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شهردار اصفهان در اجالس سازندگان و طراحان اصفهان:

طراحی شهری مستلزم خالقیت و نوآوری است

Some Foods To Eat 
And Avoid On An Empty 
Stomach For Better 

Digestive Health
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همزمانباروزجهانیگلوگیاهبرگزارمیشود؛

گلباران بازار گل و گیاه در روز جهانی گل و گیاه

کتاب »یک دوست ژاپنی در اصفهان« نوشته امین 
بهادری نیا و با تصویرگری مهرناز عسگری، به زبان 
فارسی و با ترجمه هایی به زبان های انگلیسی و روسی 
منتشر شد. امین بهادری نیا، نویسنده این کتاب با اعالم 

این خبر به ایسنا گفت: کتاب »یک دوست ژاپنی در 
اصفهان« به خیال بافی یک شخص دارای اختالالت 
روانی می پردازد که ساعت یازده شب درحالی که بر تخت 
خوابیده است تصویر چهره ای را روی دیوار باالی تخت 
خود پیدا می کند که شبیه به یک فرد ژاپنی است. او که 
فرد اصلی داستان است، شروع به خیال بافی می کند و به 
دلیل اختالل روانی و با خیال بافی خود به ژاپن می رود و 
داستانی را در ژاپن می بیند؛ این داستان چیست؟ پسر 
کوچک یک خانواده، مادر خود را به قتل می رساند و 
همراه با همه پول های موجود در خانه که به مادر و برادر 
بزرگ او تعلق دارد از خانه فرار می کند. وقتی برادر بزرگ تر 
متوجه موضوع می شود شروع به جستجو می کند و بعد از 
چند روز جسد برادر را در یک مزرعه می بیند درحالی که 
کرم ها مشغول خوردن جسد هستند. او ادامه می دهد: 
داستان این طور ادامه پیدا می کند که برادر بزرگ داستان، 
ماهیگیر است و برای اینکه انتقام خانواده و مادر را از برادر 
کوچک بگیرد هر روز تعدادی از کرم ها را می خورد و 

به عنوان یک طعمه ماهیگیری استفاده می کند و بر 
این عقیده است که برادر کوچک تر، زندگی قبلِی کرم ها 
بوده و شاید به مردم آن منطقه از ژاپن ظلم کرده است. 
این نویسنده با بیان اینکه کتاب مصور »یک دوست ژاپنی 
در اصفهان« در قالب داستان کوتاه و به صورت سبک 
سورئال نگارش شده است، تصریح کرد: این کتاب در ۲۷ 
صفحه و با تصویرگری مهرناز عسگری منتشرشده است 
و عالوه بر نسخه فارسی به زبان های روسی و انگلیسی 
نیز ترجمه شده که به صورت الکترونیک در پلتفرم های 
جهانی ارائه خواهد شد. بهادری نیا افزود: اگرچه تعدادی 
نسخه از این کتاب به صورت فیزیکی تهیه شده است اما 
هدف، فروش این کتاب به صورت الکترونیک و ای بوک 
است و قرار است به زودی روی پلتفرم های جهانی در 
بازار آمریکا و سپس در بازار روسیه و نمایشگاه های کتاب 
در این دو بازار ارائه شود؛ ضمن اینکه کتاب به صورت 
الکترونیک در بازار ایران نیز منتشر خواهد شد و درصدد 

ترجمه کتاب به زبان ژاپنی نیز هستیم.

عمومـی  کتابخانه هـای  کل  اداره 
اسـتان اصفهـان بـا همـکاری بنیـاد حفـظ 
و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس، مسـابقه 
اسـتانی کتابخوانـی از کتـاب »از تـو کجـا 
برگـزار  وکیلـی  معصومـه  نوشـته  گریـزم« 
قالب هـای  در  مسـابقه  ایـن  می نمایـد. 

چهـار گزینـه ای و داسـتانک نویسـی و در 
 سـامانه مسـابقات کتابخوانـی نهـاد بـه آدرس

www، ویـژه مخاطبـان  .samakpl .ir 
نوجـوان، جـوان و بزرگسـال تـا 4 تیرمـاه 1400 
برگزار می شـود. به 40 نفـر از برگزیـدگان به قید 

قرعـه جوایـز ارزنـده اهـدا خواهد شـد.

نویسنده کتاب »یک دوست ژاپنی در اصفهان« مطرح کرد:

 خیال بافی فانتزی و دوست داشتنی در یک اثر

با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی گرفت؛

برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب »از تو کجا گریزم«
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سالمت مالی ربطی به تعداد حساب های بانکی  
ندارد، بلکه مربوط به احساسات درونی فرد نسبت 
به پول و چگونگی تأثیر آن برسالمت روح وجسم 
است. دردوران همه گیری )کرونا( استرس مربوط 
به امور مالی افزایش یافته است.دستیابی به سالمت 
مالی، حتی در مواقع چالش برانگیز مالی نیز امکان 
پذیر است. کشف باورهای مربوط به پول می تواند 
به دستیابی به سالمت مالی کمک کند. بین تمام 
مشکالت جامعه از جمله همه گیری و ناآرامی های 
سیاسی، بدون شک، استرس به قدری زیاد است 
که فرار از آن کار دشواری ست. بسیاری ازافراد بین 
تمام این مشکالت، از مشکالت مالی بیشترین 

رنج را می برند. طبق یک گزارش برگرفته از انجمن 
روانشناسی آمریکا، پول منبع مهم استرس در 
زندگی 64 درصد ازآمریکایی ها است و 5۲ درصد 
افراد در دوران همه گیری کرونا، تأثیر مالی منفی 
را تجربه کرده اند. درحالی که تأثیر مستقیم استرس 
بر سالمت جسمی و روحی موضوعی آشکار و اثبات 
شده است، درک چگونگی تأثیر استرس بر سالمت 
مالی می تواند به مدیریت مشکل کمک کند. طبق 
گفته ناتال آستل، درمانگر و عضو هیئت مدیره 
انجمن مالی درمان، زمانی که در مورد پول یا از 
دست دادن شغل و بدهی ها نگرانی و استرس داریم، 
استرسمان بیشتر شده و در صورت داشتن مشکالت 

مربوط به سالمت روان ممکن است مشکل حادتر 
نیز شود. به گفته آستل، استرس در طول همه گیری 
بر نحوه مدیریت مالی تأثیر خواهد گذاشت. هر فردی 
بالخره نگرانی ها و استرس هایی دارد و هنگامی که 
احساس خطرمی کند واکنش اضطرابی بیش ازحد 
فعال می شود.این احساس می تواند طاقت فرسا 
باشد وباعث ایجاد اختالل درروند تصمیم گیری 
درست شود.به گفته آستل، برای حل این مشکل 
باید حتمًا علت و عالئم استرس مشخص شود.به 
گفته کریستینا کلنوتیک، معاون ارشد و رئیس برند 
وشریک استراتژیک درLaurel Road، سالمت 

مالی ربطی به ثروت ندارد.

پریسا جمدی
سرمقالـــه
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نماینده ادوار اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 رئیس جمهور درباره مباحث اقتصادی
و تورم به مردم توضیح بدهند

رییس پلیس راه اصفهان:

ضریب ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی 
استان رو به افزایش است

نماینده مردم فالورجان در مجلس:

انتظارات نماینده فالورجان از نتایج سفر آتی 
رئیس جمهور به اصفهان بسیار مهم است

2

2

استاد حسن مقیمی عکاس حیات وحشی در نمایشگاه »حیات وحش اصفهان« مطرح کرد:

عکاس حیات وحش
مفید مثل محیط بان

چهره روز

استانداراصفهانازمردمخواستارشد؛

 اعالم مطالبات از رئیس جمهور
 با سامانه ۱۱۱

6

استاندار اصفهان گفت: با سفر یک روزه رئیس جمهور به اصفهان، 
نند مطالبات خود را روزهای  شهروندان این استان می توا
چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت هشت تا ۲1 از طریق سامانه 

111 اعالم کنند.

بنیوز
صاح

منبع:

www.healthline.com/health-news/ways-to-improve-financial-wellness-during-challenging :منبع

 آگهى مزایده عمومى
شهردارى گلشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمتى از 
معادن گدار سرخ (بر اساس utm مشخص) جهت برداشت 
سنگ الشه فکى و پاکسازى محل از طریق انتشار آگهى مزایده 
عمومى با قیمت پایه پیشنهادى 150/000 ریال به ازاء هر تن 

اقدام نماید.
* لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید به منظور کســب 
اطالعات بیشتر به واحد عمران شهردارى مراجعه یا با شماره 

تلفن 57322222-031 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت ادارى 1401/3/30 

مى باشد.

نوبت  دوم

مصطفى محمودى-  شهردار گلشهرشناسه آگهى:1333546

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

   021 - 88016649     -  88356308

031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

اجالس سازندگان و معماران اصفهان، با تجلیل از انبوه سازان برتر پایان یافت. اجالس سازندگان و 
معماران اصفهان ۲4 و ۲5 خرداد در سالن همایش های سیتی سنتر برگزار شد.

رسول شجاعی / خبرگزاری ایمنا

عکس خبر

اجالسسازندگان
ومعماراناصفهان



در شـــهر

Isfahan News
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مشاور وزیر نیرو گفت: مباحث مربوط به 
حوضه آبریز زاینده رود و تامین حقابه های 
کشاورزی، اصلی ترین درخواست مردم 
اصفهان از رییس جمهور در سفر به این استان 

است.
مریم کارگر نجفی، در جریان برپایی میز 
خدمت وزارت نیرو در اصفهان در گفت و گو 
با ایرنا افزود: این درخواست ها از سوی مرکز 
ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری 
دریافت شده و در اختیار وزارت نیرو قرار 

گرفته است.
وی اضافه کرد: این درخواست ها از روزهای 
گذشته از مجاری مختلف مانند سامانه 
۱۱۱)سامانه ارتباطی دولت و مردم( دریافت 
و جمع آوری شده است ضمن اینکه امروز و 
فردا نیز هرگونه شکایت و درخواست مردم از 

طریق میز خدمت دریافت خواهد شد.
کارگر نجفی خاطرنشان کرد: همچنین 
با توجه به کمبود منابع آبی در استان، 
تخصیص آب صنعت و کشاورزی و نصب 
ُکنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز، دیگر 
درخواست های حوزه آب در استان را تشکیل 

می دهد.
مدیرل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت 
نیرو تصریح کرد: بیشترین درخواست ها در 
حوزه برق استان نیز واگذاری انشعابات برق 
به نواحی خارج از محدوده، ساختمان های 
شهری فاقد مجوزهای الزم و زمین های 

کشاورزی بدون مجوز است.
وی اضافه کرد: میز خدمت وزارت نیرو در 
استان اصفهان با محوریت شرکت های آب 
منطقه ای، برق منطقه ای، آب و فاضالب، 
نیروگاه ها و دیگر شرکت های مرتبط امروز 
تشکیل شده است و تا فردا عصر ادامه خواهد 
یافت. به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسی رییس جمهور کشورمان قرار است به 
همراه جمعی از وزرا، فردا پنجشنبه به استان 

اصفهان سفر کند.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای 
را در نیم  قرن اخیر سپری می کند بطوریکه 
زاینده رود که با طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر، 
بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران 
به شمار می رود، در ۲ دهه اخیر از سد »َچم 
آسمان« در شهرستان لنجان واقع در غرب 
استان تا تاالب گاوخونی بدفعات خشک 

شده است.
حقابه یا حق آب در قانون، به حقوق هر فرد 

برای استفاده از منابع آب اطالق می شود.
حقابه محیط زیست و کشاورزی استان 
اصفهان حدود یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون 

مترمکعب است.
در سال های اخیر بدلیل اجرای طرح های 
انتقال آب از حوضه آبریز زاینده رود به دیگر 
مناطق  و برداشت های غیرقانونی که 
سبب خشکی این رودخانه شده، تخصیص 
حقابه ها بدرستی صورت نگرفته که در نتیجه 
آن کشت و کار کشاورزان و تداوم حیات 
پهنه های زیست محیطی استان مانند تاالب 
بین المللی گاوخونی با چالش هایی روبه رو 

شده است. 

زاینده رود، اصلی ترین 
ُمطالبه مردم اصفهان از 

رییس جمهور 

مشاور وزیر نیرو مطرح کرد:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان 
از اعتبارات سفر رئیس جمهوردرحوزه 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
مصوب شده است. محمدعلی کاظمی با 
اشاره به خشکسالی های متوالی در استان 
اصفهان، یکی از راهکارهای اساسی 
جهت کنترل و مهار سیالب ها، تغذیه 
آب های زیرزمینی، قنات ها و چاه ها را 
اجرای پروژه های آبخیزداری دانست و 
اظهار کرد: از سنوات گذشته در سطح 
استان حدود ۲.۵ میلیارد مطالعات آماده 
اجرا بیشتر در حوزه مهار سیالب ها و 
تغذیه سفره های زیرزمینی وجود دارد 
که با تخصیص اعتبارات موردنیاز، 
پیش بینی اجرای تمام طرح های استان 

در شهرستان ها عملیاتی خواهد شد.
وی درباره اینکه طی سنوات گذشته از 
محل صندوق توسعه ملی برای اجرای 
طرح های آبخیزداری استان اصفهان 
اعتبارات الزم اختصاص یافته بود، افزود: 
در سال گذشته از این صندوق برای 
اجرای پروژه های آبخیزداری و منابع 
طبیعی استان اعتبارات الزم لحاظ نشده 

است.

• ابالغ ۴۲ میلیارد تومان از محل 
ردیف درآمد عمومی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان، پیرامون اینکه چند ردیف از 
اعتبارات ملی و استانی در موضوعات 
آبخیزداری و اجرای عملیات داشته ایم، 
تصریح کرد: تاکنون از اعتبارات ۱۴۰۰ 
منابع طبیعی، از محل درآمد عمومی 
و تملک سرمایه ای سازمان مدیریت 
حدود ۴۲ میلیارد تومان برای استان ابالغ 
شده است که پروژه های آن از طریق 
برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور اجرایی 
می شود. وی با اشاره به اینکه برای تأمین 
اعتبارات طرح های آبخیزداری از محل 
ردیف های محرویت زدایی قرارگاه امام 
حسن مجتبی )ع( هم پیگیرهای الزم 
انجام شده است، افزود: پیشنهاد ما برای 
اجرای این پروژه ها حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان است اما هنوز تخصیص این 
میزان اعتبارات قطعیت نیافته و ابالغ 

نشده است.
کاظمی یکی دیگر از منابع تأمین 
اعتبارات پروژه های آبخیزداری را محل 
ردیف های بودجه سازمان جنگل ها 
مطرح کرد و گفت: این اعتبارات از 

پایتخت در حال پیگیری است اما کاماًل 
مشخص نیست چه میزان اعتبار برای 

پروژه ها در نظر گرفته می شود.
وی بـا تاکید بر اینکه در قالب پیشـنهاد 
اعتبـارات سـفر رئیس جمهـوری بـه 
اسـتان اصفهـان تاکنـون ۲۵۰ میلیارد 
تومـان آن بـرای اجـرای پروژه هـای 
آبخیـزداری تصویـب شـده اسـت، 
خاطرنشـان کرد: از اعتبارات سـفر هم 
پیشـنهاد ما برای اجـرای ایـن طرح ها 
۳۰۰ میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه 
با مصـوب شـدن ۲۵۰ میلیـارد تومان 
آن، امیدواریـم بـا قطعیـت در سـفر 
ریاسـت جمهوری بـه اصفهـان ایـن 

طرح هـا عملیاتـی شـود.
• تکمیل پروژه های نیمه تمام در 

سال ۱۴۰۱
مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیـزداری 
اینکـه  دربـاره  اصفهـان  اسـتان 
طرح هـای جدید آبخیـزداری در سـال 
۱۴۰۱ براساس میزان تخصیص اعتبار 
در حوزه هـای اولویـت دار اسـتان اجـرا 
می شـود، اظهـار کـرد: درحال حاضـر 
نمی توان تعـداد پروژه هـا را تعیین کرد 
زیرا به میزان تخصیص اعتبار بسـتگی 

دارد. وی افزود: طرح هـای آبخیزداری 
در بیشـتر مناطـق اسـتان اصفهـان با 
اولویـت نواحـی مسـتعد وقوع سـیل و 
سـیالب اجرایی خواهد شـد تا خطرات 
ناشـی از ایـن پدیده بـه حداقل برسـد.

کاظمـی بـا اشـاره بـه طرح هـای 
جدیـد آبخیـزداری در سـال ۱۴۰۱، 
گفـت: هم اکنـون عملیـات پروژه های 
آبخیـزداری شهرسـتان کوهپایـه، 
تودشـک و روسـتای بقم اردسـتان در 
حـال اجراسـت، همچنیـن طرح های 
شهرسـتان فریدون شـهر در بخـش 
سـرداب آغـاز شـده و مابقـی درحـال 
برگزاری مناقصـه و انتخـاب پیمانکار 

اسـت.
پروژه هـای  اینکـه  پیرامـون  وی 
نیمه تمـام این حـوزه نیـز باید امسـال 
در  تکمیـل شـود، تصریـح کـرد: 
مصوبات سـفر ریاست جمهوری بیشتر 
پروژه هـای نیمه تمـام در حـال اجـرا از 
سـنوات گذشـته اعـم از کنترل مسـیر 
سـیالب ها، رودخانـه و آبخیـزداری را 
اعالم کردیم کـه با تصویـب اعتبارات 
طـی سـال جـاری بـه پایـان خواهـد 

رسـید.

فرونشست  تداوم  کاهش   •
اجرای  با  اصفهان  در  زمین 

پروژه های آبخیزداری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به اینکه افزایش 
پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری به 
حفظ خاک و توسعه منابع طبیعی کمک 
می کند، گفت: هدایت درست آب های 
سطحی و روان آب ها در مواقع بارندگی 
به ویژه در مناطق بیابانی مستعد بروز 
سیل، ازجمله ضروریاتی است که باعث 
می شود زمین های کشاورزی و منازل 
مسکونی پایین دست مناطق پربارش 

دچار آسیب نشوند.
وی با تاکید بر اینکه شتاب در عملیات 
توسعه  به  آبخیزداری  پروژه های 
طرح های زیرساختی و زیربنایی کمک 
می کند، اظهار کرد: اجرای این طرح ها 
با اهداف مهم ایجاد بندهای سنگی و 
خاکی جهت کنترل و مهار سیالب ها 
طی بارش های کوتاه مدت و سیل آسا، 
همچنین افت شدید تغذیه سفره های 
آب های زیرزمینی با تداوم برداشت های 
بی رویه دنبال می شود که اجرای به 
موقع آن ها در روند نفوذپذیری و تغذیه 

منابع آبی و آبخوان ها بسیار تأثیرگذار 
خواهد بود.

کاظمی اضافه کرد: اجرای طرح های 
آبخیزداری با هدف حفظ آب، خاک و 
کنترل سیالب و استحصال روان آب های 
سطحی برای تغذیه سفره های آب 
زیرزمینی و پیشگیری از خسارت سیل 
به تأسیسات زیربنایی، مناطق مسکونی، 
باغات، مزارع کشاورزی و قنوات و 
چاه ها است. وی یکی از دالیل اصلی 
فرونشست زمین در دشت های استان را 
برداشت های بی رویه منابع آبی و تخلیه 
سفره های زیرزمینی برشمرد و خاطر 
نشان کرد: بدون شک اجرای پروژه های 
آبخیزداری با هدف تغذیه آبخوان ها نه 
تنها تداوم سرعت فرونشست زمین 
در دشت ها و شهرستان های استان را 
می کاهد بلکه سبب تغذیه چاه ها و قنوات 

خواهد شد.
کاظمی افزود: سیالب و باران های 
سیل آسا ازجمله بالیای طبیعی است که 
نتیجه ای جز فرسایش خاک و کاهش 
محصوالت کشاورزی ندارد، اما با اجرای 
طرح های آبخیزداری می توان مانع این 

اثرات مخرب شد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

۲۵۰ میلیارد تومان ازاعتبارات سفررئیس جمهوردرحوزه آبخیزداری مصوب شد

حجت االسالم احمد سالک در گفت وگو با ایسنا درباره اولویت های اصفهان 
در سفر آتی رئیس جمهور به این استان، با تأکید بر اینکه مشکل اساسی برای 
استان اصفهان، موضع آب است، ادامه داد: مسئله آب و رودخانه زاینده رود، 
حیات اصفهانی ها است، اگر رودخانه تبدیل به مرده خانه بشود حیات مردم 
گرفته می شود، دولت باید تالش کند همیشه آب ولو ۳۰ میلیون متر مکعب 
هم، کِف رودخانه جاری باشد، این تدبیر می خواهد، تدبیر آن هم انتقال آب 
حوضه به حوضه است، آقای رییسی باید بر اساس مصوبات ۹ گانه شورای 

عالی آب عمل کند و به قانون اساسی تکیه بزند.
نماینده ادوار اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر طرح انتقال آب 
بهشت آباد، تصریح کرد: بهشت آباد می تواند ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب برای 
چهارمحال و بختیاری و ۲۵۰ میلیون متر مکعب برای اصفهان بیاورد، اگر 
چه جمعیت استان اصفهان به مراتب از جمعیت استان همجوار بیشتر است.

