــه به ایــن افتخــار نائــل آمدیم.

وی افــزود: برنامــه درســی اصلــی زندگــی مــا کتــاب قــرآن اســت و ایــن 
منبــع بــه قــدری غنــی اســت کــه نیــازی بــه منابــع دیگــر نداریــم و جفــا 
اســت کــه ســراغ آن نرویــم و در مقولــه تربیــت از آن بــه عنــوان یک ســند 

اســتفاده نکنیــم.
حکیــم زاده تصریــح کــرد: اصلی تریــن ضربــه ای کــه کرونــا بــه آمــوزش و 
پــرورش وارد کــرد، در حــوزه تربیــت بــود کــه بایــد بــه شــکل ویــژه بــه آن 

پرداخــت شــود تــا ایــن آســیب مرتفــع شــود.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش بیــان داشــت: ایــن که 
ــته ای  ــم، کار شایس ــدارس کنی ــی در م ــد رقابت ــوزان را وارد فرآین دانش آم
نیســت و بــا آیــات و روایات مــا در تضــاد اســت و قــرآن کریــم، توفیــق را در 
خــرد جمعــی می دانــد و موضــوع اصالت بــه تشــویق داده شــده اســت و که 
خداونــد بیــان می کنــد کــه بنــده ای کــه کار خیــر انجــام می دهــد، پــاداش 

چندیــن برابــر بــه او اعطــا خواهــد کــرد.
حکیــم زاده گفــت: رحمت محــوری و اصالت تشــویق و کرامت بخشــی باید 
اصلی تریــن هدف تربیــت مــا معلمــان در فرآینــد تعلیــم و تربیت باشــد چرا 
کــه تربیــت یعنــی ارزش بخشــی بــه مربــی و ایــن موضــوع باعــث خواهــد 

شــد شــخصیت دانش آمــوز رشــد کنــد.
وی تصریــح کــرد: برخــی خانواده هــا بــا مقایســه کــردن، دانش آمــوز را وارد 
فرآینــد غلطی بــه نــام مریضــی مزمــن تیزهوشــی می کننــد و اگر مدرســه 
نیــز بخواهــد آن را تشــدید کنــد، هیــچ راه نجاتی بــرای کــودک یــا نوجوان 
ــه  ــردی توج ــای ف ــه تفاوت ه ــه مقول ــر ب ــا اگ ــد داشــت، ام ــود نخواه وج
ــه واســطه اســتعدادهایی کــه در زمینه هــای  شــود و همــه دانش آمــوزان ب
مختلــف دارنــد، مــورد تشــویق معلــم قــرار گیرنــد، دچــار تحــول در زندگی 

ــوند. ــود می ش خ
حکیــم زاده بیــان داشــت: باید بــه تمــام ســاحت های یادگیــری توجه شــود 
و اگــر ایــن اتفــاق رخ داد، یقینــاً بــه اســتعدادهای همــه دانش آمــوزان توجه 

ویــژه می شــود و ایــن فضــای رقابتــی از بیــن خواهــد رفــت.
ــرد:  ــان ک ــرورش خاطرنش ــوزش و پ ــی وزارت آم ــوزش ابتدای ــاون آم مع
ــهرها و  ــیه ش ــا در حاش ــی از کرون ــی ناش ــت تحصیل ــیب اف ــترین آس بیش
ــش رو  ــتان پی ــد در تابس ــه بای ــت ک ــوردار رخ داده اس ــر برخ ــق کمت مناط

ــود. ــاح ش اص
ــی  ــی و پرورش ــکات آموزش ــع مش ــرای رف ــد ب ــرد: بای ــح ک وی تصری
دانش آمــوزان مســتضعف تــاش ویــژه کــرد چــرا کــه در ســیره رفتــاری و 

ــوده اســت. ــد ب ــن قشــر همــواره مــورد تأکی ــه ای ــا تــاش ب ــی م تربیت
حکیــم زاده گفــت: در معاونــت آمــوزش ابتدایــی بــه دنبــال رقابتــی کــردن 
فرآینــد آمــوزش و تربیت نیســتیم و معتقدیــم هــر دانش آموزی اســتعدادی 

دارد و بایــد بــه واســطه آن مــورد تکریــم اولیــای مدرســه واقع شــود.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد: مــا 
می توانیــم بــه هــر انســانی بــا هــر ســطح هوشــی احســاس کرامــت دهیم 
کــه ایــن موضــوع رشــد شــخصیت و حتــی تحــول زندگــی وی را در پــی 

خواهــد داشــت.
وی در پایــان گفــت: ۴۴۹ منطقــه آمــوزش و پــرورش را بــر اســاس 
توســعه یافتگی رتبه بنــدی کردیــم کــه از اســتان اصفهــان، مناطــق 
ــه  ــا هســتند ک ــر م ــورد نظ ــاص م ــهر به صــورت خ ــادگان و فریدون ش چ

ــد. ــدا کن ــود پی ــا بهب ــت آن ه ــد وضعی بای

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش 
و پــرورش گفــت: بیشــترین آســیب افــت 
ــا در حاشــیه شــهرها و  ــی ناشــی از کرون تحصیل
مناطــق کمتربرخــوردار رخ داده اســت کــه باید در 

ــود. ــالح ش ــش رو اص ــتان پی تابس

بیشترین افت تحصیلی 
ناشی از کرونا در مناطق 

کم تربرخوردار  

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
خبر داد:

خبر اول 

معاون اجتماعـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
اصفهان با بیـان اینکه در سـال گذشـته ۳۱۹ 
کودک کار در مراکز بهزیسـتی استان پذیرش 
شـدند، گفت: با توجه بـه اجرای برنامـه اقدام 
و عمـل و خرید دسـتگاه اسـکن عنبیـه برای 
مراکـز بهزیسـتی، تهیـه بانـک اطاعاتـی 

کـودکان کار در حـال پیگیری اسـت.
بـا  گفت وگـو  در  اسـماعیلی  عبدالرضـا 
خبرنـگار ایمنـا، بـه مناسـبت روز جهانـی 
کـودکان کار اظهـار کـرد: مرکـز سـاماندهی 
کـودکان کار و خیابانـی بـه محلـی اطـاق 
می شـود کـه طبـق وظایـف قانونـی محوله، 
کـودکان خیابانـی را پذیـرش و نگهـداری 
 موقـت آنـان را حداکثـر تـا ۲۰ روز برعهـده

خواهد داشت.
ایـن مرکـز از طریـق ارائـه خدماتـی نظیـر 
بالینـی،  معاینـات  اجتماعـی،  مـددکار 
روان پزشـکی و روان شناسـی و حمایت هـای 
اجتماعـی از کـودک یـا نوجـوان و خانـواده، 
نسـبت بـه فراهـم آوردن هـر چـه سـریع تر 
زمینه هـای توانمندسـازی آنان اقـدام می کند 
و فرآیند توانمندسـازی کـودک و خانواده وی 
را از طریـق ارائه خدمات تخصصـی و حمایتی 

بـه انجـام می رسـاند.
وی افـزود: مرکـز حمایتی آموزشـی کودک و 
خانـواده باهـدف کنترل و کاهش آسـیب های 
اجتماعـی ناشـی از حضـور کار کـودکان در 
خیابـان بـا تأکیـد بـر رویکـرد توانمندسـازی 
و ارتقـای کیفیـت زندگـی و رفـاه اجتماعـی 
کـودکان خیابانـی به صـورت روزانـه ارائـه 

خدمـت می کنـد.
معاون اجتماعـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
اصفهـان تصریـح کـرد: در راسـتای تکمیـل 
ایـن فعالیت هـا، بهزیسـتی اسـتان اصفهان با 
اجـرای »برنامه اقدام و عمـل« و حمایت های 
اجتماعی از کـودکان کار و خیابانـی با رویکرد 
دوسـتدار کـودک، تدویـن سیاسـت ها و 
اقدام هـای حـوزه کـودک در خانـواده را مورد 
توجـه قـرار داده اسـت و از طریـق شـناخت 
صحیـح نیازهـا و حقوق کـودک بـرای ایجاد 
عدالـت، بهبـود شـرایط زندگـی کـودکان و 

احقـاق حقـوق آن هـا تـاش می کنـد.

• کودک »خیابانـی« با کـودک »کار و 
خیابان« فـرق دارد

وی بـا بیـان اینکـه کـودک »خیابانـی« بـا 
کـودک »کار و خیابـان« فـرق دارد، گفـت: 
کـودک خیابـان فـرد کمتر از ۱۸ سـال اسـت 
که به صورت محـدود یـا نامحـدود در خیابان 
بـه سـر می بـرد، اعـم از کودکی کـه هنـوز با 
خانواده خـود تماس دارد و از سـرپناه برخوردار 
اسـت یـا کودکـی کـه خیابـان را خانـه خـود 
می دانـد و رابطـه او بـا خانـواده بـه حداقـل 

رسـیده یـا چنیـن ارتباطـی وجود نـدارد.
اسـماعیلی ادامه داد: اما کـودک کار و خیابان، 
کودکی اسـت کـه بـرای ادامـه زندگـی خود، 
خانواده یـا کمک به امـرار معاش آن مشـغول 
فعالیـت در ازای دریافـت مـزد بـوده کـه این 
فعالیت منجـر به صدمـه و اختـال در فرآیند 
رشـد همه جانبه، آموزش یا سـامت کلی وی 
می شـود و شـامل کودکان خیابانـی، کودکان 
کار در خیابـان و کـودکان کار در محیط هـای 

صنعتـی، خدماتی اسـت.
وی اضافـه کـرد: زباله گـردی کـودکان طبق 
مقاوله نامه ۱۸۲ سـازمان جهانـی کار، یکی از 
اشـکال بسـیار پرخطـر، کار کـودک به شـمار 
مـی رود؛ مجلـس شـورای اسـامی در آبـان 

ماه ۱۳۸۰ ایـن مقاوله نامـه را پذیرفته و دولت 
را متعهـد بـه مقابلـه بـا بدتریـن اشـکال کار 
کودک کرده اسـت، با این وجـود در جامعه هر 
روز شـاهد حضـور بیشـتر کـودکان زباله گـرد 

هسـتیم.
• آمـار دقیقی از کـودکان زباله گرد در 

اسـتان اصفهان موجود نیست
معاون اجتماعـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
اصفهـان تصریح کـرد: اگرچـه بنا بـه دالیلی 
ماننـد فعالیـت پنهانـی گاراژهـا و گودهـای 
زباله گـردی، آمـار دقیـق و بـه روزی از تعـداد 
زباله گردهـا در دسـترس نیسـت و محیـط 
ناسـالم و ناایمـن در کنار شـرایط دشـوار کار، 
سـامت جسـمی و فرآینـد رشـد کـودکان 
زباله گـرد را به شـدت در مخاطـره قـرار 
می دهـد، همچنیـن محرومیـت از تحصیـل 
و ممانعـت از کسـب مهارت هـای فـردی و 
اجتماعی الزم، بزرگسـالی کـودکان زباله گرد 

را تهدیـد و دسـتخوش آسـیب می سـازد.
وی اظهـار کـرد: اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
اصفهـان بـا دارا بـودن دو مرکز کـودکان کار 
و خیابانـی به صـورت یـک مرکـز نگهـداری 
)شـبانه روزی(  خیابانـی  و  کار  کـودکان 
و یـک مرکـز حمایتـی آموزشـی کـودک و 

خانواده سـرای مهر دوسـتان سـپهر به صورت 
روزانـه و غیردولتـی فعالیـت می کنـد. این دو 
مرکـز در سـال گذشـته ۳۱۹ کـودک پذیرش 
کرده اند ولـی تاکنون آمـار دقیقـی از کودکان 
کار و خیابانـی در اسـتان اصفهـان موجـود 

نیسـت.
• اجرای برنامه اقـدام و عمل و خرید 
دسـتگاه اسـکن عنبیـه بـرای مراکز 

یستی بهز
اسـماعیلی افـزود: بـا توجه بـه اجـرای برنامه 
اقـدام و عمـل و خرید دسـتگاه اسـکن عنبیه 
برای مراکز بهزیسـتی، تهیه بانـک اطاعاتی 
کودکان کار در حال پیگیری اسـت؛ همچنین 
در رابطه بـا لیدرهـای کـودکان کار و خیابانی 
و بهره کشـی از آنان ایـن مهم توسـط نیروی 
انتظامی اسـتان اصفهـان پیگیری می شـود.

اورژانـس  مداخـات  کـرد:  تأکیـد  وی 
اجتماعی مربوط بـه موارد حاد کـودک آزاری، 
همسـرآزاری و دختـران فـراری اسـت و اگـر 
شـهروندان کـودک کار را در اسـتان اصفهان 
مشـاهده کردند کـه امنیـت جانـی او در خطر 
اسـت به خـط ۱۲۳ اورژانـس اجتماعی اطاع 
دهنـد و اورژانـس اجتماعـی موظف اسـت به 

قیـد فوریـت در محـل حاضر شـود.

تهیه بانک اطالعاتی کودکان کار با دستگاه اسکن عنبیه
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

سه شنبه 24 خرداد 1401  | شمـاره 1077

رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برنامه ریزی 
برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان پس از گذر از ۲ سال شرایط 
کرونایی با تاکید بر سامت و بهداشت روان آنها در محیط های امن صورت می گیرد.

مرتضی شکری در گفت و گو با ایرنا افزود: بر این اساس امسال حدود یکهزار و ۷۰۰ 
پایگاه اوقات فراغت برای اجرای حضوری برنامه های تابستانه در استان پیش بینی 

شده است.
وی اظهار داشت: در این راستا مراکز مختلف مانند مدارس، کانون های فرهنگی 
وتربیتی، دارالقرآن ها، پژوهش سراهای دانش آموزی، سالن های ورزشی، تشکل های 

دانش آموزی و حتی از ظرفیت کانون های مساجد و کانون های پرورشی کودکان 
و نوجوانان به عنوان شرکای آموزش و پرورش برای غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان استفاده می شود. رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود: با دایر شدن دبیرخانه اوقات فراغت تابستان در اداره فرهنگی و هنری 
معاونت پرورشی با یک هم افزایی و انسجام این برنامه ها عملیاتی می شود. وی یادآور 
شد: بر این اساس از هفته آخر خرداد برای دانش آموزان دوره ابتدایی و از هفته اول تیر 
برای دانش آموزان دوره متوسطه به مدت هشت هفته تا هفته اول شهریور پایگاه های 
اوقات فراغت فعال خواهد بود. شکری خاطرنشان کرد: تاش می شود تا پس از ۲ 

سال برگزاری مجازی فعالیت های تابستانه، امسال به صورت حضوری و با جدیت 
فعالیت های اوقات فراغت در استان دنبال شود. وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم در 
پیش بینی و اجرای برنامه های اوقات فراغت، کاستن دغدغه های خانواده ها و هدایت 

فرزندانشان در در محیط های ایمن برای فراگیری مسائل تربیتی و مهارتی است.
 رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: در هرگونه 
برنامه ریزی برای دانش آموزان توجه به این مهم ضروری است که آنها سرمایه های 
گران بهای جامعه هستند که اگر مورد بی توجهی قرار گیرند مشکات عدیده ای 

برای جامعه پدید خواهند آورد.

تاکید برنامه اوقات فراغت 
دانش آموزان اصفهانی 
سالمت روان آنان است

 رئیس اداره فرهنگی و هنری
آموزش وپرورش اصفهان:

خبر روز
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شهرستان

Isfahan News

شهرستان  رضوی  خدمت  کانون  مسئول 
خمینی شهر گفت: خادمان حرم استان قدس 
رضوی امسال با شعار خدمت کریمانه جهاد 

عالمانه در بین مردم حضور یافتند.
سید محمد باقر محمدی در خصوص حضور 
کاروان زیر سایه خورشید در دهه کرامت در 
استان ها و شهرهای مختلف کشور اظهار 
کرد: خادمان علی ابن موسی الرضا )ع( با 
پرچم حرم مطهر سفیر مردمانی می شوند که 
توفیق حضور در حرم امام هشتم را ندارند. 
مسئول کانون خدمت رضوی به برنامه های 
کاروان زیر سایه خورشید اشاره کردوتشریح 
برنامه های  اجرای  کرونا  دوران  در  نمود: 
امام  و  خدا  فضل  به  و  کنسل  فرهنگی 
هشتم امسال در سطح کشور اجرایی شد. 
وی در ادامه توضیح داد: با حضور خادمان 
حدود ۳۰  که  رفتیم  منزلی  به  رئوف  امام 
سال برنامه روضه خوانی و جشن برای ائمه 
اطهار برگزار می کند وسپس به امامزاده شاه 
ابوالحسن دستگرد حضور پیدا کردیم و پس 
روبی شهدای  غبار  مداحی و سخنرانی  از 
گلزار محله اندان انجام شد و از یکی از پیر 
غالمان امام حسین )ع( تجلیلی به عمل آمد. 
محمدی در بازدید از بیماران، بیمارستان نه 
دی توضیح داد: در حاشیه دیدار با بیماران، 
را  پسرم  گفت:  و  آمد  کنان  گریه  مادری 
برای عمل جراحی به بخش جراحی هدایت 
می کردند که به من گفت مادر نگران نباش، 
امام رضا )ع( به اینجا می آید و من شفایم 
افغان  جوان  یک  همچنین  می گیرم.  را 
سرگذشت خود که چگونه با توسل و اعتماد 
به اهل بیت )ع( حوائج خود را از این خاندان 
فضل و کرم گرفته است برای حضار تعریف 
کرد؛ جوانی که سال ها فرزندی نداشته و به 
فرزند  سه  خداوند  ابوالفضل  حضرت  کرم 
او عنایت می کند و حتی شفای فرزند  به 
بیمارش که امیدی به زنده بودن او نبوده 
کانون  مسئول  می گیرد.  کریم  امامان  از 
خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر به 
توضیح ادامه برنامه خادمان پرداخت و افزود: 
با حضور در مسجد نور فروشان، دارالقرآن 
رضوی با حضور روحانیون و مردم محل و 
الرضا )ع(  ابن موسی  خادمان استان علی 
افتتاح و از زورخانه امام رضا )ع( در همین 
محل بازدیدی به عمل آمد. وی از حضور بر 
سر مزار شهید جواد محمدی که از شهدای 
مدافع حرم شهر درچه است سخن گفت 
و ادامه داد: همزمان با سالگرد شهید جواد 
محمدی بر سر مزار این شهید حضور یافته 
و برنامه مداحی و سخنرانی خادمان حرم 
مردم والیی شهر درچه صورت  با حضور 
از  کرد:  بیان  ادامه  در  محمدی  گرفت. 
خانواده شهید سعیدی دیداری به عمل آمد و 
از یک کارگاه خیاطی زنان بی سرپرست در 
شهر درچه بازدید شد. مسئول کانون خدمت 
رضوی شهرستان در پایان گفت: خادمان 
حرم امام رئوف امسال با شعار جهاد عالمانه، 
خدمت کریمانه در بین اقشار مختلف مردم 

حضور پیدا کردند.

