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امکان حضور دانشجویان دو دانشگاه فراهم شد؛

ائتالف علمی ها؛ علمی کاربردی وعلمی تحقیقاتی

9 Impressive 
Health Benefits 

of Onions
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان خبر داد:

استقبال اندک اصفهانی ها از تعویض پالک اینترنتی
6

 
فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای فعالیت های 
مثبت و مؤثر است اما متاسفانه هرچه صفحات را ورق 
می زنی، موضوعات سخیف و بی ارزش به چشم 
می خورد. مردم باید در این خصوص به آگاهی برسند 
که وقت و هزینه اینترنت خود را برای این ها هدر 
ندهند. مثاًل ازدواج سحر قریشی و تتلو، به یک مساله 
مهم تبدیل شده، خب به کسی چه که فالن هنرمند با 
بهمان خواننده وارد رابطه شده یا چند بار شوهر کرده 
یا زن گرفته است. قطعاً موضوعات مهمتری از ازدواج 

سحر قریشی و تتلو وجود دارد و باید از فضای مجازی 
درست استفاده کنیم. واقعاً درست نیست که چند ماه 
فضای مجازی درباره اینها تبلیغ کند که بعضی ها 
چه غذایی خوردند و چکار کردند. این نوع استفاده 
از فضای مجازی در واقع گسترش ناهنجاری است. 
بنابراین در حوزه استفاده از فضای مجازی باید به 
مردم آگاهی داده شود. بیش از 70 درصد آسیب های 
اجتماعی و رشد ناهنجاری ها از همین فضای مجازی 
است. البته این بدان معنی نیست که دنیای اینترنت و 

تکنولوژی شبکه های اجتماعی پدیده نامیمون و بدی 
است، خیر، بحث بر نوع استفاده و کاربرد آن است. باید 
چگونه استفاده کردن از آن را به مردم آموزش داد. 
باید به مردم گوشزد کرد که با همین دست به دست 
چرخاندن یک استوری یا ُپست هم می توانند در ثواب 

یک عمل سهیم شوند هم درنکبت و عقوبت آن.

 نائب رئیس کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسالمی

حسن نوروزی
سرمقالـــه
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نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی:

 دست به دست کردن یک استوری یا پُست
هم ممکن است ثواب باشد هم گناه!
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معاون بنیاد نخبگان اصفهان خبر داد:

تشکیل کارگروه های نُخبگانی
حل مسائل استان

رئیس جمهور قزاقستان وارد تهران شد؛

افق روشن در روابط
تهران-نورسلطان

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

 مگر خدا گفته که به
هر قیمتی باید دانشگاه آزاد حفظ شود
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات مبارزه با ناقالن سالک
در 10 شهرستان

چهره روز

با تصویب هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان؛

مدیرعامل جدید نمایشگاه 
بین المللی معرفی شد
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 مریم محسنی  با تصویب هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های 
به عنوان  استان اصفهان، احمدرضا طحانیان  لمللی  بین ا

مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

منبع: ایرنا

 آگهى مناقصه  

آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد:
1- مناقصه عملیات لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر به شماره 2001093298000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.Setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/3/31

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/9
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/4/20
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/4/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى 33641415

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین در نظر دارد مواردى به شرح ذیل را از طریق مزایده و با رعایت شرایط و مقررات اوقافى به اجاره واگذار نماید :
1-شش دانگ دو فقره  ملک مزروعى متعلق به موقوفه محمدعلى سلطانى و خانم ربابه شاطریان

2-شش دانگ یکباب مغازه تجارى متعلق به موقوفات سید محمدعلى و حاج محمد حیدرى
3-شش دانگ یکباب مغازه تجارى متعلق به موقوفات محمد ابراهیم و کلثوم و حاج علیرضا نائینى 

4-شش دانگ دو باب مغازه تجارى متعلق به موقوفه امامزاده سید على(ع) 
5-شش دانگ یکباب مغازه تجارى متعلق به موقوفه میرزا صفى

6-شش دانگ یکباب مغازه تجارى متعلق به موقوفه حاج میرزا محمد توسلى

آگهى مزایده نوبت دوم
1-شش دانگ یکباب مغازه تجارى متعلق به موقوفات  حاج مالعباس و کبرى برزگرى 

2-شش دانگ دو باب مغازه تجارى متعلق به موقوفه امامزاه سید على(ع) 
متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر صرفاً در ساعات ادارى، به قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین مراجعه و یا با شماره تلفن 

46253084-031 تماس حاصل نمایند .

على اصغر حاج حیدرى-  شهردار خمینى شهر

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین

شناسه: 1339453

شناسه: 1339491

چاپ اول

 آگهى تجدید مناقصه

عبدالرسول امامى - شهردار نجف آباد

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

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

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

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

شناسه: 1333755مى باشد.

نوبت  دوم

حسن حجتى - شهردار تیران

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

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

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

چاپ  دوم

شناسه آگهى: 1334210
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عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان گفـت: پیگیـری و تسـریع 
تکمیـل طرح هـای آبـی تعهـد شـده 
پیشـین، از سـوی دولت فعلی در استان 

اصفهـان ضـروری اسـت.
حمیدرضا صفـوی در گفت وگو بـا ایرنا 
افزود: در دیدار با رئیـس جمهور مطرح 
کردیم کـه طرح هایـی کـه دولت های 
قبـل متعهـد بوده انـد آب را بـه اسـتان 
بیاورنـد و بـر مبنـای آن پروژه هـای 
انتقـال آب از زاینـده رود بـه جاهـای 
دیگـر انجـام شـد بایـد بـه سـرانجام 

برسـد.
وی اضافـه کـرد: اسـتان اصفهـان در 
ایـن ارتبـاط بـه تعهـدات خود نسـبت 
بـه انتقـال آب بـه سـایر اسـتان ها و 
مناطـق پایبند بـود اما به دلیـل بدقولی 
مسـئوالن، خود دچار مشـکل شـد هم 
اینک رگ های خشـکیده حوضـه آبریز 
زاینـده رود به گونه ای اسـت کـه دیگر 
حتـی نمی تـوان یـک بارگـذاری روی 
آن انجـام داد بنابراین نبایـد طرح های 

انتقـال از آن انجـام گیرد.
صفـوی خاطرنشـان کـرد: امـروز هـم 
قرار اسـت آب از این اسـتان انتقال داده 
شـود و زمانـی کـه آب تعهد داده شـده 
۱۵ سـاله را دنبـال می کنیم مـی گویند 

ایـن کار امکان پذیر نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تأمین حقابـه های 
تمام بخش هـا از جمله محیط زیسـت، 
مطالبه جدی عمومـی بخصوص برای 
متخصصـان و پژوهشـگران حـوزه آب 
بـه شـمار مـی رود تصریـح کـرد: حتی 
برنامه هـا، راهبردهـا و راهکارهـای 
احیای زاینـده رود، مدیریـت مصرف، و 
تعادل بخشـی آب به اسـتاندار اصفهان 

ارائه شـده اسـت.
این پژوهشـگر آب اظهارداشت: آب به 
عنـوان پیشـران حل تمامی مشـکالت 
اسـتان اصفهان محسـوب می شود اگر 
این موضـوع به سـرانجام برسـد زمینه 
اشـتغال زایی، بهبـود اوضـاع زیسـت 
محیطـی، مهاجـرت، حاشیه نشـینی و 

اعتیاد سـر و سـامان خواهـد یافت.
صفـوی افـزود: اسـتان اصفهـان ۱۲ 
میلیارد متر مکعب کسـری آب دارد سه 
میلیـارد آن ناشـی از تعهـدی بـوده که 
دولت هـای قبـل آب را بـه این اسـتان 
وارد کننـد و سـپس آب را بـه مناطـق 

دیگـر انتقـال دهنـد.
وی ادامه داد: اسـتان اصفهـان در حالی 
با شـرایط نامطلوب آبی روبروسـت که 
۶ درصـد مسـاحت، ۶ درصـد جمعیـت 
امـا تنهـا ۲.۵ درصـد آب کشـور را در 

اختیـار دارد.
اسـتاد دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 
گفـت: ایـن در حالیسـت کـه تولید ۶۳ 
درصدی فـوالد، ۷۰ درصدی سـیمان، 
رتبه اول تولید سـنگ، آجر، سـفال، دام 
طیور و شـیر کشـور که همگی نیـاز به 
منابـع فـراوان آبـی دارد به ایـن منطقه 

اختصـاص پیـدا کرده اسـت.

 ضرورت تسریع
در تکمیل طرح های 

آبی تعهد شده  

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان 
مطرح کرد:

ســفیر جمهــوری بلغارســتان در تهــران بــا اشــاره بــه تاریخ و 
تمــدن بســیار غنــی ایــران گفــت: نقــاط مشــترک فرهنگــی 
ــط دو  ــعه رواب ــه توس ــد ب ــران می توان ــتان و ای ــن بلغارس بی

ــد. کشــور بیانجام
بــه گــزارش ایرنــا، نیکولینــا کونــوا در حاشــیه بازدیــد از چنــد 
ــزود:  ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــی کاش ــر تاریخ اث
بلغارســتان از قدیمی تریــن کشــورهای اروپــا محســوب 
ــه  ــادی ب ــا تمــدن قدیمــی، ظرفیت هــای زی می شــود کــه ب

ــران دارد. ــد ای ــراث فرهنگــی مانن لحــاظ می
وی ادامــه داد: اثرهــا و بــه ویــژه خانه هــای تاریخــی زیــادی 
در ایــران و بــه خصــوص شــهر کاشــان بــا معمــاری ســنتی 

بســیار زیبــا وجــود دارد.
ــا  ــت تاریخــی و کوچه ه ــور از باف ــگام عب ــه وی، هن ــه گفت ب
ــا معمــاری  ــن دیوارهــا، خانه هــا ب ــد پشــت ای فکــر نمی کنی
زیبــا و منحصــر بــه فــرد نهفتــه اســت کــه انســان را تحــت 

تأثیــر و وجــد مــی آورد.
ــال  ــه ۲ س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــوری بلغارس ــفیر جمه س
پیــش )۲۰۲۰ میــالدی( و در اوج کرونــا نیــز به کاشــان ســفر 
ــال فرصــت نشــد از  ــن س ــرد: در ای ــه ک ــرده اســت، اضاف ک
ــن  ــدوارم در ای ــم، امی ــد کن ــان بازدی ــای تاریخــی کاش اثره

ــم. ــدن کن ــا دی ــم از آنه ســفر بتوان

ــت  ــا قدم ــی ب ــهر تاریخ ــوان ش ــه عن ــان ب ــوا، از کاش کون
هشــت هــزار ســال یــاد و اضافــه کــرد: افتخــار دارم پــس از 
مالقــات بــا برخــی مســووالن کاشــان از ایــن شــهر زیبــای 

ــم. ــدن کن ــی دی تاریخ
ــدار  ــرد: در دی ــان ک ــتان خاطرنش ــوری بلغارس ــفیر جمه س
ــهر  ــن ش ــن ای ــکاری بی ــوع هم ــان موض ــهردار کاش ــا ش ب
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــتان در زمینه ه ــک بلغارس و کازانلی
کشــاورزی، فرهنگــی و گردشــگری رایزنــی شــد کــه بــرای 
ــن ۲  ــتقیم بی ــات مس ــد ارتباط ــدف بای ــن ه ــه ای ــیدن ب رس

ــد. ــزار ش ــهرداری برگ ش
ــاری  ــی در معم ــای مختلف ــه ابزاره ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســاخت خانه هــای تاریخــی کاشــان اســتفاده شــده 
اســت، یــادآور شــد: تفــاوت دمــا در ایــن خانه هــا تــا 
۱۰ درجــه اســت و توصیــه می کنــم گردشــگران بــا 
ــذت ــرد آن ل ــه ف ــاری منحصــر ب ــا از معم ــن اثره ــدن ای  دی

ببرند.
کونــوا، بــا گرامیداشــت ۱۲۵ ســالگی برقــراری روابــط بیــن 
ــران و جمهــوری بلغارســتان، گفــت:  جمهــوری اســالمی ای
ایــن مهــم بیانگــر آن اســت کــه روابــط بیــن ۲ کشــور خوب 
ــز وجــود داشــته  ــط پیــش از ۱۲۵ ســال نی ــن رواب ــوده و ای ب

ــت. اس

ــکاری  ــا و هم ــن رایزنی ه ــا ای ــرد ب ــدواری ک ــزار امی وی اب
ــوان  ــراث فرهنگــی و وزارت امــور خارجــه بت شــهرداری، می
بخــش از فرهنــگ بلغارســتان را بــه کاشــانی ها نشــان 
ــالف  ــر خ ــتان ب ــگ و آداب بلغارس ــه فرهن ــرا ک ــم، چ دهی