سالک در این باره اضافه کرد: طرح انتقال آِب بهشت آباد، برای کرمان و یزد و 
رفسنجان هم می تواند آوردهایی داشته باشد، یعنی دستاورد این طرِح انتقال 
آب، پس از حدود ۲۰ سال، برای چند استان چیزی بالغ بر ۷۵۰ میلیون متر 

مکعب است و باید اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه آب نباید سیاسی شود، گفت: آب حق همه ملت ایران 
است، و تنها تدبیری که دولت درباره آب می تواند انجام دهد هم بازگشت به 
همان مصوبات قانونی شورای عالی آب است، از طرف دیگر طرح تونل سوم 
هم باید از حالت پمپاژ به حالت طبیعی بازگردد، چون این طرح قرار بود تأمین 

کننده آب شرب پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت اصفهان باشد.
وی بـه سـخنرانی اخیـر نماینـده بـن - بروجـن دربـاره آب و پروژه هـای 
آب رسـانی اشـاره کـرد و گفـت: سـخنرانی ایـن نماینـده مـن را مقداری 
نگـران کـرد، ایشـان می گفـت فرونشسـت در اصفهـان ارتباطـی بـه 
طرح هـای انتقـال آب در چهارمحـال و بختیـاری نـدارد در حالـی که من 

می گویـم ربـط دارد.
سالک اضافه کرد: وقتی آب در زیر زمین جریان نداشته باشد و حتی چاه ها 
هم پر آب نباشد، نشست زمین طبیعی است، مسئله فرونشست نه فقط برای 
استان، بلکه برای استان های هم جوار هم موضوعی حیاتی و چالشی جدی 
است؛ ضمن اینکه طرح بن -  بروجن باید از منابع درون استانی خود چهار 

محال و بختیاری تأمین شود.
رئیس جمهور، اصفهان را قطب شرکت های دانش بنیان کشور معرفی کند. 
این فعال سیاسی اصول گرا با طرح این انتظار که اصفهان از سوی رئیس 
جمهور باید به عنوان قطب شرکت های دانش بنیان کشور معرفی شود، ادامه 
داد: کشاورزی با تکیه بر شرکت ها و حرکت های دانش بنیان باید در اصفهان 
توسعه پیدا کند، رئیس جمهور باید در سفر آتی خود به استان، این مطلب را 
اعالم کند، اصفهان می تواند به عنوان قطب شرکت های دانش بنیان به ویژه 
در حوزه کشاورزی انتخاب شود چون سند قطب کشاورزی در دانش بنیان 

نیز برای اصفهان موجود است.
سالک اصفهان را استانی صنعتی قلمداد کرد و افزود: اصفهان، قطب صنعت 
کشور است، باید رفع موانع تولید ملی اتفاق بیفتد، اگر روی تولید محکم 
بایستیم، پاسخ همه مطالب گرانی و تورم را خواهیم داد، باید نقدینگی به 
سمت تولید بیاید، تولید استان قدرت رقابت جهانی دارد و باید به این مسئله 

توجه جدی شود.
• رئیس جمهور تضمین بدهد که قطار سریع السیر تهران- 

اصفهان انجام می شود
نماینـده ادوار اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی درباره برخـی دیگر از 
پروژه های بر زمیـن مانده در اصفهان گفت: قطار سـریع السـیر اصفهان-

تهـران بایـد هر چـه سـریع تر به نتیجـه برسـد، ۸۰ درصـد پیشـرفت این 
پـروژه صورت گرفتـه و تنها کافی اسـت کـه پـروژه ادامه یافتـه و تکمیل 
شـود، دولت و مجموعـه مدیریت اسـتان بایـد بـا تفکراتی کـه می گویند 
پرژه بایـد متوقف شـود مقابلـه کننـد، و رئیـس جمهور نیـز باید بـه مردم 

تضمیـن بدهد کـه این قطـار سریع السـیر حتمـاً انجام می شـود.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره مشکل دیگر اصفهان ادامه داد: بحث دیگر 
همین موضوع عزل و نصب ها در اصفهان است، اصفهان قدرت تولید مدیران 

سطح کشوری را دارد و نباید در استان ضعف مدیریتی وجود داشته باشد.
• رئیس جمهور تصمیم شان درباره حجاب را در اصفهان 

اعالم کند
وی البتـه وجود مشـکالت فرهنگی در جامعـه را دغدغه دیگـر همه مردم 
خواند و تاکید کـرد: امروز بین فرهنـگ والیت و قرآن و عتـرت با فرهنگ 
تحمیلـی فضـای مجـازی شـکاف افتـاده اسـت، بایـد ایـن شـکاف کم 
شـود و برای آن هـم یک عـزم ملی نیاز اسـت. رهبـری فرمودند دشـمن 
هویت زدایـی را در دسـتور کار خود قـرار داده و باید جلوی آن گرفته شـود، 
در ایـن مـورد هفت یا هشـت توصیـه ای کـه رهبـری کردند بایـد محقق 
شود و تدبیر مسـئله هم از طریق مصوبات شـورای عالی انقالب فرهنگی 

که بایـد به عنوان قرارگاه فرهنگی کشـور شـناخته شـود، میسـر اسـت.
سالک خاطر نشان کرد: سبک زندگی غربی از طریق محبت به سگ و حیوان 
به جای فرزند و بزرگ ترها در حال گسترش است، و این جای نگرانی شدید 
دارد، در اصفهان بی حجابی و بدحجابی و بی بند و باری مردم را ناراحت 
می کند، و این نیاز به عزم ملی رئیس جمهور دارد تا تصمیم کشوری خود در 

این زمینه را در اصفهان اعالم کند.

نماینــده ادوار اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: رئیــس جمهــور بایــد در درجــه 
اول در اصفهــان، توضیحــات منطقــی بــرای 
ــردم  ــه و م ــه جامع ــورم ب ــادی و ت ــث اقتص مباح
بدهنــد، زیــرا دشــمن از این مســئله سواســتفاده 
ــد، اگــر تشــریح ایــن جراحــی اقتصــادی  می کن
بــرای مــردم بــه درســتی صــورت بگیــرد، مانــع 

ــود. ــه می ش ــبهات در جامع ــی ش برخ

رئیس جمهور درباره 
مباحث اقتصادی و تورم به 

مردم توضیح بدهند

نماینده ادوار اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

گفت و گو

اخبـار اصفهـان  اسـتاد حسـن 
مقیمی عکاس حیات وحشـی اسـت 
کـه بـا عکس هـای خـود جاذبه های 
زیسـتی اسـتان اصفهان را به نمایش 
گذاشته است و معتقد است: عکاسان 
حیـات وحـش نیـز می تواننـد ماننـد 
محیط بانـان برای حفاظـت از محیط 
زیسـت و حیـات وحش مفید باشـند.

نمایشـگاه »حیات وحـش اصفهان« 
با حضوربرخـی از عکاسـان و فعاالن 
محیـط زیسـت در گالـری گلسـتان 
حـوزه هنـری اسـتان اصفهـان واقع 
در خیابـان اسـتانداری، گذر سـعدی، 
عمارت تاریخی سـعدی افتتاح شـد.

آییـن گشـایش ایـن نمایشـگاه بـا 
حضـور اسـتاد حسـن مقیمـی، دکتر 
احمدنـوری رئیـس حـوزه هنـری 
اسـتان اصفهان، مجتبی شاهمرادی 
معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان 
ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
شـهرداری اصفهـان، دکتـر سـعید 
یوسـف پور فرمانـده یـگان حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان، 
انتخابـی نویسـنده  الـه  حشـمت 
و فعـال محیـط زیسـت در میـان 
جمعـی از عالقـه منـدان بـا اجـرای 
نفیسـه حاجاتی روزنامه نـگار و فعال 

گردشـگری برگـزار شـد.
در ایـن آییـن که بـه مناسـبت هفته 
محیـط زیسـت برگـزار شـده بـود، 
دکتـر سـعید یوسـف پـور فرمانـده 
یگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
اصفهـان گفـت: عـالوه بـر هنـر 
عکاسـی، عکاسـی حیات وحش نیاز 
به صبـر و حوصله و داشـتن شـرایط 

فیزیکـی و روحیـه مناسـب دارد.
وی افـزود: اسـتان اصفهـان علیرغم 
تصوری کـه در بیـرون از آن هسـت 
دارای تنـوع گیاهی و جانـوری زیادی 
اسـت، و دارای ۴ پارک ملی و چندین 
منطقـه حفاظـت شـده و ۱۱ منطقـه 
شـکار ممنوع اسـت کـه حفاظـت از 
تمامـی ایـن مناطـق برعهـده تعداد 
محـدودی محیـط بـان اسـت و از 

ایـن منظر کـه هنـر می توانـد کمک 
حـال و یاریگـر محیط زیسـت باشـد 
مـا بـه کمـک ارگان هـای فرهنگی 
هنری مانند حوزه هنـری و همچنین 
هنرمنـدان اسـتان بـرای حفاظـت از 

محیـط زیسـت نیازمندیم.
یوسـف پور بـا اشـاره بـه لـزوم حفظ 
ذخایر تنـوع ژنتیکی اسـتان اصفهان 
مانند قوچ اصفهان، ماهـی گورخری 
اصفهـان و دو هـزار گونـه گیاهی که 
در اسـتان اصفهـان دیـده می شـود 
خاطرنشـان کـرد: امیدواریـم بتوانیم 
از ظرفیـت تمامـی هنرمنـدان برای 
حفظ حیات وحش اصفهان اسـتفاده 
کنیـم تـا شـرمنده نسـلهای بعـدی 

کشور نشـویم.
• باید طبیعت را بـرای زندگی 

بهتر حفـظ کنیم
در ادامه اسـتاد حسـن مقیمی عکاس 
حیات وحش اسـتان اصفهـان گفت: 
اصفهـان نگین هنـر ایران و بخشـی 
از بشـریت اسـت و خالصـه کـردن 
اصفهـان در آثـار تاریخـی و ابنیـه به 
جـای مانـده از گذشـته ظلم بـه این 

اسـتان است.
وی افـزود: در کنار میـراث فرهنگی و 
آثار تاریخی اصفهـان بخش دیگری 
در این اسـتان برای دیدن وجـود دارد 
کـه همـان محیـط زیسـت و میراث 
زیسـتی اسـتان اسـت که بیش از دو 

میلیون سـال قدمـت دارد.
این هنرمند عکاس با اشـاره به اینکه 
بسیاری از عکاسان صاحب نام کشور 
از ابنیـه فرهنگـی و میـراث تاریخـی 
اصفهـان عکاسـی کرده انـد از آنهـا 
خواسـت که میراث زیسـتی اصفهان 

را نیـز مورد توجـه قـرار دهند.
وی خاطرنشـان کـرد: عکاسـی را بـا 
طبیعت و عکاسی از اشـیا آغاز کرده ام 
و به صورت تفننـی از طبیعت عکس 
می گرفتـم و زمانـی کـه بـا یکـی 
از دوسـتان محیـط زیسـت بـه کاله 
قاضـی رفتـم بـرای همیشـه دچـار 
جاذبه عکاسـی از حیات وحش شدم.

وی همچنین چاپ شدن عکس هایش 
در روزنامه همشهری و نوشتن مقاله در 
مورد محیط زیست را یکی از عوامل 
تشویق برای عکاسی حیات وحش بیان 
کرد و گفت: سفرهای اتفاقی من کم 
کم تبدیل به دغدغه حیات وحش برای 
من شد و خوشحالم که در بحث هایی 
وارد شدم که کمتر کسی در آن ورود 
می کند، مباحثی مانند زاینده رود، حیات 
وحش و عشایر بخش مغفول مانده در 
استان بودند که بر روی آنها کار کردیم.

وی آرامشـی را کـه طبیعـت بـه او 
می دهد مـزد عکاسـی خـود از حیات 
وحـش دانسـت و گفـت: انسـان هم 
یـک گونـه جانـوری بـوده اسـت که 
متاسـفانه شـتابناک از طبیعت فاصله 
گرفته و بـا ابزار تخریب مـدرن باعث 
نابـودی طبیعت شـده اسـت. نابودی 
هر یـک از گونه هـای حیـات وحش 
یک حفـره در محیـط زیسـت ایجاد 

می کنـد.
مقیمی افزود: طبیعت هوشـمند است 
و مـا اشـرف مخلوقـات هسـتیم و به 
اشـتباه بـه خودمـان حـق می دهیـم 
دیگـر موجـودات طبیعـت را از بیـن 

ببریـم، در حالیکه تنهـا راه ما تلطیف 
نگاه مان نسـبت بـه دیگـر موجودات 
اسـت، اگر ابـزار را از ما بگیرنـد و ما را 
در طبیعـت رها کننـد از کوچک ترین 
موجودات طبیعت ضعیف ترهسـتیم.

عـکاس برجسـته حیـات وحـش 
اصفهان تاکید کرد: درعکاسی حیات 
وحش صرفـاً بلد بودن عکاسـی مهم 
نیست شـما باید نسـبت به طبیعت و 
خطـرات و ویژگی های آن آشـنایی و 

اطالعـات کافی داشـته باشـید.
سپس حشـمت اهلل انتخابی نویسنده 
و فعـال محیـط زیسـت بـا اشـاره به 
اینکه در مورد حفـظ ارزش گونه های 
مختلـف زیسـتی بسـیار کـم اطالع 
هسـتیم تصریح کـرد: اسـاس و پایه 
تنوع زیسـتی دانه ریزها هسـتند مثل 
حشـرات و نبایـد تنهـا به موجـودات 

بزرگـی مثـل قوچ هـا توجـه کرد.
وی همچنیـن توجه بـه هنر بـه ویژه 
هنر عکاسـی را برای جلب نظر مردم 
به لـزوم حفظ حیات وحـش ضروری 
دانسـت و افـزود: عکـس بیشـتر از 
اسـلحه می توانـد از محیـط زیسـت 
حفاظت کنـد، و آنچه می توانـد تنوع 

زیسـتی را حفظ کند عشـق به محیط 
زیسـت و موجـودات حیـات وحـش 
اسـت و همین امـر باعث شـده آقای 
مقیمی با شـرایط دشـوار به عکاسـی 

در ایـن زمینه بپـردازد.
در پایان این مراسم از استاد حسن 
مقیمی با حضور مجتبی شاهمرادی 
سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
شهرداری اصفهان، احمدنوری رئیس 
حوزه هنری استان اصفهان و حشمت 

اهلل انتخابی تقدیر به عمل آمد.
گفتنـی اسـت، نمایشـگاه »حیـات 
وحـش اصفهـان« شـامل ۴۰ قطعه 
عکـس )۵ قطعه عکـس از گونه های 
زیسـتی مخصـوص اصفهـان(، ۳۵ 
قطعه عکـس ۵۰ در ۷۰ از پارک های 
ملـی و مناطـق حفاظـت شـده از آثار 
استاد حسن مقیمی از روز دوشنبه ۲۳ 
خردادمـاه لغایـت 6 تیرمـاه در گالری 
گلسـتان حوزه هنری اصفهان جهت 
بازدید عموم دایرخواهد بود، سـاعات 
بازدید از این نمایشـگاه همـه روزه به 
غیـر از ایـام تعطیـل از سـاعت ۱6 تا 

۲۰ اسـت.

عکاس حیات وحش مفید مثل محیط بان
استاد حسن مقیمی عکاس حیات وحشی در نمایشگاه »حیات وحش اصفهان« مطرح کرد:
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مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان گفت: بالغ بر ۲۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در استان 
وجود دارد که امیدواریم بخش قابل توجهی از آنها در سفر رییس جمهور به اصفهان به 
سرانجام برسد. جواد محمدی، در جریان برپایی میز ارتباطات مردمی وزارت ورزش و 
جوانان در اصفهان در گفت و گو با ایرنا افزود: درصد پیشرفت این طرح ها که در نقاط 
مختلف استان قرار دارد متفاوت است و کمبود تسهیالت در سال های گذشته، دلیل 

به اتمام نرسیدن آنها محسوب می شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با نگاه ویژه دولتمردان در سفر به استان شاهد تخصیص 

اعتبار برای این طرح ها و در نهایت تکمیل آنها باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان در باره میز خدمت وزارت ورزش و جوانان در اصفهان اظهار 
داشت: این میز با حضور سیدمحمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
و عباسعلی اکبری مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات 
وزارت ورزش و جوانان مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان مستقر شده است.

محمدی تصریح کرد: هدف از این اقدام دریافت شکایات، درخواست ها و 
تصمیم گیری و برنامه ریزی برای رفع مشکالت ورزشی استان است.

وی افزود: میز ارتباطات مردمی وزارت ورزش و جوانان در اصفهان تا فردا پنجشنبه در 
اداره کل واقع در خیابان آبشار سوم برپا خواهد بود. مدیرکل ورزش و جوانان تصریح 

کرد: قرار است وزیر ورزش و جوانان بعنوان نماینده تام االختیار رییس جمهور، فردا 
به شهرستان سمیرم در جنوب استان سفر کند. به گزارش ایرنا، آیت اهلل سیدابراهیم 
رییسی رییس جمهور کشورمان قرار است به همراه جمعی از وزیران، فردا پنجشنبه 
به استان اصفهان سفر کند.  به گزارش ایرنا، سرانه فضای ورزشی در استان اصفهان 
از ۴6 صدم مترمربع به ۵۰ صدم مترمربع )نیم مترمربع( رسیده است، به این معنا که 

هر نفر در استان نیم مترمربع فضای ورزشی در اختیار دارد.
استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج میلیون و ۳۰۰ نفر جمعیت، حدود ۳۷۵ 

هزار ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه دارد.

۲۰۰ طرح نیمه تمام 
ورزشی در استان 

اصفهان وجود دارد

 مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

مراسم تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج رسانه اصفهان با 
حضور جمعی از مسئوالن در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان 
برگزار شد. طی مراسمی با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، محسن شکیب فرد به عنوان 
مسئول جدید سازمان بسیج رسانه اصفهان معرفی و از خدمات 

رضا صفری تقدیر شد.
مسئول سابق سازمان بسیج رسانه سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان در این مراسم با بیان اینکه بسیج رسانه آخرین قشری 
بود که در بسیج شکل گرفت، افزود: امروز یکی از موثرترین اقشار 

بسیج، همین بسیج رسانه است.

رضا صفری خطاب به اهالی خبر و رسانه بیان داشت: در یک 
جنگ ادراکی و شناختی قرار داریم که افسران این جنگ شما 
هستید؛ اگر به موقع و به هنگام عمل کنیم پیروز این جنگ خواهیم 
بود. وی ادامه داد: اگر امروز مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 
انقالب می فرمایند که باید حصر تبلیغاتی را بشکنید، شما پیش 

قراول و طالیه دار این امر هستید.
در ادامه محسن شکیب فرد مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: تالش می کنیم در 
جهت مقابله با توطئه دشمن در جنگ رسانه ای که از دغدغه های 

مهم رهبری است، گام برداریم.

همچنین سرهنگ عمومهدی معاونت هماهنگ کننده سپاه 
صاحب الزمان در در مراسم تکریم و معارفه مسئول جدید سازمان 
بسیج رسانه اصفهان گفت: ایران برای عزت خود انقالب کرد و 
در حال حاضر در همه چیز تحریم هستیم به جز در زمینه های 
ماهواره ای که تعداد آنها را برای کشور ما افزایش داده اند و عدم 
تحریم در این زمینه به خاطر جنگ فرهنگی بر علیه کشورمان 

بوده است.
گفتنی است؛ در این مراسم از اقدامات رضا صفری تقدیر و محسن 
شکیب فرد به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج رسانه استان 

اصفهان معرفی شد.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان اصفهان معرفی شد
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شهرستان

Isfahan News

کلیسـای ارتدوکس روسـتای غرغن، 
دسـتکند روسـتای موغان و قبرستان 
ارامنـه روسـتای نماگـرد سـه جاذبـه 
شهرسـتان  فرهنگـی  و  تاریخـی 
فریـدن اسـت که گردشـگران زیادی 
را می توانـد در صـورت توجـه بیشـتر 

جـذب خـود کند.
از جاذبه های گردشـگری شهرسـتان 
تاریخـی  کلیسـاهای  وجـود  فریـدن 
ایـن  مختلـف  نقـاط  در  کـه  اسـت 
جملـه  از  دارد.  وجـود  شهرسـتان 
کلیسـای  دیدنـی  کلیسـاهای  ایـن 
 ۲۰ در  غرغـن  روسـتای  ارتدوکـس 
کیلومتـری مرکـز شهرسـتان فریدن 

اسـت.
رئیـس  بـه گفتـه محمـود سـلیمی، 
شهرسـتان  فرهنگـی  میـراث  اداره 
دوره  بـه  متعلـق  بنـا  ایـن  فریـدن 
صفویـه بـوده کـه به شـماره ۱۹۸۶۲ 
در تاریـخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ در فهرسـت 
آثـار ملـی ثبت شـده و در حال حاضر 
مسـیحیان مراسـم مذهبی خود را در 

ایـن مـکان انجـام می دهنـد.
این کلیسـا در سـال های اخیر توسـط 
میـراث فرهنگـی مرمت شـده و این 
 ۱۲ دارای  حاضـر  حـال  در  کلیسـا 
سـتون و سـه بخـش شـامل سـالن 
االقـداس  قـدس  و  قـدس  اصلـی، 

. ست ا
شهرسـتان  جاذبه هـای  دیگـر  از 
فریـدن وجـود دسـتکندهایی در دل 
زمین اسـت. دسـتکندهای روسـتای 
مرکـز  کیلومتـری   ۲۵ در  موغـان 
قدیـم  در  و  شـده  واقـع  شهرسـتان 
بـرای مقابله با شـرایط جـوی منطقه 
)سرمای شـدید( و پناهگاهی در برابر 
حمله دشـمنان اسـتفاده می شـد و در 
فصـول گـرم سـال مـکان خنـک و 
امنـی بـرای نگهـداری احشـام بـوده 
اسـت. ایـن دسـتکند در ۴ طبقه و در 
مسـاحت ۳۰۰۰ مترمربع دارای راهرو 
طویـل ورودی اصلـی، حجره هـا یـا 

چپی هـا و چـاه آب اسـت.
روسـتاهای  در کل  دسـتکندها  ایـن 
شهرسـتان پراکنـده هسـتند و اکثـراً 
متعلـق بـه دوره صفویـه هسـتند که 
بـه گفته رئیـس اداره میراث فرهنگی 
شهرسـتان فریدن تالش بـرای ثبت 
ملـی ایـن دسـتکندها در حـال انجام 

ست. ا
جاذبه هـای  از  دیگـر  یکـی 
فریـدن  شهرسـتان  گردشـگری 
وجـود قبرسـتان های ارامنـه در نقاط 
مختلـف ایـن شهرسـتان اسـت کـه 
قدمـت ایـن قبرسـتان ها بـه ۴۰۰ تـا 

می گـردد. بـاز  قبـل  سـال   ۵۰۰
اکثـر روسـتاهای فریـدن در گذشـته 
ارمنی نشـین بودنـد کـه شـغل اصلی 
آنهـا کشـاورزی بـود کـه بـه مـرور 
ایـن شهرسـتان مهاجـرت  از  زمـان 
تعـداد  حاضـر  حـال  در  و  کردنـد 
معـدودی خانـواده ارمنـی در فریـدن 

سـاکن هسـتند.
بـه همین علـت قبرسـتان های ارامنه 
کـه  دارد  وجـود  روسـتاها  اکثـر  در 
بزرگ تریـن آنهـا قبرسـتان روسـتای 
سـنگ  دارای  کـه  اسـت  نماگـرد 
قبرهـای کوچـک و بزرگ چنـد ُتنی 
اسـت کـه روی آنها اسـامی، سـن و 
تاریـخ وفات افـراد حک شـده. قبرها 
مـوازی  به صـورت  خانوادگـی  بعضـًا 
در کنـار یکدیگـر بـا یک سـنگ قبر 

مشـترک بـزرگ دیـده می شـود.
کـه  بـوده  شـایع  گذشـته  در  چـون 
زیـوراالت  اجسـاد  کنـار  در  ارامنـه 
در  می کننـد  خـاک  نیـز  را  طـال  و 
سـال های گذشـته ایـن قبرسـتان ها 
قـرار  سـارقان  دسـتبرد  مـورد 
می گرفتـه اسـت کـه در مشـاهداتی 
کـه از قبرسـتان نماگرد داشـتیم آثار 
ایـن دسـتبردها در کنار قبور مشـهود 
بـود بـه طـوری کـه اسـتخوان یکی 
از اجسـاد از خـاک بیـرون آمـده بود.