 مسئول کانون خدمت رضوی
شهرستان خمینی شهر اعالم کرد:

»خدمت کریمانه
 جهاد عالمانه« شعار کاروان 

زیر سایه خورشید

گفت و گو
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نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: نیازهای عشایر کشور 
مانند شهرنشینان و روستانشینان باید مورد توجه خاص مسئوالن امر قرار 
گیرد. به گزارش اصغر سلیمی، در جلسه شورای عشایری شهرستان سمیرم 
در فرمانداری افزود: عشایر در جای جای کشور فعالیت تولیدی، دامی و 

کشاورزی دارند و در چرخیدن چرخ های اقتصاد مملکت سهیم هستند. 
روستا  و  اهالی شهر  مانند  و سختکوش  پراکنده  قشر  این  گفته وی،  به 
به امکانات نیاز دارند و دولت مردمی باید برای رفاه بیشتر آنها تالش و 
برنامه ریزی ساالنه و بلندمدت داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

یازدهم با اشاره به سفر آتی رئیس جمهوری به استان اصفهان از مدیران 
ارشد دولت خواست تا نگاه خود به جامعه عشایری را تغییر دهند و همچون 
سایر مناطق به آنها بنگرند. سلیمی خاطرنشان کرد: ۱۶ بار نام و عنوان عشایر 
در مباحث مربوط به پکیچ های خورشیدی، آب، راه، ورزش، بیمه، سالمت 
و بهداشت و درمان و آموزش آورده شده است اما در تخصیص اعتبارات 
توجه چندانی به این قشر سختکوش نمی شود. این نماینده مجلس با اشاره 
به تخصیص قیر رایگان برای راه های عشایری کشور برای نخستین بار در 
بودجه سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: سیاستمداران و مدیران کشور بدانند که 

باید خیلی پیشتر و بیشتر به نیازهای عشایر توجه می شده و توجه شود.
نماینده سمیرم در خانه ملت گفت: در ابتدای امسال شاهد تخریب سرپناه ها 
و اتاقک های عشایری در برخی از نقاط سمیرم بدون اطالع قبلی بودیم 
که این موضوع را نیز در نُطق مجلس عنوان کردیم و امیدواریم سرپناه 
آنها که جایگاهی حداقلی برای امنیت و رفاه آنان است دیگر مورد تعرض 
یا تخریب قرار نگیرد. وی تصریح کرد: هر اقدامی برای انجام و اقدام، نیاز 
به برنامه ریزی و اطالع رسانی دارد چرا که اگر بدون اینها انجام شود تبعات 

جبران ناپذیری برای خانوارهای عشایری بدنبال دارد.

 نماینده مردم سمیرم
در مجلس شورای اسالمی:

به نیازهای عشایر مانند 
 سایر اقشار جامعه

توجه شود

نظری،  احسان  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه  در  فریدن  محیط  بهداشت  مسئول  کارشناس 
کمیته سالمت و امنیت غذایی این شهرستان با اشاره 
به اینکه سال ۱۳۹۵ شاهد بروز بیماری هپاتیت A در 
شهرستان بودیم، گفت: این بیماری بیشتر از طریق آِب 
آلوده منتقل می شود و اگر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
برای کارگراِن فصلی که در مزارع کشاورزی کار می کنند، 
هپاتیت A همانند  بیماری  به طور حتم،  نشود،  تأمین 

سال های قبل در شهرستان طغیان خواهد کرد.
عزیزاهلل عباسی، فرماندار فریدن گفت: کارفرمایان بخش 
کشاورزی موظف هستند تمام امکانات بهداشتی از جمله 
حمام، سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی سالم را برای 
کارگران خود که در مزرعه اسکان دارند، فراهم کنند؛ چرا 

که سالمت اولویت اصلی است.
از  مراقبت  و  پیشگیری  واحد  مسئول  کارشناس 
از  هم  فریدن  درمان  و  بهداشت  شبکه  بیماری های 
افزایش میزان حیوان َگزیدگی در این شهرستان خبر داد 
و گفت: میزاِن حیوان َگزیدگی در فریدن بسیار باالست؛ 
به طوری که از ۵۹۷ حادثه ای که پارسال در شهرستان 
اتفاق افتاد، ۳۳ درصد مربوط به حیوان گزیدگی بوده و 
فریدن، رتبه دوِم حیوان گزیدگی را در استان داشته است.
علی محمدی با اشاره به اینکه هزینه واکسیناسیون برای 
حیوان گزیدگی بسیار زیاد است و باید رایگان شود، افزود: 
پارسال، برای واکسیناسیون ۳۴۱ مورد حیوان گزیدگی 
که در شهرستان اتفاق افتاد، بیش از ۵ میلیارد ریال هزینه 

شده است.

شهردار کاشان گفت: اجرای پروژه های کارآمد و مؤثر بر پایه مطالعات دقیق و 
تخصصی یکی از سیاست های اصلی مدیریت شهری است و با هدف تحول 
ترافیک شهرکاشان، چهار پروژه شاخص  به ویژه در حوزه  در زیرساخت ها 

ترافیکی تعریف و اجرا خواهد شد.
حسن بخشنده امنیه، در آئین بهره برداری از طرح بهسازی میدان ۱۵ خرداد، 
اظهار کرد: عملیات عمرانی و اجرایی دو پروژه در آینده ای نزدیک آغاز شده 
و فرآیند عملیاتی دو پروژه دیگر نیز بعد از تأیید و تکمیل طرح توسط مشاور 

شروع می شود.
وی افزود: طرح ساخت روگذر تقاطع بلوار ساحلی و بلوار شهیدان بارفروش در 
شورای ترافیک کاشان به عنوان یکی از مطالبات شهروندان تصویب شده که 
اجرای آن با هدف کاهش تصادفات و تسهیل در تردد شهروندان در مسیرهای 

منتهی به زودی آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، شهردار کاشان تصریح کرد: طراحی و ایجاد دوربرگردان در 
تقاطع بلوار شهید معمار و بلوار شهید حاج علی فارسی به عنوان پروژه ترافیکی 

در سال جاری است که در محدوده عرشه ششم زیرگذر اجرا می شود.
وی گفت: تقاطع بلوار شهید معمار و بلوار شهید فارسی در طرح قبلی، به صورت 
تقاطع غیرهمسطح درنظر گرفته شده بود که با هدف کاهش هزینه ها و اجرای 

پروژه متناسب با استانداردهای ترافیکی، پس از اصالح طرح قبلی به صورت 
دوربرگردان اجرا می شود.

بخشنده امنیه افزود: طرح مقدماتی میدان جهاد و میدان شهید زجاجی در 
ارائه  به منظور  را  اقدام الزم  تا مشاور،  ارائه شد  صحن علنی شورای شهر 
طرح ها،  تأیید  از  بعد  و  دهد  انجام  شهردار  نظارت  تحت  نهایی  طرح های 

عملیات اجرایی پروژه در دو میدان آغاز شود.
قالب  در  خرداد   ۱۵ میدان  بهسازی  طرح  کرد:  اظهار  کاشان،  شهردار 
دوازدهمین نوبت اجرای طرح صدبرگ خدمت به بهره برداری رسید که شامل 
تعویض ساعت های  نماها،  فعالسازی آب  تعویض سنگ فرش، بهسازی و 
موجود در اِلمان مرکز میدان، تعویض جدول دور میدان، بهسازی کاشی های 

المان ساعت و نورپردازی و بهسازی فضای سبز میدان بود.
وی تصریح کرد: میدان ۱۵ خرداد، یکی از میدان های اصلی و قدیمی شهر 
است که در اثر گذشت زمان، عالوه بر مشکالت فنی متعدد دچار چهره ای 

نامطلوب شد و نیازمند مرمت و بهسازی بود.
بخشنده امنیه افزود: بهسازی محدوده بافت اصیل شهر مثل بازارچه سردار، 
میدان ۱۵ خرداد، معابر تاریخی و...تالشی است تا ضمن حفظ روح اصالت آن، 

نشاط و پویایی به کالبد این محدوده ارزشمند تزریق کند.

مجتمع فوالد کویر شهرستان آران و بیدگل از سوی 
اصفهان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
معرفی  در صنعت سبز  برتر  واحد   ۵ از  یکی  به عنوان 

و تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، همزمان با هفته محیط 
واحدهای خدماتی و صنایع  از  تقدیر  زیست؛ همایش 
سبز استانی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان برگزار شد.
در این مراسم ۵ واحد صنعتی استان اصفهان از سوی 
صنعت  لوح  استان،  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
سبز استان را دریافت کردند که مجتمع فوالد کویر به 

عنوان یکی از این واحدها معرفی شد.
فاطمه  حضرت  بیمارستان  چاالک،  اصفهان  شرکت 
ایران،  اکریل  پلی  شرکت  آباد،  نجف  )س(  الزهرا 
)قالی  اصفهان  رسول  صنعتی  و  تولیدی  شرکت 
سلیمان(، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مجتمع 
فوالد کویر آران و بیدگل، شرکت مهندسی بین المللی 
این  فوالد تکنیک و شرکت مهستان نقش جهان در 

همایش لوح صنعت سبز را دریافت کردند.

مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل طی ارزیابی بازرسان و 
ارزیابان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
محیطی  زیست  مسئوالنه  اقدامات  انجام  سبب  به 
خانه  تصفیه  احداث  و  پساب  و  آب  مدیریت  همچون 
تکمیلی، ساماندهی و کنترل خروجی ro، باز چرخانی 
پساب خط تولید و پساب بهداشتی جهت استفاده مجدد 
از آن، استفاده از سیستم mld)حداقل پساب خروجی( 
انرژی،  بهینه سازی مصرف  پروژه های   ،ro فرایند در 
تولید محصول A4، مدیریت پسماند، فضای سبز، پیاده 
سازی  پیاده   ،)ims( یکپارچه  مدیریت  سیستم  سازی 
نظام مدیریت زیست محیطی و کسب گواهینامه ها و 
به  استانداردهای مربوطه )۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱ و ۹۰۰۱( 

عنوان صنعت سبز استان شناخته شد.
فعالیت های اجتماعی زیست محیطی شامل پاکسازی، 
کنترل  و...،  زیست  محیط  نمایشگاه  درختکاری، 
آالینده ها شامل استفاده از سوخت پاک )گاز طبیعی( در 
تمام فصول سال، استفاده از مشعل low nox و اجرای 
طرح تردد سبز از دیگر دالیل انتخاب این مجتمع به 

عنوان صنعت سبز استان اصفهان است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۶ نفر در برخورد دو 
پراید در محور بهارستان خبر داد. وی با بیان اینکه در این حادثه دو دستگاه 
پراید با یکدیگر برخورد کرده اند، ابراز داشت: این حادثه در جاده بهارستان، 
روبروی پمپ بنزین مرغ اتفاق افتاده است. سخنگوی مرکز اورژانس استان 

اصفهان با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه ادامه داد: دو مرد ۲۰ تا ۳۳ 
ساله، ۳ نفرخانم ۳۰ ساله و دو کودک ۷ و ۱۲ ساله در این حادثه مصدوم شدند. 
وی اضافه کرد: برای امدادرسانی به این حادثه سه دستگاه آمبوالنس اعزام 

شد و مصدومان این حادثه به بیمارستان های کاشانی والزهرا منتقل شدند.

به مناسـبت والدت امـام رضا )ع( پیـاده روی خانوادگی 
بـا حضـور خادم یـاران رضـوی در فالورجـان برگـزار 

. شد
بـه گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما، به مناسـبت دهه 
کرامـت و والدت امـام رضـا )ع( همایـش پیـاده روی 

اقشـار  و  رضـوی  خادم یـاران  حضـور  بـا  خانوادگـی 
مختلـف مـردم از میـدان انقـالب اسـالمی بـه طـرف 

گلسـتان شـهدای فالورجـان برگـزار شـد.
در پایـان ایـن همایـش بـه قید قرعـه به ۱۲ نفر سـفر 

زیارتی مشـهد مقـدس هدیه داده شـد.

باید هرچه سریعتر نسبت به ایجاد اینگونه فروشگاه ها در 
مراکز استانی شرکت های تولیدی اقدام کنیم.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، فروشگاه تعاونی مصرف 
کارکنان شرکت پگاه گلپایگان الگوی مناسبی برای ایجاد 
ایجاد  به  نسبت  باید  و  است  زنجیره ای  فروشگاه های 
این گونه فروشگاه ها در مراکز استانی شرکت های تولیدی 

اقدام کنیم.
جواد دلپسند سرپرست معاونت بازاریابی فروش شرکت 
صنایع شیر ایران، در بازدید از فروشگاه تعاونی مصرف 
بر  مطلب،  این  اعالم  ضمن  گلپایگان،  پگاه  کارکنان 

توسعه فروش محصوالت پگاه برای گرفتن سهم بازار 
بیشتر تاکید کرد.

وی تصریح کرد: توسعه اینگونه فروشگاه ها باعث حصول 
اطمینان مردم از خرید محصوالت سالمت بخش با یک 
برند معتبر و البته قیمت مناسب خواهد شد و ما باید هرچه 
مراکز  در  فروشگاه ها  اینگونه  ایجاد  به  نسبت  سریعتر 

استانی شرکت های تولیدی اقدام کنیم.
گفتنی است، در این برنامه محمد مهدی گرجی مدیر 
تعاونی  مدیره  هیئت  اعضای  و  گلپایگان  پگاه  عامل 

مصرف، جواد دلپسند را همراهی کردند.

»هپاتیتآ«،ازآبناسالمآبمیخورد

آب آشامیدنی سالم تأمین نشود، هپاتیت A طغیان می کند

شهردارکاشان:

تعریف و اجرای ۴ پروژه شاخص ترافیکی کاشان
تقدیرازواحدهایخدماتیوصنایعسبزاستانی

 لوح صنعت سبز استان اصفهان
به فوالد کویر آران و بیدگل رسید

سرپرستمعاونتبازاریابیفروش
شرکتصنایعشیرایران:

 حرکت به سمت ایجاد فروشگاه
در مراکز استانی شرکت های تولیدی

سخنگویمرکزاورژانساستاناصفهان:

همایش پیاده روی خانوادگی با حضور خادم یاران رضوی در فالورجانبرخورد ۲ پراید در بهارستان۶ مصدوم داشت

جلسه توجیهی گروه های خرد مالی و بانکداری پیوندی باحضور ورپشتی 
بخشدار مرکزی دهاقان، شریفی نماینده موسسه تاک در اصفهان، رئیس 
و معاون اداره بهزیستی شهرستان دهاقان ومسئولین مرکز مثبت زندگی 
بهزیستی  اداره  رئیس  عمومی،  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار   ۳۶۱۰
مالی  خرد  گروه های  ایجاد  از  هدف  اینکه  بیان  با  دهاقان  شهرستان 
توانمندسازی افراد )زنان روستایی و جامعه هدف بهزیستی( است، گفت: 
توسعه و ایجاد کارهای خرد و کوچک به منظور پویایی اقتصادی افراد کم 

درآمد و آسیب پذیر و نیز ایجاد وفاق و همدلی در سطح روستا می باشد.
خرد  گروه های  تشکیل  وچگونگی  اهداف  تشریح  افزود:  موسوی  علی 
مالی، تسهیل امورمربوط به دهیاری ها ازطریق بخشداری، تنظیم معرفی 
وتبادل  امضاء  تفاهم نامه،  تشریح  بخشداری،  به  بهزیستی  از  رسمی 
تفاهم نامه از مصوبات این جلسه بود. برای امور مربوط به دهیاری ها امور 
مشاوره ای و توجیهی در جهت تسهیل امور مربوط به همکاری دهیاریها 

در بدو ورود مجری طرح و تسهیل گرانجام گرفته است.

ایجادگروههایخردمالیوتوانمندسازیقشرآسیبپذیرجامعه

جلسه توجیهی گروه های خرد مالی و بانکداری پیوندی برگزار شد

پیرو بند 17 آگهى تشــخیص منابع ملى و مستثنیات قانونى به شماره 
20425 مورخ 1368/9/5 چاپ شده در روزنامه اولیاء اصفهان به شماره 
01824 مورخ 1368/9/5 در خصوص پالك 22/1 و 221 و 20 اصلى بخش 
13 اصفهان موسوم به خمسلو و قسمت هایى از قراع ازون بالغ داشکسن 
و سنگباران از توابع شهرستان فریدونشهر بدینوسیله تغییرات اصالحى 

به شرح ذیل اصالح و اعالم مى گردد.
پالك اجراى قانون خمسلو به شماره 22 اصلى و کلیه فروعات ثبتى آن 
به جز پالك هاى فرعى 22/20 و 22/21 و 22/22 و 22/27 موضوع آگهى 
شماره 4816 مورخ 84/2/10 و پالك ثبتى خوجانک سنگباران به شماره 
223/6، بخشى از ازونبالغ شهرستان فریدن به شماره 20 اصلى و بخشى 

از نهر سفلى داشکسن شهرستان بوئین میاندشت به شماره 221/2

 آگهى اصالحى شماره د/1401/301/874
مورخ 1401/2/18

پیرو بند 11 آگهى تشخیص منابع ملى و مستثنیات قانونى به شماره 39895 
مورخ 74/11/14 چاپ شده در روزنامه اولیاء اصفهان به شماره 2140 مورخ 
74/11/26 در خصوص پالك یک فرعــى از 236 اصلى بخش 13 اصفهان 
موســوم به چغادر از توابع شهرستان فریدونشــهر بدینوسیله تغییرات 

اصالحى به شرح ذیل اصالح و اعالم مى گردد.
پالك اجراى قانون چغادر شامل پالك هاى ثبتى:

1- قریه چغادر بشماره 236/1
2- مزرعه چرمى (فاقد سابقه ثبتى) بشماره 236/2

3- مزرعه ورتجان بشماره 236/3
4- مزرعه الهونک بشماره 236/4

5- مزرعه النه بشماره 236/5
شناسه: 1339464

محمدعلى کاظمى-  مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان

محمدعلى کاظمى
 مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

 آگهى اصالحى شماره  د/1401/301/872
مورخ 1401/2/18
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 آگهى اصالحى شماره د/1401/301/873 مورخ 1401/3/18

محمدعلى کاظمى-  مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

پیرو آگهى تشخیص منابع ملى و مستثنیات قانونى به شماره 5200 مورخ 1349/3/19 چاپ شده در روزنامه اصفهان به شماره 2103 
مورخ 1349/4/19 در خصوص پالك اجراى قانون موسوم به نهضت آباد (جق جق) از توابع شهرستان فریدونشهر بدینوسیله تغییرات 

اصالحى به شرح ذیل اصالح و اعالم مى گردد.
پالك اجراى قانون نهضت آباد (جق جق) شــامل پالك هاى ثبتى قریه جق جق بشماره پالك 1/ 244، مزرعه سراب به شماره پالك 
244/2، مزرعه رودخانه به شماره پالك 244/3، مزرعه شنبه به شماره پالك 244/4، مزرعه عظیمانى به شماره پالك 244/5، مزرعه 
قزل بالغ به شماره پالك 244/6، مزرعه سمن به شماره پالك 244/7، مزرعه مندنى به شماره پالك 244/8، مزرعه جلیانى به شماره 
پالك 244/9، مزرعه زبیدانى به شماره پالك 244/10، مزرعه درا به شماره پالك 244/12، مزرعه تلخستان به شماره پالك 244/14، 
مزرعه قاسم دره به شماره پالك 244/15، مرتع جق جق به شماره پالك 244/16 و مزرعه سید محمد به شماره پالك 244/18 مى باشد.