ــت. ــک اس ــران نزدی ــه ای ــور ب تص
کاشــان کــه بــه دلیــل ســبقه فرهنگــی، مذهبــی، اعتقــادی 
و مردمــان متدیــن از دیربــاز بــه دارالمؤمنیــن مشــهور 
ــدد  ــای متع ــا ظرفیت ه ــتان های ب ــره شهرس ــت، در زم اس
ــمار  ــه ش ــت ب ــژه حاکمی ــگاه وی ــف و ن ــای مختل در حوزه ه

ــی رود. م
ایــن خطــه بــا مســاحت چهــار هــزار و ۳۹۲ کیلومتــر 
مترمربــع و جمعیــت ۳۶۴ هــزار و ۴۸۲ نفــر بــر پایــه 
سرشــماری ســال ۱۳۹۵، پرجمعیت تریــن شهرســتان 
ــتان و بیســت و هشــتمین  ــن اس ــز ای ــس از مرک ــان پ اصفه

شــهر پرجمعیــت ایــران محســوب می شــود.
ــمال  ــری ش ــه ۲۰۰ کیلومت ــک ب ــه نزدی ــان در فاصل کاش
اصفهــان بــا پیشــینه بیــش از هفــت هــزار ســال بــه عنــوان 
پایــگاه تاریــخ تمــدن بشــری محســوب می شــود. مجموعــه 
ــا پیــش از شــیوع  ــز ت ــی فیــن ایــن شهرســتان نی ــاغ جهان ب
ویــروس کرونــا پربازدیدتریــن مــکان تاریخی و گردشــگری 

ــوده اســت. کشــور ب

سفیر بلغارستان در حاشیه بازدید از چند اثر تاریخی کاشان:

ایران تاریخ و تمدن بسیار غنی دارد

علی ستاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این کارگروه ها 
با همکاری استانداری در زمینه های آب، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ، 
اقتصاد، کشاورزی و صنایع غذایی، علم و فناوری، گردشگری، سالمت و 

زیرساخت تشکیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این کارگروها از ظرفیت نُخبگان و افراد ُمستعد برتر 
استفاده می شود، اظهار داشت: کارگروه های یاد شده بمنظور ارائه راه 
حل های مدیریتی در قالب مشاوره های تخصصی، ارائه راهبردهای اجرایی 
مورد نیاز مدیریت استان و استفاده از ظرفیت نخبگان در اداره جامعه تشکیل 

می شود.
ستاری با اشاره به اینکه فراخوانی برای ثبت نام نُخبگان عالقه مند به حضور 
در کارگروه ها اعالم شده است، خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند تیر 
امسال با مراجعه به دفتر یا پایگاه اینترنتی بنیاد نخبگان اصفهان، فرایند 

ثبت نام را انجام دهند.
وی اضافه کرد: نُخبگان مشمول تسهیالت بنیاد نُخبگان استان و همچنین 
صاحبان ایده و نظر که تاکنون بطور مستقیم از تسهیالت بنیاد استفاده 

نکرده اند می توانند برای حضور در این کارگروه ها ثبت نام کنند.
ستاری خاطرنشان کرد: برخی از افراد زیر پوشش تسهیالت بنیاد نُخبگان 
شامل ُرتبه های برتر کنکور سراسری و المپیادهای علمی، دانش آموختگان 
برتر دانشگاهی و ُمخترعان مشمول شاخص های آیین نامه های بنیاد 

هستند.
معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به اینکه کار ارزیابی افراد متقاضی 
در مرداد امسال انجام می شود، گفت: کار تخصصی کارگروه ها از شهریور آغاز 

می شود و امیدواریم نخستین خروجی آنها تا پایان سال حاصل و ارائه شود.
ستاری با بیان اینکه خروجی این کارگروه ها در اختیار استانداری، دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی استان قرار می گیرد، افزود: فرایند مورد نظر در 
فعالیت این کارگروه ها شامل احصای مشکالت، شناسایی مسائلی که به 
مشکالت موجود منجر شده، شناسایی حل کننده های تخصصی و پیشنهاد 

روش های حل مسائل است که در نهایت توسط کارگروه ها ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه وظیفه بنیاد نُخبگان، شناسایی، توانمندسازی و 
بکارگیری نخبگان در گذار از مدیریت سنتی به عالمانه و حکیمانه است، 
تصریح کرد: بنیاد نُخبگان اصفهان در سال جاری درصدد است تا این 

مأموریت را با استفاده از ظرفیت نُخبگان در مدیریت استان محقق کند.
معاون بنیاد نُخبگان اصفهان با تاکید بر اینکه این استان ظرفیت باالیی در 
زمینه نُخبگان دارد، اضافه کرد: بکارگیری ظرفیت آن ها می تواند به حل 

تخصصی تر مسائل استان کمک کند.
تاکنون حدود سه هزار نُخبه در استان اصفهان زیر پوشش حمایت ها و 

تسهیالت بنیاد نخبگان قرار گرفته اند.

معــاون بنیــاد نخبــگان اصفهــان گفــت: 
ــتان  ــائل اس ــل مس ــی ح ــای نُخبگان کارگروه ه
ــای  ــه راه حل ه ــدف ارائ ــا ه ــور کالن ب در ۹ مح

مدیریتــی تشــکیل می شــود.

تشکیل کارگروه های 
نُخبگانی حل مسائل استان

معاون بنیاد نخبگان اصفهان خبر داد:

خبر ویژه

مسـئول بیماری هـای واگیـر مرکـز 
بهداشـت اصفهـان گفـت: عملیـات 
صحرایی کنتـرل و مبـارزه بـا ناقالن 
و مخـازن بیمـاری سـالک و آموزش 
مـردم در ۱۰ شهرسـتان اسـتان اجـرا 

می شـود.
سـالَک یک بیماری پوسـتی است که 
بر اثـر گـزش نوعـی پشـه خاکـی به 
انسـان منتقل می شـود و ضایعـات بد 
شـکل و عـوارض اجتماعـی، روحی و 
روانی از پیامدهای ناگـوار این بیماری 
اسـت؛ اصفهان از اسـتان های سالک 
خیـز کشـور به شـمار می آیـد و حدود 
۹۰ کانـون سـالک در آن شناسـایی 

شـده است.
رضا فدایـی در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنا افـزود: این شهرسـتان ها شـامل 
اصفهـان، اردسـتان، نطنـز، بُرخـوار، 
شاهین شـهر و میمه، کوهپایه، هرند، 

ورزنـه، جرقویـه و نایین اسـت.
در  امسـال  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
چهاردهمیـن سـال متوالـی برنامـه 
فراگیر کنترل سـالک در سطح استان 
اصفهان اجرا می شـود، اظهار داشـت: 
ایـن برنامه شـامل کنتـرل مخـازن و 
ناقـالن بیمـاری سـالک و حفاظـت 

مردمـی و آمـوزش اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای کنترل 
النه هـای  کوبیـدن  بـه  مخـازن 
مـوش جونـده ناقـل اقـدام می شـود، 
خاطرنشـان کرد: این کار در زمسـتان 
و چهـار مرحلـه در بهـار و تابسـتان با 
اسـتفاده از نیروی انسـانی و قرار دادن 
سـم داخل النه هـای موش در شـعاع 
یک هـزار متـری مناطـق مسـکونی 

انجـام می شـود.

فدایـی بـا بیـان اینکـه بـرای کنترل 
ناقالن سـالک یا همـان پشـه خاکی 
سـالک از روش سمپاشـی اسـتفاده 
می شـود، اضافه کـرد: در ایـن مرحله 
هر نقطه کـه با افزایش پشـه سـالک 
مواجـه شـده اسـت بـا تجهیـزات 
موجود، سمپاشـی و مهپاشی می شود.

مسـئول بیماری هـای واگیـر مرکـز 
بهداشـت اصفهـان گفـت: لـوازم 
حفاظت از گـزش پشـه نیـز در اختیار 
مردم سـاکن در نقاط سـالک خیز قرار 
می گیـرد و آموزش هـای الزم بـه آنها 
برای پیشـگیری از گـزش به ویـژه در 

بیـن کـودکان ارائـه می شـود.
وی با اشـاره به اینکه از ابتدای امسـال 
تاکنون هنـوز بودجه ای بـرای اجرای 
برنامـه مبـارزه بـا سـالک در اسـتان 
تأمیـن اعتبار نشـده اسـت، افـزود: ما 
ایـن برنامه هـا را بـا ایجـاد بدهکاری 
و دیون برای دانشـگاه علوم پزشـکی 

جلـو می بریـم.
فدایی با بیـان اینکه بـرای تخصیص 
بودجه امسـال وعده هایی داده شـده و 
اسـتانداری اصفهان هم پیگیر اسـت، 
اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـه زودی 

مشـکالت اعتباری حل شـود.
وی بـا اشـاره به اینکـه بطـور معمول 
ایـن اعتبـارات از طریق سـتاد بحران 
و وزارت کشـور تأمیـن می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: پارسـال حـدود ۱۰ 
میلیـارد تومان بـرای عملیـات مبارزه 
بـا سـالک در اسـتان اصفهـان هزینه 
کردیـم اما ایـن بودجه هـا بـا توجه به 

افزایـش هزینه هـا کافـی نیسـت.
به گفته وی، بسـیاری از دسـتگاه های 
اجرایـی ابتـدا تعییـن اعتبـار کـرده و 

سـپس اجـرای برنامه هـای خـود را 
شـروع می کننـد مـا مرکـز بهداشـت 
نمی توانـد اینگونـه باشـد زیـرا بحث 
سـالمت مردم مطـرح اسـت و مبارزه 
بـا سـالک نیـز بایـد در وقـت و زمـان 

خـاص خـود اجرا شـود.
وی با تاکیـد بر اینکه موش ُکشـی نیز 
وظیفه ما نبوده اسـت اما به ناچـار و به 
دلیل اهمیت سـالمت مـردم وارد این 
موضوع شـدیم، تصریح کرد: بسیاری 
از عوامـل تعییـن کننـده وضعیـت 
سـالک در یـک منطقـه، مـوارد خارج 
از اقدامـات مرکـز بهداشـت هسـتند 
و بسـتگی بـه وضعیـت، زباله هـا، 
نخاله هـا، فاضالب ها و تاغزارهـا دارد.

فدایـی بـا بیـان اینکـه همـه مـوارد 
مذکـور در شـیوع بیمـاری سـالک در 

یـک منطقـه بسـیار تاثیرگذار اسـت، 
ادامه داد: اگر مشـکالت موجود در این 
زمینـه توسـط سـازمان های مرتبـط 
اصالح نشـود، اقدامات و برنامه فراگیر 
مبـارزه بـا سـالک کـه توسـط مرکـز 
بهداشـت اجرا می شـود چندان نتیجه 

بخـش نخواهـد بود.
وی خاطرنشـان کـرد: مشـکالت 
زیسـت محیطی که مانع از اثربخشی 
عملیـات کنتـرل سـالک می شـود به 
شـکل دسـته بنـدی شـده و از طریق 
اسـتانداری بـه همـه دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان اعـالم شـده امـا 
اقدامـات متناسـب بـا آن، کافـی و به 

موقـع نیسـت.
وی دربـاره احتمال بیماری سـالک در 
شهرسـتان شـهرضا توضیح داد: هنوز 

وضعیت شـهرضا در این زمینـه بطور 
قطعی روشـن نیسـت و از نظـر علمی 
در حـال بررسـی هسـتیم تا بـه جمع 

بندی برسـیم.
اصفهـان یکی از اسـتان های سـالک 
خیز کشـور بـه ویـژه از نوع روسـتایی 
اسـت، زمان اوج ابتال به این بیماری از 
اواخر شـهریور تا آبان اسـت و دانشگاه 
علوم پزشـکی اصفهان از سـال ۸۷ تا 
کنـون چندین برنامـه را بـرای کنترل 

سـالک اجرا کرده اسـت.
پزشـکان و کارشناسـان معتقدنـد که 
سـالک حاصـل در کنـار هـم قـرار 
گرفتـن عوامـل مختلف ماننـد موش 
ناقـل، پشـه، انـگل و انسـان اسـت و 
برای کاهش آن باید زنجیـره بین این 

عوامـل، گسسـته شـود.

اجرای عملیات مبارزه با ناقالن سالک در ۱۰ شهرستان
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

سه شنبه 31 خرداد 1401  | شمـاره 1083

فرمانـدار اصفهـان تاکیـد کـرد: فعالیت هـای هویـت بخـش و هم افزایـی 
نهادهای فرهنگی در جهت تأثیربخشی نهادمند آن ها در جامعه، ضروریست.