سـلیمی، رئیس اداره میراث فرهنگی 
شهرسـتان فریـدن به ایسـنا بـا بیان 
اینکـه قدمـت ایـن قبرسـتان ها بـه 
گفـت:  می گـردد،  بـر  صفویـه  دوره 
پرونـده ثبتـی ایـن قبرسـتان در حال 

تکمیل و ارسـال اسـت.

 سه جاذبه تاریخی فریدن
در غبار فراموشی

کلیسای ارتدوکِس روستای 
غرغن شهرستان فریدن

گزارش خبری

ISFAHAN
N E W S

مطالبـه  مهم تریـن  گفـت:  فریدونشـهر  فرمانـدار 
زیرسـاخت های  توسـعه  فریدونشـهر  شهرسـتان 
شـهری و روسـتایی اسـت که در سـفر رئیس جمهور 
به طـور جـدی ایـن مطالبـات را مطـرح می کنیـم.

دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  صفـا  محمدجـواد 
مهم تریـن مطالبات شهرسـتان فریدونشـهر در سـفر 
آتـی رئیس جمهـور به اسـتان اصفهـان، اظهـار کرد: 
یـک سـری مطالبـات در حـوزه شـهری داریـم کـه 
مهم تریـن مشـکل شهرسـتان در ایـن بخـش نبـود 
کنارگـذر و کمربنـدی اسـت و مسـیر مواصالتـی ۸۰ 
روسـتا از مرکـز شـهر فریدونشـهر می گـذرد و عبـور 
کامیون هـا بـرای شـهروندان مشـکالت زیـادی را 

ایجـاد می کنـد و سـبب نارضایتـی شـده اسـت.
وی افـزود: از طـرف دیگـر شـهر فریدونشـهر فاقـد 
سیسـتم فاضـالب اسـت و بـا وجـود پیگیری هایـی 
که در ۲۰ سـال گذشـته برای رفع این مشـکل شـده 
هنوز این مهم به ثمر نرسـیده اسـت و تنها قسـمتی 
از شـبکه لوله گـذاری فاضـالب انجـام شـده و مابقی 
مانـده کـه تکمیـل آن نیازمنـد بودجـه ۳۰۰ میلیـارد 
تومانـی اسـت که بـا وجـود پیگیری های انجام شـده 
مجـوز مـاده ۲۳ کـه ردیـف بودجه به شـکل ملی به 
آن تعلـق می گیـرد صـادر نشـد چراکه این اسـتدالل 
را می کننـد که شـهرهای زیـر ۲۵ هـزار نفر جمعیت 

بایـد از اعتبارات اسـتانی اسـتفاده کنند.

فرمانـدار فریدونشـهر گفت: در تالش هسـتیم با یک 
سـری از پکیج ها، مشـکل فاضالب در برخی از نقاط 
شـهر را تا حدی مرتفـع کنیم. در حوزه زیرسـاخت ها 
دچـار مشـکالت جدی هسـتیم. برای مثـال در حوزه 
راه بـا مشـکالت زیـادی مواجـه هسـتیم و بـا توجه 
به اینکه شهرسـتان فریدونشـهر جز شهرسـتان هایی 
نیسـت کـه در مسـیر شـریان های اصلی قـرار گرفته 
باشـد ردیف ملـی بودجه برای سـاماندهی راه های آن 
وجـود ندارد. بیـش از ۴۶۰ کیلومتر راه در شهرسـتان 
داریـم کـه ۲۳۰ کیلومتـر آن خاکـی اسـت و آن ۲۳۰ 
کیلومتر دیگر که آسـفالت اسـت تقریباً آسـفالت ۱۱۰ 
کیلومتـر آن از بیـن رفتـه اسـت و نیـاز بـه روکـش 

مجدد و زیرسـازی دارد.
• روستاهای فاقد گاز

صفا تصریح کرد: یکی دیگر از مشـکالت زیرساختی 
کـه در فریدونشـهر وجـود دارد بحـث گازرسـانی بـه 
روسـتاها اسـت بـه طـوری کـه ۶۰ روسـتای منطقه 
پشـت کـوه فاقـد گازرسـانی هسـتند و سـوخت و 
گرمـای خـود را از طریـق سـیلندرهای گازی، نفـت 
و سـوزاندن چـوب تأمیـن می کننـد. ۴ شهرسـتان در 
اسـتان اصفهـان داریم که رشـد جمعیتـی آنها منفی 
اسـت که یکی از این شهرسـتان ها فریدونشـهر است 
کـه با وجود داشـتن نعمت های خـدادادی فـراوان به 
دلیل نبود زیرسـاخت ها در ۲۰ سـال گذشـته با رشـد 
جمعیتی منفـی مواجه بوده ایم. زمانی این شهرسـتان 

۹۰ هـزار نفـر جمعیت داشـته کـه در حـال حاضر به 
۳۵ هـزار نفـر کاهـش یافته اسـت که این امر سـبب 
افزایـش حاشیه نشـینی در اصفهـان، خمینی شـهر و 

نجف آباد شـده اسـت.
وی افـزود: اگـر زیرسـاخت های الزم بـه شهرسـتان 
فریدونشـهر آورده شـود می توانیـم شـاهد مهاجـرت 
معکوس باشـیم. یکی دیگر از مشـکالت زیرسـاختی 
مناطـق روسـتایی شهرسـتان پوشـش ضعیـف  در 
اینترنتـی اسـت و معـدود روسـتاهایی )۵ روسـتا از 
۱۲۰ روسـتا( در شهرسـتان هسـتند کـه دارای تلفـن 
ثابـت هسـتند. همچنیـن وجـود مـدارس سـنگی و 
کانکسـی از دیگر مشـکالت زیرسـاختی فریدونشهر 
اسـت بـه طـوری کـه در فصـل زمسـتان بـه برخی 
از کالس هـای ایـن مـدارس آب نفـوذ می کنـد و در 
هنـگام درس معلـم پای برخـی دانش آمـوزان در آب 

ست. ا
هیـراِن  روسـتای  گفـت:  فریدونشـهر  فرمانـدار 
شهرسـتان فریدونشهر تنها روسـتای استان اصفهان 
اسـت کـه بدون راه اسـت و بـا وجودی کـه ۳۰۰ نفر 
جمعیت دارد و اکثر سـاکنان آن دامدار و سـید هستند 
بدون راه هسـتند و باید سـختی زیادی را برای آمدن 

بـه مرکز شهرسـتان تحمـل کنند.
بیمارستاِن بدون »سی تی اسکن«

درمـان  و  بهداشـت  بخـش  مشـکالت  بـه  صفـا 
تنهـا یـک  و خاطرنشـان کـرد:  اشـاره  شهرسـتان 

بیمارسـتان در شـهر فریدونشـهر داریـم کـه هنـوز 
فاقـد »سی تی اسـکن« اسـت و اگـر کسـی تصـادف 
کنـد مجبـور هسـتیم مصـدوم را به شهرسـتان های 
اطـراف منتقـل کنیـم. خیـران کمک هایـی کردند و 
مکان مناسـب بـرای سی تی اسـکن فراهـم کرده اند، 
امـا هنوز دسـتگاه سی تی اسـکن بـه شهرسـتان داده 
نشـده اسـت. کمبود پزشـکان عمومی و متخصص از 

دیگر مشـکالت اسـت.
وی گفـت: بنابرایـن مهم تریـن مطالبـه شهرسـتان 
و  شـهری  زیرسـاخت های  توسـعه  فریدونشـهر 
روسـتایی اسـت کـه در سـفر رئیس جمهـور بـه طور 
جـدی این مطالبـات را مطـرح می کنیـم. تفاوتی که 
این سـفر رئیس جمهور با روسـای جمهـور دیگر دارد 
این اسـت کـه مصوبات سـفر قباًل با کار کارشناسـی 
بسـته شـده و بـرای هـر بخـش بودجـه اختصـاص 
یافتـه و نماینـده دولـت کـه بـه فریدونشـهر می آیـد 
آنقـدر دسـتش باز اسـت که در حد یک یـا دو مصوبه 
کمـک کند. پس در این سـفر بایـد بتوانیم به بهترین 

شـکل مشـکالت شهرسـتان را بیـان کنیم.
فرمانـدار فریدونشـهر افـزود: ترکیـب سـنی جمعیت 
فریدونشـهر جـوان اسـت، امـا بـه دلیل نبـود فضای 
کاری مناسـب شش ماه از سـال را به مناطق صنعتی 
از مشـکل  غیـر  بـه  و  مهاجـرت می کننـد  اسـتان 
مهاجـرت دائمی، مشـکل مهاجران فصلـی هم داریم 
کـه پنج یا شـش مـاه از سـال را مهاجـرت می کنند.

نشست خبری

فرماندار فریدونشهر:

مطالبه فریدونشهر توسعه زیرساخت ها است

نماینـده مـردم فالورجـان در مجلـس گفـت: مـردم بـزرگ اصفهـان از 
رئیـس جمهـور انتظـار دارند زخـم کهنه مردمـان نصف جهان را تسـلی 

دهنـد، امـروز نابـودی فـالت مرکـزی نابودی ایـران زمین اسـت. 
به گزارش ایسـنا، سـیدناصر موسـوی الرگانی در جلسـه علنـی در تذکر 
شـفاهی بـا اشـاره به سـفر آخر هفتـه رئیس جمهـور به اسـتان اصفهان 
گفـت: تنهـا خواسـته مـردم اصفهـان تحقـق جریان دائمـی زاینـده رود 
اسـت. اگر این مهم محقق شـود مـردم هنرمند اصفهان می توانند سـایر 

معضـالت را حـل و فصـل کنند اما اگر خـدای ناکرده خروجی این سـفر 
مانند ده ها سـفر قبلی روسـای پیشـین جمهور ادامه خشـک بودن زاینده 
رود باشـد اتمـام صدهـا پـروژه نیمـه تمـام دولـت هـم بـه چشـم مردم 

نمی آیـد و حتـی متاسـفانه ایـن دولـت را هم از چشـم مـردم می اندازد.
وی اضافـه کـرد: مـردم بـزرگ اصفهـان از رئیس جمهـور انتظـار دارند 
زخـم کهنـه مردمـان نصف جهان را تسـلی دهنـد، امروز نابـودی فالت 

مرکـزی نابـودی ایران زمین اسـت.

نماینـده مـردم فالورجان در مجلس شـورای اسـالمی در ادامه بیان کرد: 
توهین هـای غیرمنصفانه طی روزهای گذشـته بسـیار سـخت اسـت اما 
مـردم نجیـب اصفهان بـه حرمت بیـش از یک میلیون بختیاری سـاکن 
اصفهـان از ادبیـات عـده ای معـدود می گذرنـد. بـا اتـکا به سـیره شـیخ 
بهایـی و احقـاق حق قانونی و شـرعی مردم اصفهان، اسـتان اصفهان را 
از فرونشسـت زمین هـا و نابـودی میـراث مانـدگارش نجات دهیـد و نام 

خـود را در تاریـخ به نیکـی ثبت کنید.

نماینده مردم فالورجان در مجلس:

انتظارات نماینده 
فالورجان از نتایج سفر 

آتی رئیس جمهور به 
اصفهان بسیار مهم است

فرمانـدار برخـوار گفـت: اگـر بخواهیـم مطالبـات شهرسـتان را 
اولویت بنـدی کنیم مشـکل تأمین آب کشـاورزی و فرونشسـت 
زمیـن در صـدر ایـن مطالبـات هسـتند. محمدرضـا قربانـی در 
مطالبـات شهرسـتان  مهم تریـن  دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو 
برخـوار در سـفر آتـی رئیـس جمهور به اسـتان اصفهـان، اظهار 
کـرد: بیشـترین مطالبـات شهرسـتان برخـوار و دولت آبـاد در 
بخـش کشـاورزی و تأمیـن آب زراعـت، مقابلـه با خشکسـالی 
و فرونشسـت زمیـن، قطار سریع السـیر، تکمیـل بلـوار جانبازان 
و بزرگـراه پیامبـر اعظـم )ص(، تعییـن تکلیـف منطقـه صنعتی 
دولت آبـاد و پـارک جنگلـی حبیب آبـاد اسـت. البتـه سـاماندهی 
اتبـاع خارجـی و بهسـازی مـدارس برخـوار ضـرورت دارد. وی 
افـزود: مـردِم برخـوار از رودخانـه زاینـده رود بـرای تأمیـن آب 
کشـاورزی سـهم اشـتراکی دارنـد، اما زمانـی کـه آب زاینده رود 
بـاز می شـود ایـن سـهم بـه نـدرت دیده می شـود کـه البتـه با 
تـالش اسـتاندار سـهِم آبی بـه کشـاورزان برخوار تعلـق گرفت. 

منتهـا فرقـی بیـن حقابـه و سـهم آبـه می گذارنـد که ایـن امر 
باعث مشـکالتی در منطقه برخوار شـده اسـت. همچنین چاه ها 
و آبخوان هـای منطقـه بـه دلیـل برداشـت هایی که انجام شـده 
تقریبـاً بـی آب شـده اند و بـه سـمت خشکسـالی شـدید در حال 
حرکـت هسـتیم. فرمانـدار برخوار گفت: مشـکل کمبـود آب در 
چاه هـا و آبخوان ها مشـکل فرونشسـت زمین را تسـریع می کند 
و پسـاب فاضـالب نیـز هنـوز تصفیـه نشـده اسـت. قربانـی به 
مطالبات شهرسـتان در بخش بهداشـت و درمان اشاره و تصریح 
کـرد: نداشـتن بیمارسـتان و ظرفیـت پایین سـرانه بهداشـتی و 
پزشـکی در برخـوار از جملـه مشـکالتی اسـت که بـا آن مواجه 
هسـتیم. در حـال حاضر دو درمانگاه در شهرسـتان وجـود دارد و 
نبـود مراکز بهداشـت در روسـتاها از دیگر مشـکالتی اسـت که 
داریـم. مراکـز بهداشـتی کـه به شـکل شـبانه روزی در شـهرها 
فعالیت دارند با مشـکل کمبود امکانات و پزشـک مواجه هسـتند 

بـه طـوری کـه برخـی از ایـن مراکـز تعطیل شـده اند.

فرماندار شاهین شـهر و میمه از سـفر یوسـف نـوری، وزیر 
آمـوزش و پرورش بـه این شهرسـتان، خبرداد.

سـید محمـد رضـا کاظمی طبـا در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا 
اشـاره بـه سـفر رئیـس جمهـور و هیئـت دولت به اسـتان 
اصفهـان، اظهـار کـرد: شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه 
پنجشـنبه ۲۶ خـرداد میزبـان وزیـر آمـوزش و پـرورش 
به عنـوان نماینده رئیـس جمهور در این شهرسـتان خواهد 

. بود
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه و بهره منـدی از موقعیـت 
پیـش رو در راسـتای حـل برخـی مشـکالت شهرسـتان، 
بـه  دولـت  نماینـده  سـفر  برنامه هـای  جملـه  از  افـزود: 
شاهین شـهر و میمـه عـالوه بـر بازدیـد از ظرفیت هـا و 
پتانسـیل های شهرسـتان، افتتـاح طرح هـای عمرانی و نیز 
برگـزاری نشسـت ها و مالقات هـای مردمـی خواهـد بود.

گفـت:  اردسـتان  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  اداره  سرپرسـت 
در سـال جـاری بـه دلیـل گرمازدگـی، کاهـش بـارش و بادهـای 
شـدید و گـرد و غبـار برداشـت صیفی جات با کاهـش ۵۰ درصدی 
تولیـد مواجـه اسـت. اسـحاق شـفیعی در گفت وگو با ایسـنا، اظهار 
کـرد: برداشـت صیفی جـات از سـطح ۵۰۰ هکتـار از زمین هـای 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت کـه صیفی جـات 
کاشـته شـده شـامل گرمک، طالبـی، خربزه، جانـا، بادمجـان و.... 
اسـت. وی افـزود: در سـال زارعی جاری عواملـی مانند گرمازدگی، 
کاهـش بارش و بادهای شـدید و گـرد و غبار باعـث کاهش تولید 
و عملکرد در واحد سـطح شـدیم. سرپرسـت اداره جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان اردسـتان با بیان اینکه در سنوات گذشـته در هر هکتار 
حـدود ۶۰ تن برداشـت محصول صیفی جات داشـتیم، افـزود: ولی 
در سـال جـاری به دلیل مشـکالتی که ذکر شـد با کاهش شـدید 

۵۰ درصـد برداشـت محصـول صیفی جـات مواجه هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه صیفی جـات برداشـت شـده در شهرسـتان 

اردسـتان در اسـفندماه به صـورت زیـر پالسـتیکی کاشـته شـده 
اسـت، گفـت: منطقـه قلعـه گوشـه موغـار، مهابـاد و روسـتاهای 
رحمت آبـاد، حیدرآبـاد و دولت آبـاد بیشـترین سـطح زیـر کشـت 

صیفی جـات را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
شـفیعی بـا اشـاره بـه اقدامـات جهـاد کشـاورزی در خصـوص 
سیسـتم های نویـن آبیـاری، تصریـح کـرد: بیـش از ۹۰ درصـد از 
مزارع صیفی جات شهرسـتان اردسـتان توسـط سیسـتم های نوین 
آبیـاری و آبیـاری تیـپ، آبیاری می شـود کـه باعث افزایـش بازده 
آبیـاری تـا دو برابـر و افزایـش عملکـرد محصـول در واحد سـطح 
شـده است. سرپرسـت اداره جهاد کشـاورزی شهرسـتان اردستان، 
خاطرنشـان کرد: سـال گذشـته در شهرسـتان اردسـتان حدود ۸۰ 
درصـد اراضـی کشـاورزی تحـت پوشـش سیسـتم نویـن آبیـاری 
قـرار گرفتـه و پیش بینـی کردیـم در سـال جـاری بیـش از هـزار 
هکتـار سیسـتم های نویـن آبیـاری را در سـطح مزارع شهرسـتان 

اجـرا کنیم.

شـهردار خمینی شـهر گفت: طول خـط مترو 
خمینی شهر پنج کیلومتر اسـت و انتظار داریم 
اعتبـار مـورد نیاز این پـروژه از محل اعتبارات 
ملی تأمیـن شـود. علی اصغر حاج حیـدری در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنا، اظهار کـرد: خط 
دو متـرو اصفهـان از زینبیه آغاز می شـود و با 
گـذر از صمدیـه، رهنان و دانشـگاه پیام نور به 
خمینی شـهر می رسـد. طول پـروژه خط مترو 
در خمینی شـهر پنـج کیلومتـر اسـت و انتظار 
داریـم اعتبـار مـورد نیاز ایـن پـروژه از محل 

اعتبـارات ملی تأمین شـود.
گـذر  کنـار  پـروژه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
الدور- چشـمه  حدفاصـل  خمینی شـهر 

صنعتـی دو شـاخ و بلـوار الغدیر اسـت، افزود: 
اجـرای ایـن پـروژه تأثیر بسـزایی بر توسـعه 

دارد. اصفهـان  و  خمینی شـهر 
شـهردار خمینی شـهر خاطرنشـان کرد: طول 

پـروژه رینگ چهـارم خمینی شـهر ۹ کیلومتر 
اسـت کـه بـا اتصـال بـه میـدان اسـتقالل 
اصفهـان بـه بلـوار الغدیـر می رسـد. بـا توجه 
بـه حجـم آزادسـازی های در مسـیر اجـرای 
نیازمنـد تخصیـص اعتبـار هسـتیم.  پـروژه 
حاجی حیـدری بـا بیـان اینکـه خمینی شـهر 
دارای ۴۵۰ هکتـار بافـت فرسـوده اسـت که 
حـدود ۴۰ درصـد شـهر را شـامل می شـود، 
تصریـح کـرد: احیـا و بازسـازی آثـار تاریخی 
ثبـت شـده شـهر نیـاز بـه تخصیـص اعتبار 
قالـب  در  شـهر  جوی آبـاد  محلـه  بـه  دارد، 
آسـفالت  بـرای  و  محرومیت زدایـی  طـرح 
معابـر خاکـی قیر تعلـق می گیـرد. وی گفت: 
به منظور سـاماندهی مشـاغل مزاحم شـهری 
زمینـی جانمایی شـده و الزم اسـت امکاناتی 
مانند آب، برق و گاز در اختیار شـهرداری قرار 

. بگیرد

نماینـده نطنـز در تذکـری بـه وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت خواسـتار توقـف فعالیت معدن سـنگ آهن کامو 
بـه دلیـل بـه خطـر انداختن منابـع آبی شـد. بـه گزارش 
ایسـنا، رحمـت اهلل فیـروزی پوربـادی در جلسـه علنـی 
مجلـس شـورای اسـالمی در تذکـری بـه وزیـر صنعت، 

معـدن و تجارت اظهـار کرد: بالغ بر ۱۰ هـزار نفر از مردم 
حـوزه انتخابیـه من به شـروع فعالیت معدن سـنگ آهن 
کامـو اعتـراض دارند؛ چراکه فعالیت ایـن معدن منابع آبی 
بـرای فعالیـت آنها را بـه خطر انداخته اسـت. وی در ادامه 

خواسـتار توقـف فعالیـت این معدن شـد.