شناسه: 1339465

 آگهى تجدید مناقصه

عبدالرسول امامى - شهردار نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1400/1967 مورخ 1400/9/3 شوراى محترم اسالمى شهر عملیات احداث پارکینگ مسقف ساختمان 
ادارى شماره دو شــهردارى (شــامل خرید مصالح و اجرا) واقع در کمربندى جنوبى منطقه یک نجف آباد را با مجموع برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 
10/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت حســب مدارك موجود در مدارك مناقصه از محل اعتبارات عمرانى سال 1401 شهردارى و بر اساس 

جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط (کارگاه جوشکارى، سازنده و مجرى سازه 
اسکلت فلزى) و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت معتبر و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند 

و فرودگاه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن مدارك و رزومه 

شرکت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/4/11 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
*شرکت کنندگان باید مبلغ 500/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد 
و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

* ســایر اطالعات مربوط بــه مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت و شــهردارى نجف آبــاد در رد یا قبول یک یــا کلیه پیشــنهادات مختار 
شناسه: 1333755مى باشد.

نوبت  اول

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟ سایت ثبت آگهى مفقودى : 

agahinaslefarda.ir
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During the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday), 
2,234,448 tons of commodities 
worth $589 million were trad-
ed at Iran Mercantile Exchange 
(IME).
As reported by the IME’s Public 
Relations and International Af-
fairs Department, the exchange 
traded on its metals and minerals 

trading floor 1.972 million tons 
of commodities valued at nearly 
$380 million.
On this floor, the IME’s custom-
ers purchased 1,201,963 tons of 
cement, 391,000 tons of iron ore, 
300,451 tons of steel, 60,000 
tons of sponge iron, 13,475 tons 
of aluminum, 8,441 tons of cop-
per, 1,185 tons of zinc, 140 tons 

of molybdenum concentrate, 30 
tons of precious metals concen-
trate and 3 kg of gold bars.
Furthermore, the IME witnessed 
on both domestic and export 
rings of its oil and petrochemi-
cal trading floor 252,044 tons of 
commodities worth more than 
$201 million.
The exchange’s customers pur-

chased on this floor 88,445 tons 
of polymeric products, 44,861 
tons of bitumen, 12,000 tons of 
lube cut, 63,300 tons of vacuum 
bottom, 30,850 tons of chemi-
cals, 6,885 tons of sulfur, 6,200 
tons of base oil and 50 tons of 
argon.
Last but not least was the IME’s 
side market with 9,719 tons of 
commodities traded on it.
As previously reported, 7.939 
million tons of commodities 
worth more than 665 trillion rials 
(about $2.519 billion) were trad-
ed at Iran Mercantile Exchange in 
the past Iranian calendar month 
Ordibehesht (ended on May 21), 
the second month of Iranian cal-
endar year.
The trades show 11 percent and 
nine percent growth in value and 
weight, respectively, as com-
pared to the first month.
Some 6.68 million tons of com-
modities valued at over 403 
trillion rials (about $1.55 billion) 
were traded on the metals and 
minerals trading floor.
Furthermore, the IME saw the 
trade of 1.215 million tons of 
commodities on both domestic 
and export pits of its oil and pet-
rochemical trading floor valued 
at 249 trillion rials (about $956 
million).
IME’s agriculture products trad-
ing floor hosted trades of five 

tons of saffron in the second 
month.
Last but not least was the IME’s 
side market with 43,644 tons of 
commodities traded on it.
The value of trades at the Iran 
Mercantile Exchange rose 102 
percent, and the volume of 
trades at the exchange increased 
128 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), which was the high-
est level of growth in the history 
of the exchange since its estab-
lishment.
Statistical data show that in the 
past year, in addition to new re-
cords in the volume and value of 
trades of different products, 10 
major records in total value and 
physical market trades were reg-
istered. In a way that besides the 
total value of trades, the volume 
and value of physical market 
trades, the volume, and value of 
industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil 
products trades and the volume 
and value of side market trades 
all hit records.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the oth-
er three markets are Tehran 
Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) market 
known also as Iran Fara Bourse 
(IFB), and Iran Energy Exchange 
(IRENEX).

Commodities worth $589m traded at IME in a week

Iran’s exports to Afri-
ca at $1.2b in year to 
late March: IRICA
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) figures 
show exports to Africa reached a 
total of $1.2 billion in the year to 
late March.
IRICA Spokesman Rouhollah Latifi 
said on Saturday that shipments 
sent to Africa over the past calen-
dar year had accounted for only 2.5 
percent of all Iranian exports, Press 
TV reported.
Latifi said Iranian exports had 
reached 50 out of 55 African coun-
tries over the period. Total ship-
ments had amounted to over 2.5 
million tons in volume, he said, 
adding that imports from Africa into 
Iran had stalled at a tiny figure of 
just over $60 million for just more 
than 65,000 tons of goods over the 
same period.

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

Gilan welcomes in-
vestments in tourism 
sector: MP
The northern province of Gilan 
is ready to attract domestic and 
foreign investment in the tourism 
sector, said the head of the Gilan 
Assembly of Lawmakers, adding 
that efforts are underway to form 
a chamber for attraction of invest-
ment and issuing tourism licenses 
to facilitate the investment process.
Talking to Iran Daily, Rasoul Far-
rokhi said, “Investors in the tourism 
industry can follow their requests 
through the chamber instead of re-
ferring to various organizations and 
governmental bodies.”
Referring to the abundant tourism 
potential of his province, the MP 
said, “These capacities are very 
prominent, especially in the field of 
tourism, as they have access to the 
most pristine sights and attractions 
in the mountains and forests.”

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

Persian saffron: ‘Red 
gold’ of Iran
One of the world’s most costly 
spices, saffron is procured from 
“saffron crocus,” a flower native 
mostly to Asia. One of the reasons 
behind the high price is the fact that 
this spice cannot be found except in 
a handful of places. Hence, saffron 
has been nicknamed “Red gold”.
Although you can find saffron in 
a few places besides Iran, Persian 
saffron has no rival when it comes 
to its superb flavor, mesmerizing 
color and excellent quality.

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

Iran Starts First 
Transfer of Russian 
Goods to India
Iran’s state-run shipping company 
said it started its first transfer of 
Russian goods to India, using a 
new trade corridor that transits the 
Islamic Republic, an Iranian port 
official said.
The Russian cargo consists of two 
40-foot (12.192 meters) containers 
of wood laminate sheets, weighing 
41 tons, that departed St. Peters-
burg for the Caspian Sea port city 
of Astrakhan, the Islamic Republic 
News Agency said on Saturday, 
citing Dariush Jamali, director of a 
joint-owned Iranian-Russian termi-
nal in Astrakhan.

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

Volleyballers Defeat 
Australia at Men’s 
VNL 2022
Iran defeated Australia in the 2022 
Volleyball Nations League (VNL) in 
Brasilia, Brazil early Sunday.
The 16 best men’s volleyball nation-
al teams in the world are battling in 
the opening week of the Volleyball 
Nations League 2022 in Ottawa, 
Canada, and Brasilia, Brazil.
Iran, who had defeated China 3-1 
in their opening match, played Aus-
tralia early Sunday.

Iran’s cereal pro-
duction to rise 
34% in 2022: FAO

Cereal production in Iran is 
expected to grow 34.2 per-
cent in 2022, while the im-
ports of such products are 
seen to drop 25 percent, ac-
cording to the United Nations 
Food and Agriculture Organ-
ization (FAO)’s latest Food 
Outlook report released last 
week.
Based on the said report, the 
Islamic Republic is expected 
to produce 19.2 million tons 
of cereals in 2022, 4.9 million 
tons more than the figure for 
the previous year in which 
the total production stood at 
14.3 million tons.
With the increase in Iran’s ce-
real production, the import of 
such products will decrease 
by 25 percent, the report said 
noting that the country’s ce-
real imports will drop to 16.2 
million tons from the previ-
ous year’s 21.6 million tons.
Iran’s cereal exports are pro-
jected at 100,000 tons this 
year, which is not significant 
and will not change com-
pared to 2021.
FAO sees Iran’s wheat pro-
duction to increase by four 
million tons (over 44 percent) 
this year to 13 million tons. 
Last year, Iran produced only 
nine million tons of wheat 
due to drought.
Accordingly, Iran’s wheat 
imports will be less than 
half this year, and while Iran 
imported 7.9 million tons of 
wheat last year, this figure 
will be reduced to 3.4 million 
tons this year.
The country’s maize produc-
tion is expected to stay stable 
this year and will remain at 
1.3 million tons. Iran’s corn 
imports are seen at nine mil-
lion tons unchanged from the 
previous year.
FAO has further predicted 
that Iran’s meat production 
will reach 3.556 million tons 
in 2022, which will be slight-
ly lower than the last year’s 
production which was 3.086 
million tons.
Iran is expected to import 
121,000 tons of meat this 
year and export 30,000 tons 
of the product.
Back in May, FAO had re-
leased a report in which 
Iran was ranked 43rd in the 
world in terms of food im-
ports despite being the 17th 
most populous country in the 
world.
Based on the FAO data, the 
Islamic Republic of Iran im-
ported only $8.3 billion worth 
of food products in 2020, 
indicating that Iran is self-re-
liant in terms of agricultural 
and food products.
FAO statistics show that in-
dustrialized countries were 
the largest importers of food 
products in the world.  
According to FAO, Iran cur-
rently stands among the 
world’s top producers of ag-
ricultural products.

Transport and urban development 
minister said that 1.35 million units of 
National Housing Movement are cur-
rently under construction throughout 
the country and the number is in-
creasing every day.
Making the remarks in a ceremony to 
break the ground for starting the con-
struction operation of 15,000 units of 
National Housing Movement in Chit-
gar region, northwest of Tehran city, 
Rostam Qasemi referring to the reg-

istration of 5.2 million people in Na-
tional Housing Movement, said: “By 
the end of [Iranian current month) 
Khordad (June 21), the filing of all 
registrants will be completed and it is 
predicted that four million people will 
be selected.”
“With the support of the parliament 
and the credit provided for the facil-
ities of National Housing Movement, 
we will proceed according to the 
schedule”, the minister further un-

derlined.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s sec-
ond major program to provide af-
fordable housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construction of 
209,212 residential units of National 
Housing Movement began in early 
February.
The ceremony to begin the mentioned 
operation and also to launch some 
development projects in the housing 
sector was attended by the transport 
and urban development minister.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in 
four years is one of the major plans of 
the current government in the hous-
ing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 
of these units are currently being 
constructed after providing lands and 
preparing the necessary conditions.
Land supply was the first condition 
for the realization of the national 

movement plan and housing con-
struction, in this regard, a series of 
measures were taken by the govern-
ment and Ministry of Transport and 
Urban Development. According to the 
latest statistics, the lands of 2.8 mil-
lion housing units of National Hous-
ing Movement have been provided by 
the ministry.
Although, studies show that the pro-
vision of land and financial resources 
are two serious obstacles to the con-
struction of this number of residential 
units.
Three weeks ago, Mohammad-Saleh 
Jokar, a member of the parliament, 
said that the young people are having 
trouble paying the National Housing 
Movement installments.
Referring to the difference between 
the implementation of Mehr Housing 
Plan (initiated in the previous govern-
ment) and National Housing Move-
ment, he said: “Today, a young man 
with a monthly salary of between 50 
million-60 million rials (about $190-
$230) has very difficult conditions for 
the installments of this plan, which 
should be considered to solve this 
problem”, the MP criticized.

1.35m National Housing Movement units under construction in country

The first gas unit of Mahtab Kavir 
Power Plant in southeastern Kerman 
Province has been connected to the 
national grid with a capacity of 162 
megawatts (MW), as the country ap-
proaches the peak summer period, 
IRNA reported.
According to Mahmoud Sadeqi, the 
Thermal Power Plants Holding Com-
pany (TPPHC)’s executive director 
for private power plant projects, the 
mentioned power plant has two gas 
units and a steam unit and will have a 
total capacity of 484 MW when com-
pleted.
He pointed out that the second gas 
unit of the power plant will also go 
operational in the near future, adding: 
“The commissioning of this power 
plant is very important for supplying 
electricity to the southeastern and 
southern provinces of Kerman, Hor-
mozgan, and Sistan-Baluchestan and 
it will play an important role in com-
pensating the electricity shortage in 

these areas.”
Over the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation re-
garding electricity supply during peak 
consumption periods.

In this regard, the Energy Ministry 
has been following new programs 
to meet the country’s power demand 
during peak periods and to prevent 
outages.
Constructing new units in the coun-
try’s power plants and also building 

new power plants for major industries 
are among the mentioned programs 
that are being pursued seriously by 
the ministry in collaboration with oth-
er related government entities.
Back in March, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian said that 1,130 
MW will be added to the country’s 
power generation capacity in the cur-
rent Iranian calendar year (started on 
March 21).
“Increasing the electricity generation 
capacity, we hope that we will pass 
the summer with the least difficulty”, 
the minister added.
The Islamic Republic’s total power 
generation capacity currently stands 
at about 85,500 gigawatts most of 
which is supplied by thermal power 
plants.
Currently, combined cycle power 
plants account for the biggest share 
of the country’s total power genera-
tion capacity followed by gas power 
plants.

Nominal electricity generation capacity up 162MW



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Tuesday, June 14, 2022

Tuesday, June 14, 2022 - No: 1077 

Persepolis football club com-
pleted the signing of Moham-
madmehdi Ahmadi on Sunday.
The 21-year-old left winger has 
joined Persepolis from Naft 
Masjed Soleyman.
Ahmadi has penned a three-year 

contract with Persepolis.
Persepolis have previously 
completed the signing of Al-
ireza Beiranvand (goalkeeper), 
Morteza Pouraliganji (defender) 
and Danial Esmaeilifar (right 
winger).

Persepolis complete 
signing of Ahmadi

‘Oman’s Iran Imports 
Grow 126%’
Iranian business attaché in the 
Embassy in Muscat Mehrdad Fal-
lah Orimi says that Iran’s exports 
of goods to Oman in the first two 
months of 1401 reached $203 mil-
lion, indicating a 126% increase 
compared to the same period last 
year.
Fallah Orimi said that Iranian com-
modities exports to Oman in the 
first two months of 1401 (begin-
ning on March 21, 2022) mounted 
to $203 million, showing an in-
crease of 126% in value compared 
to the same period last year.

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

Iran FM talks to UN 
chief, calls IAEA res-
olution hasty, politi-
cally-motivated
Iran’s Foreign Minister has chas-
tised the United States and its 
three European allies, the United 
Kingdom, France, and Germany, 
for filing an anti-Iranian resolution 
to the International Atomic Energy 
Agency’s Board of Governors, call-
ing the move “hasty and politically 
motivated”.
Hossein Amir Abdollahian made 
the remarks during a Saturday 
night phone conversation with 
UN Secretary General Antonio Gu-
terres.

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

Iran’s cereal produc-
tion to rise 34% in 
2022: FAO
Cereal production in Iran is expect-
ed to grow 34.2 percent in 2022, 
while the imports of such prod-
ucts are seen to drop 25 percent, 
according to the United Nations 
Food and Agriculture Organization 
(FAO)’s latest Food Outlook report 
released last week.
Based on the said report, the Is-
lamic Republic is expected to pro-
duce 19.2 million tons of cereals in 
2022, 4.9 million tons more than 
the figure for the previous year in 
which the total production stood at 
14.3 million tons.

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

Archaeologists in 
eastern Iran excavate 
relics from 4th mil-
lennium BC
Archaeologists have recently a 
wide range of relics and ruined 
structures that date from the 4th 
millennium BC onwards. “We 
have discovered evidence of early 
urbanization which coincides with 
the Uruk period (ca. 4000 to 3100 
BC),” ILNA quoted archaeologist 
Mohammad-Hossein Azizi Kharan-
aghi as saying on Sunday.
The findings were made during 
the third archaeological excavation 
season which, has just come to an 
end in the Kale-Kub archaeological 
site, situated in Sarayan county of 
South Khorasan province.

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

Iran’s women’s foot-
ball team coach 
Irandoost quits
Iran’s women’s football team coach 
Maryam Irandoost stepped down 
from her role on Sunday.
She led the Iranian team in the 
2022 AFC Women’s Asian Cup in 
India in January.
Irandoost wished the Iran’s wom-
en’s team the best and said she 
will talk about her decision in the 
future.
“I am so grateful for all those who 
helped me in the team. I’m forced 
to bid farewell and remain silent for 
our girls but I will talk about my de-
cision’s reasons in the future,” she 
posted on her Instagram.