محمدعلـی احمـدی، در مراسـم معارفـه رئیـس سـازمان تبلیغات اسـالمی 
شهرسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر ضـرورت تبلیغـات دینـی و مذهبـی در 
عرصه های حقیقـی و مجـازی گفت: امـروز مواجهـه با تهاجمـات فرهنگی 
بیشـتر شـده اسـت و ضرورت وجود تبلیغات مبتنی بر ارزش های اسـالمی و 
الهی و فعالیـت در عرصه نهضـت تبلیغات اسـالمی هدفمند و مؤثـر، بیش از 

پیـش احسـاس می شـود.

 وی اظهـار کرد: سـازمان تبلیغـات اسـالمی می تواند محـور جهـاد تبیین در 
زمینه هـای مختلـف به ویـژه تبییـن ارزش های دینـی و الهی باشـد.

وی ابراز امیدواری کرد که رییس جدید سـازمان تبلیغات اسـالمی شهرستان 
اصفهان با روحیه جهـادی و انقالبی خود زمینه رشـد و پیشـرفت عرصه های 

فرهنگی اجتماعی را فراهم سـازد.
حجـت االسـالم علیرضـا سـیاحت رییـس جدیـد اداره تبلیغـات اسـالمی 
شهرسـتان اصفهـان نیـز گفـت: توجـه بـه گام دوم انقـالب، دانـش بنیـان 
شـدن اداره تبلیغـات، تشـکیل کمیته هـای مسـاله محـور، اهمیـت دادن به 

رسـانه، طراحی مدل رسـانه ای شـبکه راهبـران، برنامه هـای ویـژه در حوزه 
بانوان و گسـترش فعالیت های آموزشـی و پرورشـی از مهمتریـن برنامه های 

پیـش روی ماسـت.
به گزارش ایرنا، این مراسـم با حضور فرماندار، مسـئوالن سیاسـی و انتظامی، 
جامعه مداحان و هیات های مذهبی و روحانیون در اداره کل تبلیغات اسـالمی 

اصفهان برگزار شـد.
پیش از این، حجت االسالم محمود مرادی ریاست سـازمان تبلیغات اسالمی 

شهرسـتان اصفهان را بر عهده داشت.

هم افزایی نهادهای 
فرهنگی سبب ارتقا آنها 

در جامعه می شود

فرماندار در مراسم معارفه رئیس سازمان 
تبلیغات اسالمی شهرستان اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان 
اصفهـان از کشـف و ضبـط ۳۶ تـن چـوب قاچـاق و ۱۱۳۵ 

کیلـو زغـال بلـوط در دو ماهـه امسـال خبـر داد. 
سـرهنگ علیرضـا طاهـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهر 
اظهـار داشـت: ۳۶ تـن چـوب بلـوط قاچـاق و یک هـزار و 
۱۳۵ کیلـو زغـال در اسـتان اصفهـان طـی ۱۳ عملیـات از 
ابتدای سـال جاری تـا پایان اردیبهشـت ماه کشـف و ضبط 

شـده است. 
وی افـزود: طـی یـک هفتـه اخیـر نیـز ۹ تـن چـوب بلوط 
قاچـاق در دو کارگاه تولیـد زغال در اسـتان اصفهان کشـف 
شـد کـه ۶ تـن آن در کارگاهـی در فالورجـان و سـه تن در 

لنجـان بوده اسـت.
فرمانده یـگان حفاظت اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان اصفهان تصریـح کرد: با توجـه به تشـدید برخوردها 

بـا قاچاقچیـان طی دو سـال گذشـته آمـار قاچاق چـوب در 
اسـتان اصفهـان کاهش یافته اسـت.

سـرهنگ طاهـری بـا بیـان اینکـه در ابالغیـه جدیـد 
دولـت دربـاره قاچـاق نیـز مجـازات سـخت تری نسـبت 
بـه قبـل بـرای متخلفـان و سـوداگران طبیعـت در نظـر 
گرفتـه شـده، خاطرنشـان کـرد: بـر اسـاس ایـن ابالغیـه 
 حتـی امـکان مصـادره خـودرو متخلـف بـه نفـع دولـت

وجود دارد.
وی بـا بیـان اینکـه منابـع طبیعـی به عنـوان سـرمایه های 
کشـور نیـاز بـه حفاظـت دارد، از مـردم خواسـت هـر گونه 
تخلف در حـوزه منابـع طبیعـی از جملـه تخریـب و تصرف 
عرصه هـا، آتش سـوزی و قاچـاق چـوب را با شـماره گیری 
۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یـگان حفاظت منابع طبیعـی گزارش کنند.

• رفـع تصـرف ۳۶ هکتـار از اراضـی ملـی در 
دوماهـه امسـال

فرمانده یـگان حفاظـت منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
اصفهـان همچنیـن بـه اجـرای ۵۵ حکـم قضائـی بـرای 
آزادسـازی عرصه هـای طبیعـی اسـتان در ۲ ماهه امسـال 
اشـاره کرد و گفت: براسـاس اجرای ایـن احـکام ۳۶ هکتار 

از اراضـی ملـی اسـتان رفع تصرف شـد. 

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان:
۳۶ تن چوب بلوط قاچاق و ۱۱۳۵ کیلو زغال در اصفهان کشف و ضبط شد
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شهرستان

Isfahan News

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان 
از  بیـش  تأمیـن  بـا  اردسـتان  گفـت: 
۱۸ درصـد از گوشـت سـفید اسـتان، 
رتبـه اول تولیـد گوشـت مـرغ را دارد 
مرغـداری  واحـد   ۱۲۳ هم اکنـون  و 
گوشـتی فعال در این شهرسـتان وجود 

دارد.
اسـحاق شـفیعی، در نشسـت خبـری 
بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی، 
اظهار کرد: شهرسـتان اردسـتان دارای 
۴۷۵ قنـات، ۳۰ دهنه چشـمه و ۷۵ چاه 
عمیـق بوده و رتبـه دوم تعداد قنوات در 
اسـتان را دارا اسـت کـه مجموع طولی 

قنـوات آن ۲۶۵ کیلومتـر می شـود.
وی بـا بیـان اینکه کاهـش بارندگی ها 
بحـران  باعـث  اخیـر  سـال های  در 
کم آبـی در قنات هـای ایـن شهرسـتان 
افـزود: در سـال جـاری  شـده اسـت، 
و  خشکسـالی ها  شـدت  دلیـل  بـه 
همچنیـن کاهـش محسـوس بارندگی 
اکثـر قنات هـای روسـتایی اردسـتان با 
کاهش شـدید آب دهی و خشـک شدن 

اسـت. مواجه 
سرپرسـت جهاد کشـاورزی اردسـتان، 
ایـن  کشـاورزی  اراضـی  میـزان 
عنـوان  را ۱۷۸۹۵ هکتـار  شهرسـتان 
حـدود  مقـدار  ایـن  از  گفـت:  و  کـرد 
۱۲۶۰۰ اراضـی زراعـی و ۵۴۰۰ هکتار 
اراضـی باغـی شهرسـتان را تشـکیل 
می دهـد. همچنیـن حـدود هفـت هزار 
نفـر از سـاکنان ایـن شهرسـتان تحت 
پوشـش خدمـات جهاد کشـاورزی قرار 

دارند.
مهم تریـن  اینکـه  بیـان  بـا  شـفیعی 
محصوالتی که در شهرسـتان اردستان 
کشـت می شود شـامل گندم، جو، ذرت 
و صیفی جـات اسـت، ادامـه داد: میزان 
مجمـوع تولیـد محصوالت کشـاورزی 
میانگیـن  به صـورت  شهرسـتان  ایـن 
سـاالنه بیـش از ۲۷۰ هـزار تن اسـت.

وی بیشـترین سـطح باغات شهرستان 
را محصـول انـار عنـوان کـرد و گفت: 
حدود ۱۱۵۰ هکتار از باغات شهرسـتان 
را انـار تشـکیل می دهـد کـه بـا وجود 
اینکه در سـنوات گذشـته اردستان رتبه 
اول اسـتان را از لحـاظ کیفیت و میزان 
تولیـد در اختیار داشـت و در سـال های 
اخیـر بـه علـت کم آبـی و بیماری هـا 
رتبه شهرسـتان در ایـن خصوص تنزل 

پیـدا کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، سرپرسـت جهـاد 
در  افـزود:  اردسـتان،  کشـاورزی 
 ۳۵۰۰ حـدود  اردسـتان  شهرسـتان 
 ۱۴۰ بـر  بالـغ  و  سـنگین  دام  رأس 
هـزار رأس دام سـبک وجـود دارد کـه 
شهرسـتان  مراتـع  و  دامداری هـا  در 
نگهداری می شـود. همچنین اردسـتان 
بـا تأمیـن بیـش از ۱۸ درصـد گوشـت 
سـفید اسـتان اصفهان، رتبـه اول تولید 
گوشـت مرغ را دارد و اکنون ۱۲۳ واحد 
مرغـداری گوشـتی، ۸ واحـد مرغداری 
تخم گـذار و ۳ واحـد پـرورش پولت در 

ایـن شهرسـتان فعالیـت می کننـد.
شـفیعی با بیان اینکه جهاد کشـاورزی 
بـا توجـه بـه وضعیـت کم آبـی کـه در 
برنامه هـای  دارد  وجـود  شهرسـتان 
حمایتـی را بـرای گسـترش پـرورش 
بـرای  گلخانه هـا  و  دارویـی  گیاهـان 
بهره بـرداران برنامه ریـزی کرده اسـت، 
گفـت: برگـزاری کالس های آموزشـی 
بـه  کم بهـره  تسـهیالت  اعطـای  و 
متقاضیـان کاشـت گیاهـان دارویـی و 
گلخانـه ای از مهم تریـن حمایت هـای 
ایـن مدیریت در این زمینه بوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت کم آبـی و 
سـال های  خشکسـالی های  شـدت 
برنامه ریزی هـای  بـا  گفـت:  اخیـر، 
انجـام شـده تاکنون حـدود ۴۷۸ هکتار 
از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان تحت 
سیسـتم نویـن آبیـاری قـرار گرفتـه و 
بـرای سـال جـاری حـدود ۵۰۰ هکتار 
بـه ایـن سیسـتم اضافـه خواهـد شـد.

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان 
مشـاغل  موضـوع  در  کـه  افـرادی  از 
خانگـی فعالیـت می کننـد خواسـت بـا 
مراجعـه بـه مدیریـت جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان نسـبت بـه دریافـت پروانه 
ثبـت محصـوالت خـود و  فعالیـت و 
همچنیـن دریافت تسـهیالت کم بهره 

کنند. اقـدام 

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

۱۸ درصد گوشت سفید 
 اصفهان در اردستان

تولید می شود

 گفت و گو

ISFAHAN
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فرمانـدار شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه گفـت: بـا 
نشسـت ها،  برگـزاری  و  دولـت  نماینـدگان  حضـور 
دیدارهـا و مالقات هـای چهـره بـه چهـره در نهایـت 
زمینـه پیگیـری و رسـیدگی بـه بیـش از ۶۰ ردیـف 
مصوبـه بـا اعتبـاری ۴۰۰ میلیـارد تومانـی بـه وجود 

مد. آ
سـید محمدرضـا کاظمی طبـا، فرمانـدار شهرسـتان 
در  فـارس  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شاهین شـهر 
اصفهان پیرامون تشـریح دسـتاوردهای سـفر استانی 
رئیس جمهـور و اعضـای هیـات دولت اظهار داشـت: 
در سـفر رئیس جمهـور بـه اسـتان اصفهـان، وزیـر 
آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان نماینـده تام االختیـار 
دولـت، ضمـن بازدیـد از طرح هـای در حـال اجـرا 

و نیمـه تمـام شهرسـتان شاهین شـهر، بـرای رفـع 
مشـکالت عمومـی و سامان بخشـی بـه مسـائل و 
مشـکالت در قالـب ضوابـط و قوانیـن جـاری تالش 

و اقـدام کـرد.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـات و نشسـت های 
متعـدد و مسـتمر با حضـور نماینده مردم شهرسـتان 
در مجلس شـورای اسـالمی، مسـؤوالن، صنعتگران، 
فرهنگیـان،  کشـاورزان،  روحانیـون،  کارآفرینـان، 
هنرمنـدان، کارگـران، نخبگان و دیگر اقشـار جامعه، 
گفت: احصاء و بررسـی مسائل و مشکالت شهرستان 
در حوزه هـای مختلـف انجـام و جمع بنـدی شـد و در 
نهایـت تمـام موضوعـات، برنامه ها و طرح هـا پس از 

دفـاع در اسـتان، بـه تصویب نهایی رسـید.