نهاده هـای دام و طیـور اصفهان به زودی، با کاشـت 
سـورگوم بـه جـای ذرت عمدتـًا وارداتـی که بسـیار 
آب بـر نیز هسـت، تأمین خواهد شـد. پیمـان فیروزنیا 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار بـازار اظهـار کـرد: ۳۰۰ 
اراضـی اصفهـان شـامل شـاهین شـهر،  از  هکتـار 
فریـدن، لنجـان، گلپایـگان و غیـره زیـر کشـت دانه 
کلـزا رفتـه اسـت. وی بـا بیـان اینکـه از کشـاوران 
اصفهـان در ایـن ارتبـاط حمایـت می کنیـم، افـزود: 
دانـه روغنـی کلـزا بـا قیمـت ۲۳ هـزار تومـان برای 
هـر کیلوگـرم توسـط مرکـز خریـد سـازمان تعـاون 

روسـتایی خریـداری می شـود.
• کاهش کشت آفتابگردان در اصفهان

مدیـر امـور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
اصفهـان بـا پیـش بینـی برداشـت حـدود ۶۰۰ تـن 
دانـه کلـزا از اراضـی اسـتان تاکیـد کـرد: همچنیـن 
امـکان تحویـل محصـول بـه کارخانه روغـن گلبهار 
ایـن  در  الزم  هماهنگی هـای  و  دارد  وجـود  نیـز 

ارتبـاط انجـام شـده اسـت. وی بـا پیش بینی کشـت 
سـه هـزار و ۵۰۰ تـن گلرنـگ در اسـتان اصفهـان 
دربـاره کاهـش میـزان آفتابگـردان گفـت: بـا توجـه 
بـه وجـود دامداری هـای فـراوان در اسـتان، نیازمنـد 
ذرت علوفـه ای هسـتیم و بـر ایـن اسـاس سـه هزار 
هکتـار از اراضی کشـاورزی به کشـت ایـن نوع ذرت 
اختصـاص یافتـه اسـت و تا ۱۷ هـزار هکتـار امکان 

افزایـش وجـود دارد.
کاشـت  بـا  دامـی  نهاده هـای  تأمیـن   •

سـورگوم
فیروزنیـا بـا اشـاره بـه تأمیـن نهاده هـای دامـی از 
طریـق کشـت دانه هـای بومی گفـت: در این راسـتا 
می تـوان سـورگوم کـه آب کمـی بـرای کشـت نیاز 
دارد را می تـوان جایگزیـن ذرتـی کـرد کـه عمـده 
بـر  آب  و  می شـود  تأمیـن  کشـور  از  خـارج  از  آن 
نیـز هسـت و این نـوع دانـه )سـورگوم( بـرای مورد 

اسـتفاده خواهـد بـود.

فرماندار برخوار:

تأمین آب کشاورزی و مقابله با فرونشست زمین مطالبه مردم برخوار است

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

شاهین شهر میزبان وزیر آموزش و پرورش

سرپرست اداره جهاد کشاورزی اردستان خبر داد؛

کاهش برداشت ۵۰ درصدی صیفی جات در اردستان

نماینده نطنز:

فعالیت معدن کامو متوقف شود

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان:

تغذیه دام و طیور با استفاده از سورگوم

شهردار خمینی شهر:

 تکمیل مترو اصفهان-خمینی شهر
نیازمند تخصیص اعتبار

بانوان روسـتای مهرگرد سـمیرم موفق به 
کسـب ۳۴ نشـان ملی و ۵ نشـان جهانی 
در هنـر گلیـم بافـی را از آن خـود کردند. 
هنرمنـد و مربـی گلیـم بافـی این روسـتا 
گفت: نگاره های سـنتی قشـقایی بر روی 
گلیم هایـی از جنـس تارو پـود مرینوس و 
ابریشـم بـا ابعاد مختلـف نقـش می بندد. 
زینـب خانبـازی افزود: در این روسـتا ۱۲۰ 
بانـوی بافنده به هنر گلیم بافی مشـغولند 
کـه همه نشـان های ملـی و جهانـی این 
هنـر را کسـب کرده اند. روسـتای مهرگرد 
در سـال ۹۸ بـا عنوان روسـتای بافته های 
داری درکشـورثبت ملی شـد. این روستا از 

توابع شهرسـتان سـمیرم است.

هنرمند و مربی گلیم بافی 
مطرح کرد:

پنج نشان جهانی گلیم 
بافی رهاورد بانوان 

روستایی
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Iranian Oil Minister Javad Oji 
met with Venezuelan Presi-
dent Nicolas Maduro in Teh-
ran on Monday, during which 
the two sides stressed the ex-
pansion of energy ties, espe-

cially in the oil industry, Shana 
reported.
In this meeting, Oji and Ma-
duro discussed and decided 
on issues such as fuel supply 
to Venezuela and also the ex-

ports of petroleum products, 
petrochemical products, and 
petrochemical catalysts to the 
south American country.
Other topics discussed at the 
meeting included decisions 

on the export of technical and 
engineering services to Vene-
zuela by Iran with the aim of 
the reconstruction and mod-
ernization of the country’s re-
fineries and the development 
of its oil and gas fields.
Heading a high-ranking po-
litico-economic delegation 
Maduro arrived in Tehran on 
Friday, June 10 for an official 
visit.
The presidents of Iran and 
Venezuela, as holders of more 
than 460 billion barrels of 
crude oil reserves, formally 
held talks in Tehran on Sat-
urday and signed a 20-year 
cooperation document.
The strategic document in-
cludes cooperation in the 
fields of politics, culture, 
economy, oil, petrochemicals, 
and tourism.
The document was signed 
in the presence of President 
Ebrahim Raisi of Iran and his 
Venezuelan counterpart Nico-
las Maduro.
A 20-year roadmap that out-
lines Tehran-Caracas relations 
was also signed by the two 
presidents.
After the signing of the stra-
tegic cooperation document, 
the two presidents held a joint 
press conference.

Raisi said Iran’s foreign policy 
has always been focused on 
building relationships with in-
dependent countries.
“Venezuela has shown ex-
emplary resistance to enemy 
threats,” Raisi said.
The cooperation between 
Iran and Venezuela, which 
had already begun with the 
exports of Iranian gasoline 
to this country in 2020, has 
now entered a new phase and 
expanded to other sectors 
following the signing of this 
document.
Back in May, Oji headed a 
delegation to Latin American 
countries including Venezuela 
to pursue expansion of ties.

Earlier on January, the two 
countries had signed a mem-
orandum of understanding 
on the sidelines of the 6th 
Summit of the Gas Exporting 
Countries Forum (GECF) in 
Doha, Qatar, to cooperate in 
a variety of areas including 
technical services, technolo-
gy transfer, training services, 
manpower training and coop-
eration in the refining sector.
The document was signed by 
Oji and Venezuelan Foreign 
Minister Felix Plasencia Gon-
zalez.

Tehran, Caracas to expand oil cooperation

Over 3,300 National 
Housing Movement 
units under con-
struction in Hamed-
an province
As announced by a provincial 
official, 3,323 units of National 
Housing Movement are being 
constructed in Hamedan prov-
ince.
Masoud Rezaei, the direc-
tor-general of Hamedan Hous-
ing Foundation, said that the 
construction operation of the 
mentioned units enjoys 30 per-
cent physical progress at the 
moment.
On Saturday, transport and ur-
ban development minister an-
nounced that 1.35 million units 
of National Housing Movement 
are currently under construc-
tion throughout the country and 
the number is increasing every 
day.
Referring to the registration of 
5.2 million people in National 
Housing Movement, Rostam 
Qasemi said: “By the end of 
[Iranian current month) Khor-
dad (June 21), the filing of all 
registrants will be completed 
and it is predicted that four mil-
lion people will be selected.”
“With the support of the parlia-
ment and the credit provided for 
the facilities of National Hous-
ing Movement, we will proceed 
according to the schedule”, the 
minister further underlined.
After National Housing Action 
Plan (started in 2018), Nation-
al Housing Movement is the 
government’s second major 
program to provide affordable 
housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construc-
tion 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 minis-
ter.
National Housing Movement to 
construct four million housing 
units in four years is one of the 
major plans of the current gov-
ernment in the housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residential 
units, 3.2 million units will 
be constructed in cities and 
800,000 units in villages, some 
of these units are currently be-
ing constructed after providing 
lands and preparing the neces-
sary conditions.
Land supply was the first con-
dition for the realization of the 
national movement plan and 
housing construction, in this re-
gard, a series of measures were 
taken by the government and 
Ministry of Transport and Urban 
Development. According to the 
latest statistics, the lands of 
2.8 million housing units of Na-
tional Housing Movement have 
been provided by the ministry.
Although, studies show that the 
provision of land and financial 
resources are two serious ob-
stacles to the construction of 
this number of residential units.
Three weeks ago, Moham-
mad-Saleh Jokar, a member 
of the parliament, said that the 
young people are having trou-
ble paying the National Housing 
Movement installments.
Referring to the difference be-
tween the implementation of 
Mehr Housing Plan (initiated in 
the previous government) and 
National Housing Movement, he 
said: “Today, a young man with 
a monthly salary of between 50 
million-60 million rials (about 
$190-$230) has very difficult 
conditions for the installments 
of this plan, which should be 
considered to solve this prob-
lem”, the MP criticized.

Iran coach Skocic 
shrugs off Algeria 
defeat, bemoans 
‘unfair’ criticism
Iran head coach Dragan Sko-
cic believes he has been on 
the receiving end of some 
“unfair” criticism in recent 
days.
Questions over the Croatian’s 
tactical acumen resurfaced 
after a rather disappoint-
ing performance saw Iran 
suffer a 2-1 defeat against 
Algeria in a pre-World Cup 
friendly in Doha, Qatar, on 
Sunday.
Iran’s backline looked ex-
posed throughout the game 
as goals by Riad Benayad 
and Mohamed Amoura, ei-
ther side of an Alireza Jahan-
bakhsh’s equalizer, sealed the 
victory for the African side. 

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

West Azarbaijan’s 
handicraft sector 
thriving
The outbreak of COVID-19 in 
the country caused the hand-
icraft sector to shrink signif-
icantly because no public 
exhibition was held to show 
the enthusiasm of handi-
craft buyers and sellers. But 
with the passage of time and 
the use of online methods, 
the handicraft sector man-
aged to resume its growth. 
As a result, the northwestern 
province of West Azarbaijan 
exported about $9.83 million 
worth of handicrafts during 
the past Iranian calendar year, 
which ended on March 20. 
Leather and wooden prod-
ucts, kilim, pottery and orna-
mental stones were among 
the handicrafts exported from 
the province.

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

Iran Defeat U.S. 
at Youth Beach 
Handball World 
Championships
Iran defeated the U.S. 2-0 
in its opening match in the 
2022 IHF Youth Beach Hand-
ball World Championship on 
Tuesday. The Iranian team 
won the first set 31-10 and 
defeated its rival 20-8 in the 
second set. Iran is pitted in 
Group A along with Sweden, 
Qatar and the U.S. The 2022 
IHF Youth Beach Handball 
World Championship is the 
2nd edition of the champi-
onship being held from June 
14 to 19 in Heraklion, Greece 
under the aegis of the Inter-
national Handball Federation 
(IHF).

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

Tehran, Baghdad 
ink MOU to renew 
tourism co-op
On Monday, Iran and Iraq 
signed a memorandum of un-
derstanding (MOU) to expand 
cooperation in the tourism 
sector, IRNA reported. The 
MOU was signed by Iran’s 
Cultural Heritage, Tourism, 
and Handicrafts Minister Ez-
zatollah Zarghami and Iraqi 
Minister of Culture, Tour-
ism, and Antiquities Hassan 
Nazim in Tehran’s Niavaran 
Palace. 
The agreement lays the 
ground for facilitating travel 
by car between the two coun-
tries in collaboration with the 
Touring and Automobile Club 
of the Islamic Republic of 
Iran.

 Iran’s Renewable Energy and Ener-
gy Efficiency Organization (known 
as SATBA) has it on the agenda to 
construct biomass power plants with 
the capacity of 400 megawatt-hours 
(MWh) across the country, an official 
with the organization announced.
Reza Samadi, director-general of 
SATBA’s Technical, Economic, and 
Environmental Assessment Office, 
said the organization has put on the 
agenda a plan to identify and solve 
the problems of existing biomass 
power plants in addition to construct 
new power plants with a total capaci-
ty of at least 400 MWh.
The official said northern provinces 
and metropolitan areas are the prior-
ity for the construction of the men-
tioned power plants.
He noted that there are currently sev-
en biomass power plants with a total 
capacity of about 14 MW in the coun-

try, which are not operating at their 
full capacities due to technical, legal, 
or economic problems.
According to Samadi, if the goals of 
this program are achieved and new 

biomass power plants with the ca-
pacity of 400 MWh are constructed 
3,000 kWh of electricity can be gen-
erated annually, and it will also lead 
to energy efficiency and reduction of 

transmission and distribution net-
work losses while saving 850 million 
cubic meters of natural gas.
Explaining the process of turning 
waste into compost, Samadi said that 
in metropolitan areas, 65 percent of 
the waste is wet, of which 60 percent 
can be converted to compost which 
contains energy. Dry waste also ac-
counts for 35 percent of the waste 
and their recycling has a high eco-
nomic justification, of which about 
10 percent is currently recycled.
“One of the major sustainable solu-
tions to overcome the existing envi-
ronmental crises is the production of 
energy through biomass resources, 
which is an optimal and econom-
ical way to generate energy in the 
world and reduces the volume of 
waste and its destructive effects 
while producing electricity and heat, 
” he added.

Building biomass power plants with 400MWh capacity on agenda

 The heads of the railways of Iran and Afghanistan 
met on Monday in Tehran to discuss avenues of 
mutual cooperation and ways for resuming halted 
joint projects, the portal of Islamic Republic of Iran 
Railways (known as RAI) reported.
In this meeting, Miad Salehi and Bakht-ur-Rehman 
Sharafat talked about resuming the reconstruc-
tion and the completion of the third section of the 
Khaf-Herat railway.
Speaking at this gathering, Salehi stressed the Ira-

nian government’s policies for expanding coopera-
tion with neighboring countries and said: “Based on 
the policies of the 13th government administration 
and the transport diplomacy that is being followed 
by the government, very good agreements have 
been reached with neighboring countries in recent 
months.”
“We also welcome cooperation with Afghanistan,” 
Salehi said, adding: “If Afghanistan is ready for 
long-term cooperation and practical agreements 

with our country, we will also declare our readiness 
in this regard.”
The RAI head also expressed Iran’s determination to 
launch the Khaf-Herat railway as soon as possible 
and stressed the need to take operational steps to 
determine the requirements and ways to make this 
route operational.
The official also suggested that Iranian companies 
can finance the project and in return, Afghanistan 
can award them the development of the country’s 
mines.
He also called on the Afghan side to ensure the safe-
ty and security of Iranian companies that are going 
to work in the country.
“Iran and Afghanistan have many capacities, but 
these potential capacities are not used properly and 
the enemies are happy with the backwardness of our 
countries,” Salehi said.
Sharafat, the head of the Afghan Railways Adminis-
tration, for his part said: “The Afghan government 
welcomes cooperation with Iran.”
He called on the Iranian Ministry of Transport and 
Urban Development to reconstruct and complete the 
third section of the Khaf-Herat railway as soon as 
possible and to resume holding training courses and 
technical programs for Afghan railway personnel.
The 222-kilometers-long Khaf-Herat railway is part 
of the Iran-Afghanistan rail corridor. The project, 
whose implementation started in 2007, connects 
Iran’s eastern city of Khaf to Afghanistan’s western 
city of Ghoryan.
The construction of the third section of the project 
was halted after the regime change in Afghanistan.

Heads of Iran, Afghanistan railways confer on mutual cooperation
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Algeria football team defeated Iran 
2-1 in a friendly match held at the 
Jassim Bin Hamad Stadium in Doha, 
Qatar Sunday night.
Riad Benayad opened the scoring for 
Algeria two minutes before the half-
time.
Alireza Jahanbakhsh equalized the 

match in the 64th minute but Algerian 
winger Mohamed El Amine Amoura 
scored the winner in the 82nd minute.
Dragan Skocic’s team prepare for the 
2022 FIFA World Cup, where the ‘Per-
sian Leopards’ are drawn along with 
England, the U.S. and Wales in Group 
B.  

Algeria beat 
Iran in friendly

Tehran Slams IAEA 
Resolution, Says 
Still Seeks ‘Strong’ 
Deal in Vienna
Iran on Tuesday once again 
criticized the Western-drafted 
resolution passed against Teh-
ran’s nuclear program during 
the recent meeting of the Inter-
national Atomic Energy Agency 
(IAEA)’s Board of Governors, 
saying the Islamic Republic still 
insists on reaching a “good, 
strong and lasting” deal with 
the P4+1 group of countries.
“We have put a new political 
package and a new initiative on 
the table. Although the Ameri-
can side accepted the initiative, 
it also insisted on passing the 
resolution,” Iranian Foreign 
Minister Hussein Amir-Ab-
dollahian said in a joint press 
conference with his visiting 
Pakistani counterpart Bilawal 
Bhutto Zardari in Tehran.

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

Iran Underlines 
Full Commitment 
to Safeguards 
Agreements With 
IAEA
The Atomic Energy Organiza-
tion of Iran (AEOI) in a note 
on the recent report by the UN 
nuclear watchdog’s chief on the 
country’s nuclear activities reit-
erated Tehran’s commitment 
to undertakings based on the 
Comprehensive Safeguards 
Agreement.
“The Islamic Republic of Iran 
is complying completely with 
its obligations under its Com-
prehensive Safeguards Agree-
ment (INFCIRC/214) through 
which the Agency continues 
to maintain its knowledge with 
a robust verification system 
that is unique in the Agency’s 
verification system including 
C/S measures on Iran’s nucle-
ar material and activities,” the 
AEOI said.

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

Doc links male 
child preference to 
gender imbalance 
in Iran’s population 

Iranian director Hayedeh Mo-
radi has made a documentary 
that shows Iranians’ quest for 
male children has upset the 
gender balance of the total 
population in the country.
The documentary entitled 
“Sonography” has focused on 
the northwestern Iranian prov-
ince of Ardebil, where Moradi 
made her previous acclaimed 
documentaries “Snowy Roofs” 
and “Snowy Roads”, the Ex-
perimental, Documentary and 
Animation Film Center, the pro-
ducer of the film, announced in 
a press release.

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

Heads of Iran, Af-
ghanistan railways 
confer on mutual 
cooperation

The heads of the railways of 
Iran and Afghanistan met on 
Monday in Tehran to discuss 
avenues of mutual cooperation 
and ways for resuming halted 
joint projects, the portal of Is-
lamic Republic of Iran Railways 
(known as RAI) reported.
In this meeting, Miad Salehi 
and Bakht-ur-Rehman Sharafat 
talked about resuming the re-
construction and the comple-
tion of the third section of the 
Khaf-Herat railway.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 2,619 
points to close at 1.574 million on 
Tuesday.
As reported, over 7.823 billion se-
curities worth 46.074 trillion rials 
(about $170.6 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 22 
points, and the second market’s in-
dex gained 11,160 points.
A market analyst believes that the 
Iranian stock market has the po-
tential to grow despite the distrust 
created in the market as a result of 
some bad decisions.
Emphasizing that there is potential 
for growth in the market, Hassan 
Kazemzadeh told ISNA on June 5: 
“Given this potential, the market will 
grow. Of course, there are ups and 
downs, but no matter how much 
distrust there is, the changes of ma-
jor economic factors will affect the 
market, but this effect takes place 

gradually and over time.”
According to the analyst, uncertainty 
about monitoring policies, especial-
ly interference in valuing the shares 
of companies, imposition of various 
duties, imposing corporate expenses 
such as taxes and export duties, etc., 
has caused shareholders to be pes-
simistic about the market.
“Although there is a 30 to 40 percent 
growth potential in the market, even 
professionals are disappointed,” he 
regretted.
Regarding the situation of the capi-
tal market in the second half of the 
year, Kazemzadeh said: “According 
to the fundamental analysis, many 
stocks that are profitable, regardless 
of whether their profit margins or 
profitability are high or low, have the 
potential to reach their price ceiling 
of the Iranian calendar year 1399 
(ended on March 20, 2021). If this 
happens, the market index will also 
pass the ceiling of that year.”

TEDPIX gains 2,600 points on Tuesday

The value of export from West Azarbai-
jan province, in the northwest of Iran, 
rose nine percent in the first two months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-May 21), as compared to the 
same period of time in the past year, a 
provincial official announced.
Abdol-Hamid Sartipi, the acting head 
of the province’s Industry, Mining and 
Trade Department, said that commod-
ities worth over $118 million were 
exported from the province in the two-
month period.
The official also stated that the two-
month export indicates a 17-percent 
rise in terms of weight year on year, put-
ting the weight of exported products at 
366.53 million tons.
He named agricultural and industrial 
products, minerals, petrochemicals, 
carpets, and handicrafts as the major 

items exported from the province.
The data released by the Islamic Repub-
lic of Iran Customs Administration (IRI-
CA) show that the value of Iran’s export 
of non-oil products increased 37 per-
cent during the first two months of the 
current year, as compared to the same 
period of time in the past year.
Iran exported 17.014 million tons of 
non-oil commodities worth $8.516 bil-
lion in the said two months, also reg-
istering a 1.6-percent rise in weight as 
compared to the first two months of the 
previous year, the data indicate.
Based on the IRICA data, Iran trad-
ed over 22.196 million tons of non-oil 
products worth $16.631 billion with 
other countries in the mentioned period.
The Islamic Republic imported 5.182 
million tons of non-oil commodi-
ties worth $8.115 billion in the first 

two months of the present year, with 
a 24-percent growth in value and a 
3.37-percent decline in weight year on 
year.
Among the country’s non-oil export des-
tinations, China was the first, importing 
$2.720 billion worth of products, the 
United Arab Emirates was the second 
with $1.502 billion worth of imports, 
Iraq the third importing $1.312 billion, 
Turkey the fourth with $766 million of 
imports, and India the fifth importing 
$290 million worth of products in the 
mentioned period.
Iran’s top sources of non-oil imports in 
the mentioned two months were China, 
Turkey, India, and Russia.
Considering the amounts of exports and 
imports in the mentioned two months, 
the country’s foreign trade balance be-
came $401 million positive.

Iran MARINEX 
2022 running in 
Kish Island

The 12th edition of Iran International Marine Industries 
Exhibition (Iran MARINEX 2022) kicked off at Kish Inter-
national Exhibition Center in southern Hormozgan Prov-
ince on Monday, the portal of Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) reported.
The opening ceremony of the exhibition was attended 
by senior maritime officials including PMO Deputy Head 
Hassan Beyk-Mohammadlou and Head of the National 
Iranian Tanker Company (NITC) Hossein Shiva.