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE) gained 
14,091 points to 1.532 million on 
Sunday.
Over 6.724 billion securities worth 
46.296 trillion rials (bout $171.46 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 11,217 
points and the second market’s in-
dex gained 25,601 points.
TEDPIX is expected to follow a mild 
upward trend in the current Irani-
an calendar year 1401 (started on 
March 21), a market analyst told 
IRNA on April 3.
“The capital market index experi-
enced a significant decline in [the 
Iranian calendar year] 1399 (end-
ed on March 20, 2021) and the 
transactions at this market also 
undergone some correction in the 
previous year. Therefore, it seems 
that given the relative stability of 
macroeconomic variables, we will 

see a slight growth in the market 
index during the current year,” Ali 
Teymouri said.
According to Teymouri, the main 
risks threatening the capital market 
in the current year are budget-relat-
ed issues, as well as government 
and central bank exchange rate pol-
icies following a possible nuclear 
agreement.
Transparency in the economic poli-
cies of the new government, as well 
as the resolution of issues related to 
the nuclear deal, can create stable 
conditions for the country’s econ-
omy, which can in return ensure a 
good outlook for the capital market, 
the analyst added.
In the last few months of last year, 
the capital market experienced 
some turbulence due to the ambi-
guities about the outcomes of the 
Vienna talks.

TEDPIX gains 14,000 points on Sunday

The value of Iranian exports to Oman 
increased by 126 percent in the first 
two months of the current Iranian 
calendar year (March 21-May 21) as 
compared to the same two months last 
year, IRIB reported.
According to Iran’s Commercial At-
taché in Muscat Mehrdad Fallah, the 
Islamic Republic exported $203 mil-
lion worth of non-oil commodities to 
Oman in the mentioned two months.
The total trade exchanges between the 
two countries in the first two months 
of this year also grew by 143 percent 
compared to the same period last year, 
Fallah said.
During the mentioned period, Oman 
was ranked seventh among Iran’s top 
export destinations after China, United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, India, 
and Afghanistan. The country was 
also the fifth among Iran’s neighboring 

trade partners and the second top des-
tination market among the Persian Gulf 
Cooperation Council nations.
The top commodity items exported to 
Oman in the said two months include 
oil, bitumen, iron and steel ingots, 
urea, iron or steel rods, semi-finished 
iron or steel products, clinker, fish 
products, canned food, and white ce-
ment.
The share of Oman’s market from 
Iran’s total exports is 2.4 percent, ac-
cording to the official.
Referring to the characteristics of the 
Oman market and the friendly and stra-
tegic relations between the Islamic Re-
public of Iran and Oman and the great 
export opportunities to this country, 
Fallah stressed the need to use these 
opportunities to increase exports to 
Oman and also access third markets 
through this country.

Iran and Oman signed seven memo-
randums of understanding (MOUs) to 
expand cooperation in various areas, 
including commerce, plant quarantine, 
agriculture, sports, environment, la-
bor, and standards in Late May.
The MOUs were signed by Iranian 
Industry, Mining, and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin and Head of Iran 
Trade Promotion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak on the sidelines 
of President Ebrahim Raisi’s visit to 
Muscat.
Heading a high-ranking delegation, 
including senior officials from vari-
ous ministries and the representatives 
of 30 major companies, Raisi visited 
Muscat on May 23.
During his stay in Oman, the Iranian 
president met with senior Omani offi-
cials including Oman’s Sultan, Haitham 
bin Tariq.

 Iranian Ambassador to Venezuela Hojatollah Soltani 
has said the South American country is a great market 
for Iranian businessmen, IRIB reported.
Stating that the political relations between Iran and 
Venezuela are at the best level, Soltani said: “In the 
trade sector, there are suitable bases in different sec-
tors for the development of trade between the two 
countries.”

According to the official, Latin American countries, 
and especially Venezuela, have economies that are 
complementary to the Iranian economy, which means 
that the two sides are not rivals in many areas but 
complement each other.
“These countries, including Venezuela, require inter-
mediate goods such as electronics, home appliances, 
petrochemicals, raw materials, agriculture, fertilizers, 

medicines, and medical equipment, of which we are 
exporters,” the ambassador said.
Also, South American countries have a very high po-
tential in the production of basic goods like agricultural 
products. Venezuela has about 30 million hectares of 
unused agricultural land that has not been cultivated. 
To use this resource, seeds and agricultural machin-
ery are needed, and this equipment is also available in 

Iran, he added.
The official further pointed out that in order to enter 
foreign markets, it is necessary to conclude memoran-
dums of understanding and sign basic agreements.
“In this regard, we have signed a maritime cooperation 
agreement and an aviation agreement while traders’ 
visas for travel to Venezuela have also been revoked,” 
Soltani said.

Venezuela, a great market for Iranian traders: envoy

Exports to 
Oman up 
126% in 2 

months yr/yr

The 6 Best Bedtime Teas That Help You Sleep
By: PARISA JAMADISource: : https://www.healthline.com/nutrition/teas-that-help-you-sleep#The-bottom-line

Good sleep is crucial to your overall 
health.
Unfortunately, about 30% of people 
suffer from insomnia, or the chronic 
inability to fall asleep, stay asleep, or 
achieve restorative, high-quality sleep 
(1Trusted Source, 2Trusted Source).
Herbal teas are popular beverage 
choices when it comes time to relax 
and unwind.
For centuries, they have been used 
around the world as natural sleep rem-
edies.
Modern research also backs herbal 
teas’ ability to aid sleep.
This article explores 6 of the best bed-
time teas for catching some z’s.
1. Chamomile
For years, chamomile tea has been 
used as a natural remedy to reduce 
inflammation and anxiety and treat in-
somnia.
In fact, chamomile is commonly re-
garded as a mild tranquilizer or sleep 
inducer.
Its calming effects may be attributed to 
an antioxidant called apigenin, which is 
found in abundance in chamomile tea. 
Apigenin binds to specific receptors in 
your brain that may decrease anxiety 
and initiate sleep (3Trusted Source).
2. Valerian root
Valerian is an herb that has been used 
for centuries to treat problems like in-
somnia, nervousness, and headaches.
Historically, it was used in England dur-
ing World War II to relieve stress and 
anxiety caused by air raids (7Trusted 
Source).
Today, valerian is one of the most pop-
ular herbal sleep aids in Europe and 
the United States (8Trusted Source).
It’s available as a dietary supplement in 
capsule or liquid form. Valerian root is 
also commonly dried and sold as tea.

Researchers are not entirely sure 
how valerian root works to improve 
sleep.
However, one theory is that it increas-
es levels of a neurotransmitter called 
gamma-aminobutyric acid (GABA).
When GABA is present in abundant 
levels, it can increase sleepiness. In 
fact, this the way in which certain an-
ti-anxiety medications like Xanax func-
tion (7Trusted Source).
3. Lavender
Lavender is an herb often touted for its 
aromatic and soothing scent.
In ancient times, Greeks and Romans 
would often add lavender to their 
drawn baths and breathe in the calm-
ing fragrance.
Lavender tea is made from the small 
purple buds of the flowering plant.
Originally native to the Mediterrane-

an region, it’s now grown worldwide 
(11Trusted Source).
Many people drink lavender tea to re-
lax, settle their nerves, and aid sleep.
Research has also shown that Silexan, 
a proprietary lavender oil preparation, 
may decrease anxiety and improve 
sleep quality in people with anxiety or 
anxiety-related disorders (14Trusted 
Source, 15Trusted Source).
Although there is limited evidence that 
lavender improves sleep quality, its re-
laxing aroma might help you unwind, 
making it easier for you to fall asleep.
4. Lemon balm
Lemon balm belongs to the mint family 
and is found all over the world.
While frequently sold in extract form 
for use in aromatherapy, lemon balm 
leaves are also dried to make tea.
This citrus-scented, aromatic herb has 

been used for reducing stress and im-
proving sleep since the Middle Ages.
5. Passionflower
Passionflower tea is made from the 
dried leaves, flowers, and stems of the 
Passiflora plant. 
Traditionally, it has been used to allevi-
ate anxiety and improve sleep.
More recently, studies have examined 
the ability of passionflower tea to im-
prove insomnia and sleep quality.
6. Magnolia bark
Magnolia is a flowering plant that has 
been around for over 100 million years.
Magnolia tea is made mostly from the 
bark of the plant but also consists of 
some dried buds and stems.
Traditionally, magnolia was used in 
Chinese medicine to alleviate various 
symptoms, including abdominal dis-
comfort, nasal congestion, and stress.

It’s now regarded worldwide for its an-
ti-anxiety and sedative effects.
Its sedative effect is likely attributed 
to the compound honokiol, which is 
found in abundance in the stems, flow-
ers, and bark of the magnolia plant.
Honokiol is said to work by modifying 
GABA receptors in your brain, which 
may increase sleepiness.
The bottom line
Many herbal teas, including chamo-
mile, valerian root, and lavender, are 
marketed as sleep aids.
Many of the herbs they contain work 
by increasing or modifying specific 
neurotransmitters that are involved in 
initiating sleep.
Some of them may help you fall asleep 
faster, decrease nighttime awakenings, 
and improve your overall sleep quality. 
However, the evidence for their bene-
fits in people is often weak and incon-
sistent. 
Also, most of the current research 
used these herbs in extract or supple-
ment form — not the herbal tea itself.
Given that herbal supplements and ex-
tracts are very concentrated versions 
of the herb, a diluted source like tea is 
likely to be less effective.
Further research involving larger sam-
ple sizes is needed to fully understand 
the ability of herbal teas to improve 
sleep in the long run.
Additionally, since many herbs and 
supplements have the potential to in-
teract with both prescription and over-
the-counter medications, always con-
sult your healthcare provider before 
adding an herbal tea to your nightly 
routine.
While results can vary by individual, 
these herbal teas may be worth trying 
for those who are looking to get a bet-
ter night’s sleep naturally.



اقتصاد استان

Isfahan News

مراسـم تجلیل از هنرمنـدان صنایع 
دسـتی اصفهـان بـا حضـور معـاون 
وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری 

و صنایـع دسـتی برگزار شـد.
مریـم جاللـی دهکـردی، معـاون 
میـراث  وزارت  دسـتی  صنایـع 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
از  تجلیـل  مراسـم  در  دسـتی، 
هنرمنـدان شـاخص و پیشکسـوت 
صنایـع دسـتی اصفهـان اظهـار 
داشـت: صنایـع دسـتی و هنرهـای 
سنتی سفیران فرهنگی هستند و اگر 
بخواهیم فرهنگ مان را منتقل کنیم 
باید به کاال تبدیل شـود چـرا که روح 
هنرمنـدان در جای جـای این صنایع 
دسـتی دوختـه و جاری شـده اسـت.

وی بیـان داشـت: از زنـان و مـادران 
ای سـرزمین تشـکر می کنـم چـرا 
که ایـن هنـری کـه از آن بـه خوبی 
صحبـت شـد، در دامـان آن ها رشـد 
کرده و سـینه به سـینه هنرمنـدان را 

تربیـت کردنـد.
جاللـی دهکـردی عنـوان داشـت: 
زیلو، دار و قالی نشـأت گرفتـه از روح 

مادرانگی اسـت و اگر اصفهان، شهر 
زندگـی لقـب گرفتـه، بخاطـر ایـن 
اسـت که زندگی را از زاینـده رود دارد 
و ایـن زندگی همیشـه جاری اسـت 

چـون مولد اسـت.
وی بیـان داشـت: صنایـع دسـتی 
اقتصاد بنیان، هویت مـا را پایه ریزی 
می کنـد و شـاید در سـال های دور، 
در صنایـع دسـتی مـا نقـش زنـان 
خیلی پررنـگ نبود، اما اکنون شـاهد 
هسـتیم کـه همـه وارد ایـن عرصه 

شـدند.
معاون صنایـع دسـتی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
عنـوان داشـت: اگر فقـط تولید کنیم 
ولـی بـه مصـرف، بـازار، اسـتاندارد، 
کیفیت و زیبایی شناسـی فکر نکنیم، 

حتمـاً دچار مشـکل خواهیم شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه، اصفهان 
می تواند در سه حوزه سـرمدار تحول 
باشـد، تصریح کرد: تحول در محتوا، 
رویکـرد و سـاز و کار بدیـن مفهـوم 
اسـت کـه بایـد محصـول بـه روز و 
شاخص داشـته باشـیم و فکر نکنیم 

صنایـع دسـتی هزینـه اسـت، بلکه 
باید در کنار صنایع نفتی قـرار بگیرد.

جاللـی دهکـردی اظهـار کـرد: 
تحـول در سـاز و کار ایـن اسـت که 
برای هنرمندمان ارزش قائل باشـیم 
و رده هـای سـازمانی را بـه سـمتی 

ببریـم کـه تسـهیل گری باشـد ئ 
ایـن سـه تحـول بـا مبنـای رویکرد 
دانش بنیانـی، دسـتور کار مـا اسـت.

در این مراسـم که با حضور شـهردار 
اصفهان، رئیس و تعـدادی از اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر برگـزار 

شـد، از تعـدادی هنرمنـدان صنایـع 
دسـتی اسـتان تجلیل به عمـل آمد، 
میـان  تفاهم نامـه ای  همچنیـن 
شرکت پست اسـتان اصفهان و اداره 
کل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 

منعقد شـد.
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مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
گفت: 5 واحد مسکونی برای خانواده های ایتام 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان با 
مشارکت خیران به بهره برداری رسید. سید 
مصطفی انوری در مراسم بهره برداری از 5 
باب مسکن مددجویی، اظهار داشت: این تعداد 
واحد مسکونی با مشارکت گروه های جهادی 
در شهر مجلسی با هدف تأمین ضروری ترین 

نیاز مددجویان احداث و خریداری شد.
وی با بیان اینکه این واحدهای مسکونی 
برای خانواده های ایتام شهرستان مبارکه و 
مددجویان تحت حمایت منطقه 3 اصفهان 
بوده است، ادامه داد: برای هر باب مسکن 
حدود 100 میلیون تومان به صورت بالعوض، 
40 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه و 
300 میلیون تومان کمک های مردمی، تأمین 

اعتبار شد.

این مقام مسئول با اشاره به متراژ این 
واحدهای مسکونی، افزود: این 5 واحد 
مسکونی در متراژهای 75 تا 100 متری برای 
خانواده های ایتام و نیازمند سه نفر به باال 

تأمین شد.
مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد استان، با تاکید بر ضرورت ساخت 
مسکن با کیفیت برای مددجویان، گفت: عالوه 
بر ساخت بادوام و مقاوم، سرعت و زمانبندی 

اجرای پروژه ها برای ما بسیار مهم است و این 
تعداد ظرف مدت 8 ماه احداث یا خریداری شد.

انوری با اشاره به اینکه بیش از 32 هزار خانوار 
تحت حمایت استان مستأجر هستند، مهم ترین 
مشکل در تأمین مسکن را تهیه زمین مناسب 
عنوان کرد و بیان داشت: تحقق این مهم به 
همکاری سازمان های متولی مسکن همچون 
اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و 

خیران مسکن ساز نیازمند است.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه 
واحد نان در جهان قرص است نه کیلوگرم، گفت: فروش 
کیلویی نان ضربه مهلکی به کیفیت نان می زند و اگرچه نان 

گران تر نمی شود، اما در ماهیت به ضرر مردم است.
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که طرح توزیع کیلویی نان 
در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی 
است و این طرح با همکاری شرکت خدمات بازرگانی تأمین 

آرد استان ها تا چهارماه آینده اجرا می شود.
محمدرضا خواجه در گفت وگو با ایسنا، درباره فروش نان 
به صورت کیلویی از چهار ماه دیگر، اظهار کرد: استدالل 
این است که با توزیع کیلویی نان، از کم و زیاد شدن نان 

جلوگیری می کنیم.
وی با اعتقاد بر اینکه فروش کیلویی نان ضربه مهلکی به 
کیفیت نان می زند، تاکید کرد: اگرچه فروش نان به صورت 

کیلویی گران تر نمی شود، اما در ماهیت به ضرر مردم است.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان در پاسخ به 
این سؤال که چرا به ضرر مردم می شود، توضیح داد: دولت 
در هیچ سالی نرخ نان را براساس قیمت تمام شده و ابتدای 
سال اعالم نکرده است، بنابراین مادامی که دولت حق نانوا را 

تضییع کند نمی توان تضمین داد که نانوا هم اصول وزن کشی 
نان را رعایت کند. در دنیا اصاًل نان به صورت کیلویی فروخته 

نمی شود، بلکه واحد نان در جهان قرص است نه کیلو.
وی درباره اینکه درگذشته در اصفهان نان به صورت کیلویی 
فروخته می شود، گفت: به این دلیل بود که نان ها به صورت 
تنوری پخت می شد و نانوا برای منفعت خود فروش کیلویی 

نان داشت، اما از نظر کارشناسی این کار اشتباهی است.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان درباره اینکه 
نهال تخلف در حوزه نان را چه کسی کاشته است، توضیح 
داد: ریشه تخلف در وزن نان مربوط به دولت های قبل در نرخ 
دهی به موقع بوده است و اگر دولت ها نرخ نان را سر سال و 
براساس قیمت تمام شده اعالم می کردند، هیچ نانوایی فکر 

آردفروشی و کم فروشی به ذهنش خطور نمی کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود با کیلویی کردن 
نان کسی تخلف نمی کند، تاکید کرد: اگر فردی چنین 
تصوری دارد، اطالعاتش در حوزه آرد ونان به خصوص 

نان های سنتی صفر است.
خواجه با اشاره به علل ناکارآمدی طرح کیلویی نان، گفت: 
رواج نان نپخته در کشور، کوتاهی زمان پخت نان و افزایش 

ضایعات نان از جمله این عوامل است.
وی درباره علت اصلی پذیرش فروش نان کیلوئی در برخی 
شهرها، اظهار کرد: متأسفانه دولت سر سال نرخ جدید نان 
را اعالم نیم کرد، بنابراین این روش راهی برای جبران 
هزینه های نانوایی است، یعنی یک کیسه آرد 40 کیلوئی 
حدود 300 عدد چانه 200 گرمی می دهد و نانوا برای اینکه 
کمتر داخل تنور برود، با اجرای این روش وزن را دو برابر کرده 
و به جای 300 مرتبه 150 مرتبه داخل تنور می رود وکمتر 

آتش اندامش را می سوزاند.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان همچنین 
درباره علت کیلویی بودن نان در قدیم، توضیح داد: تمام 
تنورها مسقف بودند، نه مسطح؛ بنابراین نانوا مایل به فروش 

کیلویی نان بود تا کمتر اذیت شود.
وی تأکید کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی اصناف باید 
آزاد باشند تا بتوانند در فضای رقابتی نرخ محصول خود را 
طبق اصل عرضه و تقاضا تعیین کنند، بنابراین دخالت در 
امر چگونگی فروش نان )کیلویی یا قرص نان( مغایر قانون 
اساسی و طرح آزادسازی نرخ آرد است وقتی یک نانوا آرد 50 
هزار تومانی را ۶00 هزار تومان می خرد، باید بتواند خالقیت 

و نبوغ شغلی خود را برای عرضه محصوالتش اجرا کند تا 
متضرر نشود.