ایـن  جریـان  در  رئیس جمهـور  افـزود:  کاظمی طبـا 
سـفر از شـرکت هواپیماسـازی ایران )هسا( مستقر در 
شاهین شـهر و مجموعـه فعالیت هـا و دسـتاوردها در 

حـوزه صنعـت هوایی کشـور بازدیـد کرد.
فرماندار شاهین شـهر ادامـه داد: با حضـور نمایندگان 
دولـت و برگزاری نشسـت ها، دیدارهـا و مالقات های 
چهـره به چهـره در نهایت زمینه پیگیری و رسـیدگی 
بـه بیش از ۶۰ ردیف مصوبه با اعتبـاری ۴۰۰ میلیارد 
تومانـی بـه وجـود آمـد و فصـل جدیـدی از رشـد و 
پیشـرفت شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه را فراهـم 

آورد.
وی گفـت: سـرفصل های اعتباراتـی که در این سـفر 
مدنظـر بـود و در نهایـت بـه تصویب رسـید، شـامل 
اطالعـات،  فنـاوری  و  ارتباطـات  خانه هـای  وزارت 
آمـوزش و پـرورش، تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی، 
جهاد کشـاورزی، راه و شهر سـازی، فرهنگ و ارشاد، 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری، نیرو، 
ورزش و جوانـان و وزارت کشـور، همچنیـن سـازمان 
صـدا و سـیما، سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، 
جمعیـت هـالل احمـر، بنیـاد شـهید، بنیـاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی و معاونـت امـور زنـان بوده اسـت.

فرمانـدار دربـاره جزئیـات موضوعات جـذب اعتبارات 
ثابـت،  تلفـن  زیرسـاخت های  تکمیـل  گفـت:  نیـز 
تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمام خیر سـاز دو مدرسـه 
دوره متوسـطه دخترانـه و پسـرانه در منطقه مسـکن 
تکمیـل  شاهین شـهر،  گلدیـس  منطقـه  و  مهـر 
پروژه هـای نیمه تمام مدرسـه ۶ کالسـه در شـهر گز 

برخـوار از جملـه ایـن مـوارد بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: سـاماندهی گلزارهـای شـهدای 
شـهرهای شاهین شـهر و الی بیـد، اجـرا و بازنگـری 
طرح هـادی روسـتایی در روسـتاهای ازان، جهادآباد، 
ونـداده، و بـاز آفرینـی بافـت ناکارآمـد روسـتایی در 
روسـتای بیدشـک، ایمن سـازی روسـتاهای در خطر 
تکمیـل سـیل بنـد، تکمیـل و تجهیـز مرکـز دیالیـز 
شـهرهای شاهین شـهر و گـز برخـوار بـا ظرفیت ۱۶ 
تخـت، تعمیر و تجهیـز ۲۱ کارگاه آموزشـی در مرکز 
آمـوزش فنـی وحرفه ای شاهین شـهر و گز برخـوار از 

دیگـر مـوارد بوده اسـت.
کاظمی طبـا ادامـه داد: تکمیـل طرح هـای مخابراتی 
شاهین شـهر  در  ودیسـپچر  دیجیتـال  بیسـیم های 
ومیمـه، خریـد تجهیزات نجـات در آوار و کوهسـتان 
در  احمـر  هـالل  پایگاه هـای  تکمیـل  و  جـاده  و 
شاهین شـهر ومیمـه، تکمیـل وتجهیز سـامانه پایش 
آلودگـی هوای شـهری، گسـترش فنـاوری ارتباطات 
و مطالعات و پیشرفته سـازی تجهیزات صدا و سـیما، 
تهیـه مسـکن بانـوان مددجـو و اجـرای طرح هـای 
بـرای  سـفر  ایـن  مصوبـات  دیگـر  از  اشـتغال زایی 

شهرسـتان شاهین شـهر بـوده اسـت.
فرمانـدار شاهین شـهر عنوان داشـت: تأمین و تجهیز 
یـگان حفاظت و ترویج و توانمندسـازی تشـکل های 
جوانـان محلـی در راسـتای حفـظ و احیـای منابـع 
تکمیـل  قنـوات،  بازسـازی  و  مرمـت  طبیعـی، 
سـامانه های نوین آبیاری، تکمیـل انتقال آب، تکمیل 
کانـال آبیـاری عمومـی، احـداث شـبکه های فرعـی 

آبیـاری و زهکشـی درجـه ۳ و ۴، تجهیـز و نوسـازی 
اراضـی خشـکه زاری، اجـرای عملیـات آب وخـاک 
تعاونـی تولید، ایجاد اسـتخرهای ذخیـره آب، اصالح 
و حـذف و جایگزینـی باغـات، رفع تداخـالت اجرای 
قوانیـن مـوازی برعرصه های واحد، کاداسـتر از جمله 
مصوبات برای شهرسـتان در حوزه کشـاورزی و منابع 

طبیعـی بوده اسـت.
آسـفالت  روکـش  و  بهسـازی  داشـت:  عنـوان  وی 
راه هـای شـهری و روسـتایی، رفـع نقـاط حادثه خیز، 
خـورت،  مورچـه  روسـتاهای  در  عالـم  خانه هـای 
باغمیـران و ازان، تکمیـل و تجهیـز پایگاه های آتش 
نشـانی و خرید ماشـین آالت در بخش هـای مرکزی 
و میمـه، حفاظت، آماده سـازی و مرمـت قنات میمه و 
قنـات وزوان، سـاماندهی و تعمیر سـربازخانه گرگاب، 
سـاماندهی و تعمیـر قلعـه مورچـه خـورت از جملـه 

مصوبـات سـفر بود.
کاظمی طبـا خاطرنشـان کـرد: سـاماندهی و مرمـت 
محوطه تپه حسـن رباط، مشـارکت در تعمیر و مرمت 
خانـه برومند کلهرود، خانه شیخ االسـالم وزوان، خانه 
کریمیـان و خانـه نیرومنـد شـهر گـز برخـوار و خانه 
یونسـی، تأمین زیـر سـاخت های مزارع خورشـیدی، 
بازسـازی تاسیسـات فاضـالب شاهین شـهر، تأمیـن 
آب شـرب شـهر گز برخـوار و تکمیل ورزشـگاه ملت 
شاهین شـهر و همچنین تخصیص اعتبـارات در حوزه 
کمیتـه امداد امام خمینی )ره( و بنیاد مسـتضعفان نیز 
از دیگـر مصوبـات بـرای شهرسـتان شاهین شـهر و 

اسـت. بوده  میمه 

گزارش

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد:
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: سال گذشته 
چندین شعبه از دانشگاه پیام نور تعطیل شد، دانشگاه آزاد نیز شعبی که 
کارایی ندارد را باید تعطیل کند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم محمد 
تقی نقدعلی در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: امروز کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور نسبت به 
پرداخت نشدن سه درصد حق بیمه بیکاری که در طول ۴۰ سال گذشته 
از آنها اخذ شده اما به تأمین اجتماعی واریز نشده است گالیه مند هستند. از 
سوی دیگر دانشگاه آزاد در مصوبه ای ۲۵ درصد درآمد شعبات را در استان 

به حساب مرکز استان واریز می کند تا شعبه هایی که دانشجو ندارند از این 
منابع استفاده کنند و تعطیل نشود.

وی در ادامه اظهار کرد: مگر خدا گفته که به هر قیمتی باید دانشگاه 
آزاد حفظ شود، سال گذشته چندین شعبه از دانشگاه پیام نور تعطیل شد. 
دانشگاه آزاد نیز شعبی که کارایی ندارد را باید تعطیل کند نه این که از 
شعبی که دارد از دانشجو پول می گیرد و آن را صرف جای دیگری بکند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز 
تمام کارکنان دانشگاه آزاد در سراسر کشور به رویه موجود در بحث حقوق 

اعتراض دارند این که یک شعبه ای درآمد دارد ۲۵ درصد درآمدش را به 
حساب مرکز استان واریز کند تا شعب دیگر تعطیل نشود غیرمنطقی است. 
از سوی دیگر شاهد یک موضوعی هستیم در مباحث این چنینی نظیر 
دانشگاه آزاد که قرار است در مجلس شورای اسالمی تصمیمی اتخاذ 
شود مدام افرادی با نمایندگان تماس می گیرند که چگونه رأی دهند این 
رویه غلط است و باید برچیده شود. این که مجلس شورای اسالمی، دیوان 
عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد قرار داد تصمیم 

خوب و بجایی بود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی:

 مگر خدا گفته که به
هر قیمتی باید دانشگاه 

آزاد حفظ شود

از  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری باند سارقان حرفه ای و سابقه دار 
عملیات  در  سرقت   ۱۰ کشف  و  مغازه 

مأموران این فرماندهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به 
نقل از پایگاه خبری پلیس، ایرج کاکاوند، 
اظهار  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
متعددی  گزارشات  وصول  پی  در  داشت: 
مبنی بر سرقت سریالی مغازه های موبایل 
فروشی و لوازم خودرو با شیوه ای خاص در 
به صورت  موضوع  شهرستان،  این  سطح 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار 

گرفت.
سری  یک  انجام  با  مأموران  افزود:  وی 
اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند باند ۶ 
نفره سرقت را شناسایی و طی هماهنگی با 

مقام قضایی در یک عملیات ضربتی داخل 
مسروقه  اموال  همراه  به  مخفیگاهشان 
شهرستان  آگاهی  پلیس  به  و  دستگیر 

منتقل کنند.
بیان  متهمان  اعتراف های  درباره  کاکاوند 
به  بازجویی های  در  تاکنون  متهمان  کرد: 
عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت از مغازه های 
اعتراف  خودرو  لوازم  و  فروشی  موبایل 
کرده و این در حالی است که تحقیقات در 

این خصوص کماکان ادامه دارد.
با  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تحویل  و  مالباختگان  شناسایی  به  اشاره 
شهروندان  از  قضایی  مراجع  به  سارقان 
به  که  کرد  درخواست  کسبه  ویژه  به 
هشدارهای پلیس توجه جدی داشته باشند 
و مغازه های خود را به سیستم های ایمنی 

و هشداردهنده تجهیز کنند.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
نشان  دریافت  از  کاشان  شهرستان  گردشگری 
از  نفر  دو  توسط  یونسکو  اصالت  مهر  بین المللی 

هنرمندان این شهرستان خبر داد.
اظهار کرد:  ایسنا،  با  دانایی نیا در گفت وگو  احمد 
مهم ترین  از  یکی  یونسکو  اصالت  مهر  نشان 
دنیا  در  دستی  صنایع  به  مربوط  رویدادهای 
محسوب می شود که هر دو سال یک بار برگزار 
معرفی  مختلف  رشته های  در  برترین ها  و  شده 

می شوند.
تمتاجی  محمود  و  بینوا  محمد  استاد  افزود:  وی 
موفق  زری بافی،  همان  یا  زری بافت  رشته  در 
از شورای  به دریافت نشان مهر اصالت یونسکو 
جهانی صنایع دستی به عنوان یکی از بزرگ ترین و 
معتبرترین انجمن های تخصصی غیردولتی شدند.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
کرد:  تصریح  کاشان،  شهرستان  گردشگری 
رویداد  این  در  برتر  هنرمند  انتخاب  معیارهای 
بین المللی شامل اصالت، هویت، کیفیت و قابلیت 
نظر  در  مناسب  تمام شده  قیمت  با  انبوه  تولید 
گرفته شده است که سنجش محصوالت با این 
معیارها تالشی است تا ارتباط صنایع دستی ملل با 

بازارهای جهانی را تسهیل کند.
دوره،  این  در  ایرانی  هنرمندان  گفت:  دانایی نیا 
درخشش کم نظیر داشت به طوری که از ۴۸ اثر 
از ۱۲  ایرانی  اثر ساخته ۳۶ هنرمند  ارسالی، ۳۸ 

استان کشور موفق به دریافت مهر اصالت شدند.
وی افزود: نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو 
به   ۲۰۰۶ سال  از  که  شد  آغاز   ۲۰۰۱ سال  از 
مهمترین پروژه سازمان یونسکو در حوزه صنایع 
دستی تبدیل شد و با گسترش طرح حمایتی این 
سازمان پس از آسیای غربی و مرکزی به آسیای 

شرقی رسید.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
کرد:  تصریح  کاشان  شهرستان  گردشگری 
جمهوری اسالمی ایران از سال ۲۰۰۷ به همراه 
شامل  مرکزی  آسیای  منطقه  کشورهای  دیگر 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و 

ازبکستان در این طرح شرکت کرد.
مهر  بین المللی  نشان  کرد:  خاطرنشان  دانایی نیا، 
اصالت یونسکو در سال ۲۰۱۴ از سازمان یونسکو 
)WCC( منتقل  به شورای جهانی صنایع دستی 
اندونزی  کشور  پایتخت  جاکارتا  شهر  در  و  شده 

برگزار شد.