As reported, the purpose of holding this four-day exhi-
bition is to develop the maritime industry and to pro-
mote the maritime economy in various fields including 
shipping, designing, shipbuilding, ports, maritime, 
fisheries, environment, tourism, and other offshore 
activities.
Promoting scientific and trade relations among different 
fields, increasing the regional and global market share 
of port and maritime services, creating a suitable oppor-

tunity for interaction among maritime scholars, upgrad-
ing the scientific and industrial quality of the maritime 
sector, attracting foreign investment, and promoting the 
domestic production of the equipment used in this in-
dustry are also among the goals of this exhibition.
Many universities, research centers, maritime educa-
tional institutions, and also knowledge-based compa-
nies are also participating in this year’s exhibition along 
with companies active in this field.

Export from West Azarbaijan 
increases 9% in 2 months on year

Some Foods To Eat And Avoid On 
An Empty Stomach For Better Digestive Health 

By: PARISA JAMADISource: https://www.lifehack.org/488728/10-foods-to-eat-and-avoid-on-an-empty-stomach-for-better-digestive-health

Eating is vital to our health and well being. We eat 
to live. When you consume your foods, in some 
cases, is just as important as what you are con-
suming. Eating all the right foods but at the wrong 
time is counterintuitive and an exercise in futility.
The goal in healthy eating is not just eating foods 
that are good for you and avoiding the bad. It is 
learning your body and figuring out how to opti-
mize the food that you do eat. This means learning 
how to improve your digestion and to maximize 
absorption of the key nutrients your body needs.
Eat these 4 foods on an empty stomach:
1. Fresh Fruit
Fruit is an incredibly healthy food group: packed 
with vitamins, nutrients, fiber and water. Incorpo-
rating fruit into your diet, the proper way, allows 
your digestive system to reap more powerful 
benefits through vitamin intake and improved di-
gestion. Starting your day with fruits helps you 
detoxify your system, supplies you with a great 
deal of physical energy, can aid in weight loss and 
provide the needed energy and focus for other life 
activities. 
The simple sugars contained in fruit need time to 
be completely absorbed by your body. When fruits 
are eaten alone and when your stomach is emp-
ty, all of the nutrients, fiber and the simple sugars 
contained in the fruit can be more easily processed. 
According to prevailing research, this is the ‘proper 
way’ to benefit from eating fruits.
2. Oatmeal, Buckwheat and Cornmeal Porridge
Eating oatmeal first thing in the morning or on 
an empty stomach has several advantages. First 
it provides a coating on the lining of the stomach 
which prevents irritation from your bodies natural-
ly occuring hydrochloric acid (HCL). Oatmeal also 
contains soluble fiber which aids in digestion and 
lowers cholesterol.

Buckwheat and cornmeal porridge also stimu-
late digestion while lowering blood pressure and 
cholesterol levels. They remove toxins and heavy 
metals from your intestines and create a satiated 
feeling for a longer period of time. 
3. Honey
Honey helps to awaken your immune and diges-
tive systems. Honey has been shown to help with 
“lazy bowel syndrome,” and other stomach issues. 
It also acts as a cleaning agent by ridding the body 
of harmful viruses and bacteria.
4. Eggs
Eggs are extremely good for you and provide a 
myriad of health benefits whenever they are con-
sumed. What makes them the perfect food to con-
sume on an empty stomach is the fact that they 

make you feel full longer. Studies have shown 
that when eggs are eaten in the morning, the total 
amount of daily calories consumed decreases and 
eggs also aid in fat reduction.
These four foods will improve your overall health, 
aid in digestion and are excellent breakfast foods! 
Along with knowing which foods we should eat, we 
should also be aware of foods we should avoid eat-
ing when our stomach is empty. Eating the wrong 
foods at the wrong time can wreak havoc on your 
insides.
Avoid these 5 foods when your stomach is empty:
1. Tomatoes
Tomatoes, although packed with nutrients and high 
amounts of Vitamin C, also contain high levels of 
tannic acid which increases acidity in the stomach 

and can lead to gastric ulcers. Save the tomatoes 
for dinner salad.
2. Yogurt
The primary reason to avoid putting yogurt on an 
empty stomach is because the benefits of  the lactic 
acid bacteria found in yogurt is rendered ineffective 
due to the high acidity of stomach acid. Therefore 
you gain very few of yogurt’s health benefits when 
consumed first thing in the morning. 
3. Processed Sugar
We all are aware that too much sugar is bad for 
you. But did you know that the sugar added to most 
processed foods–such as high fructose corn syrup 
and other such sweeteners have bad effect on the 
liver? The sugar that is found naturally in fruits is 
counteracted by it’s fiber but copious amounts of 
fructose–especially on an empty stomach, over-
loads the liver and can lead to liver damage. Skip 
the breakfast donuts, guys…
4. Bananas
Bananas are one of the best known diet foods. It 
satiates, assists in relieving constipation and is 
considered by some health experts to be a super 
food. However, bananas contain high amounts of 
magnesium and potassium which can lead to an 
imbalance of magnesium and potassium in blood 
if you eat bananas on a completely empty stomach. 
Bananas are a prime example of eating the right 
food at the wrong time.
5. Tea and Coffee
Drinking coffee on an empty stomach increases 
acidity, which in turn causes heartburn and indiges-
tion throughout the day. Drinking tea on an empty 
stomach can suppress the secretion of gastric juic-
es and reduces bile and acid in the stomach which 
aid in the overall digestion of foods and is essential 
to the process of secreting excess cholesterol from 
the body. 
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یلدا توکلی شهردار اصفهان گفت: 
امروز در سازندگی و طراحی شهری 
به خالقیت و نوآوری نیاز داریم و به 
دنبال انسان هایی می گردیم که ادراک 
و احساس قوی داشته باشند و بتوانند 
این ادراک را در معماری ما تجسم کنند 

و خالق مکان شوند.
علی قاسم زاده در اجالس سازندگان 
و طراحان اصفهان افزود: باید با تفکر 
جوانانی همچون سازندگان و طراحان، 
فصل جدیدی را در تاریخ تحول 
اصفهان رقم بزنیم؛ جهان هستی چه 
ما بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و 
چه ندانیم، در حال تغییر است و منتظر 

عزم اراده ما نخواهد ماند.
وی افزود: وقتی سخن از تغییر جهان 
هستی مطرح می کنیم به تبع آن باید 
معماری نیز تحول داشته باشد و بدین 
سبب در برابر تغییرات و تحوالت 
مستمر جهان هستی می توانیم سه 

موضع متفاوت داشته باشیم.
قاسم زاده ادامه داد: نخستین موضع 
آن است که در مقابل دنیای در حال 
تغییر و تحول مقاومت و در مقابل تغییر 
ایستادگی کنیم که این نمود تحجر 
است؛ تجربه تاریخی نشان داده است 
که هرکسی بخواهد در مقابل تغییر 
بایستد، الجرم زیر چرخ های تغییر 

خرد می شود.
شهردار اصفهان افزود: همچنین در 
مقابل تغییر یک حالت وادادگی و 

تسلیم داشته باشیم، خود را در جریان 
تغییر رها کنیم و بدون اراده با جریان 
تغییر حرکت کنیم و نکته سوم تاکید 
دارد نه در مقابل تغییر بایستیم و نه 
اینکه خود را رها کنیم، بلکه این 
رویکرد ما را به ایجاد تغییر دعوت 
کند و پیشگام تغییر باشیم و مغلوب 
مکان و زمان نشویم. قاسم زاده تصریح 
کرد: بحث جدی که اکنون روی میز 
کاری من قرار دارد، این است که 
اصفهان نوین یعنی چه، ما اصفهان 
نوین می خواهیم یا نمی خواهیم، اگر 
قرار شد اصفهان نوین بخواهیم آیا باید 
به طور کامل شبیه اصفهان قدیم باشد.

شهردار اصفهان افزود: در این دنیای 
پیوسته و در حال تغییر نباید شخصیت 
خود را گم کنیم، زیرا آنچه به ما هویت 
می دهد، شخصیت است و هر شهری 
خود  هویتی  عناصر  اقتضای  به 

شخصیتی دارد.
قاسم زاده گفت: اگر بتوانیم شخصیت 
شهر را بشناسیم، توانسته ایم اصفهان 
نوینی را طراحی کنیم که با شخصیت 
آن در تعارض نباشد؛ باید بتوانیم زبان 
نسل امروز را بفهمیم و با درک روایت 
شهر اصفهان و این روایت متصل را با 
ترجمان نسل امروز تبدیل به مکان، 
زمان و جذابیت هایی کنیم که برای 

آیندگان به یادگار بماند.
شهردار اصفهان ادامه داد: از هر نسلی 
انتظار می رود از خود چیزی به یادگار 
بگذارد و در تاریخ تحول اصفهان نیز 

باید نگاه و تغییر جدید وجود داشته 
باشد و در راستای شخصیت اصفهان 
به وقوع بپیوندد؛ باید روایت اصفهان 
را فهمید و قصه اصفهان را شناخت و 
طراحان و سازندگان نیز قصه اصفهان 
را متوجه شوند، باید زبان روایت 
اصفهان را از زبان مردم اصفهان درک 

کرد. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان نیز در ادامه این اجالس گفت: 
قوانین و مقررات معماری در توسعه 
شهرها وتبدیل انسان های شهر نشین 
به شهروندان و همچنین باالبردن 
کیفیت محیط شهری تأثیر بسزایی 
دارد و این درحالی است که قانون، شهر 

و تمدن سه همراه همیشگی هستند.
وحید مهدویان افزود: هدف اصلی، 
زندگی  کیفیت  و  امنیت  ارتقای 

اجتماعی انسان ها است.
وی گفت: مهندسان و سازندگان 
بزرگترین بهره بردار این مقررات 
هستند و مسئولیت بیشتری را در این 

زمینه بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: در دوران معاصر 
با توجه به نقش دولت مرکزی و نقش 
مستقیم وزارت راه و شهرسازی بیش 
از ۱۰۰ آئین نامه، شیوه نامه و طرح 
در حوزه ساختمان تصویب و اجرایی 

شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری 

اصفهان گفت: مشروعیت حقوق 
شهروندی در ایران وجود ندارد و ساز 
و کاری برای حضور شهروندان در 
تصمیم گیری و انتخاب پیش بینی 
نشده است، از این رو مهندسان در این 
زمینه نقش زیادی ندارد و این اجالس 
در راستای تقویت حضور مردم هدف 
گذاری کرده است. نخستین اجالس 
سازندگان و طراحان اصفهان با حضور 
نمایندگان بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی 
و خارجی فعال در حوزه ساختمان و 
معماری روز سه شنبه آغاز به کار کرد. 
این اجالس به مدت ۲ روز در محل 
سالن همایش مرکز تجاری »سیتی 

سنتر« اصفهان برپاست.
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عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران گفت: 
حوادث ساختمانی مثل ساختمان متروپل 
نتیجه غفلت از ایمنی ساخت و سازاست زیرا 
این مهم هزینه بر و کم اهمیت تصور می شود. 
امیدرضا ریاحی درنخستین اجالس سازندگان و 
طراحان اصفهان افزود: درنظام ساختمان سازی 
توجه به ایمنی هزینه بر تصورمی شود و درحالی 
که سرمایه گذاری برای دارایی و ساختمان 
محسوب می شود. وی بیان کرد: دردنیا ایمنی 
به عنوان اولویت مطرح است ولی در کشور 

ما این موضوع مهم در رده های آخر تصمیم 
سازی احداث پروژه ها قرار گرفته و بروز حوادثی 
مثل متروپل ثمره چنین تفکری است. عضو 
هیات مدیره نظام مهندسی تهران با بیان اینکه 
تحمل ریسک در ساختمان سازی افزایش یافته 
است، اظهارداشت: این چنین وضعی باعث 
شده تا نسبت به مسائل ایمنی کمتر توجه کنیم. 
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مسووالنه 
برای افزایش ایمنی مطرح است، تصریح کرد: 
برای سرمایه گذاری و احداث یک پروژه باید 

به موضوع پایداری و توجه به ایمنی درکلیه 
مراحل شامل آغاز ساخت، عملیات اجرا، بهره 
برداری وحتی هنگام تخریب مورد توجه قرار 
گیرد. ریاحی یادآورشد: هنگام احداث متروپل 
به موضوع ایمنی در تخریب آن در یک مقطع 
زمانی توجه نشده بود که امروز در مجاری انجام 
آن با چالش روبرو نباشیم. وی با بیان اینکه اولین 
کمپین »ساختمان پایدار؛ شهرپایدار« دراستان 
اصفهان تشکیل شده است، خاطرنشان ساخت: 
توجه به ایمنی جزء ضرورت های ساختمان 

سازی است و تفکر وذهنیت دراین خصوص 
باید نهادینه شود. به گزارش ایرنا، نخستین 
اجالس سازندگان و طراحان اصفهان شامل 
همایش سومین پویش »نما؛ هویت شهر ما« 
و نخستین پویش ملی »ساختمان پایدار؛ شهر 
پایدار« با همکاری معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان و مجتمع رسانه ای راه و 
ساختمان )صما(، با هدف تمرکز بر مؤلفه پایداری 
در روند ساخت وسازساختمان ها در مرکز تجاری 

سیتی سنتراصفهان برپا شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: کمبود و عدم تخصیص 
به موقع اعتبارات مورد نیاز دولتی برای تکمیل طرح های زیرساختی 
و افت شدید منابع آبی اصلی ترین چالش های صنعت کشاورزی و زیر 
مجموعه های آن در این استان است. مهرداد مرادمند افزود: منابع 
اعتباری به عنوان یکی از مهمترین نیازهای تولید، اهمیت بسزایی در 
افزایش سطح تولید فعالیت های اقتصادی و افزایش بهره وری عوامل 
تولید دارد و عنصری کلیدی در رشد و توسعه این بخش محسوب 
می شود اما کمبود تسهیالت ارزان قیمت و متناسب با شرایط به 

چالشی برای کشاورزی استان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه طرح های آب و خاک، شبکه های آبیاری، آبیاری 
تحت فشار و طرح های تأمین آب در این استان نیازمند توجه و 
حمایت ویژه است، ادامه داد: تأمین و تخصیص اعتبارات دولتی 
متناسب با برنامه ها و نیازهای بخش، تأمین تسهیالت ارزان قیمت 
و رفع محدودیت های جذب تسهیالت نیاز اساسی در این استان به 

شمار می رود.
• توقف کشت در ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی 

اصفهان به دلیل کمبود آب
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: از سوی دیگر 
بحران کم آبی به علت کاهش نزوالت جوی، افت شدید سطح منابع 
آبی زیر زمینی، آلودگی و خشک شدن رودخانه زاینده رود در سال های 
گذشته معضلی دیگر در کشاورزی استان محسوب می شود که افت 
سطح کشت حتی تا ۷۵ درصد از اراضی و باغ ها را به دنبال داشته است.

مرادمند اضافه کرد: اصفهان با دارا بودن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی با 

قابلیت کشاورزی که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد 
از اراضی کشاورزی کشور است و با دارا بودن شرایط متنوع آب و 
هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را داشته به گونه ای 
که در مناطق گرم و خشک استان خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و 
کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصوالت 

دانه دار و هسته دار کشت می شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود 
۴۸۵ هزار هکتار است که در سال های نرمال از حیث بارش حدود ۷۰ 
درصد آن به کشت محصوالت زراعی مانند انواع غالت، حبوبات 
و محصوالت علوفه ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص 

می یابد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه تولید ساالنه 
محصوالت زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن است 
اظهار داشت: مجموع اراضی باغی استان نیز حدود ۸۵ هزار هکتار 
است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای در شرایط عادی حدود ۸۸۶ 

هزار تن برآورد می شود.
• قابلیت توسعه کشت گلخانه ای استان به ۳۷۵۰ 

هکتار در صورت تأمین اعتبار
وی با اشاره به اینکه توسعه کشت گلخانه ای از جمله ظرفیت های 
بخش کشاورزی استان است، گفت: در زمان حاضر در استان کاشت 
محصوالت گلخانه ای در حدود ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار انجام می شود 
که قابلیت گسترش آن در پنج سال آتی به حدود سه هزار و ۷۵۰ 

هکتار وجود دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: با این سطح زیر 
کشت مجموع تولیدات گلخانه ای استان به حدود ۵۷۰ هزار ُتن خواهد 
رسید که عالوه بر تأمین نیازهای داخلی امکان ارز آوری قابل توجهی 

را برای استان فراهم می کند.
مرادمند با اشاره به تولید گیاهان دارویی به عنوان دیگر ظرفیت 
مناسب در توسعه کشاورزی گفت: استان اکنون با داشتن حدود 
هشت هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی کشت گیاهان دارویی رتبه دوم 
کشوری در تولید انواع محصوالت بصورت طبیعی و صنعتی از جمله 
گل محمدی، زعفران، زرشک، زیره، بابونه و سیاه دانه را دارد که با 

تخصیص اعتبارات بیشتر می توان این سطح را افزایش داد.
• صدور ۴۰ درصد از محصوالت دامی تولیدی 

اصفهان به سایر استان ها
وی با بیان اینکه اصفهان از لحاظ تولیدات دامی از جمله پیشتازان 
کشور به شمار می رود، اضافه کرد: وجود ظرفیت های مناسب تولید 
در زمینه انواع محصوالت دام و طیور که امکان تولید ساالنه حدود 
۱.۹ میلیون تن دارد مازاد ۴۰ درصدی تولیدات نسبت به نیاز استان 

را فراهم کرده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان درباره تولید گوشت مرغ 
خاطرنشان کرد: استان با داشتن حدود یک هزار و ۸۵۰ واحد مرغداری 
گوشتی به ظرفیت بیش از ۳۷ میلیون قطعه و تولید سالیانه بیش از ۱۹۱ 
هزار تن گوشت رتبه دوم کشوری در تولید و در ظرفیت واحدهای 

مرغداری گوشتی رتبه اول را به خود اختصاص می دهد.
مرادمند با اشاره به اینکه ۲۰۷ واحد فعال مرغ تخم گذار در استان به 

کار مشغولند اظهار داشت: تولید سالیانه آنها ۱۱۰ هزار تن تخم مرغ و 
رتبه دوم در کشور است.

وی پرورش بوقلمون و شترمرغ را از جمله قابلیت هایی دانست که 
باید بیش از قبل به آن توجه کرد و افزود: استان با ۱۲۱ واحد پرورش 
بوقلمون گوشتی به ظرفیت ۸۳۰ هزار قطعه و ظرفیت تولید ۱۴ هزار 
تن گوشت بوقلمون و ۶۰ واحد فعال و ظرفیت ۱۰ هزار قطعه و تولید 
ساالنه یک هزار تن گوشت شتر مرغ از جمله پیشتازان در بین سایر 

استان ها به شمار می رود.
کشاورزان و باغداران و بطورکلی حقابه داران مناطق شرق 
اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، کرارج، براآن شمالی و براآن 
جنوبی و خوراسگان با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر و حقابه داران 
شهرستان های غربی شامل نجف آباد، فالورجان، خمینی شهر، 
لنجان و مبارکه در چند سال اخیر، رسیدگی به وضعیت حقابه خود 
از زاینده رود، حل مشکالت معیشتی، جبران خسارات ناشی از جاری 

نبودن زاینده رود و جاری سازی این رودخانه را خواستار شده اند.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای را در نیم قرن اخیر 
سپری می کند بطوریکه رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد چم 
آسمان در شهرستان لنجان واقع در غرب استان تا تاالب گاوخونی 
بدفعات خشک شده است و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این موضوع 
تکرار می شود. زاینده رود به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین 
رودخانه منطقه مرکزی ایران که به عنوان اصلی ترین منبع آب 
بخش های محیط زیست، شرب، کشاورزی و صنعت به شمار می رود، 

در سال های گذشته به دفعات خشکانده شده است.

عضو نظام مهندسی تهران:

ایمنیدرساختمانسازیکماهمیتتصورمیشود

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان هشدار داد:

کمبوداعتباروکاهشمنابعآبیچالشاساسیکشاورزیاستان

شهردار اصفهان در اجالس سازندگان و طراحان اصفهان:

طراحیشهریمستلزمخالقیتونوآوریاست

وی توضیـح داد: تلفـن هوشـمند یکـی از مهم تریـن موج هـای نوآوری 
بـود و ما با یـک شـکل چرخ دنـده ای از مسـیر توسـعه مواجه هسـتیم.