خواجه اظهار کرد: درد نان ایرانی دخالت دولت ها در نرخ 
نان بوده که همیشه کمتر از قیمت تمام شده بوده و باعث 
تخریب کیفیت نان های سنتی شده و افزایش ضایعات 
شده، به طوری که در پیام امسال رهبری نیز شاهد گالیه 

ایشان بودیم.
وی با بیان اینکه اگر دولت جدید می خواهد در طرح آزادسازی 
نرخ نان موفق شود، اشتباهات دولت های قبلی را مرتکب 
نشود و از نرخ گذاری دستوری بپرهیزد، افزود: از نظر علمی 
زمان پخت نان باید به حدی باشد که نشاسته موجود در غالت 
به خوبی ژالتینه شود و نان مغز پخت و برشته شود تا وقتی 
وارد معده شد باعث جذب اسید معلق در معده شده و از بروز 
پدیده ریفالکس جلوگیری کند، بنابراین وقتی نان کیلویی 

شود، مردم را روانه داروخانه می کنیم.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با اشاره به 
اینکه نان کیلویی رطوبت نان را افزایش و سرعت کپک زدگی 
را تسریع می کند، افزود: گرایش به طرف خمیر تازه به جای 
ورآمده برای جبران قصور دولت در نرخ دهی درست نیست.

در ایام دهه کرامت انجام شد؛

بهره برداری از 5 باب مسکن مددجویی در اصفهان

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

فروش کیلویی نان به ضرر مردم است

آیین تجلیل از هنرمندان صنایع دستی اصفهان برگزار شد:

صنایع دستی و هنرهای سنتی سفیران فرهنگی

وی با بیان اینکه اگرچه بیشتر انرژی ما در تشکل ها و انجمن ها صرف چانه زنی 
با دولت می شود، گفت: از سوی دیگر برخی مشکالت ناشی از فشار تحریم ها، 

ناکارآمدی دولت ها و ... است، اما با تمام وجود در حال حرکت هستیم.
دبیر کل همایش ملی صنایع پیشرو با اشاره به پیش بینی بانک جهانی در سال 
2022 که کشورهای هند و برزیل جی دی پی مثبتی دارند، اطهار کرد: روسیه و 
اوکراین بازندگان اقتصاد دنیا در سال 2022 هستند، اما مطابق پیش بینی آی اف 

ام، رشد اقتصادی دنیا در سال 2023 رشد اقتصادی مثبت است.
وی همچنین افزود: بر این اساس کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور 
همچون هند و برزیل رشد )GDP()تولید ناخالص داخلی( 20 تا 30 درصدی 

خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه دنیا منتظر ما نخواهد ماند، تصریح کرد: صنعت کشور ما باید 
رقابت پذیر باشد و برای نقش آفرینی در رشد )GDP( جهانی باید نسبت صادرات 

مواد خام کاهش یابد.
جمالی درباره صادرات ایران به دیگر کشورها، افزود: متاسفانه مدل صادرات 
ایران بیشتر به صورت خام فروشی است و بیشترین مواد صادراتی به چین نیز 

به صورت خام است.
وی با اشاره به عراق و ترکیه به عنوان شرکای تجاری ایران، گفت: اگرچه عراق 
یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران است، اما ثبات سیاسی ندارد و نمی توان 
به عنوان یک شریک مطمئن به آن نگریست و ترکیه نیز به دنبال منافع خودش 

است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان اضافه کرد: حجم صادرات 
پتروشیمی و میعانات گازی ایران در سال گذشته، 52 درصد به ارزش 25081 
میلیون دالر بود، همچنین 11 درصد از صادرات در بخش کشاورزی و صنایع 
غذایی، 0.4 درصد بخش فرش و صنایع دستی و 27 درصد در بخش معدن 
و صنایع معدنی بود که صادرات صنایع معدنی بیشتر خام فروشی است. وی 
تاکید کرد: اگر قرار است در دنیای تجارت بمانیم با این دست فرمان نمی توانیم 

رقابت کنیم.
جمالی گفت: اگرچه سال گذشته نسبت به سال ۹۹ میران صادرات افزایش داشته، 

اما این ناشی از خام فروشی و همچنین افزایش قیمت کامودیتی ها بوده است.
دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری های اسالمی در غرب آسیا نیز 
در این همایش، با بیان اینکه تفکر عدم تمرکز گرایی از سال 1۹80 با پیدایش 
پدیده بالکچین تقویت شد، اظهار کرد: پیش از این همه چیز در یک نقطه کنترل 

و نظارت می شد و در واقع شاهد تمرکزگرایی در تمام حوزه ها بودیم.
مجید کرباسچی، با بیان اینکه اکنون این روش سنتی است و تمام عناصر موجود 
در یک اجتماع با یکدیگر در ارتباط بوده که شاهد نبود تمرکز و کنترل واحدها 
هستیم، گفت: تمرکززدایی به معنای پراکندگی قدرت و عملکردها از یک مرجع 

مرکزی است.
به گفته این فعال اقتصادی، شبکه های غیرمتمرکز سیستم های مشارکتی 
هستند که در برابر کنترل یک قدرت واحد مقاومت می کند که بیت کوین و اتریوم 

مشهورترین این نمونه ها است.
وی با بیان اینکه در سیستم های غیر متمرکز تمایز یک مرکز خاص اگر غیرممکن 
نباشد، معموالً بسیار دشوار است، افزود: جهان شاهد رشد چشمگیر سیستم مالی 

غیرمتمرکز و جهشی بزرگ به سوی تمرکز زدایی است.
دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری های اسالمی در غرب آسیا با 
تاکید بر اینکه طی سال های گذشته ما در دنیای مالی متمرکز زندگی می کنیم، 
گفت: بانک های مرکزی عرضه پول را کنترل می کنند و استقراض و وام دهی از 
طریق مؤسسات بانکی سنتی انجام می شود، اما طی چند سال اخیر پیشرفت قابل 

توجهی در سیستم های مالی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این مشکالت منجر به افزایش هزینه ها و در پی آن کاهش رشد 
اقتصادی می شود، افزود: مثاًل اگر نرخ وام به دلیل هزینه های قدیمی باال باشد، 

پروژه های سرمایه گذاری با کیفیت باال ممکن است نادیده گرفته شود.
به گفته کرباسچی، متاسفانه زیرساخت های مالی ما نتوانسته است با عصر 
دیجیتالی که در آن زندگی می کنیم سازگار شود و امور مالی غیرمتمرکز 

فرصت های جدیدی را ارائه می دهد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: 
متاسفانه مدل صادرات ایران بیشتر به صورت خام 
فروشی است و بیشترین مواد صادراتی به چین نیز 
به صورت خام است. مسعود جمالی در همایش مسیر 
صنایع پیشرو، با اشاره به اینکه انجمن مدیران ایران 
در سال ۵۹ و با حضور جمعی از مدیران و صنعت گران 
براساس پیشرفت صنعت در قانون اساسی تشکیل 
شد و همچنین انجمن مدیران اصفهان سال ۶۸ شکل 
گرفت، اظهار کرد: انجمن صنایع، انجمن نوپایی نیست و 
اگرچه از قدیم صنعت به چرخ دنده و ... شناخته می شد، 
اما اکنون بخش های گردشگری و آی تی نیز در این 

انجمن جای دارند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان:

بیشترین حجم صادرات ایران 
خام فروشی است

گفت و گوی روز

معـاون مالـی و اقتصـادی شـهردار 
اصفهـان با بیـان اینکـه »بـرات کارت« 
به عنـوان ابزار مالـی بـرای اولین بـار در 
شـهرداری اصفهـان اسـتفاده می شـود، 
گفـت: بـرات کارت فرصتـی را بـرای 
شـهرداری در اسـتفاده از بـازار مالـی به 
وجـود مـی آورد و اطمینان طـرف معامله 

بـا شـهرداری را صددرصـد می کنـد
محسـن رنجبر در چهل وپنجمین جلسـه 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهان، اظهار 
کرد: اسـتفاده از دیگر ظرفیت هـای بازار 
مالـی و سـرمایه بـرای تأمیـن نقدینگی 
مورد نیـاز بـا لحـاظ اینکـه تعـادل تعهد 
شـهرداری را بـه هـم نزنیـم، یکـی از 

برنامه هـای شـهرداری اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه "بـرات کارت" 
به عنـوان ابزار مالـی بـرای اولین بـار در 
شـهرداری اصفهـان اسـتفاده می شـود، 
افـزود: ایـن اقـدام تعهـدی بـرای تأمین 
مالـی آینـده بانکی اسـت که شـهرداری 
لبتـه ایـن  بـا آن قـرارداد می بنـدد؛ ا
اقـدام گرفتـن وام تلقـی نمی شـود، 
بلکـه در قبـال خدمتـی کـه می خواهیم 
دریافـت کنیـم، مطالبـه ای را بـه ماه هـا 
و سـال های آینـده بازگشـت می دهیـم 
و تسـویه پیمانـکاران را از طریـق بـرات 

کارت انجـام می دهیـم.
معـاون مالـی و اقتصـادی شـهردار 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه بـا اسـتفاده از 
بـرات کارت و روی ریـل افتـادن ایـن 
اقـدام بـه پیمانکارانی کـه با شـهرداری 
کار می کند، فرصـت مدیریـت نقدینگی 
داده می شـود کـه اگـر بـا شـهرداری 
همـکاری کردند، مطمئن باشـند بـا ارائه 
صـورت وضعیـت، در تاریخـی کـه برات 
کارت بـرای آنهـا صـادر می شـود پـول 
آنهـا تأمیـن شـده اسـت، ادامـه داد: بـر 
اسـاس تعهدی کـه بـا بانک داریـم، 2.5 
درصـد کارمـزد به بانـک می دهیـم تا در 
سررسـید تعهدات را انجام دهنـد و ما هم 
در سررسـید، پول را به بانـک می دهیم و 
بـا بانـک معامله جدیـد انجـام می دهیم، 
همچنین در مرحله اول تسـویه می کنیم، 
در غیـر ایـن صـورت در معاملـه جدید با 

بانـک اموالـی را بـه آنهـا می دهیـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرات کارت 
فرصتی را برای شـهرداری در اسـتفاده از 
بازار مالـی به وجـود مـی آورد و اطمینان 
طـرف معامله بـا شـهرداری را صددرصد 
می کنـد، گفـت: بـا ورود بـرات کارت 
بـه ایـن چرخـه اطمینـان پیمانـکاران 
بـه شـهرداری صددرصـد می شـود و در 
مناقصه هـا با اطمینان بیشـتری شـرکت 
می کننـد، البتـه در ارتبـاط بـا نـرخ ارائه 
خدمـات آنهـا نیـز رقابـت سـالم تری 

شـکل می گیـرد.
رنجبـر تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اینکه 
در بعضـی مواقـع نقدینگـی شـهرداری 
در بعضـی بخش هـا تحـت فشـار قـرار 
می گیـرد، تعـداد پیمانـکاران شـرکت 
کننـده در مناقصـه شـهرداری کاهـش 
کـم  رقابـت  نهایـت  در  و  می یابـد 
می شـود، امـا ایـن فضـای جدیـدی 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـای نوین 
مالـی مسـیر جدیـد را پیـش روی خـود 

بـاز می کنیـم.

»برات کارت« ابزار مالی جدید 
در شهرداری اصفهان

معاون شهردار خبر داد:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان از کشف 41 دسـتگاه خودروی صفر 
کیلومتر داخلـی در یک پارکینگ طبقاتـی خبر داد.

سردار محمدرضا هاشـمی فر جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان اظهار 
کرد: مأمـوران پلیس امنیت اقتصـادی فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان در 
پی اخبـار واصله مبنی بـر احتـکار خودروهای صفـر کیلومتر در یـک پارکینگ 

طبقاتی موضـوع را در دسـتور کار خود قـرار دادند.
وی افـزود: مأمـوران پـس از انجـام تحقیقـات الزم طـی هماهنگی بـا مرجع 

قضایی از این پارکینگ بازدید کردند که در نهایت 41 دسـتگاه انواع خودروهای 
صفـر کیلومتر تولیـد داخـل کـه از مدت ها قبـل در این مـکان نگهداری شـده 

بودند، کشـف شد.
جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان ارزش خودروهای احتکار شده را بالغ 
بر 120 میلیارد ریال اعالم کـرد و گفت: با انجام اقدامـات الزم در این خصوص، 

با هماهنگی معاون دادسـتان کلیه خودروها به جرم احتکار توقیف شـدند.
هاشـمی فر با بیـان اینکه تمـام مالـکان خودروها شناسـایی و به پلیـس امنیت 

اقتصـادی احضـار شـدند از ارسـال پرونـده احتـکار مذکـور بـه اداره تعزیـرات 
حکومتی اسـتان اصفهـان خبـر داد و بیان کـرد: یکـی از عوامل اصلـی گرانی 
در بـازار خـودرو احتکار آن ها توسـط عـده ای سـودجو و فرصت طلب اسـت که 
برای کسـب منافع خود اقدام بـه خریداری و نگهـداری خودرو کرده تـا در زمان 
مناسـب با قیمت بـاال آن را بفروش برسـانند کـه البته این عـده بایـد بدانند که 
در تیـررس پلیـس امنیت اقتصـادی قـرار دارند و بـا آن هـا برابر قانـون برخورد 

خواهد شـد.

جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان خبر داد:

کشف 41 خودروی 
صفر کیلومتر احتکار 

شده در اصفهان

مدیـر پژوهـش، خالقیـت و فناوریهـای نویـن 
شـهرداری اصفهـان گفـت: صنایع دسـتی باید 
در اقتصـاد شـهری تأثیـر گـذار باشـد. مرتضی 
نصوحی در آئیـن بزرگداشـت روز جهانی صنایع 
دسـتی در اصفهان اظهار کرد: با توجـه به اینکه 
اصفهـان شـهر جهانـی صنایع دسـتی و شـهر 
جهانـی خـالق اسـت بـا کمـک 14 مجموعـه 
توانسـتیم در ایـن هفتـه برنامه هایـی را اجرای 
کنیـم؛ ایـن برنامه هـا بـا نمایشـگاه هنرهـای 

مردمـی در بـاغ غدیـر آغـاز بـه کار کرد.
وی افـزود: نمایشـگاه تخصصی صنایع دسـتی 
بـا کمـک میـراث فرهنگـی آغـاز بـه کار کـرد 
کـه در ایـن نمایشـگاه از تمامی صنایع دسـتی 
اصفهان رونمایی شـد و در تعـدادی از هنرمندان 
بندرعبـاس نیـز دعـوت شـدند. هـدف از ایـن 
رویدادهـا هم افزایـی میـان شـهرهای صنایـع 

خـالق اسـت.
مدیر پژوهش و خالقیت شـهرداری با اشـاره به 

رویداد امروز گفت: این رویـداد به دلیل تجلیل از 
هنرمندان صنایع دستی برگزار شـده و از تعدادی 

از هنرمنـدان نیز در منزل تجلیل خواهد شـد.
نصوحـی ادامـه داد: در چهـار نقطـه شـهر 
کارگاه های آموزشـی در خصوص صنایع دستی 
مشـغول به کار هسـتند تا مردم نیز تجربه خوبی 
در زمینـه صنایع دسـتی داشـته باشـند کـه این 
برنامه ها در گـذر چهارباغ، باغ غدیر، چهلسـتون 

و غیـره برگـزار می شـود.
وی اضافـه کـرد: در ادامـه ایـن رویدادهـا 
مسـابقاتی نظیـر سـاخت المانهـای شـهری و 
صنایع دسـتی کوچک مقیاس خواهیم داشـت 
و بـرای معرفـی صنایـع دسـتی بایـد گام های 
بلندتـری برداریـم تـا در اقتصـاد شـهری تأثیر 
بسـزایی داشـته باشـد. همچنیـن تهیـه مجله 
فیـروزه بـه دو زبـان انگلیسـی و فارسـی کـه 
در شـهرهای خـالق توزیـع می شـود از دیگـر 

اقدامـات بـوده اسـت.

ــع  ــز مناب ــذاری، تجهی ــر ســرمایه گ ــر دفت مدی
مالی و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهان 
از مشــارکت 1۶ میلیــارد و 300 میلیــون تومانی 
خیریــن در اجــرای طرح هــای آبرســانی در 
ــان در دو  ــتان اصفه ــتاهای اس ــهرها و روس ش
ســال گذشــته خبــر داد. امیــر شــهیر بــا اشــاره 
ــذب  ــی ج ــتورالعمل اجرای ــب دس ــه تصوی ب
کمک هــای خیرخواهانــه در هیئــت مدیــره 
آبفــای اســتان اصفهــان، گفــت: ایــن کمک ها 
از ســوی 120 فــرد، دهیــاری، شــهرداری و 
ــا بخشــی  ــرای تأمیــن تمــام ی ــه ب ــاد خیری بنی
از هزینه هــای اجــرای 120 طــرح آبرســانی 

ــت. ــده اس ــداء ش اه
وی بــا بیــان ایــن کــه طــرح جــذب 
ــال 13۹۹ در  ــرداد س ــن از خ ــای خیری کمک ه
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان آغــاز 
ــزود: در ســال نخســت اجــرای  شــده اســت اف
ــان  ــون توم ــارد و 800 میلی ــرح 3 میلی ــن ط ای

ــای  ــرای طرح ه ــن در اج ــای خیری از کمک ه
آبرســانی اســتفاده شــد کــه ایــن رقــم در ســال 
ــان  ــون توم ــارد و 500 میلی ــه 12 میلی 1400 ب
رســید و بــه طــور متوســط ۶0 طــرح آبرســانی 
ــا کمــک خیریــن اجــرا شــده  در طــول ســال ب

ــت. اس
شــهیر گفت: ســاخت و تجهیــز مخــزن یکهزار 
متــر مکعبــی شــهر الیبیــد در شهرســتان 
شــاهین شــهر و میمــه و آبرســانی به روســتای 
قلعــه ناظــر در شهرســتان تیــران و کــرون بــه 
طــول 7500 متــر از مهم تریــن طرح هایــی 
اســت کــه بــا کمــک خیریــن اجرا شــده اســت.