فرماندار لنجان گفت: در جریان سفر نماینده ویژه رئیس 
جمهور به لنجان بیش از ۴۰ مصوبه محقق شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از لنجان، حمیدرضا محمدی 
فشارکی، فرماندار شهرستان لنجان، در نشست خبری 
پیرامون سفر  لنجان  رسانه شهرستان  با اصحاب  خود 
اخیر نماینده ویژه رئیس جمهور به این شهرستان اظهار 
کرد: وحدت رویه و برگزاری جلسات مؤثر و هدفمند چند 
ماهه در کارگروه های شهرستان لنجان و احصاء دقیق 
مشکالت این منطقه سبب شد تا در جریان سفر نماینده 
ویژه رئیس جمهور به لنجان بیش از ۴۰ مصوبه محقق 

شود.
وی با اشاره به مصوبات صورت گرفته در جریان سفر 
لنجان،  شهرستان  به  زیست  محیط  سازمان  ریاست 
نیمه تمام در شهرهای  پروژه های  تشریح کرد: تکمیل 
طرح های  اجرای  بهادران،  باغ  و  فوالدشهر  زرین شهر، 
بهادران،  باغ  بخش  ایمن سازی  و  بازآفرینی  هادی، 
از  بخشی  تنها  حرفه ای  و  فنی  مراکز  تجهیز  و  تعمیر 
مصوبات صورت گرفته در جریان سفر اخیر نماینده ویژه 

رئیس جمهور به لنجان بود.
پیشرفته سازی  سیما  و  صدا  حوزه  در  افزود:  محمدی 
تجهیزات فنی و گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات 
در دستور کار قرار گرفت و در حوزه راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، بهسازی روکش آسفالت شهری و روستایی 

و رفع نقاط حادثه خیز مصوباتی خوبی گرفتند.
فرماندار لنجان با بیان اینکه جهاد کشاورزی لنجان نیز 
در حوزه آبخیزداری، احداث شبکه های آبیاری هوشمند، 
ایجاد استخرهای ذخیره آب و اصالح و جایگزینی باغات 
مورد توجه مسؤوالن قرار گرفته و مصوباتی در این زمینه 

را به خود اختصاص داد.
با  بانوان  اشتغال زایی  طرح های  کرد:  تأکید  محمدی 
دیگر  از  لنجان  در شهرستان  موضوع جهاد کشاورزی 

مسائلی بود که مصوباتی را به خود اختصاص داد.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی و تجهیز مجتمع فرهنگی 
هنری شهید توکلی زرین شهر، تکمیل چمن مسابقاتی 
فوالدشهر، مرمت پل کله باغشاد و مسجد جامع و حمام 

دوقلو زرین شهر نیز مصوباتی در طول این سفر گرفتند.
 ۷۰۰ مصوبه  از  خرسندی  ابراز  ضمن  لنجان  فرماندار 
میلیارد ریالی در آب رسانی به بخش باغ بهادران تصریح 
کرد: سال هاست که برخی از مناطق این بخش از نبود 
آب شرب شبکه رنج می بردند که با مجاهدت ها و احصاء 
این موضوع مهم،  نهادها در  دقیق مسائل و همراهی 

مصوبه خوبی در این خصوص گرفتیم.
محمدی در ادامه و در خصوص وضعیت آالیندگی در 
لنجان متذکر شد: مسؤوالن اسبق ذوب آهن به صراحت 
عنوان کردند که بر اساس یک طرح جامع و در قالب 
چند گام آالیندگی های ذوب آهن را تا حد زیادی کاهش 
خواهیم داد که در این زمینه اقدامات سازنده ای هم انجام 
شده است، منتهی ضروری است تا اداره محیط زیست با 
بررسی میدانی از روند اجرای این طرح کامل مطلع گردد.

وی از نصب دستگاه پایش آالیندگی در آینده ای نزدیک 
در لنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: این دستگاه در تعیین 
شاخص های آالیندگی کمک شایانی را می تواند برای ما 

ارائه کند.
فرماندار لنجان تأکید کرد: در آینده ای نزدیک و در ادامه 
سفرهای استانی آقای استاندار، به زودی شاهد حضور 

استاندار اصفهان در لنجان خواهیم بود.

دبیرخانه شـورای نظریه پردازی دانشـگاه کاشـان کرسی علمی-
ترویجـی »آسـیب شناسـی رقابت پذیـری مقصـد گردشـگری 
منطقـه کاشـان؛ مطالعـه مـوردی: منطقـه مرنجـاب« را برگزار 

می کنـد.
در این نشسـت اسـاتید و خبرگان گردشـگری و مسـئوالن اداره 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کاشـان به بحث 
و تبادل نظـر در خصـوص آسیب شناسـی رقابت پذیـری مقاصـد 

می پردازند. گردشـگری 
کرسـی علمی-ترویجی »آسـیب شناسـی رقابت پذیری مقصد 
گدشـگری منطقـه کاشـان؛ مطالعه مـوردی: منطقـه مرنجاب« 
ایـن هفتـه برگـزار می شـود. در ایـن نشسـت سـید عبدالجابـر 
قدرتیـان، مدیرگروه مدیریت بازرگانی دانشـگاه کاشـان به عنوان 

ارائـه کننده بـه بررسـی موضوع می پـردازد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خبر داد:

باند سارقان حرفه ای منهدم شد
رئیس اداره میراث فرهنگی خبر داد:

 کسب دو نشان مهر اصالت یونسکو
از سوی هنرمندان کاشانی

در کرسی علمی- ترویجی؛

رقابت پذیری مقاصد گردشگری 
مرنجاب آسیب شناسی می شود

فرماندار لنجان عنوان کرد:

بیش از 40 مصوبه برای توسعه »لنجان« در سفر هیأت دولت تصویب شد

فرماندار اردستان گفت: امروزه دشمن در حوزه مواد 
قلیان توسط  مخدر، استعمال دخانیات، سیگار و 
نیازمند  خصوص  این  در  و  دارد  برنامه  خانم ها 

برنامه ریزی برای پیشگیری هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  جلسه  در  طبا 
مخدر اظهار داشت: آمار دقیقی از میزان اعتیاد در 
شهرستان در دست نیست و چنانچه این آمار را 
داشتیم بهتر برنامه ریزی می کردیم، البته به دست 

آوردن این آمار کار سختی است.
وی افزود: باید از فضاهای نو به ویژه رسانه و فضای 
راستا  این  در  می توان  که  کنیم  استفاده  مجازی 
ساخت موشن، کلیپ و پویانمایی را مدنظر قرار داد.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: می طلبد که بر 
روی قشر جوان و نوجوان و به ویژه دختر خانم ها 
موادمخدر،  حوزه  در  امروزه  شود،  برنامه ریزی 

استعمال دخانیات، سیگار و قلیان توسط خانم ها با 
مشکل مواجه هستیم.

احمدی طبا با اشاره به لزوم برنامه ریزی در حوزه 
پیشگیری اعتیاد خواهران، تصریح کرد: برنامه ریزی 
برای پیشگیری اعتیاد خواهران در دوره دبیرستان 
ویژه تر است و حوزه نمایشگاه ها، پایگاه های بسیج، 
کانون های پرورشی فکری و فرهنگی در این هفته 

برنامه هایی را داشته باشند.
وی بیان کرد: کار و اقدامات در حوزه مواد مخدر 
نباید مختص به یک هفته باشد و در دیگر ایام 
سال کمرنگ تر شود بلکه باید در طول سال تداوم 
داشته باشد چرا که ما به این برنامه ریزی نیاز داریم.

و  بسیج  پایگاه های  داد:  ادامه  اردستان  فرماندار 
کانون های فرهنگی برنامه ریزی به صورت فصلی 
و ماهانه داشته باشد و تمرکز هم فقط بر شهر 
نباشد چرا که ما روستاهای با جمعیت باال هم داریم 

که این موارد در آنها وجود دارد.
کنگره ۶۰  برای  مکان  خصوص  در  احمدی طبا 
به  می کنم  پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان  اردستان، 
صورت موقت هم اگر امکان دارد تفاهم نامه ای بین 
کنگره ۶۰ و دانشگاه آزاد اردستان ایجاد شود و از 

فضاهای دانشگاه استفاده شود.
محوریت  با  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  با  بخشداران  و  دهیاران  گفت:  دهیاری ها، 
پوستر و یا طرح های دیگر در این خصوص کار 
کالس های  ظرفیت  از  می شود  همچنین  کنند، 
تابستانی و کانون های پرورشی در حوزه آموزشی 

استفاده کرد.
وجود  به  توجه  با  کرد:  بیان  اردستان  فرماندار 
معتادین در کارخانه ها الزم است که با همکاری 
اداره صمت و کار در این خصوص برنامه ریزی های 

الزم صورت گیرد.

فرماندار اردستان مطرح کرد؛

لزوم برنامه ریزی در حوزه پیشگیری اعتیاد بانوان
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Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) hosted an 
Iran-Kazakhstan business fo-
rum on Sunday.
The forum was attended by 
ICCIMA Head Gholam-Hossein 
Shafeie and Kazakhstan’s Dep-
uty Prime Minister and Min-
ister of Trade and Integration 
Bakhyt Sultanov.
Addressing the gathering, the 
ICCIMA head referring to the 
importance of Kazakhstan as a 
Central Asian country in Iran’s 
foreign policy, said: “Given 

the resources and capabilities 
of the two countries in areas 
such as oil and gas, shipping 
in the Caspian Sea, petro-
chemicals, agriculture, metals 
and minerals, chemicals, an-
imal husbandry, construction 
materials, pharmacy, technical 
and engineering services, de-
velopment of relations with the 
Republic of Kazakhstan has a 
special significance for Iran.
Kazakhstan’s active participa-
tion in world trade and mem-
bership in the Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) and the 

Shanghai Cooperation Organ-
ization (SCO) has already en-
hanced the potential for trade 
relations between the two 
countries, Shafeie noted while 
complaining that unfortunate-
ly, despite these potentials, 
the trade relations between the 
two countries is still low.
He then called for operational 
steps, including visa facilita-
tion, to increase trade between 
the two sides.
Kazakhstan’s deputy prime 
minister, for his part, em-
phasizing that Iran is a very 

important trade partner for 
Kazakhstan, said: “The peak 
of trade relations between the 
two countries was reached in 
2016, when the worth of trade 
reached one billion dollars. But 
in 2020, due to some events, 
including the coronavirus out-
break, trade between the two 
countries fell by a quarter to 
about $238 million.”
“Last year we saw an 85-per-
cent increase in trade between 
Iran and Kazakhstan, as trade 
between the two countries 
reached $440 million. It should 
be noted that 99 percent of Ka-
zakhstan’s exports to Iran are 
grains, of which $150 million 
is wheat export”, Sultanov fur-
ther stated.
Saying that in the first quarter 
of this year, the trade between 
the two countries grew by 43 
percent, and 70 percent of Ka-
zakh companies export their 
products to Iran, the official 
added: “We can expand our 
relations and reach $3 billion 
value of bilateral trade”.
“Given the Ukraine-Russia 
war, we are ready to increase 
the exports of grain, including 
wheat, to Iran,” the Kazakh 
minister said and reiterated: 
“We can export at least $1 
billion of agricultural products 
and grains to Iran.”
Shafeie and Sultanov had also 
met at the place of ICCIMA 
on May 23 to discuss mutual 
economic opportunities and 

challenges.
In that meeting, the two sides 
explored ways to increase the 
level of economic cooperation 
between the two countries.
In this regard, Shafeie 
stressed the need for resolv-
ing transportation issues and 
facilitating visa issuance for 
Iranian businessmen as a pre-
requisite for expanding trade 
ties between the two sides.
According to Shafeie, the free 
economy policy in Kazakhstan 
has provided a good ground 
for the presence of Iranian 
traders and businessmen in 
this country.
Pointing to the obstacles to the 
development of trade relations 
between Iran and Kazakhstan, 
the official said: “One of the 
main obstacles to developing 
relations between the two 
countries is the limitations in 
rail and sea transport.”
Sultanov, for his part, ex-
pressed satisfaction with the 
current trend of economic re-
lations between the two coun-
tries and said: “Despite many 
problems, we are witnessing 
the growth of trade relations 
between the two countries.”
In late May, a high-ranking 
delegation from Kazakhstan 
headed by Sultanov had vis-
ited Iran with the aim of ex-
ploring new opportunities for 
the expansion of economic 
relations between the two 
countries.