این اسـتاد اقتصاد همچنیـن گفت: در ایـران شـکل گیری صنایع بزرگی 
همچـون ذوب آهـن نتیجـه ایـن بـود در مناطقـی کـه زیرسـاخت های 
بیشـتری وجـود دارد، مـا صنایع پیشـرو را ایجـاد کنیم و توسـعه صنعتی 
شـکل گرفـت کـه البتـه در پیاده سـازی ایـن سیاسـت درسـت عمـل 

نکردیـم.
وی با اعتقـاد بر اینکه هیچ کشـوری ورشکسـته نمی شـود، گفـت: البته 
در مسـیر توسـعه بعضًا شـاهد کاهش اثرگذاری برخی کشـورها و تبدیل 
شـدن آنهـا بـه جهـان چهـارم هسـتیم کـه برخـی کشـورها از گردونه 
رقابت پذیـری آرام آرام حـذف می شـوند و بـه جهـان چهـارم کـه جهان 

کشـورهای غیرموثـر و بی اهمیـت اسـت، سـقوط می کنند.
میرزایـی بـا اشـاره بـه تفـاوت بنگاه هـا و صنایـع در کشـورها و مناطق 
مختلـف، گفت: اگرچـه بنگاه هـا از رقابـت همکارانـه اسـتفاده می کنند، 
اما در میـان آنها تـالش بـرای اینکه سـطح بیشـتری از بـازار را بگیرند، 
یـک موضوع اصلی اسـت، امـا در میان کشـورها الزامـًا حذف رقبـا به ما 
کمکـی نمی کنـد و الزامـًا بهتر شـدن همسـایگان و رقبـا به بدتر شـدن 

وضعیـت مـا کمـک نمی کند.
وی با اعتقـاد بر اینکـه بـرای رقابت پذیـری مهم ترین مؤلفـه حکمرانی 
شایسـته در سـطح ملی، صنعـت و در سـطح بنگاه ها اسـت، تأکیـد کرد: 
آنچه امروز در سـرمایه انسـانی دنیا مطرح اسـت، سـرمایه خالق اسـت 
و ایـن موضـوع اصلی رقابـت محسـوب می شـود و آنچه امـروز موضوع 

رقابت اسـت، رقابت بـرای جذب سـرمایه خالق اسـت.
عضو هیئـت علمی دانشـگاه عالمـه طباطبایی افـزود: آنچه مهم اسـت 
تمام اجزای سـرمایه خـالق بر روی یـک قائله سـرمایه اجتماعی سـوار 
می شـود یعنی جایی کـه اعتماد و مشـارکت سـازمان یافته وجـود دارد و 

ایـن نتیجـه قانون پذیـری و رعایت اخالق اسـت.
وی تاکید کرد: اگر اعتماد وجود نداشـته باشـد، سـرمایه انسـانی انباشته 
نمی شـود و اگر کشـورها با بحران خروج سـرمایه انسـانی و فـرار مغزها 

مواجه می شـوند به دلیل نداشـتن سـرمایه اجتماعی اسـت.
میرزایی توضیح داد: سـرمایه اجتماعی ایران در اوایـل انقالب ۷۰ درصد 
بـود کـه در سـال ۹۹ بـه حـدود ۲۰ کاهـش یافـت کـه ایـن بـه معنای 

سـقوط و تنـزل و خروج صدهـا میلیارد دالر سـرمایه اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه مطابـق آمار بانـک مرکـزی در خوشـبینانه ترین 
حالت، سـالی ۱۰ میلیـارد دالر و در بدبینانه ترین حالت سـالی ۲۰ میلیارد 
دالر سـرمایه از ایـران خـارج می شـود، گفـت: در حالیکـه بـرای جـذب 
سـرمایه جدید چانـه می زنیم، امـا نمی توانیـم منابـع مالی خـود را حفظ 

کنیـم.
معـاون سـابق وزیـر رفـاه اجتماعـی تأکیـد کـرد: کشـوری می توانـد 
جذب کننده خـوب سـرمایه باشـد کـه در باالترین سـطح سـرمایه های 
داخلـی باشـد و بایـد توجـه داشـت کـه سـرمایه های خارجـی مکمـل 
سـرمایه های داخلـی اسـت، نـه جانشـین آن. متأسـفانه در شـاخص 
بهره وری نیز طی ده سـال گذشـته کشـور چنیـن حالتی را داشـته و نرخ 

بهـره وری در ایـران نزولـی بـوده اسـت.
وی با اشـاره به شـاخص اقتصـاد کشـور، گفـت: در پایان دولت هشـتم 
شـاخص اقتصـاد کشـور در رتبه ۷۷ بـود، امـا بعد از هشـت سـال با یک 
سـقوط آزاد به رتبه ۱۴۴ رسـیدیم و بعـد از آن نه تنها این شـاخص بهبود 

نیافت، بلکـه باز بـه ۱۵۵ تنـزل کردیم.
وی با تاکید بر اینکه سـقوط شـاخص های اقتصادی بسـیار سـریع اتفاق 
می افتـد، امـا متاسـفانه بازسـازی آن بـه راحتی انجـام نمی شـود، گفت: 
تا زمانـی که شـرایط فسـاد و مالکیـت دارایی هـا و فضای کسـب وکار و 
... بهبود پیـدا نکنـد، به بهبـود هیچ یـک از شـاخص ها امیـدی نداریم و 
نه تنها نمی تـوان رشـد اقتصادی داشـت، بلکه امـکان جذب سـرمایه و 

سـرمایه خارجی وجـود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان 
اینکه سقوط شاخص های اقتصادی بسیار سریع 
اتفاق می افتد، اما متأسفانه بازسازی آن به راحتی 
انجام نمی شود، گفت: مطابق آمار بانک مرکزی در 
خوشبینانه ترین حالت سالی ۱۰ میلیارد دالر و در 
بدبینانه ترین حالت سالی ۲۰ میلیارد دالر سرمایه از 
ایران خارج می شود. حجت میرزایی در همایش مسیر 
صنایع پیشرو، با اشاره به تعریفی از صنایع پیشرو که 
موج های جدید ابداع و نوآوری را به همراه دارند، اظهار 
کرد: تاریخ توسعه تاریخی خطی نیست، بلکه یک 
مسیر پرنوسان است که هر بار موج جدیدی از نوآوری 
را به همراه می آورد و این کارآفرینان هستند که موج 
جدید را می آورند و یک فضای جدیدی را برای جهان 

ایجاد می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح کرد؛

خروجساالنه۲۰میلیارددالرسرمایه
ازکشور

گفت و گو

استاندار اصفهان گفت: با سفر یک روزه 
رئیس جمهور به اصفهان، شهروندان این 
استان می توانند مطالبات خود را روزهای 
چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت هشت تا ۲۱ 

از طریق سامانه ۱۱۱ اعالم کنند.
سید رضا مرتضوی اظهار داشت: شهروندان 
با ثبت کد ملی می توانند ۴ تا ۵ دقیقه با طبقه 
بندی مسائل و مشکالت خود، از طریق 
سامانه ۱۱۱، مشکالت و مسائل مدنظر را به 

سمع و نظر رییس جمهور برسانند.
وی بیان داشت: معاونین وزاری دولت در 
دستگاه استانی وزارتخانه متبوع خود طی 
این سفر در یک ارتباط حضوری پاسخگوی 
مسائل و مشکالت مردم در ادارات خواهند 

بود.
استاندار اصفهان از دیدار عمومی با اقشار 
مردم در سفر یکروزه رئیس جمهور خبر داد و 
گفت: نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه 
گزارشی از مصوبات سفر و همچنین نشستی 
با جامعه نخبگان و نمایندگان دستگاه های 
مختلف از جمله فعاالن اقتصادی، اساتید 
دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، بازاریان و 
روحانیون، فرهنگیان و بازنشستگان از دیگر 

برنامه های رئیس جمهور در این سفر است.
وی گفت: پیرو جلسات متعددی که با 
نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، معاون 
اول رییس جمهور و اعضای دولت صورت 
گرفته، تصمیمات مختلفی برای بخش ها و 
پروژه های نیمه تمام مطابق سایر استان ها 
گرفته ایم که متناسب با جمعیت و وسعت، 
اعتبارات قابل توجهی جذب خواهد شد که 
امیدوارم سرآغازی برای یک حرکت بزرگ 
برای آبادانی و پیشرفت بیشتر اصفهان باشد.

مرتضوی با اشاره به اینکه اصفهان از مدت ها 
پیش مقصد سفر استانی رییس جمهور بوده 
است و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در بیست 
و پنجمین سفر خود به این استان سفر خواهد 
کرد، گفت: در جریان این سفر به موضوعات 
مختلف از جمله فرونشست زمین، کمبود آب، 
آلودگی هوا، مسائل و مشکالت پیش روی 
فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان دام و 
طیور، کشاورزان، هنرمندان و اهالی فرهنگ 
و مسائل اجتماعی و خانواده پرداخته خواهد 

شد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه طی چند ماه 
گذشته برنامه ریزی مفصلی در بخش های 
مختلف از جمله مسکن و راه های استان 
صورت گرفته است، افزود: بازدید از مناطق 
مختلف و آشنا شدن با مسائل و مشکالت 
استان از نزدیک و برگزاری شورای اداری 
مشترک نمایندگان و شورای اداری استان 
و وزرای مختلف با حضور رئیس جمهور از 
جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر 
است و امیدواریم با توجه به احصاء شدن 
مسائل، در جمع بندی مصوبات خوبی برای 

اصفهان داشته باشیم.
مرتضوی با اعالم اینکه در طول این سفر 
وزرای مختلف به عنوان نماینده دولت به 
شهرستان های اصفهان سفر خواهند کرد، 
اظهار داشت: در بازدید و دیدارهای مردمی 
مسائل و مشکالت جمع بندی می شود و 
در جلسه شورای اداری طرح خواهد شد تا 
به تصمیم گیری های جامع تر و متناسب تری 

برسیم.

اعالم مطالبات از 
رئیس جمهور با سامانه ۱۱۱

استاندار اصفهان از مردم خواستار شد؛

 خبر اول
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سخنگوی شـرکت آبفای اسـتان اصفهان گفت: خالی شدن بخشـی از زمین 
در میدان فیـض، ابتدای خیابـان آپادانا اول شـهر اصفهان بعلت فرسـودگی و 
ریزش خـط انتقـال فاضالب غرب به شـرق بـا قطر یـک هـزار و ۸۵۰ و یک 

هزار و ۱۵۰ میلیمتر در جنوب این شـهر اسـت.
مهـرداد خورسـندی در خصـوص وقـوع حادثه فرونشسـت زمیـن در خیابان 
فیض اصفهـان اظهـار داشـت: سـاعت ۱۶ و ۳۰ دقیقـه روز حادثـه در میدان 
فیض، ابتـدای خیابان آپادانـا اول حفره ای ایجاد شـد که با اعـالم حادثه گروه 
مدیریت بحـران آبفای اسـتان اصفهان در محـل حضور یافت و بـا همکاری 

پلیس راهـور اقدام به مسـدود کـردن خیابـان کردیم.
وی از مسـدود شـدن خیابـان آپادانـا بر اثـر ریزش شـبکه فرسـوده فاضالب 
خبـر داد و افـزود: فـرو ریزش خـط انتقال فاضـالب بـار دیگر عامل مسـدود 
شـدن خیابـان آپادانا شـد کـه این حادثـه به دلیـل فرسـودگی و ریـزش خط 
انتقـال فاضالب غـرب به شـرق بـا قطـر ۱۸۵۰ در ۱۱۵۰ میلیمتـر در جنوب 

شـهر اصفهان اسـت.
سـخنگوی آبفای اسـتان اصفهان با اشـاره بـه اینکه این خـط انتقـال از نوع 
بتونی و فکی شـکل اسـت و بیش از نیم قـرن از اجـرای آن می گـذرد، اضافه 

کـرد: بررسـی های اولیه نشـان می دهـد حداقـل ۴۰ متـر از این خـط انتقال 
نیازمند بازسـازی فوری اسـت کـه پیش بینی می شـود تـا ظهر فـردا خیابان 

مسـدود باشد.
وی تصریـح کـرد: در حال حاضـر بخشـی از جریـان فاضالب ایـن منطقه از 
مسـیر جایگزین و از طریق خط انتقال فاضالب خیابان آبشـار به تصفیه خانه 

فاضالب جنـوب منتقل می شـود.
به گزارش ایرنـا، حادثه مشـابهی نیـز ۱۶ فرودین مـاه امسـال در ۴۰۰ متری 

همین مکان اتفـاق افتـاده بود.

 سخنگوی شرکت آبفای
استان اصفهان:

فرونشستزمیندر
خیابانفیضاصفهان

بهعلتفرسودگی
شبکهفاضالباست

 مریم محسنی: مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره باروساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت روز جهانی 
گل و گیاه، جشنواره فروش ویژه گل با ۲۰ درصد تخفیف در بازار 

گل و گیاه همدانیان برگزار می شود.
امیرحسین ماه آورپور اظهارکرد: روز ملی گل و گیاه هرسال در 
تاریخ ۲۵ خرداد ماه مصادف با ۱۵ ژوئن و روز جهانی گل و گیاه، با 
هدف ترویج فرهنگ نگهداری و استفاده درست ازگل ها وگیاهان 
برگزار می شود و کشورها و سازمان های مختلف دنیا هرسال 

دراین روز با برگزاری مراسم، جشنواره و نمایشگاه های مختلف 
برنگهداری و گسترش فضای سبز و پرورش گل و گیاه تاکید 
می کنند. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: جشنواره 
فروش ویژه گل با ۲۰ درصد تخفیف ازروز بیست وپنجم تا روز 
بیست وششم خردادماه در بازار گل و گیاه همدانیان برگزار می شود 
که از شهروندان دعوت می کنیم از این جشنواره که به صورتی زیبا 

و دیدنی طراحی شده است، بازدید کنند.

همزمان با روز جهانی گل و گیاه برگزار می شود؛

گلباران بازار گل و گیاه در روز جهانی گل و گیاه
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نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـامی در نشسـت 
علنی قوه مقننه در راستای بررسـی وضعیت حوزه صنعت 
و مسـائل و دغدغه های مرتبط با معیشـت مردم، سؤال از 
فاطمی امین وزیر صنعت را مورد رسـیدگی قـرار دادند که 
این مسـئله منجر به دادن کارت زرد به وزیر مربوطه شد و 
همچنین بـا مصوبه خود بر توسـعه مناطق محـروم تاکید 
کردند. بیستمین نشسـت علنی مجلس شـورای اسامی 
بـه ریاسـت محمدباقـر قالیبـاف رئیـس مجلس شـورای 
اسـامی و با حضور 221 نفر از نمایندگان و رأس سـاعت 

8 و 8 دقیقه برگزار شـد.

پـس از قرائـت آیـات قـرآن حسـینعلی حاجـی دلیگانـی 
عضو هیأت رئیسـه مجلس شـورای اسـامی ابتدا دستور 
کار صحـن علنـی را قرائـت کرد که بر این اسـاس سـؤال 
تعـدادی از نماینـدگان از وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
و بررسـی گـزارش کمیسـیون های برنامـه، بودجـه و 
محاسـبات، کشـاورزی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، 

انـرژی و غیـره در دسـتورکار نماینـدگان قـرار گرفت.
در جریـان برگـزاری بیسـتمین نشسـت علنـی مجلـس 
شـورای اسـامی، سـؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد، 
مانه، سـملقان، جاجرم، گرمـه و راز و جـرگان و تعدادی 

دیگـری از نماینـدگان از وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
بررسـی شد.

ابتـدا سـیدرضا فاطمـی امیـن، وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت در مـورد ضعـف عملکـرد وزارتخانـه متبوعـش 
در کنتـرل قیمـت کاالها و عـدم توانایـی در پشـتیبانی از 
صاحبان صنایع و بهره بـرداران معدن توضیحاتـی را ارائه 
کـرد و گفت: می تـوان بـا کارهای جزئـی و مـوردی آن را 
اصـاح کـرد و نیـاز اسـت که بـه سـمت اصاح سـاختار 

گام برداریـم.
در ادامـه محمد وحیـدی، نماینـده مـردم بجنـورد در قوه 
مقننه در تشـریح سـؤال خود مبنـی بر اینکـه دلیل ضعف 
عملکـرد وزارت صمـت در کنتـرل قیمـت کاالهـا و عدم 
توانایـی در پشـتیبانی از صاحبان صنایـع و بهره بـرداران 
معدن چیسـت، عنـوان کـرد امروز همـه صاحـب نظران 
اقتصـادی بـه میـدان آمده انـد تـا بـا کمـک بـه دولـت 
مشـکات اقتصادی کشـور را برطرف کننـد، قطعاً کمک 
بـه دولت آقـای رئیسـی، کمک به کشـور اسـت و نظارت 
بر عملکـرد دولـت به منظـور رفع ضعـف عملکـرد دولت 
نیز مـورد تأییـد اسـت، بنابرایـن قصد مـا برطـرف کردن 
ضعف هـا و ایجـاد یـک نظـام شایسـتگی بـرای حـل 

مشـکات مردم اسـت.
نهایتـاً، وحیدی از پاسـخ های وزیر قانع نشـد و توضیحات 
وزیـر بـه رأی گذاشـته شـد و نماینـدگان نیـز بـا 91 رأی 
موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 
نماینده حاضـر در صحـن از توضیحات وزیر قانع نشـدند.

بررسـی گزارش کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسبات در 
مورد آخرین وضعیت ثبـت اطاعات کارکنان دسـتگاه ها 

در سـامانه های پاکنـا و ثبـت حقـوق و مزایـا نیـز دومین 
دسـتور کار منتخبان ملت بود که سـید محمدرضا میرتاج 
الدینـی، نایـب رئیس کمیسـیون مفـاد آن را بـرای عموم 

قرائـت کرد.
نایـب رئیـس کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات 
مجلـس در قرائت گـزارش ایـن کمیسـیون در خصوص 
آخریـن وضعیـت ثبـت اطاعـات کارکنـان دسـتگاه ها 
در سـامانه های پاکنـا و ثبـت حقـوق و مزایـا اعـام کرد؛ 
وزارتخانه هـای نفـت، اقتصـاد، ورزش و کار کمتریـن 

عملکـرد ثبـت حقـوق در سـامانه را داشـته اند.
در ادامـه جلسـه رئیـس مجلـس شـورای اسـامی پـس 
از قرائـت گـزارش کمیسـیون برنامـه درخصـوص ثبـت 
اطاعـات کارکنـان دسـتگاه ها، بـا بیـان اینکه بیـش از 
۳0 درصـد دسـتگاه ها در ثبـت داده های حقـوق کارکنان 
دچـار مشـکل هسـتند و داده هـا را ثبـت نکرده انـد و 
براسـاس قانون در صـورت اسـتنکاف باید با آنهـا برخورد 
شـود، گفـت: پرداخت حقـوق مدیـران دسـتگاه هایی که 
اطاعات شـان در پاکنا ثبت نشـود، غیرقانونی و دسـتبرد 

بـه بیت المـال اسـت.
در ادامه نشسـت اسامی ناطقان میان دسـتور از سوی علی 
کریمی فیروزجائی عضو هیات رییسـه مجلس اعام شـد 
که بر ایـن مجتبی ذوالنـوری نماینده قم، سـیدرضا تقوی 
نماینـده تهـران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیس، 
روح اهلل متفکـر آزاد نماینده تبریز، آذرشـهر و اسـکو، ولی 
اهلل بیاتـی نماینـده تفـرش و آشـتیان و حسـینعلی حاجی 
دلیگانـی نماینده شـاهین شـهر، برخـوار و میمه بـه بیان 

دغدغه هـای خـود پرداختند.

دستاورد عملکرد کابینه از نشست علنی دیروز بهارستان چه بود؟

اخطار بهارستان به وزیر صمت

 پریسـا جمدی  فناوری اطاعات و ارتباطات 
طـی دو دهـه گذشـته رشـد و تغییـر سـریع و 
زیادی داشـته و یکـی از پیشـرفت های اصلی آن 
پیدایش رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی اسـت. 
تکنولوژی به سـرعت در حـال تغییر و پیشـرفت 
است. به عنوان مثال پیشـرفت فناوری تلفن های 
همراه نقـش موثری بـر فعالیـت در رسـانه های 
اجتماعـی دارد. تلفن های همـراه ابـزار اتصال را 
در هـر مـکان و هـر زمـان در هـر دسـتگاهی در 

دسـترس همـه قـرار می دهند.
چرا مـردم اطاعـات را بـه اشـتراک می گذارند؟ 
یک تحقیق جالب توسـط گروه بینش مشـتریان 
نیویورک تایمـز، انگیزه هـای شـرکت کنندگان 
در  اطاعـات  اشـتراک گذاری  بـه  بـرای 
رسـانه های اجتماعـی را آشـکار کرد، که شـامل 
تمایـل بـه اشـتراک گذاری محتـوای ارزشـمند 
و سـرگرم کننده بـرای دیگـران اسـت. و از دیگر 
انگیزه هـای افـراد بـرای بـه اشـتراک گذاری 
اطاعـات، معرفـی خـود؛ بـرای رشـد و تقویت 
روابـط و اطاع رسـانی دربـاره نمانام هـای 
موردعاقه شـان اسـت. ایـن عوامل باعث شـده 
اسـت که شـبکه های اجتماعـی به ابـزاری مفید 
برای حفـظ ارتباط بـا دوسـتان و خانـواده تبدیل 

شـود.
• 7 تأثیر رسانه های اجتماعی

1. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بر سیاسـت: طی 
مطالعات انجام شـده، از هر 5 فرد بالـغ آمریکایی، 
1 نفـر اخبـار سیاسـی را از طریـق رسـانه های 
اجتماعـی دنبـال می کنـد. طـی نتایـج حاصـل 
از ایـن مطالعه، افـرادی کـه اخبـار سیاسـی را از 
طریـق شـبکه های اجتماعـی دنبـال می کننـد 
اطاعـات کمتـری داشـته و بیشـتر در معـرض 
آگاهـی از اخبـار غلـط و ادعاهـای ثابـت نشـده 
قرار دارنـد. در مقایسـه بـا سـایر رسـانه ها، تأثیر 
رسـانه های اجتماعی در مبارزات سیاسـی رشـد 
چشـمگیری داشته اسـت. شـبکه های اجتماعی 
نقش بسـیار مهمی را در سیاسـت های انتخاباتی 
بـه عهده دارند- از نامـزدی ناموفق هـاروارد دین 
در سـال 200۳، تا انتخـاب اولیـن رئیس جمهور 
آفریقایی-آمریکایـی در سـال 2008، و بار دیگر 

در کمپیـن دونالـد ترامپ.
2. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بر جامعـه: تقریبًا 
یک چهـارم جمعیـت جهـان در شـبکه هایی 
در  هسـتند.  فعـال  اینسـتاگرام  ازجملـه 
ایاالت متحـده، نزدیـک بـه 80٪ از کل کاربـران 
اینترنـت در ایـن پلت فـرم هسـتند. ازآنجایی که 
شـبکه های اجتماعـی بـر پایـه تعامـات بیـن 
افـراد اسـتوار اسـت، هرچـه افـراد بیشـتری 
از آن هـا اسـتفاده کننـد، شـبکه های اجتماعـی 
قدرتمندتر می شـوند. بدون رسانه های اجتماعی، 
آسـیب های اجتماعـی، اخاقـی، محیطـی و 
سیاسـی کمتـر دیـده خواهنـد شـد. درحالی کـه 
فعالیت رسـانه های اجتماعـی منجر بـه افزایش 
آگاهـی در مـورد مسـائل اجتماعـی می شـود، 

سـواالتی در مورد اینکه آیـا این آگاهـی به تغییر 
واقعـی تبدیـل می شـود یـا نـه پیـش می آیـد. 
برخـی بر ایـن باورنـد کـه شـبکه های اجتماعی 
وسـیله ای بـرای بـه اشـتراک گذاری نگرانی هـا 
در مورد مسـائل اجتماعی از طریـق رایانه و تلفن 
همراه هسـتند و به این ترتیب نیازی به مشـارکت 
فعـال در کمپین های حضوری و حقیقی نیسـت. 
و خب حمایت و پشـتیبانی در این جور مواقع فقط 
وابسـته به یـک الیـک یـا بـه اشـتراک گذاری 

محتـوا اسـت.
۳. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر تجـارت: 
شـرکت ها اهمیـت اسـتفاده از رسـانه های 
اجتماعـی را در برقـراری ارتبـاط بـا مشـتریان و 