ــود  ــی می ش ــش بین ــه پی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
کمک هــای خیریــن در ســال جــاری بــه 
ــش  ــان افزای ــون توم ــارد و 500 میلی 17 میلی
ــئولیت  ــت مس ــتفاده از ظرفی ــت: اس ــد گف یاب
اجتماعــی ســازمان ها و ارگان هــای خیــر نیز در 
برنامه هــای آبفــای اســتان اصفهــان قــرار دارد.

مدیر پژوهش و فناوری های نوین شهرداری اصفهان:

 صنایع دستی باید در اقتصاد شهری
تأثیر گذار باشد

در دو سال گذشته رقم خورد؛

 مشارکت 16 میلیارد تومانی خیرین
در اجرای طرح های آبرسانی استان



جهـــــــان

Isfahan News

 امین رضایی  به گزارش پایــگاه خبری 
»ســیمپل فالیینگ« یک فروند هواپیمای 
باری متعلق به شــرکت ماهان که در اجاره 
ونزوئال بوده از ابتدای ماه جاری میالدی در 
آرژانتین زمین گیر شده است. بر اساس این 
گزارش هواپیمای بویینگ مدل ۷۴۷-۳۰۰ 
ام روز ششــم ژوئن در فرودگاه »مینیسترو 
پیســتارینی بوینوس آیرس« فرود آماده اما 
مقامات آرژانتین اجازه ترک فرودگاه را صادر 

نکردند.
گفتـه می شـود کـه از مجمـوع ۱۶ خدمـه 
یرانـی و ۹ تـن دیگـر  پیمـا، ۷ نفـر ا هوا
ونزوئالیـی بوده اند. ایـن هواپیمـا متعلق به 
شـرکت ایرانی ماهان ایر و در اجاره شـرکت 
ونزوئالیـی »ایمتراسـور« بـوده اسـت. 
ایمتراسـور زیرمجموعـه شـرکت دولتـی 
کونویاسای ونزوئال اسـت و پروازهای باری 

را انجـام می دهـد.

ایـن هواپیما یکـی از سـه هواپیمایی اسـت 
کـه ونزوئـال از شـرکت ماهـان ایـر ایـران 

اجـاره کـرده اسـت.
بـر اسـاس اطالعـات موجـود هواپیمـای 
توقیـف شـده تـا کنـون از مبـدای ونزوئـال 
به صربسـتان، مکزیـک، روسـیه، بالروس، 

پاراگوئـه و آروبـا پـرواز کـرده اسـت.
نخسـتین بـار توجه هـا به ایـن هواپیمـا روز 
۱۳ مـه در فـرودگاه »سـیوداد دل اسـته« 
پاراگوئـه جلـب شـد. درآن زمان یـک مقام 
پاراگوئـه گفـت کـه اطالعاتـی کـه بـه 
فـرودگاه داده شـد نشـان مـی داد هواپیمـا 
۱۸ خدمـه دارد کـه ۷ تن آنهـا ایرانـی و ۱۱ 
نفـر دیگـر ونزوئالیـی بودنـد در حالـی کـه 
»این پروازهـا معمواًل بـا ۶ تا ۷ خدمـه پرواز 

» . می کننـد
پیمـا از مبـدأ  چنـد هفتـه بعـد ایـن هوا
»مکزیکـو« بـه سـمت بوینـوس آیـرس با 
توقـف در کاراکاس پـرواز می کنـد امـا بـه 
دلیل بدی آب و هوا مسـیر خود را به سـمت 
»کوردوبـا« در آرژانتیـن تغییـر می دهـد.

پیمـا در  نتیـن هوا به گفتـه مقامـات آرژا
مسـیر کوردوبا-بوینـوس آیـرس سیسـتم 
ترابری کننده )ترانسـپورتر( خـود را خاموش 
می کنـد می کنـد کـه ایـن اقـدام به عنـوان 
»رفتـار مشـکوک« تلقـی می شـود چراکـه 
»نشـان مـی داد هواپیمـا نمی خواهـد در 

آسـمان آرژانتیـن ردیابـی شـود.«
لمللـی  پیمـا نهایتـًا در فـرودگاه بین ا هوا
»مینیسـترو پیسـتارینی« به زمین می نشیند 
و در بازرسـی از آن هیچ چیز مشکوکی یافت 
نمی شـود امـا تعـداد بـاالی خدمـه توجـه 
مقامـات را بـه خـود جلـب می کنـد. برخـی 
رسـانه های آرژانتیـن ایـن ادعـا را مطـرح 
کرده اند کـه اتبـاع ایرانـی هواپیمـا احتمااًل 

اعضـای سـپاه قـدس پاسـداران هسـتند.
بر اسـاس اطالعـات هوایـی موجـود ۲ روز 
بعـد یعنـی روز ۸ ژوئـن فـرودگاه را تـرک 
می کنـد امـا نیـم سـاعت بعـد بـه دالئـل 
نامعلـوم دوبـاره بـه فـرودگاه بازمی گـردد و 
از آن زمـان تـا کنون زمین گیر شـده اسـت.

رسـانه های محلـی می گوینـد کـه خدمـه 
پـرواز می تواننـد کشـور را تـرک کننـد امـا 
به دلیـل تحریم هـای احتمالی آمریـکا هیچ 
شـرکتی حاضر بـه ارائـه خدمات و سـوخت 

بـه هواپیما نیسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه خبرگـزاری ایسـنا 
در گزارشـی می نویسـد کـه گذرنامـه هفت 
خدمـه ایرانـی و ۹ ونزوئالیی توقیف شـده و 

آنها قـادر به خـروج از کشـور نیسـتند.
• ادعای پایگاه خبری »الپنزا دالرا«

همچنین پایـگاه خبـری »الپنـزا دالرا« در 
گزارشـی با اشـاره به اینکـه ایـن هواپیما از 
مبـدأ مکزیـک در پرواز بـوده اسـت، مدعی 

شـد که برخـی خدمـه آن بـا نیـروی قدس 
سـپاه پاسـداران ایـران مرتبـط هسـتند و 
هنـگام فـرود در فـرودگاه بوئنـوس آیـرس 
قصد سـوختگیری داشـته اسـت. به گزارش 
الپنـزا دالرا، هواپیمـای توقیـف شـده در 
بوینس آیـرس حامـل قطعات خـودرو برای 
یـک شـرکت خودروسـازی بـوده و در چند 
مرحلـه بازرسـی محمولـه مشـکوکی در آن 

کشـف نشـده اسـت.
• مدیر روابط عمومی ماهان: توقیف 

اهداف سیاسی دارد
خبـر  دربـاره  ذواالنـواری  امیرحسـین 
مربـوط بـه توقیـف هواپیمـای بوئینـگ 
۷۴۷ در آرژانتیـن کـه ادعا شـده در مالکیت 
هواپیمایـی ماهـان قـرار دارد، اظهـار کـرد: 
مالکیـت ایـن هواپیمـا یک سـال اسـت که 
واگـذار شـده و بـه یـک شـرکت ونزوئالیی 
فروختـه شـده اسـت و در اجـاره شـرکت 
هواپیمایـی نیسـت. بـه گفتـه ذواالنـواری 
یک سـال از زمـان فـروش ایـن هواپیما به 
شـرکت ونزوئالیـی می گـذرد و توقیف این 
هواپیمـا بـا نـام هواپیمایـی ماهـان اهداف 

سیاسـی دارد.
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایـی 
ماهـان تاکید کـرد: خدمه ایـن پـرواز نیز در 
اختیـار شـرکت هواپیمایی ونزوئالیـی بوده 
و هیـچ ارتباطی بـا هواپیمایی ماهـان ندارد.

یک فروند هواپیمای باری با پرچم ونزوئال زمین گیرشد:

توقیف سیاسی در آسمان آرژانتین

 امیرمیریـان  رئیس جمهـوری 
ونزوئـال »نیـکالس مـادورو« روز 
شـنبه در رأس یـک هیئـت بلندپایه 
وارد تهران شـد. این سـفر به دعوت 
ایـران  رئیس جمهـوری  رسـمی 
انجام شـده اسـت و بر اسـاس اعالم 
مدیـرکل روابـط عمومـی ریاسـت 
جمهـوری ایـن سـفر دوروزه خواهد 
بـود. اسـتقبال رسـمی در مجموعـه 
سـعدآباد، دیـدار و گفت وگـو بـا 
رئیس جمهوری و برگزاری نشسـت 
مشـترک هیأت هـای عالی رتبـه دو 
کشـور ازجملـه برنامه هـای سـفر 
مـادورو بـه تهـران اسـت. بـه نظـر 
می رسـد یکـی از محورهـای اصلی 
سـفر دوروزه وی بـه تهران، مسـائل 
اقتصـادی و تـالش برای گسـترش 
روابـط دو کشـور در حـوزه تجاری و 

بازرگانـی اسـت.
سیاسـی  چالش هـای   •

دارد وجـود  همـواره 
این اولین بار نیسـت کـه دولت های 
ایـران و ونزوئـال تـالش می کنند تا 
مناسـبات خـود را گسـترش دهند و 
هـم از شـرکای اقتصـادی تـازه ای 
برخـوردار شـوند. در دهـه گذشـته 
یرانـی در مسـکن،  شـرکت های ا
اتومبیل سـازی و محصوالت غذایی 
در ونزوئـال سـرمایه گذاری کردنـد. 
برخـی از آن هـا ادامـه پیداکـرده و 
برخـی بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیده 
اسـت؛ امـا مهم تریـن نکتـه ای کـه 
امـروز باعث گسـترش روابـط ایران 
و ونزوئـال می شـود، تعلق دو کشـور 
بـه کالب کشـورهای تحریم شـده 
توسـط واشـنگتن اسـت. تـا چندی 
پیش دو کشـور تحت تحریم ایران و 
ونزوئال بوده و با بازسـاخت همکاری 
دوسـتانه و بی اثر کردن تحریم های 
امریکا تا حـدودی توانسـتند ائتالف 
ضـد تحریمـی را در برابـر امریـکا 
ایجاد کننـد و تحریم هـا را دور بزنند. 
در همیـن راسـتا نیـز در هفته هـای 
گذشـته وزیر نفـت ایران بـه ونزوئال 
سـفر کـرد. از اهـداف ایـن سـفر 
حمایـت از بخـش نفت تحریم شـده 
ونزوئـال و ارسـال نفت خام سـنگین 
ایران بـه این کشـور به جـز میعانات 
گازی بـود. بـه خاطر همین مسـائل 
کارشناسـان  برخـی  کـه  اسـت 
معتقدنـد مناسـبات سـازنده بیـن 
ایـران و ونزوئـال می توانـد موجـب 
بی اثـری یـا کم اثـری تحریم هـا 
باشـد و ایـن دو کشـور می تواننـد 

بـا بـازی بـا کارت انـرژی، ایـاالت 
متحـده را تحـت فشـار بیشـتری 
بگذارنـد. امـا بـه نظـر می رسـد 
واقعیـت بـه شـکلی دیگـر باشـد. 
درسـت اسـت کـه ایـران و ونزوئـال 
تشـابهات دارنـد کـه می توانـد روی 
رونـد همگرایـی تأثیرگـذار باشـند و 
اراده رهبران دو جامعـه بر همگرایی 
اسـت و در مـواردی ایـن هم گرائـی 
متجلـی شـده اسـت، امـا هزینـه 
هم گرائـی تأثیـر بسـیار زیـادی بـر 
گسـترش روابـط می گـذارد. طبیعتًا 
برای روابـط چالش هایـی وجود دارد 
و ممکن اسـت افزایـش روابط به حد 
مطلوب دو کشـور منجر نشـود. مثاًل 
ایـران و ونزوئال شـرکای جغرافیایی 
مناسـبی نیسـتند و یـک فاصلـه 
دوازده هزار کیلومتـری موانع زیادی 
را ایجـاد می کنـد.. ضمـن آنکـه از 
آنجـا کـه دو کشـور تحـت تحریـم 
هسـتند، مالحظاتی برای گسـترش 
روابط دارنـد. نکتـه دیگر این اسـت 
کـه ونزوئـال از طـرف اتحادیـه 
اروپـا حمایـت بیشـتری نسـبت بـه 
ایـران داشـته اسـت. ویـژه آن کـه 
ایـران قصـد دارد روابـط خـود را در 
درجـه نخسـت، با شـرکای شـرقی 
"روسـیه و چیـن " و همچنیـن هنـد 
و جمهوری هـای آسـیای مرکـزی 
بهبـود بخشـد. بـه همیـن خاطـر ما 
هنـوز نمی توانیـم از یـک هم گرائی 
مؤثر بیـن ایـران و ونزوئـال صحبت 

کنیـم.
• امضـای سـند همـکاری 
دوا  کشـور  دو  از  دردی 

نمی کنـد
واقعیـت این اسـت کـه هـم ونزوئال 
و هم ایـران صنعت ضعیفـی دارند و 
تقریبـًا چیزی برای خریـد از یکدیگر 
وجـود ندارنـد ضمـن اینکـه هـر دو 
کشـور پولی ندارنـد و بـرای افزایش 
تولیـدات خـود بـه منابـع مالـی نیاز 
دارنـد کـه بـدون فـروش نفـت این 
امـر غیرممکـن اسـت. )معـروف 
اسـت کـه ونزوئـال دارای ابرتـورم 
اسـت، چنانکـه ارزش کاغـذی کـه 
برای انتشـار پول اسـتفاده می شـود 
از خـود پـول کاغـذی در ونزوئـال 
ایـران  همچنیـن  اسـت(  بیشـتر 
اصـاًل تـوان و رمقـی بـرای توسـعه 
تجـاری بـا کشـوری کـه وضعیتش 
بدتـر از خـودش را نـدارد. مضـاف 
براینکـه دو کشـور نمی تواننـد نهایتًا 
خارج از حاکمیـت دالر بر مناسـبات 
اقتصادی و تجاری حرکـت کنند. در 
جریان سـفردوروزه مـادورو به ایران 
هـم هرچنـد شـاهد امضـای سـند 
همـکاری راهبـردی جامع ۲۰ سـاله 
ایـران و ونزوئـال هسـتیم امـا بایـد 
گفت حتی امضـای اسـناد همکاری 
کشـورها  بـا  راهبـردی  جامـع 
و ابرقدرت هایـی ماننـد روسـیه و 
چیـن در شـرایط تحریمـی کنونـی 
بـرای مـا خروجـی ملموسـی از نظر 

اقتصـادی و تجـاری در پی نداشـته 
اسـت، چه برسـد بـه کشـوری مانند 
ونزوئـال کـه در وضعیـت بـه مراتب 
بدتـر و بحرانی تـری از ایران به سـر 
می بـرد. بنابراین امضای این دسـت 
اسـناد نمی توانـد از نظـر اقتصادی و 
تجـاری چنـدان جـدی تلقی شـود.

• شـاید ونزوئـال ایـران را 
حـوزه نفـت دور بزنـد

همـان گونـه کـه گفتـه شـد زمینـه 
همکاری بین دو کشـور وجـود دارد، 
ولـی کامـاًل محـدود و مختصـر و 
تنهـا بـه حـوزه انـرژی، تهاتـر کاال 
و بحث هایـی در خصـوص تـالش 
ایـران بـرای ایجـاد نوسـازی و 
پاالیشـگاهی  صنایـع  بهسـازی 
ونزوئـال بـاز می گـردد کـه خـود 
جمهـوری اسـالمی هـم در ایـن 
عرصـه تـوان و دانـش بـه روزی 
لبتـه بـا توجـه بـه اخبـار  نـدارد. ا
نفتـی  فـروش مشـتقات  واصلـه 
بـا قیمت هـای ناچیـز بـه ونزوئـال 
هـم مویـد آن اسـت کـه ضـرر این 
همکاری ها بیشـتر از منافعش است. 
اقتصـاد ایـران هـم ماننـد اقتصـاد 
ونزوئـال بـا بیمـاری اقتصـاد نفتـی 
و اقتصـاد تـک محصولـی دسـت 
بـه گریبـان اسـت. البتـه کاراکاس 
بـه دنبـال آن اسـت کـه با سیاسـت 
و  یانـه  خارجـی چنـد جانبـه گرا
نـد بعـد از جنـگ  منعطف تـر بتوا
اوکرایـن شـرایط بهتـری بـرای 

فـروش نفـت داشـته باشـد. ضمـن 
اینکـه مسـئله جنـگ اوکرایـن و 
روسـیه و نیـاز غـرب بـه جایگزیـن 
نفـت روسـیه باعـث شـده تـا نفـت 
ایـران و ونزوئـال موردتوجـه قـرار 
گیـرد کـه در ایـن زمینه تسـهیالتی 
ئـه شـده اسـت. امـا برخـورد  را ا
آمریـکا بـا ونزوئـال و ایران یکسـان 
نبـوده اسـت. بـه طـور مثـال طـی 
سـال های گذشـته شـرکت شـیلون 
بـه حضـور خـود در ونزوئـال ادامـه 
داده است. اخیراً شـرکت ایتالیاییانی 
و اسـپانیایی رپسـول هـم موافقـت 
آمریـکا را بـرای خرید نفـت و تأمین 
نیازهـای اروپایی به دسـت آورده اند. 
درحالی کـه ایـن تسـهیالت بـرای 
ایـران ارائـه نشـده اسـت؛ بنابرایـن 
می توانیـم اشـاره کنیـم کـه در بعـد 
انـرژی یعنـی قوی تریـن زمینـه 
همـکاری، ایـران و ونزوئـال از دو 
تیـپ بازارهـا و مشـتریان متفـاوت 
برخوردارنـد ضمن اینکـه طبق گفته 
»بلینکـن« وزیرامور خارجـه ایاالت 
متحـده اگـر مذاکـرات بـا دولـت 
مـادورو بـه نتیجه برسـد امـکان لغو 
بخشـی از تحریم هـای ونزوئـال در 
ازای فـروش نفـت ایـن کشـور بـه 
اتحادیـه اروپـا وجـود دارد. در چنین 
شـرایطی قطعـًا بـرای کاراکاس 
بهتریـن و عقالنی تریـن سـناریو آن 
اسـت که به سـمت برقـراری روابط 

بـا آمریکایی هـا بـرود.
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وزیر خزانه داری ایاالت متحده هشدار داد که رمز ارزها بسیار خطرناک هستند و 
گزینه مناسبی برای پس انداز بازنشستگی محسوب نمی شوند. موضوع استفاده 
از ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال برای دوران بازنشستگی آمریکایی ها همچنان 
به شدت موردبحث است. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده در مورد 
اعالم فیدلیتی برای استفاده از بیت کوین به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری در 
طرح های k( ۴۰۱( اظهار کرد: من به اکثر افراد استفاده از رمز ارزها را به عنوان 
پس انداز دوران بازنشستگی خود توصیه نمی کنم، این سرمایه گذاری بسیار 

مخاطره آمیز است. اعالم فیدلیتی به دنبال دستورالعملی بود که توسط وزارت 
کار )DOL( صادر شد و به مدیران طرح ۴۰۱ )k( در مورد مجاز کردن ارزهای 
دیجیتال در برنامه های بازنشستگی هشدار داد. فیدلیتی یکی از بزرگ ترین 
مدیران طرح k( ۴۰۱( است. علی خاور، معاون وزیر در امور امنیت مزایای 
کارکنان هم گفت: وزارت کار نگرانی شدیدی نسبت به کار فیدلیتی دارد. وی 
تأکید کرد: ارزهای رمزنگاری شده می توانند خطرات جدی برای پس انداز 

بازنشستگی ایجاد کنند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱۱ تریلیون دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۷.۱۲ درصد کمتر شده است. در حال 
حاضر ۴۷.۷۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در 
یک روز ۱.۰۵ درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ 
ساعت گذشته ۷۴.۷۳ میلیارد دالر است که ۱۰.۷۸ درصد افزایش داشته است. 
حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر ۶.۲۵ میلیارد دالر است که ۸.۳۶ 

درصد از کل حجم در ساعات اخیر بازار ارزهای دیجیتال است. 