ICCIMA hosts Iran-Kazakhstan business forum

Troupes from five 
countries to per-
form at Hamedan 
children’s theater 
festival 

Iran’s International Theater 
Festival for Children and Young 
Adults returns after a two-year 
hiatus due to the COVID-19 
pandemic with participants 
from five countries.
Troupes from Italy, Greece, 
Turkey, Armenia and Iraq will 
attend the festival opening on 
Wednesday in Hamedan to 
perform their latest produc-
tions, the organizers have an-
nounced.
Speaking in a press conference 
held last week, Amir Mashha-
di-Abbas, the president of the 
festival, gave no details about 
the troupes.
He lamented the lack of respect 
and financial support for the 
festival from officials.
Due to the deep economic re-
cession facing the country, he 
said that it was anticipated that 
the government funds would 
be used for “the professional 
festival” instead of other “am-
ateur events”.
The budget for organizing the 
festival is allocated by the Gen-
eral Office for Dramatic Arts of 
the Ministry of Culture and Is-
lamic Guidance. The office has 
set a budget of 18 billion rials 
(about $56,250 based on Iran’s 
free-market exchange rate: $1 
= 320,000 rials).
“The budget is nowhere near 
enough to cover the cost of an 
international festival; with this 
amount of money one can only 
stage a low-budget theatrical 
production,” Mashhadi-Abbas 
said.
He added the officials of 
Hamedan Province have also 
allocated more 32 billion rials 
to the festival.
The motto of this year’s festival 
is “Theater, the Flying of the 
Butterflies’ Imaginations”. 
“By this motto, the festival 
intends to support creative 
artistic works and train the fu-
ture generation based on Irani-
an-Islamic principles,” Mash-
hadi-Abbas noted. 
Theater troupes will attend ral-
lies and carnivals in some pro-
vincial capitals, celebrating the 
opening of the festival on Tues-
day the same day as Hamedan.
Ten theaters in Hamedan will 
be playing host to over 70 per-
formances, which will be put 
on stage by Iranian troupes 
during the festival. 
In addition, troupes will give 
dozens of open-air perfor-
mances across the city, and 
several Iranian and Italian ex-
perts will hold workshops.
Mashhadi-Abbas said that the 
festival also intends to bring 
joy to millions of Iranian chil-
dren, and added the presence 
of international personalities 
would give the thespians in 
the city an opportunity to raise 
their knowledge of theater.
The festival is scheduled to 
pay tribute to theater expert 
Mohammadreza Alvand and 
actor Karim Akbari, who died 
of COVID-19.
In addition, the stage directors 
Maryam Kazemi and Mehdi 
Farshidi-Sepehr will receive 
lifetime achievement awards.  
The 27th edition of the Inter-
national Theater Festival for 
Children and Young Adults will 
wrap up on June 27 with an-
nouncing winners.

Iran’s nuclear 
chief: We re-
sponded to IAEA 
in completely le-
gal manner

Iran’s nuclear chief said on 
Sunday that taking the Iranian 
nuclear file to the International 
Atomic Energy Agency’s Board 
of Governors was the “final 
test” by the opponents of Iran.
Speaking in Natanz, Moham-
mad Eslami said that the Atom-
ic Energy Organization of Iran 
(AEOI) responded to the IAEA 
in a completely “legal way”.
In response to the IAEA Board’s 
censure resolution against Iran 
on June 8, Iran turned off IAEA 
surveillance cameras that were 
outside the Safeguards agree-
ment. 
The resolution was co-written 
by the U.S. and the three Euro-
pean countries of France, Brit-
ain and Germany, known as E3.
It is noteworthy that prior to 
releasing his report on Iran’s 
nuclear activities, IAEA Di-
rector General Rafael Grossi 
made a visit to Israel, which 
has refused to sign the nuclear 
Non-Proliferation Treaty (NPT) 
and is a serious opponent of 
the 2015 nuclear deal, officially 
known as the Joint Compre-
hensive Plan of Action.
 According to the Stockholm 
International Peace Research 
Institute (SIPRI), Israel pos-
sesses 90 nuclear warheads.  
Iran is subject to 25 percent of 
IAEA inspections 
Eslami went on to note that 
international organizations 
should not abuse their power.
“What is important for the 
world is to know that Iran 
has only three percent of the 
world’s nuclear share, but more 
than 25 percent of the IAEA’s in-
spections are being conducted 
in Iran,” the AEOI chief stated. 
He added that it should be ex-
amined how many of the coun-
tries involved in creating com-
motion against Iran’s nuclear 
program are being inspected 
by the IAEA experts.
The nuclear chief pointed to a 
trilateral security pact between 
Australia, the United Kingdom, 
and the United States, known 
as AUKUS, under which the 
U.S. and the UK will help Aus-
tralia to acquire nuclear-pow-
ered submarines, asking, 
“Aren’t they (IAEA) sensitive 
toward these countries?”
In September 2021, Iran’s for-
mer ambassador to the Vien-
na-based international organ-
izations lashed out at the U.S. 
and UK for adopting double 
standards. Speaking at the 65th 
regular session of the IAEA, Ka-
zem Gharibabadi criticized the 
West for falsely accusing Iran 
of pursuing non-civilian nuclear 
technology while inking a deal 
on building submarines fueled 
with weapons-grade uranium 
to another country.
“It is regrettable that the coun-
tries that scold Iran for enrich-
ing uranium up to 60 percent 
for humanitarian and peaceful 
purposes have now decided to 
sell to Australia military nucle-
ar submarines that will run on 
uranium enriched to a level of 
more than 90 percent,” Gharib-
abadi said at the time.
“Psychological and political 
pressure”
The AEOI chief went on to say 
that Iran’s reciprocal nuclear 
measures are in line with the 
policy of “psychological and 
political pressure” and the 
“maximum pressure” cam-
paign against the Iranian na-
tion. 

Iran’s worth of agricultural, livestock 
and fishery products as well as food-
stuff exports stood at $805 million in 
the first two months of the current 
Iranian calendar year (March 21-May 
21), according to an official with the 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA).
Arezoo Ghaniyoun said that 1.75 mil-
lion tons of the mentioned products 
were exported during the two-month 
period.

Saying that 1.966 million tons of 
such products worth $894 million 
had been exported from the country 
in the first two months of the previ-
ous year, the official said that the ex-
port indicates a 10-percent fall in val-
ue and a 11-percent drop in weight 
year on year.
She mentioned Iraq, the United Arab 
Emirates (UAE), Afghanistan, Paki-
stan, and Russia as the major export 
destinations of the products.

According to Ghaniyoun, paying 
more attention to the issue of qual-
ity exports of agricultural products, 
purposeful planning for profession-
al marketing in more target markets 
and maintaining and stabilizing cur-
rent markets, as well as paying at-
tention to proper transportation and 
proper packaging can boost agricul-
tural exports.
Regarding the share of agricultural 
exports in the total non-oil exports of 
the country in the first two months of 
the present year, she said: “The share 
of agricultural exports in the two 
months of this year is nine percent 
in terms of value and 10 percent in 
terms of weight.”
The data released by the IRICA 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 
billion in the said two months, also 
registering 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 traded 
over 22.196 million tons of non-oil 
products worth $16.631 billion with 
other countries in the mentioned pe-
riod. The Islamic Republic imported 
5.182 million tons of non-oil com-
modities 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 destinations, China 
was the first, importing $2.720 bil-
lion 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 became $401 million posi-
tive.

Agricultural, livestock, fishery products, foodstuffs worth $805m exported in 2 months

During the past Iranian calendar week (ended on 
Friday), 1,919,620 million tons of commodities 
worth more than $647 million were traded at Iran 
Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Relations and In-
ternational Affairs Department, the exchange trad-
ed on its metals and minerals trading floor 1.417 
million tons of commodities valued at almost $324 
million.
On this floor the IME sold 726,497 tons of cement, 
312,000 tons of iron ore, 298,882 tons of steel, 
34,500 tons of sponge iron, 10,125 tons of alumi-
num, 10,500 tons of copper, 26,029 tons of zinc, 
150 tons of molybdenum concentrate, 1,000 tons 
of cast iron ingots, 1,000 tons of coke and 9 kg of 
gold bars.
Furthermore, the IME witnessed on both domestic 
and export rings of its oil and petrochemical trading 
floor 495,944 tons of commodities worth almost 
$316 million.
Commodities traded on this floor included 93,287 
tons of polymeric products, 163,429 tons of bitu-
men, 50,000 tons of lube cut, 18,400 tons of vac-

uum bottom, 44,968 tons of chemicals, 1,370 tons 
of sulfur, 5,191 tons of base oil and 100 tons of 
argon.
The IME also traded within the same week 6,147 
tons of commodities on its side market.
As previously reported, 7.939 million tons of com-
modities worth more than 665 trillion rials (about 
$2.519 billion) were traded at Iran Mercantile Ex-
change in the past Iranian calendar month Ordibe-
hesht (ended on May 21), the second month of 
Iranian calendar year.
The trades show 11 percent and nine percent 
growth in value and weight, respectively, as com-
pared to the first month.
Some 6.68 million tons of commodities valued at 
over 403 trillion rials (about $1.55 billion) were 
traded on the metals and minerals trading floor.
Furthermore, the IME saw the trade of 1.215 million 
tons of commodities on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemical trading floor valued 
at 249 trillion rials (about $956 million).
IME’s agriculture products trading floor hosted 
trades of five tons of saffron in the second month.

Last but not least was the IME’s side market with 
43,644 tons of commodities traded on it.
The value of trades at the Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent in the past Irani-
an calendar year 1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in the history of the 
exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past year, in ad-
dition to new records in the volume and value of 
trades of different products, 10 major records in 
total value and physical market trades were regis-
tered. In a way that besides the total value of trades, 
the volume and value of physical market trades, the 
volume, and value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil products trades 
and the volume and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock markets of Iran, 
the other three markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth nearly $650m traded at IME in a week
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 1,775 
points to 1.545 million on Sunday.
As reported, over 6.35 billion securi-
ties worth 37.07 trillion rials (about 
$132.39 million) were traded at the 

TSE.
The first market’s index dropped 
1,150 points, and the second mar-
ket’s index fell 4,038 points.
TEDPIX had started the Iranian week 
by falling 16,632 points on Saturday.

TEDPIX drops 
1,700 points on 
Sunday

Iran’s “Ballad of a 
White Cow” pre-
mieres in Spain
Award-winning Iranian drama 
“Ballad of a White Cow” has be-
gun its Spanish premiere.
Surtsey Films, a Madrid-based 
company is distributing the film 
under the title of “Le Perdon” 
(“The Forgiveness”).
Forty theaters in the county 
are currently screening the 
co-production between Iran and 
France co-directed by Behtash 
Sanaeiha and Maryam Moqa-
ddam.
Moqaddam also plays the lead-
ing character, Mina, a woman 
whose life is turned upside 
down when she learns that her 
husband Babak was innocent 
of the crime for which he was 
executed. 
The authorities apologize for the 
mistake and offer the prospect 
of financial compensation. Mina 
starts a silent battle against 
a cynical system for her own 
and her daughter’s sake. Just 
as her money is running out, a 
stranger named Reza knocks at 
her door, saying he has come to 
repay a debt he owed to Babak. 
Mina is guarded at first, but in-
creasingly lets Reza into her life, 
unaware of the secret that ties 
them to one another.
Written by Sanaeiha, Moqadd-
am and Mehrdad Kuroshnia, 
the film has been screened at 
over 30 international festivals, 
including the SEMINCI – Vallad-
olid International Film Festival in 
Spain.
The festival granted its Pilar 
Miró Prize for the best new di-
rector to the film, which also 
won the award for best narrative 
feature at the Der Neue Heimat-
film Festival in Austria.
German distribution outfit Welt-
kino has purchased the German 
and Austrian rights to “Ballad of 
a White Cow”, which began its 
premiere in these countries on 
February 3.
------------------------------------------------------

Iranian Hajj pil-
grims descend on 
Saudi Arabia in 
thousands
As of Saturday, more than 
11,000 Iranian Hajj pilgrims 
arrived in Saudi Arabia, most 
of them via Medina Airport 
and the others through Jed-
dah Airport. Iran’s top Hajj of-
ficial who had already arrived 
in Saudi Arabia talked to the 
Iranian pilgrims at Al Shaja-
ra Mosque before heading to 
the holy cities of Medina and 
Mecca. 
Sadeq Hosseini, the head of 
Iran’s Hajj and Pilgrimage Or-
ganization, visited the holy city 
of Medina on Friday to closely 
oversee the executive proce-
dures for pilgrims.
He was received at the airport 
by some officials of the Sau-
di Ministry of Hajj and Umrah 
and a group of directors of 
the Iranian Hajj Committee, Al 
Alam reported.
“Until yesterday, more than 
11,000 pilgrims arrived at the 
Land of Revelation, most of 
them through Medina Airport, 
where they stay for 5 days, 
and others through Jeddah 
Airport,” Hosseini said, ac-
cording to Al Alam.
He noted that the officials 
concerned with the executive 
procedures had made great ef-
forts despite the lack of time in 
order to provide the required 
requirements for pilgrims, 
including housing, food and 
transportation.