کسـب درآمـد می داننـد.
شـرکت ها به این نتیجه رسـیده اند کـه می توانند 
از رسـانه های اجتماعـی بـرای ایجـاد بینـش، 
تحریـک تقاضـا و ایجـاد محصـوالت هدفمنـد 
اسـتفاده کنند. به کارگیـری کامـل فناوری های 
اجتماعـی در محـل کار، مرزها را حـذف می کند، 
بـودن در فضای محـدود و انـزوا را از بیـن می برد 
و باعث افزایش تعامل شـده و به ایجـاد مهارت و 

دانـش بیشـتر در کارمنـدان کمـک می کند.
بُعـد منفـی قضیـه ایـن اسـت کـه در صـورت 
عـدم اشـتراک گذاری اجتماعـی کافـی، اعتبـار 
کسـب وکار از بیـن مـی رود. ایـن نتایـج ماهیت 
دوطرفه تأثیـر رسـانه های اجتماعی را برجسـته 
می کنـد. زمانـی کـه محصـوالت به وفـور بـه 
اشـتراک گذاشـته می شـوند، فـروش افزایـش 
می یابـد. امـا وقتـی عکـس ایـن قضیـه رخ 
دهد، مشـتریان نسـبت بـه محصول و شـرکت 

بی اعتمـاد می شـوند.
4. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر دنیـای 
کسـب وکار: رسـانه های اجتماعـی تأثیـر بـه 
سـزایی بـر جـذب نیـرو و اسـتخدام داشـته اند. 
شـبکه های اجتماعی حرفـه ای ماننـد لینکدین، 
جزو پلتفرم های مهم رسـانه های اجتماعی برای 

افـرادی اسـت که بـه دنبـال برجسـته شـدن در 
حرفه خود می باشـد؛ که بـه افراد اجـازه می دهند 
تا برند شخصی شـان را ایجـاد و بازاریابـی کنند. 
نـوزده درصـد از مدیـران اسـتخدام، تصمیمـات 
استخدامی خود را بر اسـاس اطاعات یافت شده 
در رسـانه های اجتماعـی می گیرنـد. بـر اسـاس 
نظرسـنجی اسـتخدام رسـانه های اجتماعـی 
CareerBuilder در سـال 2018، 70 درصـد از 
کارفرمایان از سـایت های شـبکه های اجتماعی 
برای تحقیق در مورد نامزدهای شـغلی اسـتفاده 

می کننـد.
5. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر آمـوزش و 
توسـعه: نامزدهای شـغلی که مهارت هـای خود 
را در جدیدتریـن و پیشـرفته ترین تکنیک هـای 
رسـانه های اجتماعـی توسـعه می دهنـد، گزینه 

مناسـب تر و بـدرد بخورتـری هسـتند.
 OnePoll یک نظرسنجی در سال 2020 توسط
 Pearson and Connections به نمایندگی از
آمریکایـی  والدیـن   2000 از   Academy
و فرزنـدان دبیرسـتانی آنهـا در مـورد »شـرایط 
جدید« دبیرسـتان سـؤال کرد. شـصت و هشت 
درصد از دانـش آموزان و 65 درصـد از والدین آنها 
معتقدند که رسـانه های اجتماعی یـک ابزار مفید 
و بخشـی از شـرایط جدید دبیرسـتان خواهد بود. 
وباگ هـا، ویکی هـا، لینکدیـن، و پادکسـت ها 
در حـال حاضر ابزارهـای رایجی بـرای یادگیری 
در بسـیاری از مؤسسـات آموزشـی هسـتند. 
رسـانه های اجتماعـی بـه افزایـش یادگیـری 
آنایـن از راه دور کمـک کرده اند. علیرغـم موارد 
مربوط به نـود حریـم خصوصـی و برخـی موارد 
تقلـب در بیـن زبـان آمـوزان از راه دور، ایـن امـر 
مانع اسـتفاده از بسـترهای اجتماعـی در آموزش 

نشـده است.
6. چالش های رسـانه های اجتماعی: رسـانه های 
اجتماعـی محکـوم بـه ترویـج آسـیب های 
اجتماعی هسـتند، از جملـه: تهدیدات سـایبری: 

نظرسنجی موسسه آزار و اذیت سـایبری در سال 
2019 از دانش آمـوزان دبیرسـتانی و راهنمایـی 
ایاالت متحده نشـان داد کـه بیشـتر از ۳6 درصد 
اعـام کرده انـد کـه در مقطعـی از زندگـی خود 
مـورد آزار و اذیـت سـایبری قـرار گرفته انـد و ۳0 
درصد آنهـا دو بـار یا بیشـتر قربانی ایـن موضوع 
شـده اند. بعـاوه مشـخص شـد کـه تقریبـاً 15 
درصـد افـراد اعتـراف کرده انـد کـه حداقل یک 
بـار شـخصی را مـورد آزار و اذیـت سـایبری قرار 
داده انـد و نزدیک به 11 درصد اذعـان کرده اند که 
این کار را دو بار یا بیشـتر انجـام داده اند. نوجوانان 
می تواننـد از شـبکه های اجتماعـی برای انتشـار 
شـایعات، اشـتراک گذاری ویدئوهایـی بـا هدف 
تخریـب شـهرت و باج گیـری دیگـران سـوء 

اسـتفاده کنند.
نبود حریـم خصوصی: مزاحمت، سـرقت هویت، 
حمـات شـخصی و سـوء اسـتفاده از اطاعات، 
برخی از تهدیدات کاربران شـبکه های اجتماعی 
اسـت. بیشـتر اوقات، خود کاربران مقصر هستند 
چراکـه محتوایـی را بـه اشـتراک می گذارنـد 
کـه نبایـد در معـرض دیـد عمـوم باشـد و کامًا 

شخصی هسـتند.
متأسـفانه، زمانی کـه محتـوای خصوصی حذف 
می شـود، معمواًل خیلی دیر شـده اسـت. و محتوا 
ممکن اسـت باعث ایجـاد مشـکاتی در زندگی 

شـخصی و حرفه ای فرد شـود.
7. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر روابـط: یکی 
از تأثیـرات بـد رسـانه های اجتماعـی، ترغیـب 
افراد بـه برقراری دوسـتی های مجـازی به جای 
دوسـتی های واقعـی اسـت. اصطاح "دوسـت" 
که در رسـانه های اجتماعی اسـتفاده می شـود با 
دوسـتی های واقعی یک دنیا فرق دارند. دوستان 
واقعی در واقع یکدیگـر را از نزدیک می شناسـند 
و اغلـب رو در رو بـا هم ارتبـاط برقـرار می کنند.
www.simplilearn.com/real-impact- 
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 حسین محزونیه    حجت عبدالملکی، وزیر کار با ارائه نامه ای به رئیس جمهور 
رسماً استعفای خود را اعام کرد. او دلیل استعفایش را »افزایش هماهنگی دولت« 
اعام کرد. پیش تر شایعاتی درباره کنار رفتن عبدالملکی از وزارت کار منتشر شده اما 

رسماً تأیید نشده بود.
خبر کوتاه بود و به روال این سال ها توئیتری. عبدالملکی در توییتی نامه خود به سید 
ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن آمده است: »ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به 
اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد 
مجلس محترم شورای اسامی، به منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از 

این سمت اعام می نمایم. اینجانب در طول حدود ۳00 روز فعالیت در این وزارتخانه، 
همه تاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی 

صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می کنم.
خود را سرباز کوچک نظام اسامی و دولت مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق 
آرمان های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقاب اسامی مجاهدانه تاش خواهم 

کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد ان شاءاله.«
• سخنگو تأیید کرد

ســخنگوی دولت از پذیرش اســتعفای عبدالملکی و انتخاب زاهدی وفا به عنوان 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در نشســت خبری خود با تأیید استعفای 
عبدالملکی بیان کرد: اخیراً آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خودشان را تقدیم 

رئیس جمهور کردند که آقای رئیس جمهور پذیرفتند.
وی ادامه داد: البته آقای دکتر عبدالملکی به همکاری خودشان را با دولت ادامه داده و 
از امروز هم در سمت مشاور رئیس جمهور خواهد بود و آقای محمد هادی زاهدی وفا 
استاد شناخته شده علم اقتصاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه پذیرفته و منصوب 

شدند.

وزیر کار بیکار شد!

 پذیرفته شدن استعفای 
عبدالملکی:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

 چه بالیی قرار است
سر بیت کوین بیاید؟

کاهش در ادامه رکود 
و سقوط در مسیر افت

او با بیـان اینکه وجـود مخـازن آمونیاک می توانسـت ابعاد فاجعه را بسـیار 
گسـترده کند که بـا ورود بـه موقع نیروهـای امـدادی مسـئول و مدیریت 
مناسـب بحران از وقـوع یـک فاجعه بـزرگ جلوگیری شـد، عنـوان کرد: 
روشـن شـدن ابعـاد ایـن حادثـه و مقصـران احتمالـی می توانـد زمینـه 

پیشـگیری از تکـرار چنین حوادثـی را فراهـم کند.
رییس دانشـگاه علوم پزشکی شیراز در بازدید شـبانه از بیمارستان حضرت 
قائم )عج(، ضمن بررسـی روند ارائه خدمـات درمانی بـه مصدومان حادثه 
نشـتی مواد شـیمیایی در کارخانـه کربنـات سـدیم شهرسـتان فیروزآباد، 
گفت: در این حادثـه 1۳۳ مصدوم در بیمارسـتان فیروز آباد پذیرش شـدند 

و تاکنـون 114 مصدوم ترخیص شـده اند.
دکتر سـید وحید حسـینی بـا حضـور در بیمارسـتان حضـرت قائـم )عج( 
شهرسـتان فیروزآباد، ضمـن گفت و گو بـا تیم واکنش سـریع دانشـگاه و 
مسـووالن این مرکز درمانـی، از نزدیـک جویـای روند خدمت رسـانی به 

مصدومـان این حادثه شـد.
او با بازدیـد از بخش هـای بسـتری مصدومان ایـن حادثه، بـر فرآیندهای 
ارائـه خدمـات در ایـن مرکـز درمانـی نظـارت کـرد و بـا گفـت و گـو بـا 
مصدومـان و همراهـان، میـزان رضایتمنـدی آنـان را از دریافـت خدمات 

جویا شـد.
مسـوول ارشـد حوزه سـامت فارس با اعام اینکـه خوشـبختانه موردی 
از فوت ناشـی از این حادثـه گزارش نشـده اسـت، افـزود: 1۳۳ مصدوم به 
بیمارسـتان حضرت قائم )عج( منتقل شـدند که از این تعـداد تاکنون 114 

مصدوم ترخیص شـدند.
دکتر حسـینی با بیـان اینکه پـس از وقوع حادثـه بافاصله مراکـز درمانی 
و بیمارسـتان های شـیراز و شهرسـتان ها به حالت آماده بـاش درآمدند، از 
برگزاری دو نشسـت سـتاد مدیریت بحران دانشـگاه و اعزام تیم پزشـکی 
متخصص، یـک دسـتگاه بالگـرد، 12 دسـتگاه آمبوالنس، یک دسـتگاه 

اتوبـوس آمبوالنس به شهرسـتان فیروزآبـاد خبر داد.
مسـوول ارشـد حوزه سـامت اسـتان بـا قدردانـی از تیـم واکنش سـریع 
دانشـگاه و پزشـکان، پرسـتاران و کارکنـان ایـن بیمارسـتان بـه پـاس 
اقـدام سـریع در ارائـه خدمـات درمانی بـه مصدومان ایـن حادثـه، عنوان 
کـرد: مصدومـان ایـن حادثـه بیشـتر دچـار آسـیب های تنفسـی شـدند 
کـه خوشـبختانه بـا درمان بـه موقـع و سـریع و مدیریـت صحیـح در این 
مرکـز درمانـی، خدمـات در کوتاهتریـن زمان ممکن بـه مصدومـان ارائه 
شـد. دکتر حسـینی بـا تاکید بـر اینکـه سـرمایه اصلی دانشـگاه پرسـنل 
جهادی و تاشـگری هسـتند کـه در بحران ها با تمـام توان بـرای نجات 
جـان بیمـاران و مصدومان تـاش می کننـد، گفت: پـس از هـر بحرانی، 
نگرانی هایـی بـه وجـود می آیـد کـه اقدامـات سـریع تیم هـای درمانی و 
مدیریت صحیح ایـن مرکز درمانـی در این بحـران، باعث رفـع نگرانی ها 
در بین خانواده هـای مصدومان شـد. او با بیـان اینکه اقدامات مسـووالن، 
پزشـکان، پرسـتاران و کارکنـان این مرکـز درمانـی در حادثه نشـتی مواد 
شـیمیایی در کارخانـه کربنـات سـدیم شهرسـتان فیروزآبـاد قابـل تقدیر 
اسـت، اظهار کرد: این حادثه نیـز یک بحران بـوده که بار دیگر پزشـکان، 
پرسـتاران و کارکنان مجموعه سـامت اسـتان با سـرعت عمـل در ارائه 

خدمـات درمانی، توانسـتند نتیجـه مطلوبـی بگیرند.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز با اشـاره به وضعیت مطلـوب کرونا 
ویروس در کشـور و اسـتان، گفـت: در حـال حاضر میـزان ابتا، بسـتری 
و فـوت ناشـی از کرونا کاهـش یافتـه و ایجاد وضعیـت مطلـوب کرونایی 
در کشـور نسـبت به سـایر کشـورها، حاصل لطف خداوند متعـال، تاش 
دولت سیزدهم، وزارت بهداشت، پزشکان، پرسـتاران و کارکنان مجموعه 
سـامت، همچنیـن مشـارکت و همراهی مردم اسـت کـه این دسـتاورد 

مهـم را رقـم زدند.

 شیوا صدر  عصر دوشــنبه ۲۳ خرداد، به دنبال وقوع 
نشــتی در یکی از مخازن آمونیــاک کارخانه کربنات 
سدیم واقع در شهرستان فیروزآباد، منجر به حادثه و 
مصدومیت بالغ بر ۱۴۹ نفر به دلیل استنشاق گازهای 
سمی شد که براساس اطالعات نهایی، تاکنون ۱۲۶ 
مصدوم از بیمارستان مرخص شده اند. دستور رئیس کل 
دادگستری فارس در خصوص بررسی علل بروز حادثه 
کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد به رئیس و دادستان 
عمومی و انقالب این حوزه قضایی ابالغ شــد. حجت 
االسالم سید کاظم موســوی در گفتگو با خبرنگاران 
با تاکید بر اینکه پرونده قضایی برای بررســی دقیق و 
کارشناسی شده علل حادثه حریق در کارخانه کربنات 
سدیم فیروزآباد تشکیل خواهد شد، گفت: در یک فرآیند 
قضایی و کارشناسی قصور احتمالی و ترک فعل مسئوالن 
مربوطه بررسی و در این خصوص نص صریح قانون اجرا 

خواهد شد.

گزارش روز

 ابعاد علت انفجار در کارخانه شیمیایی
فیروزآباد روشن شد؛

منتفی شدن فاجعه فارس

داده هـای بازار نشـان می دهند که فشـار 
فروش بیت کوین در اواخـر روز 12 ژوئن 
افزایـش یافـت و تـا ظهـر روز 1۳ ژوئـن 
ادامه داشـت. این فروش گسـترده باعث 
شـد که قیمت ارز دیجیتـال برتر بـازار تا 
20، 950 دالر سـقوط کند. البتـه در زمان 
انتشـار ایـن خبـر، قیمـت بیـت کویـن 
کمی بهبـود یافتـه و بـه کانـال 22 هزار 
دالر برگشـته اسـت، اما در بازه زمانی 24 
سـاعته، همچنـان یـک افـت قابل توجه 

11٫۳ درصـدی را نشـان می دهـد.
بـه گـزارش سـایت کویـن تلگـراف، در 
حالـی کـه فـروش بیـت کویـن اکنـون 
کمـی کاهـش یافتـه، امـا معامله گـران 
می ترسـند که اخبار منفـی و افزایش نرخ 
بهره در ایـاالت متحـده، در آینـده باعث 
کاهـش بیشـتر قیمـت ایـن ارز دیجیتال 
شـود. در ادامـه، نگاهـی می اندازیـم بـه 
آن چه که چندیـن تحلیلگر در مـورد افت 
بیـت کویـن و ادامـه رونـد آن می گویند.

رکت کپیتال )Rekt Capital(، تحلیلگر، 
بازارهـای نزولـی  می گویـد کـه در 
قبلـی، بیـت کویـن از حمایـت خـوب و 
قابل قبولـی در میانگیـن متحـرک 200 

هفتـه ای خـود برخـوردار بـوده اسـت.
رکـت کپیتـال بـا اسـتناد بـه دو چرخـه 
نزولـی قبلـی، می گویـد کـه اگـر پرایس 
اکشـن بیت کویـن مشـابه عملکردهای 
قبلی آن باشـد، BTC این بـار هم ممکن 
اسـت از میانگین متحـرک 200 هفته ای 
خود )در محدوده 2۳ هـزار دالر( برگردد و 
یک حرکت رو بـه جلو را در پیـش بگیرد.
در این میـان، یـک تحلیلگر دیگـر با نام 
مسـتعار ویـل مـپ )Whalemap( بـا 
انتشـار نمـودار زیـر، می گویـد کـه بیـت 
کوین بسـیاری از سـطوح حمایتـی خود 
را از دسـت داده و ایـن سـطوح اکنـون به 
مقاومـت تبدیـل شـده اند. او پیش بینـی 
می کنـد کـه در صـورت تـداوم از دسـت 
دادن دیگر سـطوح حمایتـی، قیمت بیت 
کویـن ممکن اسـت حداکثر تـا 1۳، ۳۳1 

دالر سـقوط کنـد.
 Francis( در نهایـت، فرانسـیس هانـت
Hunt(، یـک تحلیلگـر بـازار کـه بـا نام 
مسـتعار The Market Sniper نیـز 
شـناخته می شـود، پیش بینـی می کنـد 
کـه قیمـت بیـت کویـن ممکن اسـت تا 

8 هـزار دالر هـم کاهـش یابـد.
در زمـان انتشـار ایـن خبـر، ارزش کل 
بـازار ارزهـای دیجیتـال بـا یـک افـت 
6٫8 درصـدی در 24 سـاعت گذشـته، 
بـه کمتـر از یـک تریلیـون دالر سـقوط 
کـرده و بـه 956 میلیـارد دالر رسـیده 
اسـت. میزان تسـلط بیت کوین بـر بازار 
رمزارزها نیـز برابر با 45 درصـد گزارش 

شـده اسـت.

رسانه های اجتماعی محکوم به ترویج آسیب های اجتماعی
آنچه الزم است درباره تأثیر رسانه های اجتماعی بدانید؛



مصطفی مهرآیین
مدیر انجمن ادبی سخن سرایان

• فصل اول: شاعرانگی
شـما می توانیـد دربـاره رفیق عاشـقی خود »همسـر« 
زیباترین غـزل یا جملـه ای بی معنـا و مفهوم بسـازید؛ 
این نگاه، اندیشـه و جهان بینی شماسـت کـه می تواند 
از هر حرکت، رفتـار و کالم او ترانه ای بسـازد. کاری که 
شـاعران و نویسـندگان بزرگ برای خلق اثری ماندگار 
انجـام می دهند این اسـت کـه از یـک اتفـاق کوچک 
یـا از یک چشـم معمولـی رویـدادی بـزرگ و باشـکوه 
می آفریننـد و از خلق آن اثـر به وجد می آینـد و حاال این 
هنر شماسـت کـه از رفیق عاشـقی خـود اثـری هنری 

خلق کنیـد و هـر دو از آن لـذت ببرید.
شـاعرانگی در عشـق زوجین یعنی هنرمندانه پرداختن 
بـه دیگـری، هـم از جنبه هـای اخالقـی، رفتـاری و 
احساسـی محبوبتـان را درک کنیـد، دربـاره او صحبت 
کنیـد و آنجـا کـه نیـاز اسـت او را تحسـین و تشـویق 
کنیـد و هـم خصوصیـات جسـمانی اش را ببینیـد و از 
شـکل ابروهـا، رنـگ چشـم ها، خـط لبخنـد، حرکت 
دست ها، انداز انگشـت ها، راه رفتن، نشسـتن، لباس ها 
و... تعریف و تمجید کنیـد. شـاعرانگی در زندگی یعنی 
اگرچه باریدن بـرف اتفاقی معمولـی و فرایندی طبیعی 

اسـت، شـما می توانید آن را به لحظـه ای خاطره انگیز و 
باشـکوه تبدیل کنید. دسـتش را بگیرید و همـراه او زیر 
بارش بـرف قدم بزنیـد و آدم برفی درسـت کنید یا پیش 
از آمـدن او بـه منـزل چند شـمع روشـن کنیـد و بدون 

هیچ مناسـبتی برایش گل بخریـد و...
بـرای شـاعرانگی در زندگـی، نیازمند ذهنی شـاعرانه 
هسـتید و بـرای بـه دسـت آوردن آن نیازمند مسـلک 
عارف، خالقیـت هنرمنـد، دانـش خردمند و احسـاس 
کودک هسـتید. برای شـاعرانگی خوانـدن کتاب های 
ادبـی مانند عاشـقانه های نظامی )خسـرو و شـیرین( و 
همین طـور عاشـقانه های شـعرای بـزرگ کشـورمان 
بسیار مفید است و همین طور الزم اسـت روی شناخت 
و درکتان از زندگی کارکنیـد. در کالس ها و کارگاه های 
آموزشـی مختلف مانند موالنا شناسـی و حافظ شناسی 
شـرکت کنید. گـوش دادن به موسـیقی های عاشـقانه 
فاخر، انس بـا طبیعت و... می تواند به شـاعرانگی شـما 
کمـک کنـد. ای کاش عظمـت در نگاه تـو باشـد نه در 
آنچه بـدان می نگـری. )مائده های زمینی - آنـدره ژید(

• فصل دوم: خانه عاشقی
خانـه عاشـقی خـود را بسـازید. بـرای داشـتن خانـه 
برعکـس بسـیاری از زوج ها که گمـان می کننـد خانه 
هرچـه مجلل تـر باشـد، خوشـبختی در آن بیشـتر پیدا 