ارزهای دیجیتال 
خسته اند و در مسیر 
بازنشستگی!

وزیر خزانه داری ایاالت متحده 
هشدار داد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

در دانشگاه اصفهان؛

پنجمین کمپ لذت 
بازی سازی برگزار می شود

طبق مطالعات انجام شـده، بین سـطح کلسـترول بـاال و پاییـن و آزایمر 
رابطه ای وجـود دارد. طبـق تحقیقات انجام شـده ممکن اسـت ارتباطی 
بیـن سـطح کلسـترول و آلزایمـر وجود داشـته باشـد. طی یـک تحقیق 
انجام شـده در سـال ۲۰۰۸، زنـان و مردانی که سـطح پایین کلسـترول 
خوب داشـتند، ۵۳ در صد بیشـتر از کسـانی که سطح کلوسـترول بد آنها 
باال بـود در معـرض آلزایمر قـرار داشـتند. طبق ایـن تحقیقـات صورت 
گرفتـه، اسـتفاده از داروهای اسـتاتین بـرای افزایش سـطح کلسـترول 
خوب یا کاهش سـطح کلسـترول بد، هیـچ ارتباطی بـا آلزایمر نداشـت. 
این اولیـن باری نیسـت کـه محققـان رابطـه ای بین سـطح کلسـترول 
و مشـکالت حافظـه پیـدا می کننـد. طبـق تحقیقی کـه در سـال ۲۰۰۲ 
انجـام شـد، زنانی که سـطح کلسـترول بـد باالیی داشـتند بیشـتر دچار 
اختـالالت شـناختی از جمله آلزایمـر بودند. ۴ سـال بعد دوبـاره تحقیقی 
روی افـرادی کـه کلسـترول بـد خـود را کاهـش داده بودند انجام شـد، 
و محققـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه احتمـال ابتـال بـه آلزایمـر در 
ایـن افـراد کاهـش یافتـه اسـت. در سـال ۲۰۰۴ تحقیقـی انجـام شـد 
کـه در نتیجـه آن افراد میانسـالی کـه رژیـم غذایی بـا کلسـترول باال یا 
چربی اشـباع شـده مصـرف می کردند، بیشـتر در معـرض خطـر ابتال به 
مشـکالتی همچون آلزایمـر بودند. همچنیـن این تحقیق نشـان داد که 
مصـرف ماهی و روغـن ماهـی باعث کاهـش خطـر ابتال بـه اختالالت 

مغـزی می شـود، ماهی بـه عنـوان غـذای مغز شـناخته می شـود.
• حل معمای رابطه بین کلسترول و آلزایمر

کلسـترول چگونـه حافظـه و عملکـرد شـناختی را تحـت تأثیـر قـرار 
می دهد؟ پاسـخ دقیق به این سـؤال یـک معما باقـی می مانـد. محققان 
براین باورند که کلسـترول خـوب ممکن اسـت حافظه را بـه روش های 
مختلفـی بهبود بخشـد. کلسـترول خـوب دارای خـواص ضـد التهابی و 
آنتی اکسـیدانی اسـت کـه ممکن اسـت عملکـرد مغـز را بهبود بخشـد. 
همچنیـن ممکـن اسـت کلسـترول خـوب از تشـکیل آمیلوئیـد- بتا که 
در بافـت مغـزی بیمـاران آلزایمری تشـکیل می شـود، جلوگیـری کند. 
طی تحقیقـات انجـام شـده در سـال ۲۰۱۱ اینطور بـه نظر می رسـد که 
کلسـترول بـا تولیـد آمیلوئیـد )کـه در بیمـاری آلزایمـری رخ می دهـد( 
مرتبط اسـت. ویلیام کانر، M.D.، اسـتاد پزشـکی در دانشـگاه بهداشـت 
و درمـان اورگان در پورتلنـد، می گویـد کـه کلسـترول عمدتـًا از طریق 
پیوند بیـن کلسـترول بـد و سـکته مغزی، کـه ناشـی از تشـکیل پالک 
آترواسـکلروز در رگ هـای خونـی مغـز اسـت، بـر عملکـرد مغـز تأثیـر 

می گـذارد.
کانـر، متخصـص آترواسـکلروز می گویـد: سـطح بـاالی کلسـترول بد 
در خـون می توانـد باعـث رسـوب پـالک در رگ هـای خونـی شـود. او 
همچنین اضافـه می کند که: سـکته مغـزی می توانـد منجر به از دسـت 

دادن حافظـه شـود.
حال باید چه کنیم؟

محققان همچنـان در حال تحقیـق و بررسـی راجع به رابطه بین سـطح 
کلسـترول و آلزایمـر هسـتند، امـا اگـر نگـران سـطح کلسـترول خـود 
هسـتید، اقدامات زیـادی وجـود دارد که می توانیـد انجام دهیـد. به گفته 
انجمـن قلـب آمریـکا، ورزش منظـم و اجتنـاب از دود سـیگار می توانـد 
به حفـظ کلسـترول در سـطح متوسـط کمـک کنـد. داروهـای کاهش 
کلسـترول همچنین می توانند بـه حفظ تعادل کلسـترول کمـک کنند و 
پیـروی از یک رژیـم غذایی سـالم نیز به شـدت توصیه می شـود. عالوه 
بـر اجتنـاب از چربی هـای اشـباع شـده بایـد مقـدار زیـادی فیبـر جذب 
کنید، بـه طور مرتـب میـوه و سـبزیجات مصـرف کنیـد، و در هفته یک 

یـا دو وعده ماهـی میـل کنید.

https://www.verywellhealth.com/memo-
ry-loss-and-your-cholesterol-3860832

 پریسا جمدی  سطح باالی کلسترول بد یا سطح پایین 
کلسترول خوب می تواند خطر ابتال به آلزایمر را افزایش 
دهد. سطح کلسترول ممکن است با حافظه مرتبط 
باشد. طبق تحقیقات انجام شده آلزایمر با سطح پایین 
لیپوپروتئین با چگالی باال )HDL( »کلسترول خوب« و 
سطوح باالی تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی 
پایین )LDL(، »کلسترول بد« مرتبط است. محققان 
معتقدند این نوع آلزایمر ممکن است بعدها منجر به 

زوال عقل شود.

زندگی سالم

رابطه بین کلسترول و آلزایمر: 

 دوستاِن خطرناکی
که دشمن بدن هستند

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه 
از برگزاری پنجمین کمپ لذت  اصفهان 

بازی سازی در دانشگاه اصفهان خبر داد.
جواد راستی به ایسنا، گفت: پنجمین کمپ لذت 
بازی سازی دانشگاه اصفهان به همت مرکز 
نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان از 
۱۱ تیر تا ۳ شهریور برگزار می شود که فرصتی 
برای یادگیری و تجربه و تیم سازی برای جوانان 
۱۸ سال به باالست. وی با بیان اینکه بازی سازی 
مانند تئاتر و سینما، نیاز به تخصص های 
مختلف از جمله فنی، هنری، طراحی، تبلیغات 
و ... دارد، افزود: اگر دنبال دوره ای هستید که 
با سرشاخه های این تخصص ها آشنا شوید و 
چند بازی جذاب بسازید، کمپ تابستانی لذت 
بازی سازی دانشگاه اصفهان را از دست ندهید. 
عالقه مندان به بازی سازی می توانند در این 
دوره بدون نیاز به دانش قبلی، به سادگی اصول 
گرافیک و انیمیشن را بیاموزند و بدون نیاز به 
دانش کدنویسی با یک موتور بازی سازی کار 
و با ساختن سه مینی گیم جذاب، حال و هوای 
بازی سازی را تجربه کنند. عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان ادامه داد: کالس ها به صورت 
حضوری و عملی و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سایت تخصصی مرکز نوآوری 
صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان برگزار می شود. 
همراه داشتن ماسک و ضدعفونی کننده شخصی 
الزامی است. مدرسان دوره نیز از بین بازی سازان 
باتجربه اصفهان انتخاب شده اند که منبعی 
گران بها برای انتقال دانش و تجربه به شمار 
می روند. راستی توضیح داد: در این دوره، ۶۴ 
ساعت آموزش های جذاب و مفید بازی سازی 
به همراه ۲۲ ساعت تجربه کار تیمی به مدت 
هشت هفته )روزهای زوج از ساعت ۹ تا ۱۳( 
ارائه می شود در بخش آموزش ۱۴ ساعت هنر دو 
بعدی و فوتوشاپ، ۶ ساعت انیمیشن، ۲۴ ساعت 
کار با زیرموتور BOLT یونیتی و ۲۰ ساعت 
کارگاه های متنوع در حوزه تیم سازی و طراحی و 
تبلیغات و درآمدزایی و ارائه و بازی های رومیزی 

و موسیقی با مدرسان مجّرب را در پیش داریم.
وی اضافه کرد: در بخش کار تیمی نیز زیر نظر 
منتورهای مرکز از فضای جذاب مرکز نوآوری 
صنایع سرگرمی برای تمرین آنچه آموخته شده 
و تجربه کار تیمی استفاده می شود. در این دوره 
 Space Shooter، Car Racing بازی های
و حسنی در سرزمین ارواح نیز ساخته و شرکت 

کنندگان برای چالش روز آخر آماده می شوند.
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه 
اصفهان با بیان اینکه برای هر کمپ یکتم درنظر 
گرفته می شود، گفت: برای امسال، تم »مبارزه 
برای بقا« را انتخاب کرده ایم. از نیمه دوم کمپ 
گروه های شرکت کننده به تیم هایی تقسیم 
می شوند و هر تیم بر روی ایده ای با تم مزبور کار 
و تالش می کند با آنچه در کمپ آموخته ایده اش 
را به یک بازی جذاب تبدیل کند. در آخرین روز 
کمپ، بازی ها به معرض داوری بازی سازان 
شاخص گذاشته می شوند و به تیم اول جایزه 
نقدی و پذیرش در مرکز نوآوری صنایع سرگرمی 

دانشگاه اصفهان تعلق خواهد گرفت.

از رؤیــا تا واقعیـــت
گسترش روابط تهران- کاراکاس



به ندرت پیش می آید که ایده ای درخشان خودش زنگ 
در خانه شما را بزند. »جان اینگلدو«، در کتاب جدیدش 
به نام »چگونه ایده های عالی داشته باشیم: راهنمای تفکر 
خالقانه« به معرفی ۵۳ استراتژی پرداخته است. ما در 
اینجا ۱۰ مورد از بهترین استراتژی های این کتاب را برای 

دستیابی شما به موفقیت بزرگ بعدیتان ارائه می کنیم.
1. از خود بپرسید که »چه کار دیگری می توان 

با آن انجام داد؟«
ما به بسیاری از چیزها، اشیا، ساختمان ها، فضاها، مواد، 
فناوری، و سیستم ها از دریچه عادت و آشنایی نگاه می کنیم 
و از احتماالت متعدد دیگری که برای استفاده از آنها وجود 
دارد، چشم پوشی می کنیم. باید با این گرایش موجود در 
ذهن خود مبارزه کنید. این پرسش که »چه کار دیگری 
می توانم با آن انجام دهم؟« باعث اختراعات و ایده های 

جدید می شود.
پیشنهاد: زباله را به طال تبدیل کنید. تمام نامه های دور 
انداختنی صندوق پست خود را به چیزهایی ارزشمند تبدیل 

کنید. چه کار دیگری می توانید با روزنامه انجام دهید؟
2. با دقت نگاه کنید

پروفسور »گای کالکستون«، استاد علوم، دریافته است 
که افراد خالق، متخصِص دقیق نگاه کردن هستند. آن ها 
توانایی باالیی در مشاهده نکات ظریف، جمع آوری و 
استفاده از چیزهایی دارند که دیگران آنها را نادیده می گیرند. 
داشتن کنجکاوی فعال در مورد جهانی که در اطراف شما 
است، باعث ظهور ایده های جدید می شود. کنجکاو باشید 

و به خوبی اطرافتان را ببینید.
پیشنهاد: چهره ها، حیوانات، حروف و اعدادی را که به طور 
تصادفی در اثر فرسایش، تعمیر، گذر زمان، پوسیدگی ها، 
نشت ها، شکستگی ها، جابجایی ها، نور، سایه، باران یا برف 
ایجاد می شود کشف و جمع آوری کنید. برخی از این موارد 
تنها زمانی خود را آشکار می کنند که شما به آنها کج، وارونه 

یا در جهت معکوس نگاه کنید.
3. ساده بگیرید

مشکالت اغلب پشت اطالعات بیش از حد، پنهان شده اند. 
چالش پیش روی خود را با صرف زمان برای درک و تعریف 
مشکل، روشن و مشخص کنید. آیا می توانید آن را در ۱۰ 

کلمه، ۵ کلمه، و یا حتی ۳ کلمه ساده کنید؟
پیشنهاد: نویسنده معروفی به نام »ارنست همینگوی« 
چالشی را برای نوشتن یک داستان در ۶ کلمه برگزار 
کرد. شما هم امتحان کنید یا آن را به صورت یک چالش 
توییتری در آورید و داستانی با تنها ۱4۰ حرف ارسال کنید.

4. نامعقول باشید
نامعقول بودن در قلب تعدادی از خالقانه ترین ایده های 
مربوط به قرن ۱۹ و ۲۰ میالدی قرار دارد. »لوئیس کارول« 
و »ادوارد لیر« از پوچی و نامعقول بودن موقعیت ها در 
داستان سرایی استفاده می کردند؛ برادران »مارکس«، 
»اسپایک میلیگان«، و »مونتی پایتون« از نامعقول دیدن 
امور، به عنوان منبعی برای کمدی بهره می بردند. »ساموئل 
بکت« هم از آن برای درام استفاده می کرد؛ »فرانک 
زاپا« برای موسیقی؛ »السا اسکیاپارلی« در طراحی مد و 
دادائیست ها و سوررئالیست ها از آن برای خلق هنر استفاده 

می کردند.
پروژه: از سیستم عالمت زبان بصری استفاده کنید و 
نشانه های نامعقول و خالف عادتی را بسازید که بینندگان 

را گیج کند، تحریک کند یا به خنده وادارد.
5. سیستم ها را با یکدیگر مبادله کنید

استفاده از سیستم های آماده، موفق، آزمایش شده و 
مطمئِن موجود در یک حیطه عمل در حیطه دیگر می تواند 

به نوآوری بزرگی منجر شود.
»اوون مک الرن« اولین کالسکه تاشوی بچه ها را با 
استفاده از سیستم طراحی شده ارابه های فرود تاشوی 

هواپیماهای »اسپیت فایر« که مربوط به جنگ جهانی 
دوم بود، ساخت. »جیمز دایسون« از سیستم گردبادی که 
برای جذب خاک اره های موجود در کارخانه های چوب بُری 
استفاده می شد بهره گرفت و آن را در جاروهای خانگی به 
کار برد. این ها هر دو انقالبی در طرح های تثبیت شده 
پیشین بود. اگر شما در حال حاضر سیستمی را ناامیدکننده 
یا ناکافی می دانید، سعی کنید سیستم دیگری را از زمینه ای 

دیگر قرض بگیرید.
پیشنهاد: نگاهی به سیستم های تغییر سریع صحنه تئاتر 
بیندازید و آنها را برای تغییر محل زندگی و یا فضای کار 

خود به خدمت گیرید.
6. تغییر موقعیت

تغییر در چگونگی نگاه کردن به چیزی، می تواند امکانات و 
ایده های جدیدی را برای ما آشکار کند. این کار را می توانید 
با جستجوی تمام زوایای دید امکان پذیر، و با تغییر دادن 

بافت زمینه انجام دهید.
جعبه های مربوط به سیم های شستشو و قوطی های صابون 
مواردی آشنا در سوپر مارکت هستند. تخت های نامرتب 
در اتاق خواب هر نوجوانی هست و الشه گاو و گوسفند را 
می توان در پستوی هر مغازه قصابی ای پیدا کرد، اما آنها را 

در یک گالری هنری قرار دهید تا یک اثر هنری بزرگ 
خلق کنید! نزدیک به ۱۰۰ سال پیش، »مارسل دوشان« 
اولین هنرمندی بود که درک کرد چنین تغییری می تواند 
اثرگذار باشد. او به چشم دید که یک نمایشگاه هنری از 
سرامیک های سرویس بهداشتی که بر پشت به صورت 

صاف قرار گرفته بودند، چه ولوله ای بر پا کرد.
پیشنهاد: چیزهای عادی را قابل توجه کنید. به یک فروشگاه 
مصالح ساختمانی بروید و یک شیء ارزان قیمت پیدا کنید 
که با تغییر موقعیت آن در خانه، هدف جدید و تعجب آوری 

پیدا کند.
7. قالب های تازه را امتحان کنید

استفاده از فرآیندهای تغییر و تحول به شدت برانگیزاننده 
ایده ها است. تبدیل چیزها از یک فرم و یا محیط به دیگری، 
می تواند افکار را در جهات کاماًل جدید و هیجان انگیز 
هدایت کند. یادتان باشد که یک ایده منجر به ایده دیگری 

می شود.
»واسیلی کاندینسکی«،  هنرمند نامدار روسی، موسیقی 
کالسیک را به نقاشی های انتزاعی تبدیل کرد و رنگ های 
مختلفی را برای مشخص کردن احساسات متفاوتی 
که توسط موسیقی برانگیخته می شوند، انتخاب کرد. 