9 Impressive Health Benefits 
of Onions

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/onion-benefits

Though all vegetables are important 
for health, certain kinds offer unique 
benefits.
Onions are members of the Allium 
genus of flowering plants that also 
includes garlic, shallots, leeks and 
chives.
These vegetables contain various vi-
tamins, minerals and potent plant 
compounds that have been shown to 
promote health in many ways.
In fact, the medicinal properties of 
onions have been recognized since 
ancient times, when they were used 
to treat ailments like headaches, heart 
disease and mouth sores (1).
Here are 9 impressive health benefits 
of onions.
1. Packed With Nutrients
Onions are nutrient-dense, meaning 
they’re low in calories but high in vita-
mins and minerals.
One medium onion has just 44 calories 
but delivers a considerable dose of vi-
tamins, minerals and fiber (2).
This vegetable is particularly high in vi-
tamin C, a nutrient involved in regulat-

ing immune health, collagen produc-
tion, tissue repair and iron absorption.
Vitamin C also acts as a powerful an-
tioxidant in your body, protecting your 
cells against damage caused by unsta-
ble molecules called free radicals (3).
Onions are also rich in B vitamins, in-
cluding folate (B9) and pyridoxine (B6) 
— which play key roles in metabolism, 
red blood cell production and nerve 
function (4).
Lastly, they’re a good source of potas-
sium, a mineral in which many people 
are lacking.
2. May Benefit Heart Health
Onions contain antioxidants and 
compounds that fight inflammation, 
decrease triglycerides and reduce 
cholesterol levels — all of which may 
lower heart disease risk.
Their potent anti-inflammatory proper-
ties may also help reduce high blood 
pressure and protect against blood 
clots.
Onions have also been shown to de-
crease cholesterol levels.
3. Loaded With Antioxidants

Antioxidants are compounds that in-
hibit oxidation, a process that leads to 
cellular damage and contributes to dis-
eases like cancer, diabetes and heart 
disease.
Onions are an excellent source of anti-
oxidants. In fact, they contain over 25 
different varieties of flavonoid antioxi-
dants (12).
4. Contain Cancer-Fighting Com-
pounds
Eating vegetables of the Allium genus 
like garlic and onions has been linked 
to a lower risk of certain cancers, in-
cluding stomach and colorectal.
A review of 26 studies showed that 
people who consumed the highest 
amount of allium vegetables were 
22% less likely to be diagnosed with 
stomach cancer than those who con-
sumed the least amount (17).
These cancer-fighting properties have 
been linked to the sulfur compounds 
and flavonoid antioxidants found in 
allium vegetables.
5. Help Control Blood Sugar
Eating onions may help control blood 

sugar, which is especially significant 
for people with diabetes or prediabe-
tes.
Specific compounds found in onions, 
such as quercetin and sulfur com-
pounds, possess antidiabetic effects.
6. May Boost Bone Density
Though dairy gets much of the credit 
for boosting bone health, many oth-
er foods, including onions, may help 
support strong bones.
It’s believed that onions help reduce 
oxidative stress, boost antioxidant 
levels and decrease bone loss, which 
may prevent osteoporosis and boost 
bone density (28).
7. Have Antibacterial Properties
Onions can fight potentially danger-
ous bacteria, such as Escherichia coli 
(E. coli), Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus (S. aureus) 
and Bacillus cereus (29).
8. May Boost Digestive Health
Onions are a rich source of fiber and 
prebiotics, which are necessary for 
optimal gut health.
Prebiotics are nondigestible types of 

fiber that are broken down by benefi-
cial gut bacteria.
Gut bacteria feed on prebiotics and 
create short-chain fatty acids — in-
cluding acetate, propionate and bu-
tyrate.
Research has shown that these short-
chain fatty acids strengthen gut health, 
boost immunity, reduce inflammation 
and enhance digestion (35, 36).
9. Easy to Add to Your Diet
They give flavor to savory dishes and 
can be enjoyed either raw or cooked.
Not to mention, they can boost your 
intake of fiber, vitamins and minerals.
The Bottom Line
The health benefits related to onions 
are quite impressive.
These nutrient-packed vegetables 
contain powerful compounds that may 
decrease your risk of heart disease 
and certain cancers.
Onions have antibacterial properties 
and promote digestive health, which 
may improve immune function.
Adding more onions to your diet is an 
easy way to benefit your overall health.

The electricity of authorized crypto-
currency mining units will be cut off 
from the beginning of the next Ira-
nian calendar month Tir (Wednes-
day, June 22) until the end of the 
restriction, the Iranian Energy Min-
istry’s Spokesman for the electricity 
sector Mostafa Rajabi Mashhadi 
announced.
Currently, there are 118 authorized 
cryptocurrency mining units in the 
country, which must cut off their 
electricity supply from the nation-
al grid from the beginning of next 
month, Rajabi Mashhadi reiterated.
Last week, the country’s electricity 
consumption recorded a record of 
62,500 megawatts (MW) during 
peak consumption, which is a sig-
nificant figure, he said, adding that 
according to forecasts, the con-
sumption requirement this [Iranian 
calendar] week (ends on Friday) will 
exceed 63,000 MW, which means a 

limited supply of electricity.
Following the Iranian government’s 
approval of cryptocurrency mining 
as industrial activity in 2019, nu-
merous companies started mining 
cryptocurrency across the country 
thanks to the extremely low-cost 
electricity, and now Iranian power 
plants started to see this industry 
as an opportunity to increase their 
revenues.
In January 2020, the Ministry of 
Industry, Mining and Trade issued 
over 1,000 licenses for cryptocur-
rency mining units.
In addition to the approved units, 
some unauthorized miners have 
also started using household elec-
tricity for cryptocurrency mining 
and this has created major issues 
for the country’s electricity indus-
try which is already facing serious 
problems created by drought and 
reduced rainfall.

Electricity of authorized cryptocurrency 
mining units to be cut off as of Wednesday

The first container transit train of Kazakh-
stan to Turkey arrived at Tehran railway 
station on Saturday.
The train carrying a container of sulfur 
from Kazakhstan to Turkey, after pass-
ing through Turkmenistan, entered Iran 
through Incheh-Borun border on the 
morning of Friday, and arrived at the 
Tehran railway station on Saturday af-
ternoon. The train has started its first 
journey in line with the implementation 
of the memorandum of understanding 
(MOU) between Iran and Kazakhstan on 
launching a new Central Asia-Turkey-Eu-
rope corridor. The MOU was signed on 
May 23 by the heads of the railways of 
Iran and Kazakhstan to increase trans-
portation cooperation and set preferential 
tariffs between the two countries in order 

to increase the transit of goods passing 
through Iran. It was inked during a meet-
ing between a high-ranking delegation 
from Kazakhstan headed by the country’s 
Deputy Prime Minister and Minister of 
Trade and Integration Bakhyt Sultanov 
and the head of the Islamic Republic of 
Iran Railways (known as RAI).
RAI Head Miad Salehi and Nurlan Sau-
ranbayev, head of Kazakhstan Temir Zho-
ly (KTZ), which is the country’s national 
railway company, signed the MOU doc-
uments. Based on this MOU, part of the 
cargo passing through the China-Rus-
sia-Europe railway corridor will be trans-
ported through Iran via the China-Ka-
zakhstan-Iran-Europe railway corridor.
During the meeting, the two sides had 
also agreed that the first China-Kazakh-

stan-Iran-Turkey container train would 
arrive in Iran in less than a month.
Also back in November 2021, Iran, Ka-
zakhstan, and Turkmenistan had signed 
a tripartite MOU on railroad cooperation. 
The MOU was negotiated and agreed 
upon on the sidelines of the Economic 
Cooperation Organization (ECO) summit.
According to the mentioned MOU, a joint 
working group would be formed to follow 
up rail transit between Iran, Kazakhstan, 
and Turkmenistan.
Kazakhstan, Turkmenistan, and Iran (KTI) 
Railway Corridor was officially put into 
operation at the end of 2014.
Over the past few years, Iran has been 
following a new strategy for promoting 
its transit status by developing rail infra-
structure.

Iran’s President Ebrahim Raisi and Kazakhstan’s 
President Kassym-Jomart Tokayev met in Tehran 
on Sunday.
As reported, nine memorandums of understand-
ing (MOUs) were signed in the presence of the 
two presidents to expand cooperation in different 
areas between the two countries.
Two MOUs were inked by Iran’s Ministry of In-
dustry, Mining and Trade and Kazakhstan’s Min-
istry of Trade and Integration on boosting trade 

between the two countries, and on analytical 
studies and exchange of experiences between the 
two sides.
One MOU was signed by the two countries’ min-
istries of agriculture on agricultural cooperation.
Iran’s Ministry of Agriculture also signed another 
MOU with Kazakhstan’s Ministry of Agriculture 
and Ministry of Industry and Infrastructural De-
velopment on trade and transit of agricultural 
products.

An MOU was inked by National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) and KazMunayGas, which is the 
state-owned oil and gas company of Kazakhstan.
Another MOU was inked by Islamic Republic of 
Iran Railways (known as RAI) and Kazakhstan 
Temir Zholy (KTZ), which is the country’s national 
railway company.
Institute for Political and International Studies of 
Iran’s Ministry of Foreign Affairs signed an MOU 
with Foreign Policy Research Institute of Kazakh-

stan’s Ministry of Foreign Affairs.
An MOU on cultural exchanges was also inked by 
Iran’s Ministry of Culture and Islamic Guidance 
and Kazakhstan’s Ministry of Culture and Sports.
The ninth MOU was signed by Islamic Republic of 
Iran Broadcasting (IRIB) and Kazakhstan’s state-
owned press agency.
Meanwhile, the two presidents signed a joint 
statement at the beginning of the signing cere-
mony of the mentioned MOUs.

Tehran, Nur-Sultan ink 9 co-op MOUs

1st Kazakhstan-Turkey transit train arrives in Iran
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گلخانه ای  کشت  صنعت  توسعه 
به عنوان یکی از بهترین راهکارهای 
پیشرفت و رونق کشاورزی در استان 
اصفهان از یکسو و اشتغالزایی و 
ارزآوری از سوی دیگر، نیازمند 
حمایت ملی و تخصیص اعتبارات 

بانکی است.
کشت گلخانه ای در سال های اخیر در 
کشورهای مختلف رونق چشمگیری 
پیدا کرده و به ویژه در کشورهایی که از 
لحاظ منابع آبی در مضیقه قرار دارند 
توانسته است به جای کشت های 
سنتی، ابزاری برای توسعه صنعت 
کشاورزی و افزایش تولید محصوالت 

باشد.
کارشناسان اقتصادی و کشاورزی 
معتقدند: این صنعت در کشورمان 
بسیار حائز اهمیت است زیرا به حفظ 
منابع آبی و تولید محصوالت با کیفیت، 
ارزآوری، اشتغالزایی و درآمدزایی 
خواهد انجامید و در عین حال می تواند 
رفته رفته جای کشاورزی سنتی را 

نیز بگیرد.
صاحبنظران بر این باورند که ُمتولیان 
کشاورزی کشور باید با حمایت ویژه 
از این صنعت برای افزایش و توسعه 
آن بکوشند و کشت گلخانه ای را 
به عنوان راهبرد صنعت کشاورزی 
ایران تلقی کنند، خاصه اینکه ناظر 
به شرایط ُمبتالبه کم آبی حاکم بر 
کشور باید به سمت کشاورزی کم آب 
با بهره وری باال پیش برویم تا در کنار 
حفظ منابع آبی، تولیدات کشاورزی نیز 

اُفت پیدا نکند.
از منظر طرفداران این دیدگاه، کشت 
گلخانه ای همچنین روش مناسبی 
برای حفظ کیفیت محصوالت است 
که از مهمترین عوامل فروش در 

بازارهای جهانی به شمار می رود.
در این میان، استان اصفهان از 
پیشتازان صنعت کشاورزی در کشور 

از جمله در عرصه کشت گلخانه ای به 
شمار می رود که در سال های گذشته 
با توسعه این بخش توانسته است 
بخشی از بازار داخلی را از آن خود کند 
و با نیم نگاهی به بازارهای جهانی، 
در راه ترقی این صنعت نیز تالش 

مضاعف کند.
بانکی،  ویژه  تسهیالت   •
نیاز ضروری صنعت کشت 

گلخانه ای
البته بنا به گفته مسئوالن امر، افزایش 
قیمت و هزینه ساخت گلخانه ها از 
چالش های کنونی در این رشته به 
شمار می رود که بر همین اساس 
سرمایه گذاران رغبت کمتری برای 
گام نهادن در این عرصه دارند بنابراین 
باید با اعطای تسهیالت مورد نیاز و 
حمایت ویژه بانکی از پیشگامان کشت 