می شـود، خانه عشـق متراژ، محله یا مبلمان آن چنانی 
نیـاز نـدارد. گاهـی آن حـس مثبـت و آرامشـی کـه در 
یک خانه پنجاه متـری سـاده در جنوب شـهر در جریان 
اسـت، در بسـیاری از پنت هاوس هـای شـمال شـهر 
پیدا نمی شـود. خانه عشـق آنجاسـت که از یـک لیوان 
کوچک تـا یـک تابلوی نقاشـی، هرچـه برایـش تهیه 
می کنیـد سرشـار از ذوق می شـوید. خانه عشـق جایی 
اسـت که رفیق های عاشـقی ترجیـح می دهنـد هر جا 
هستند به سـرعت خودشـان را به آن برسـانند، نه از آن 
فراری باشـند. خانه عشق آنجاسـت که صدای نجوای 
مهربانی و نوای گرمابخش شـادی از فریادهای خشـم 
بلندتر بـه گـوش می رسـد. در آن خانه چند شـمعدانی 
وجـود دارد و تعدادی کتـاب که عاشـقانه های نظامی و 

حافـظ در بیـن آن هـا دیده می شـود.
از دیگر خصوصیات خانه عشـق: کلمـات و افکار حامل 
انرژی انـد. هرچـه در خانـه عشـق کالم شایسـته تر 
و زیباتـری بـه کار ببریـد، هرچـه در آن افـکار مثبتـی 
داشته باشـید، در آن آرامش بیشـتری را تجربه خواهید 
کرد. اجـازه دهید همیشـه صـدای بهتریـن و زیباترین 
موسـیقی ها به گوش برسـد. خانه را با گل های طبیعی 
آذین کنیـد. از رایحه های مختلف )عود( اسـتفاده کنید. 
شـب ها سـر میز شـام شـمع روشـن کنید، گل طبیعی 

روی آن بگذارید و لباس های زیبا بپوشید. 
به همه اشـیای خانه عشـق بورزیـد؛ زیـرا آن ها این 
زندگی را با شـما شـریک اند. نور خانـه را تغییر دهید؛ 
گاهی از نـور کم، گاهی زیـاد، گاهی هم از نور شـمع 
اسـتفاده کنیـد. نـور کـم در خانـه در طوالنی مـدت 
باعـث افسـردگی و دل مردگـی می شـود. منظـم 
و مرتـب بـودن خانـه بـه آن طـراوت و سـرزندگی 
می بخشـد. می توانیـد از رنگ بندی هـای فانتـزی 
یا هارمونـی رنگ زنـده و گرم بـرای چیدمـان خانه 
اسـتفاده کنیـد. تابلوهـای نقاشـی و عکس هـای 

دونفـره خـود را بـر دیوارهـای آن نصـب کنید.
• فصل سوم: تکرار دوست داشتنی

انسـان هرچقدر هم خـالق، اهـل هنر، اهـل علم و 
باتجربه باشـد، هرچقدر کودک درونش فعال باشـد، 
هیجان طلب و خـاص باشـد، بازهم پس از گذشـت 
زمان بـرای همدوش و همسـرش عـادی و تکراری 
می شـود. خوش اندام تریـن، خوش صداتریـن، 
پولدارتریـن، هنرمندتریـن آدم هـا بیـن یک مـاه تا 
یک سـال برای شـما عـادی خواهنـد شـد؛ یعنی به 
زیروبـم شـخصیت، احساسـات، سـلیقه، تمایالت، 
جاذبه هـای جنسـی و زیبایـی صـورت او عـادت 
می کنیـد، حتـی فضیلت هایـی ماننـد مهربانـی یـا 
خوش اخالقـی آن ها هـم ممکن اسـت برای شـما 
تبدیل به بدیهیات شـود و همه آنچـه روزی در رفیق 
عاطفی تان برای شـما سـحرانگیز و متفاوت بود و به 
خاطر آن عاشـقش شـدید، جذابیت خود را از دسـت 
بدهد. هیچ کـس را پیدا نخواهیـد کرد کـه بتوانید از 
او توقع داشـته باشـید هـرروز و هرلحظه متفـاوت و 
زاینده باشـد. زیرا در توانایی هیچ انسـانی نیست که 
هـرروز بتواند متفاوت و خاص باشـد. سـرعت تغییر، 
تحول و جذابیت آدم ها نسـبت به سـرعت شـناخت 

شـما بسـیار کمتر اسـت. پس تکلیف چیسـت؟
دو راه پیش روی شماسـت؛ یک: با این دیـد به رابط 
خود نـگاه کنید کـه بایـد تن بـه ایـن تکرارهـا دهید و 
به زندگـی رخوت انگیز و خسـته کننده ای ادامـه دهید؛ 
هرلحظـه ذهنتان بـه دنبال فـرار از ایـن رابطه باشـد و 
درنهایـت دل مردگی و افسـردگی را به جـان بخرید. اما 
راه حل سـوم و خردمندانه تریـن راه این اسـت که وقتی 
قصد دارید محبوب خـود را برای زندگـی ابدی انتخاب 
کنید، از خودتان سـؤال کنید: اگر همه این خصوصیات 
و ویژگی ها برای شـما عادی و تکراری شـود، این تکرار 
را دوسـت دارید؟ طلوع و غروب آفتاب هم هرروز اتفاق 
می افتـد؛ اما هیـچ گاه جذابیـت و لـذت خود را از دسـت 
نمی دهـد. به دنبال کسـی نباشـید که جاذبـه اش برای 
شـما تمام نشـود؛ زیرا چنین انسانی خلق نشـده است. 
به دنبال کسـی باشـید کـه بـرای شـما تکـرار زیبایی 

داشـته باشد.
• فصل چهارم: تاآخرین نفس

روزی که تصور کنید همسـرو همدلتان را برای همیشه 
به دسـت آورده اید، دقیقاً همان زمانی اسـت که شـروع 
به از دسـت دادنـش کرده اید، زیـرا دیگر تالشـی برای 
حفظ و رسـیدگی به محبوبتان نخواهید کـرد. به اینکه 
اسم کسی در شناسـنامه تان بیاید دلخوش نباشید؛ شما 
باید بتوانید احسـاس او را از آِن خودتان کنید و نمی شود 

با نوشتن یک اسم در شناسنامه، کسـی را برای همیشه 
به دسـت آورد. بـرای حفظ رفاقت عاشـقی هـرروز باید 
برای آن تالش کـرد. ایـن موضوع بدان معنی نیسـت 
که همیشـه ترس از دسـت دادن همسـرتان را داشـته 
باشـید و نتوانید بـه آن رابطه اعتمـاد کنید یـا اضطراب 
داشـته باشـید که ممکن اسـت یـک روز شـما را ترک 
کنـد؛ اما بـه این معنـی برداشـت کنید که عشـق مانند 
گلـی ظریف و حسـاس اسـت که بـرای حفـظ طراوت 
و رشـدش هـرروز احتیاج بـه رسـیدگی دارد. بسـیارند 
اشـخاصی که بـرای به دسـت آوردن محبوبشـان خود 
را بـه آب و آتـش می زنند و شـبانه روز تـالش می کنند 
تـا بـه او ثابت کننـد قصـد دارنـد او را خوشـبخت ترین 
انسـان روی زمیـن کننـد. سـوگند می خورنـد کـه 
تاآخرین نفس او را دوسـت داشته باشـند و... اما بعد از به 
دسـت آوردنش همه چیز را فرامـوش می کنند. نظافت 
شـخصی و آراسـتگی را کنار می گذارند، مراقب کالم و 
رفتارشان نیستند و به راحتی احساسـات او را جریحه دار 
می کننـد. دیگر آن چنـان که باید و شـاید به اندیشـه ها 
و خواسـته های رفیق عاشقی شـان اهمیـت نمی دهند. 
دیگـر صـدای زمزمه هـای عاشـقانه و صدای خنـده از 
خانـه عاشـقی بـه گـوش نمی رسـد. »دوسـتت دارم و 
در آغـوش کشـیدن« امـری تکـراری و خسـته کننده 
می شـود و... رابطـه کم کـم کسـل کننده می شـود و 
کم کـم سـروکله مشـاجره پیـدا خواهـد شـد. کم کـم 
قهرهـا و دلخوری هـا پایشـان را در عاشـقی شـما بـاز 
می کننـد و جـا خـوش می کننـد. اگـر در مقابـل رفیق 
عاطفی خـود احسـاس مسـئولیتتان را از دسـت بدهید 
و برایـش اهمیتـی قائـل نشـوید یـا فراموشـش کنید، 
به سـرعت آن گل سـرزنده و زیبـای عاشـقی کـه بـا 
یکدیگر پرورش داده اید، خشـک خواهد شـد و بعدازآن 

هـر اقدامی بـرای احیـای آن بی فایـده خواهـد بود.
• ساعت شنی

گران بهاتریـن دارایـی هـر انسـانی جـان اوسـت. 
بسـیارند افـرادی کـه حاضرنـد آن را بـرای دفـاع از 
خاک کشورشـان، آزادی، نجـات جان خانـواده ازجمله 
رفیـق عاشقی شـان کـه همسرشـان اسـت فـدا کنند. 
در بسـیاری از رمان هـا، اسـاطیر یـا حتـی در صفحات 
حـوادث روزنامه هـا خوانده ایـد که مـردی یـا زنی جان 
خود را بـرای نجـات زن یا شـوهرش یا برای به دسـت 
آوردن محبوبش ازدست داده است. یکی از سؤاالتی که 
همیشـه برای انتخاب یا ادامه زندگی با همسـر و همراه 
بایـد از خـود بپرسـید این اسـت کـه حاضـرم بـرای او 
بمیرم؟ پاسـخی که به خـود می دهید می تواند به شـما 
کمک کند تا عشـق را از هوس و عـادت تفکیک کنید.

وقتی صحبت از جـان دادن می کنیم، قطعـاً بدان معنی 
نیسـت که باید درراه عشـق کشـته شـوید. منظور این 
اسـت که وقتی با رفیق عاطفـی خود زندگـی می کنید 
و بـا او زمـان می گذرانیـد، دقیقـاً ماننـد ایـن اسـت که 
لحظه لحظه عمرتان را مانند ذرات سـاعت شـنی با او و 
بـرای او خرج می کنیـد. پس بایـد در نظر داشـت که در 
یک ارتباط عاشـقانه، شـما در حال بخشیدن مهم ترین 
دارایی تان یعنـی »عمرتان« هسـتید. پـس از خودتان 
سـؤال کنید: »آیا رفیق عاشـقی ام ارزش این را دارد که 

برایـش بمیرم؟« 
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رییس پلیـس راه اصفهـان گفـت: ضریب ایمنـی نـاوگان حمل و اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

نقـل عمومی این اسـتان با افزایـش نظارت ها و آمـوزش رانندگان 
سـاالنه افزایش یافته اسـت و کمترین تصادفات را دارند. سرهنگ 
اصغـر زارع افـزود: تنها سـه درصـد از تصادفـات اسـتان اصفهان 
مربـوط به نـاوگان حمـل و نقـل عمومی اسـت و ایمنـی خوبی در 
این حـوزه وجـود دارد؛ هـر چند همیـن میـزان تصادفات نیـز آمار 
خوبـی نیسـت و باید بـه نقطه مطلوبی برسـیم تـا به صفر برسـد.

رییـس پلیـس راه اصفهـان افزایـش نظارت هـای پلیـس، قانون 
مـداری راننـدگان و رفـع دغدغه هـا و نیازهـای صنفـی آنان سـه 
اصل بـرای افزایش ایمنی بیشـتر و کاهـش حـوادث در این حوزه 

اسـت؛ وقـوع یـک حادثـه در نـاوگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر 
آسـیب های زیادی دارد به همین خاطـر برنامه ریزی و کار بیشـتر 
در حـوزه نظم بخشـی و قانـون مـداری نیـاز دارد. سـرهنگ زارع 
اضافه کـرد: چالش های حـوزه ایمنـی و قانـون مـداری رانندگان 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومی کاهـش یافتـه اسـت و بـا توجه به 
حجم باالی نـاوگان و درصد جابه جایی مسـافر و بـار وضع خوبی 
را در اسـتان داریـم. رتبـه اول حمل کاال و رتبه سـوم حمـل و نقل 
مسـافر جاده های کشـور به اسـتان اصفهـان تعلـق دارد.۳۵ هزار 
 نـاوگان بـار جـاده ای و ۴۵ هـزار راننـده بـاری در اسـتان اصفهان

فعالیت می کنند.

رییس پلیس راه اصفهان:

ضریب ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی استان رو به افزایش است

انجمن  مجله  یافته های  براساس 
 Journal( انفورماتیک پزشکی آمریکا
 of the American Medical
 Informatics Association -
JAMIA( در گزارشی که ژوئن ۲۰۲۱ 
با عنوان بررسی سیستماتیک خالصه 
سازی خودکار متن برای ادبیات زیست 
پزشکی و پرونده الکترونیک سالمت 
)EHRs( منتشر شده، ایران دومین 
کشور در تولید مقاالت داده کاوی متون 
پزشکی بعد از آمریکا معرفی شده است. 
براساس یافته های این گزارش که از 
پایگاه های علمی معتبر استخراج شده 
است، هر ۷ مقاله منتشر شده در این 
زمینه در کشور ایران توسط دانشجویان 
و محققان جوان ایرانی با راهنمایی 
ناصر قدیری، دانشیار دانشگاه صنعتی 

اصفهان منتشر شده است.
علمی  هیئت  قدیری، عضو  ناصر 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی اصفهان با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: با توجه به حجم 
باالی مقاالت پزشکی و گزارش های 
برای  آنها  مطالعه  که  تخصصی 
پزشکان و متخصصان زمان بر است، 
متخصصین کامپیوتر و داده کاوی 
با استفاده روش های داده کاوی و 
متن کاوی به متخصصان علم پزشکی 
کمک می کنند تا در زمان کمتری به 
خالصه مهم ترین متون و گزارش های 
تخصصی پزشکی دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به گزارش منتشر شده 
در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، در مجله 
انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا، 
افزود: مروری بر پژوهش های انجام 
شده در زمینه خالصه سازی خودکار 
متون زیست پزشکی در دنیا، نشان 
می دهد که ۷ مقاله از دانشجویان و 
دانش آموختگان مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست 
یافته های معتبر این مجله قرار دارد. 
زمینه  کرد:  خاطرنشان  قدیری 
به کارگیری روش های خالصه سازی 
متن های بالینی فراتر از مقاالت علمی 
است و می تواند در رابطه با متن های 
بالینی ثبت شده برای بیماران در مراکز 
ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 

هم به کار رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان با اشاره به توسعه سامانه های 
مدیریت اطالعات سالمت در مراکز 
بیمارستانی در سال های گذشته، استقرار 
سامانه نسخه نویسی الکترونیک در 
مطب ها و درمانگاه ها طی سال های 
اخیر و همچنین توجه به افزایش 
حجم اطالعات متنی - بالینی در قالب 
پرونده الکترونیک سالمت، تأکید کرد 
و گفت: روند تولید داده های متنی با 
بهره گیری از فّناوری های سخت افزاری 
مدرن ترو استفاده از دستگاه های قابل 
حمل رو به افزایش خواهد بود. این 
موضوع استفاده از الگوریتم های جدید 
داده کاوی به ویژه متن کاوی پزشکی و 
خالصه سازی متون بالینی را ضروری 
با تأکید برم ؤثر  می سازد. قدیری 
بودن توسعه روش های داده کاوی 
هوشمند اطالعات پزشکی در افزایش 
کیفیت تشخیص و درمان و کاهش 
خطاهای پزشکی ناشی از پراکندگی 
و از دست رفتن اطالعات تصریح کرد: 
داده کاوی اطالعات بالینی این امکان 
را فراهم می آورد اطالعات مهم و 
ارزشمندی که می تواند در مسیر درمان 
بیماردرآینده اثربخش باشد، به سرعت 
پزشک ودراختیار   استخراج شده 

قرارگیرد.

 خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

 ایران دومین کشور
در تولید مقاالت 

پزشکی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان خبر داد:

چند راه کارهای اجرایی و کاربردی برای بهتر زندگی کردن

شادی های زندگی را جمع و ناشادی ها را تفریق کنیم
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مدیر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهان گفـت: پروژه تعمیـرات و احـداث دیوارهـای بلوکی 
جهت اجرای ماده ۱۱۰ قانون شـهرداری ها در ایـن منطقه با اعتباری بالغ بـر دو میلیارد 

ریـال در حال اجرا اسـت.
سیدسـلمان قاضی عسـگر در گفت وگو با خبرنـگار ایمنـا، اظهار کـرد: پـروژه تعمیرات 
دیوارهـای بلوکی منطقه ۹ شـهرداری شـامل اجـرا و اصالح جـداول و کانیوهـای بتنی، 
اجـرای سـنگ های مالـون حاشـیه معابـر یـا نهرهـا، لوله گـذاری جهـت دفـع آب های 
سـطحی، تعمیـرات خرابـی پیاده روهـا و رفع خطـر محل هـای دارای نشسـت در معابر 

سـطح منطقه اسـت.
وی احداث و مناسب سـازی معابـر همچنین توجـه به وضعیـت آب روها را امری بسـیار 
مهم و ضروری دانسـت و افزود: در راسـتای رعایـت موازین شهرسـازی زمین ها، بناهای 
مخروبـه و غیر مناسـب یا نیمه تمـام کـه در خیابان، کوچـه یا میـدان قرار گرفته اسـت 
و پاکیزگـی و زیبایـی شـهر را تحت تأثیـر قـرار می دهد، پـس از طـی مراحـل قانونی و 
ابالغ مفـاد الزم، بر اسـاس مـاده ۱۱۰ قانون شـهرداری ها اقدامـات الزم بـرای آنها انجام 

می شـود.
مدیر منطقه ۹ شـهرداری اصفهان افزود: بر اسـاس مـاده ۱۰۰ قانون، شـهرداری موظف 
اسـت نسـبت به زمین های بایری که در محدوده شـهر قرار گرفته اسـت و باعث آلودگی 
می شـود، پس از صدور اخطار و ابـالغ قانون به مالـک و در صورت مراجعـه نکردن مالک 

در زمـان مقرر، اقـدام به دیوارکشـی ملک کند.
وی تصریح کرد: ایـن کار به منظور جلوگیـری از تجمع خاک و نخالـه در زمین های فوق 
انجام می شـود که یکی از عوامل ایجاد آلودگی بصری و زیسـت محیطی و نابسـامانی در 

محدوده شـهر به شـمار می آید.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: براساس بررسی های انجام شده 
بیش از ۶۰ درصد افراد قطع نخاع و دارای اختالل های حرکتی، براثر حوادث رانندگی 
دچار این اختالل شده اند، این درحالی است که نبود ایمنی خودروها و موتورسیکلت ها 

اصلی ترین عامل قطع نخاع افراد در تصادف ها به شمار می رود.
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: براساس 
بررسی های انجام شده بیش از ۶۰ درصد افراد قطع نخاع و دارای اختالل های حرکتی، 
براثر حوادث رانندگی دچار این اختالل شده اند، این در حالی است که نبود ایمنی 
خودروها و موتورسیکلت ها اصلی ترین عامل قطع نخاع افراد در تصادف ها به شمار 

می رود.
وی افزود: خیریه انجمن بیماران آسیب نخاعی اصفهان دارای ۸۰۰ عضو بوده و با توجه 
به اینکه بیش از ۶۰ درصد اعضای این انجمن براثر حوادث رانندگی دچار این معضل 

شده اند، توجه جدی به معضل حوادث رانندگی ضروری است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به ناایمن بودن خودروها، 
گفت: بنابر اظهارات افراد آسیب دیده، استفاده از خودروهای ناایمن، بدون ایمنی کافی 
و بی احتیاطی از جانب رانندگان مقصر و غیرمقصر منجر به وقوع این حوادث ناگوار 

شده است.
وی تصریح کرد: رانندگان وسایل نقلیه باید شرایط ایمنی وسیله نقلیه، جاده ها و رعایت 
سرعت مطمئنه را مدنظر قرار دهند و در مواقعی که احساس خواب آلودگی می کنند یا 
از شرایط مناسب برای رانندگی برخوردار نیستند، از رانندگی کردن خودداری کنند، 
همچنین موتورسیکلت سواران هیچ گاه بدون استفاده از کاله ایمنی اقدام به رانندگی 

نکنند.

مدیرعامل سـازمان نوسازی و بهسـازی شـهرداری اصفهان گفت: تدوین نقشه راه 
بافت ها و بناهای تاریخی شـهر، اجتماعی سـازی و رونق فضاهای شـهری و اماکن 

تاریخی از جمله سیاسـت های کالن شـهرداری است.
محمدعلـی ایزدخواسـتی در گفت وگو با خبرنـگار ایمنا، بـا بیان اینکه هـر خانه و 
اماکن تاریخی فرصت اسـتثنایی برای آینده شـهر اسـت و شـهروندان پاسـداران 
گران بهای شـهر هسـتند، اظهـار کرد: بافـت تاریخی شـهر گنـج با ارزش کشـف 
شـده اسـت که از گذشـتگان به ما به ارث رسـیده اسـت و باید به آینـدگان انتقال 

. هیم د
وی با بیان اینکـه مراقبت از آثار تاریخی وظیفه هر شـهروندی اسـت و باید با دقت 
نظر و توجه کامـل چنانچه اثـری را در معـرض خطر دیدنـد، اطالع دهنـد، افزود: 
پاسداشـت و نگهبانی از آثار تاریخی اصفهـان به یک ضرورت و وظیفه شـهروندی 

تبدیل شـده است.
مدیرعامل سـازمان نوسازی و بهسـازی شـهرداری اصفهان تاکید کرد: شهرداری، 
بافـت تاریخـی را بـه عنـوان یکـی از سـرمایه ها و ثروت هـای بـزرگ و ارزشـمند 
اصفهان می دانـد، لذا سیاسـت های کالنـی در ایـن دوره مدیریت شـهری تعریف 

شـده اسـت تا اتفاقات خوشـایندی در شـهر رقم بخورد.
وی با بیان اینکه ثبـت جهانی محور فرهنگـی و تاریخی اصفهـان از جمله اتفاقات 
خوبی اسـت که با حضور تمام قد شـهرداری و همکاری سـازمان میـراث فرهنگی 
و صنایع دسـتی در حـال انجام اسـت، گفـت: اجـرای این طرح بسـیار سـنگین و 
طاقت فرسـا چند سـال به طول می انجامـد، اما امیدواریم که در سـازمان یونسـکو 

ثبت شـود.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها
در منطقه ۹ اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان مطرح کرد:

 نقش تصادف ها در ۶۰ درصد آمار
قطع نخاع اصفهان

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

 تدوین نقشه راه
بناهای تاریخی شهر
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