همچنین او ماشینی را اختراع کرد که اصوات موسیقی را به 
دستورالعمل هایی برای نقاشی تبدیل می کرد.

پیشنهاد: کلمات زیر را به عالیم و نشانه های رمزی 
)تایپوگرافی( تبدیل کنید: تنبل، شاد، صدای بلند، نرم.

8. بداهه پردازی کنید
بداهه عمل کردن، خالقیت به رغم تمام محدودیت هاست. 
نوعی نحوه تفکر و عمل است که به راه حل هایی در 
موقعیت های بسیار چالش برانگیز منجر می شود. مانند 
زمانی که افراد خود را در زندان، تک وتنها در جایی 
دورافتاده، در محاصره، اسیر، گمشده در دریا و در کشتی 

شکسته یا در حال غرق شدن می یابند.
پیشنهاد: چالش »مایل های طراحی«. برای مثال در ابتکار 
»مایل های غذایی« فاصله زیادی که مواد غذایی از محل 
تولید تا میز غذا طی می کنند به چالش کشیده شد. قصد 
این کمپین حمایت از انتخاب محصوالت محلی بود، 
محصوالت محلی برای رسیدن به دست مصرف کننده 
حداقل فاصله را طی می کنند و در این جابجایی کوتاه منابع 
جهان کمتر تهی می شود. چالش »مایل های طراحی« هم 
مشابه همین چالش است. تنها از چیزهایی استفاده کنید که 
دم دست شماست. شما هم می توانید با حل مشکالت، تنها 
با استفاده از چیزهایی که در جیب خود، روی میز، مواد در 
دسترس، چیزهای باقی مانده از کاری دیگر یا تنها با استفاده 
از چیزی که در فاصله بسیار کوتاهی از شما هست، خود را 

به چالش بکشید.
9. شیوه خود را درک کنید

برای تولید سریع و مداوم ایده ها، درک اینکه چه شرایطی 
شما را بیشتر به خالقیت وا می دارد، ضروری است. 
»چایکوفسکی«، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز شهیر 
روسی، می گوید: »اگر منتظر حس و حال الزم شویم، 
بی آنکه برای بدست آوردنش در میان تالشهایمان حرکتی 
کرده باشیم، خیلی ساده به آدم های بی عمل و بی انگیزه 

بدل می شویم«.
پیشنهاد: فرایندهای منجر به خالقیت را در قهرمانان 
ایده پردازی که به آنها عالقه مندید کشف کنید. برخی از 
این شیوه ها بسیار نامتعارف اند، مثاًل »فریدریش شیلر«، 
شاعر آلمانی، دریافت زمانی بهتر کار می کند که بوی سیب 

فاسد را استشمام کند.
10. از زندگی خودتان الهام بگیرید

از همه چیز زندگی و تجربه خود برای ایجاد جرقه ایده 
استفاده کنید: چیزهایی که در مورد خود یا خانواده تان 

می دانید و چیزهایی که ریشه های شما هستند.
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مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان گفـت: اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بیـش از ۲۱ هـزار نفـر از مددجویـان ایـن نهـاد در یـک سـال اخیـر 
از آزمایش هـای غربالگـری سـالمت برخـوردار شـدند. کریـم زارع 
روز یکشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: 4۰ میلیـارد ریـال بـرای 
غربالگـری سـالمت مددجویـان کمیتـه امـداد اصفهـان )ره( در یک 

سـال گذشـته هزینـه شـده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه ارتقـای سـطح سـالمت روح و جسـم مددجویـان مـورد توجه 
اسـت، تصریـح کـرد: ارائـه حمایت هـای درمانـی بـرای پیشـگیری 
از بیماری هـا بـا کمـک خیـران و بودجه هـای کمیتـه امـداد انجـام 

می شـود. وی از کاهش ۱۵ درصـدی هزینه خودپرداخـت مددجویان 
کمیتـه امـداد خبـرداد و اظهارداشـت: بـا اجـرای ایـن قانـون و 
دسـتورالعمل حمایتی، خدمـات بسـتری در بخش دولتـی و همچنین 
بیمـاران خـاص و صعـب العـالج بـرای خدمـات سـرپایی رایـگان 

خواهـد شـد.
زارع اضافه کرد: بر این اسـاس هزینـه خدمات سـرپایی درمانی برای 
مدد جویـان کمیته امداد امـام خمینـی )ره( از ۳۰ درصد بـه ۱۵ درصد 

کاهـش می یابد.
بیـش از ۱۲۰ هزار خانـواده کم بضاعت زیر پوشـش کمیته امـداد امام 

خمینی )ره( اسـتان اصفهان هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

۲۱ هزار مدد جوی کمیته امداد از غربالگری سالمت بهره مند شدند

اصفهان  فرودگاه  پلیس  رئیس 
گفت: زائران باید درزمینه حمل 
انواع مواد مخدر و قرص های 
روان گردان و داروهای کدئین دار 
توجه الزم را داشته باشند چراکه در 
صورت کشف اقالم ممنوعه، برابر 
قانون برای آنان پرونده قضایی 

تشکیل می شود.
پلیس  رئیس  دالور،  ذبیح اهلل 
فرودگاه اصفهان اظهار داشت: 
پروازهای حج تمتع سال ۱4۰۱ 
از فرودگاه اصفهان، از ۲۶ خرداد 
لغایت ۳ تیرماه انجام خواهد شد 
و زائران در این تاریخ به سرزمین 

وحی اعزام خواهند شد.
وی افزود: مجموعه پلیس فرودگاه 
اصفهان از ماه های قبل جلسات 
متعددی با سازمان حج و زیارت، 
پلیس مبارزه با مواد مخدر، شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، 
اداره کل فرودگاه استان اصفهان 
و ارگان های دخیل در مأموریت 
حج تمتع سال ۱4۰۱ برگزار و 
برنامه ریزی مناسبی را برای اعزام 
حجاج انجام داده تا بهترین شرایط 
برای اعزام زائران بیت اهلل الحرام 

انجام شود.
دالور گفت: زائران باید درزمینه 
حمل انواع مواد مخدر و قرص های 
روان گردان و داروهای کدئین دار 
توجه الزم را داشته باشند چراکه در 
صورت کشف هرگونه مواد مخدر 
اعم از سنتی و صنعتی، قرص های 
متادون و روان گردان و اقالم 
ممنوعه به هر میزان از زائر، برابر 
قانون برای آنان پرونده قضایی 
تشکیل می شود که برای اولین 
مرتبه ضمن توقیف گذرنامه به 
مدت یک الی ۵ سال ممنوع الخروج 
و برای مرتبه دوم ۵ الی ۱۵ سال 

ممنوع الخروج خواهند شد.
 رئیس پلیس فرودگاه اصفهان با 
اشاره به لیست داروهای ممنوعه 
بیان کرد: آمپول پتیدین، آمپول 
مرفین، قرص و شربت متادون، 
قرص و آمپول بوپونورفین، قرص 
هیدرو مرفین، قرص متیل فنیدات 
آمپول  و  کلراید، قرص  هیدرو 
ترامادول، قرص و آمپول دیازپام، 
کدیین،  اکسپکتورانت  شربت 
قرص استامینوفن کدئین داروهای 

ممنوعه هستند.
وی ادامه داد: ازآنجاکه بعضی از 
داروهای گیاهی مانند شیرین بیان، 
شباهت زیادی ازنظر ظاهری به 
مواد مخدر سنتی دارند به همین 
جهت، به زائران توصیه می کنیم از 
همراه داشتن این داروهای گیاهی 
خودداری کنند. دالور بیان کرد: 
به زائران توصیه می کنیم از قبول 
بسته، چمدان، آب معدنی از افراد 
ناشناس خودداری کنند، چون 
ممکن است مواد مخدر و اقالم 
ممنوعه در آن جاسازی شده و برای 
زائران مشکالتی را فراهم آورد. 
اصفهان  فرودگاه  پلیس  رئیس 
خاطرنشان کرد: به لحاظ مقررات 
فرودگاهی و انجام بازرسی امنیتی، 
به زائران توصیه می کنیم قبل از 
ساعت خروج پرواز، حتمًا ۳ ساعت 
زودتر در فرودگاه حاضر شوند و 
همچنین به لحاظ شلوغی و ازدحام 
جمعیت، زائران مراقب مدارک 
شناسایی، اشیای قیمتی، گذرنامه 
و وجه نقد خود باشند و به هیچ عنوان 
اشیای قیمتی و وجه نقد خود را دربار 

غیرهمراه قرار ندهند.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

زائران حج تمتع از 
حمل اقالم ممنوعه 

خودداری کنند

رئیس پلیس فرودگاه اصفهان:

چگونه تفکر خالق داشته باشیم؟

۱0 کلید برای همه قفل ها

 مریم محسنی  با حضورمدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان، سرپرست و جمعی از مدیران شرکت گاز استان و 
نمایندگانی از شرکت های توزیع برق استان و شهرستان 
یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۳۰ کیلو وات در اداره گاز 

منطقه پنج اصفهان، افتتاح و به بهره برداری رسید.
ابوالقاسـم عسـکری سرپرسـت ایـن شـرکت، در ایـن 
خصـوص، گفت: ایـن نیـروگاه خورشـیدی با هزینـه بیش 
از ۵/۵ میلیـارد ریـال احـداث گردیده، کـه از تعـداد ۵۶ پنل 

۵4۰ وات تشـکیل اسـت.
عسـکری، افزود: تولید بـرق این نیروگاه با خـط اختصاصی 
به دو فیـدر شـبکه توزیع بـرق شـهری متصل شـده و برق 
تولیـدی ایـن مجموعه عـالوه بـر تأمیـن بـرق اضطراری 
اداره گاز منطقـه پنج،  بخشـی از نیاز برق شـهری منطقه را 

نیـز تأمیـن می کند.
وی، بـا تاکیـد بـر جایگزینـی انرژی هـای تجدیدپذیـر، 
افـزود: شـرکت گاز علـی رغـم اینکـه خـود توزیـع کننـده 

بزرگتریـن منبع انرژی اسـتان اسـت، در راسـتای اسـتفاده 
از انرژی هـای تجدیـد پذیـر و پـاک عـزم جـدی دارد کـه 
طرح احـداث نیروگاه های خورشـیدی را در سـاختمان ها و 
ادارات گازرسـانی اسـتان که شـرایط احداث پنل تولید برق 

خورشـیدی را داشـته باشـند، اجرایـی نمایـد.
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، ادامـه داد: در 
راسـتای اسـتراتژی ها و اهـداف تعیین شـده بهینه سـازی 
مصـرف گاز، سـال گذشـته بالـغ بـر 4 هـزار و ۳44 واحـد 
موتورخانـه مجتمع هـای مسـکونی، اداری، تجـاری و 
سیسـتم های گرمایشـی ۱۲۰۰ فضـای آموزشـی بهینـه 
سـازی گردیدکـه ایـن اقدامـات منجـر بـه کاهـش ۳۰ 
درصـدی مصـرف گاز در واحدهـای موتورخانـه بهینـه 

سـازی شـده اسـت.
عسـکری، بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در زمینـه 
مدیریـت انـرژی تحـت آخریـن ویرایـش اسـتاندارد بیـن 
المللی ایـزو ۵۰۰۰۱ و همچنیـن مجهز نمودن تعـداد قابل 

توجهـی از ادارات گازرسـانی اسـتان بـه آبگرمکـن هـای 
خورشـیدی گردیـده اسـت.

منصور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتان 
اصفهـان، باتشـکر و قدردانـی از اقدامـات مؤثـر شـرکت 
گاز اسـتان اصفهـان در جهـت اسـتفاده بهینـه از انـرژی 
بویـژه بهینـه سـازی بیـش از 4 هـزار واحـد موتورخانـه در 
سـطح اسـتان، گفت: شـرکت گازاسـتان اصفهان، پیشـرو 
در احـداث نیـروگاه خورشـیدی و اسـتفاده از انرژی هـای 

تجدیـد پذیـر اسـت.
شیشـه فروش، با اشـاره بـه حدود ۲ هـزار مـگاوات، کمبود 
برق درسـطح اسـتان، بیـان داشـت: ظرفیت های مناسـبی 
در اسـتان بـرای ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی وجـود دارد و 
خوشـبختانه علی رغم اینکه نیاز اسـتان در مصـرف انرژی 
باال اسـت، این اسـتان همـواره در زمینه صرفـه جویی رتبه 
اول را داشـته به طوری که سال گذشـته ۳۶ هزار کیلو وات 

صرفه جویـی برق داشـتیم.

افتتاحیـه سـالن تیراندازی باشـگاه سـپاهان در کمپ صفاییـه فرصتی بود تـا تمام مدیـران فوالد 
مبارکه در یک مـکان حاضر شـوند. پس از اسـتعفای محـرم نویدکیـا از هدایت سـپاهان در لیگ 
بیسـت و دوم و پذیرش این تصمیم از سـوی هیئت مدیره این باشـگاه، انتقال دانیال اسـماعیلی فر 
بـه پرسـپولیس و زمزمه هایـی مبنـی بـر جدایـی گولسـیانی، شـهباززاده و سـروش رفیعـی بـر 

نگرانی هـای هـواداران سـپاهان افزود.
با این حـال باشـگاه سـپاهان طبـق برنامـه ای از پیـش تعیین شـده دیـروز بـه افتتاح یک سـالن 
تیرانـدازی مـدرن در کمپ اختصاصی خـود در صفاییـه اصفهان اقـدام کرد که خبرنـگار »ورزش 
سـه« هم در این مراسـم حاضر بود. رفتار مدیـران سـپاهان و آرامش خاطـر آنها در طول مراسـم 
نشـان می داد تنها دغدغه ای که در ذهـن آنها جایی ندارد، انتخاب جانشـین محرم نویدکیا اسـت. 
کنار هـم گذاشـتن مشـاهداتی کـه در ادامه مطلـب آمـده، به خوبـی نشـان می دهـد کار انتخاب 

سـرمربی باشـگاه در مراحل پایانی قـرار دارد.

به طور عـادی وقتی باشـگاه تحـت مدیریت شـما با شـوک اسـتعفای یک سـرمربی محبـوب با 
پایـگاه هـواداری قدرتمند مواجـه می شـود، توقع مـی رود کم حوصلـه و بی قرار باشـید.

طبیعـی اسـت کـه مدیرعامـل سـپاهان بـه عنـوان یکـی از باشـگاه های ورزشـی که بـه معنای 
واقعـی کلمه متشـکل از تیم هایی در چندین رده سـنی و رشـته ورزشـی اسـت تمـام تمرکزش را 
روی فوتبـال نگـذارد و به دیگر رشـته ها هـم فکر کنـد، اما بـا این حـال آرامش عجیـب و غریب 

محمدرضـا سـاکت و همراهانـش بیشـتر به آرامـش قبـل از طوفان شـبیه بود!
سـاکت در بحبوحـه اضطـراب هـواداران تیمش بـرای تعییـن تکلیـف سـرمربی باشـگاه و ورود 
سـپاهان بـه نقـل و انتقـاالت، ۶۰ کیلومتر دورتـر از دفتـر باشـگاه در مجموعـه ورزشـی صفاییه 
متعلق بـه فـوالد مبارکـه حاضر شـده بـود تـا یکـی از مدرن تریـن سـالن های تیراندازی کشـور 

را افتتـاح کند.
درحالی کـه توقع بـر این بـود که محمدرضـا سـاکت در این سـاعات مرتب بـا تلفـن همراهش در 

تماس باشـد و بخواهد در جریـان آخرین اخبار مربوط به انتخاب سـرمربی تیمش باشـد، او در طول 
این ۵ سـاعت حتی یک بار هم به سـراغ گوشـی خـودش نرفـت و در تمـام زمانی که بـرای حضور 
در افتتاحیـه ایـن مجموعه گذاشـته بـود، بـا انـرژی و البته آرامـش خاصی دیـده می شـد. از طرف 

دیگر کمترین دغدغه و استرسـی در چهره سـایر مسـئوالن باشـگاه سـپاهان هم دیده نمی شـد.
وقتی بعضـی از خبرنـگاران بومـی حاضـر در کمـپ صفاییه بـا نگرانـی از مسـئوالن باشـگاه در 
خصوص عقب مانـدن از نقـل و انتقاالت سـؤال می کردنـد، مدیران سـپاهان معتقـد بودند جایی 

بـرای کمتریـن نگرانی نیسـت.
به هرحال آنچه که از زبان بدن مدیران باشـگاه سـپاهان و در رأس آنها محمدرضا سـاکت در کنار 
زمزمه های سـایر مسـئوالن باشـگاه و کارخانه مشـخص بود، تکلیف سـرمربی سـپاهان تا حدود 
زیادی مشـخص شـده و به احتمال بسـیار زیاد بـرای فصل آینـده پای یک سـرمربی مشـهور به 

فوتبال ایـران باز خواهد شـد!

نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 30 کیلووات دراداره گازمنطقه پنج اصفهان، افتتاح وبه بهره برداری رسید:

گاز استان اصفهان پیشرو در احداث نیروگاه خورشیدی

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

مراسم افتتاحیه سالن تیراندازی باشگاه سپاهان برگزار شد:

پای باشگاه فوالد فراتر از فوتبال
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