گلخانه ای برای توسعه آن کوشید.
اصفهان از جمله مناطق مؤثر در 
صنعت کشاورزی است، این استان 
با داشتن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی معادل ۵ درصد از مساحت 
استان و ۳.۵ درصد از اراضی کشاورزی 
کشور را به خود اختصاص داده و با 
برخورداری از شرایط ُمتنوع آب و 
هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت 
را دارد، به گونه ای که در مناطق گرم 
و خشک آن خرما، انار و پسته و در 
مناطق سرد و کوهستانی اش بادام 
و گردو و در مناطق ُمعتدل و معتدل 
سرد، انواع محصوالت دانه دار و 

هسته دار کشت می شود.
مجموع اراضی زراعی استان اصفهان 
حدود ۴۸۶ هزار هکتار است که در 
سال های طبیعی از حیث بارندگی 
کشت  به  آن  درصد   ۷۰ حدود 
محصوالت زراعی مانند انواع غالت، 
حبوبات و محصوالت علوفه ای، 
جالیزی و انواع سبزی و صیفی و 
گیاهان زینتی اختصاص می یابد و 

تولید ساالنه محصوالت زراعی استان 
در شرایط عادی حدود چهار میلیون و 

پانصد هزار ُتن برآورد می شود.
مجموع اراضی باغی این دیار نیز 
حدود ۸۵ هزار هکتار است و بطور 
عمده شامل انواع سیب درختی، 
انار، به، انگور، بادام، پسته، گالبی و 
زردآلوست و مجموع تولیدات باغی 
و گلخانه ای استان در شرایط عادی 

حدود ۸۰۰ هزار ُتن برآورد می شود.
• فعالیت ۲۴۰۰ هکتار گلخانه 

در استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان در باره وضعیت 
کشت گلخانه ای این خطه گفت: در 
این استان بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار 
گلخانه وجود دارد و توانایی افزایش 

این نوع کشت در منطقه وجود دارد.
احمدرضا رییس زاده در گفت وگو با 
ایرنا افزود: توسعه گلخانه ها به نوعی 
تغییر الگوی کشت به شمار می رود 
زیرا راهکار مناسبی برای بهره وری 
در مصرف آب از یکسو و بهبود کیفیت 
محصوالت تولیدی از سوی دیگر 

است.
وی خاطرنشان کرد: این نوع کشت 
برخالف کشت سنتی، در طول سال 
فعال است بنابراین اشتغال دائم را 
بعنوان مزیتی ارزشمند به همراه دارد 
پس باید بیش از پیش با طرح های 
توسعه ای به نوعی راهبرد اشتغالزایی 

دائم را دنبال کرد.
رییس زاده اظهار داشت: رفع موانع 
صادراتی از مهمترین دغدغه های 
این بخش به شمار می رود، استفاده از 
محصوالت گلخانه ای در کشورهای 
مختلف بیش از گذشته رواج پیدا کرده 
است و مشتریان زیادی دارد و بی 
شک با جذب بازارهای مختلف در 
سایر کشورها، ارزآوری مناسبی به 

همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت حمایت مالی از 
طرح های یاد شده ادامه داد: در صورت 
اعطای تسهیالت بانکی به موقع و 
متناسب با هزینه ها، افزون بر ۱۵۰ 
هکتار به مساحت گلخانه های استان 

اضافه خواهد شد.
• ۱۲۰۰ میلیارد تومان، نیاز 

برای  جهان  نصف  امسال 
توسعه گلخانه ها

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان گفت: اجرای و 
توسعه طرح های کشت گلخانه ای 
امسال در این استان به بالغ بر یک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی نیاز دارد.
وی افزود: حدود ۳۰۰ درخواست 
احداث گلخانه در حدود ۱۰ شهرستان 
استان در سال جاری وجود دارد که به 

نوبت به آنها رسیدگی می شود.
رییس زاده خاطرنشان کرد: بیشتر 
گلخانه های استان در مناطق ُمعتدل و 
سردسیر مانند شهرستان های دهاقان، 
شهرضا، تیران و َکرون، چادگان و 
نجف آباد مستقرند و در سال ۱۴۰۰، 

تولیدات آنها بالغ بر ۳۸۰ هزار ُتن بود.
وی گفت: تولیدات گلخانه ای در این 
استان بیشتر شامل خیار، گوجه، فلفل 
ُدلمه ای رنگی، بادمجان، توت فرنگی، 
سبزی برگی و غده ای و همچنین گل 
زینتی است که حدود یک چهارم آن 

نیز به خارج از کشور صادر می شود.
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 مریم محسـنی  با تصویب هیئت مدیره 
شـرکت نمایشـگاه های بین المللـی اسـتان 
اصفهـان، احمدرضـا طحانیـان بـه عنـوان 
مدیرعامـل جدید این شـرکت انتخاب شـد.

احمدرضـا طحانیان کـه به عنـوان هفتمین 
مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـی اصفهان 
انتخـاب شـده، متولـد ۱۳۴9 و دارای مدرک 
دکتـرای رشـته مهندسـی صنایـع گرایـش 

برنامه ریـزی عملیـات اسـت.
او کـه اکنـون اسـتاد گـروه صنایع دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحـد نجف آبـاد اسـت پیش از 
ایـن مسـئولیت های مختلفـی را در کارنامـه 
خود ثبـت کـرده کـه از آن جمله می تـوان به 
مدیریـت مرکـز کنتـرل ترافیک شـهرداری 
اصفهـان، رئیس کارگـروه ITS حـوزه حمل 

و نقـل و ترافیـک و مدیرعامـل شـرکت 
نیک اندیـش اشـاره کـرد.

به عنـوان  انتخـاب  از  پیـش  طحانیـان 
مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـی اصفهان، 
از سـال 99 به عنوان مدیرعامل شرکت مترو 
منطقه اصفهـان فعالیت می کـرد. در حکمی 
که از سـوی رئیس هیئـت مدیره نمایشـگاه 
بین المللـی اصفهـان خطـاب بـه طحانیـان 
صـادر شـده، آمـده اسـت: »انتظـار مـی رود 
شـرایطی فراهم آورید که در این مسـئولیت، 
منتهای توانمندی ها و پتانسـیل های موجود 
در نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان بـه کار 
گرفتـه شـود و بـا اتـکا بـه خداونـد متعـال، 
شرایط توسـعه و گسـترش فعالیت های این 

شـرکت فراهـم آیـد.«

ــاون هماهنگــی  ــادگاری  مع ــم ی  مری
امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان، 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــاص ۳۲ ه از اختص
ــرمایه  ــوزه س ــی در دو ح ــهیالت بانک تس
ثابــت و ســرمایه در گــردش بــرای 
رفــع مشــکالت نقدینگــی و تکمیــل 
و بهــره بــرداری از ۱9۸۰ طــرح نیمــه 
تمــام تولیــدی، صنعتــی و کشــاورزی 
در مصوبــات ســفر رئیس جمهــوری 
ــش،  ــا نق ــر داد. امیررض ــان خب ــه اصفه ب
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهــان، از اختصــاص ۳۲ 
ــان تســهیالت بانکــی  ــارد توم هــزار میلی
ــرمایه در  ــت و س ــرمایه ثاب ــوزه س در دو ح
گــردش بــرای رفــع مشــکالت نقدینگــی 

ــرداری از ۱9۸۰ طــرح  و تکمیــل و بهــره ب
ــدی، صنعتی و کشــاورزی  ــام تولی نیمه تم
ــه  ــوری ب ــفر رئیس جمه ــات س در مصوب
اصفهــان خبــر داد. وی تصریــح کــرد: 
ــی  ــع داخل ــل مناب ــهیالت از مح ــن تس ای
بانک هــای عامــل تأمیــن و در اختیــار 
اســتان قــرار می گیــرد و دســتگاه های 
اجرایــی بــا هماهنگــی اســتانداری آنــرا به 
طرح هــای تولیــدی، صنعتی و کشــاورزی 
ــی  ــرفت فیزیک ــت پیش ــا اولوی ــتان ب اس
تخصیــص خواهنــد داد. نقــش همچنیــن 
ــه  ــر شــد: تســهیالت اختصاصــی ب متذک
اســتان اصفهــان هــم از نظــر حجــم ریالی 
و هــم از حیــث تعــداد باالتریــن میــزان را 

دارد.

یک استاد اقتصادی گفت: یکی از وظایف اصلی دولت ها ایجاد و حفظ ثبات و تعادل 
اقتصادی است، یعنی دولت ها با ابزارهایی همچون مالیات ها و مخارج دولتی، اقدام 
به اجرای سیاست های مالی انبساطی و یا انقباضی می کنند تا از این طریق از مردم و 

کشورشان مراقبت و محافظت کنند.
رسول پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نوسانات اقتصادی همیشه و در 
تمام نظام های اقتصادی وجود دارند، اظهار کرد: کشورها در برخی شرایط دچار رکود 
اقتصادی و در برخی مواقع دچار تورم اقتصادی می شوند و دولت ها سعی می کنند تا با 

اجرای سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی، اقتصاد را به سمت تعادل سوق دهند.
وی تأکید کرد: مردم نیز سعی می کنند تا با انجام تصمیمات و فعالیت هایی در بازار، خود 

را از مضرات رکود یا تورم مصون کنند و یا آسیب های اقتصادی را به حداقل برسانند.
این مدرس نظریه ها و سیاست گذاری اقتصاد توضیح داد: مثاًل در شرایط تورمی که 
شاهد کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش نرخ ارز هستیم، مردم تالش می کنند 
تا با خرید کاالهای بادوام و یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف، ارزش دارایی های 
نقد خود را حفظ کنند و یا به خاطر کاهش شدید امنیت اقتصادی به دلیل تورم مزمن، 

حاشیه امن و مطمئنی برای خود ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی ارزش پس اندازها و دارایی های نقد کاهش می یابد، 
گفت: مردم برای جبران آن مجبور به کاهش مصرف می شوند و در مرحله بعد این عمل 
موجب کاهش تقاضای کل شده و درنتیجه رکود اقتصادی ایجاد و یا عمیق تر می شود.

به گفته پیرهادی، معموالً در شرایط تورمی برای مقابله با کاهش ارزش دارایی های نقد 

راهکارهایی همچون فعالیت در بازار زمین و مسکن، پس انداز در حساب های بلندمدت 
بانک ها، فعالیت در بازار ارزها به ویژه دالر، فعالیت در بازار سکه و طالی آب شده، 
سرمایه گذاری در بازار بورس )سهام و سرمایه(، فعالیت در بازار خودرو، خرید اوراق 

قرضه دولتی و خرید کاالهای بادوام به مردم پیشنهاد می شود.
وی البته تأکید کرد: از آنجا که هرکدام از راهکارهای فوق دارای بازدهی و ریسک 
متفاوت است، افراد با توجه به میزان ریسک پذیری و نرخ بازده مورد انتظار، یک یا 
مجموعه ای از راهکارهای فوق را انتخاب و در آن بازار سرمایه گذاری و یا فعالیت 

می کنند.
این استاد اقتصاد گفت: تا اینجای قضیه همه چیز واضح و مشخص است یعنی در 
شرایط نوسانات اقتصادی مخصوصاً در شرایط تورمی مردم یاد گرفته اند و می دانند که 
چگونه از دارایی های نقدی خود حفاظت یا مراقبت کنند، هرچند خرید کاالهای بادوام 
موجب فشار تقاضای کل و افزایش بیشتر قیمت این کاالها و تشدید تورم خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئله مهم این است که مردم در مواجهه با »دولت تورم زا و 
بی ثبات گر« چه باید کنند؟ اظهار کرد: هنگامی که دولت ها با اجرای سیاست های غلط 
و نادرست ناشی از تفکرات قدیمی و منسوخ شده و حتی غیرعلمی و همچنین مداخالت 
ناصحیح در بازار، باعث ایجاد تورم و یا افزایش تورم می شوند و موجب کوچک شدن 
سفره های مردم و ناامنی اقتصادی و به دنبال آن افسردگی و ناامیدی در جامعه به ویژه 
در نسل جوان می شوند، بنابراین باید دید آیا مردم همچنان باید تالش کنند تا ارزش 
دارایی های نقد خود را حفظ کنند؟ آیا باید دائماً در شرایط اضطراب و ناامیدی بسر 

ببرند؟ آیا باید دائماً نگران آینده اقتصادی خود و فرزندانشان باشند؟ و یا با مهاجرت به 
کشورهای دیگر از خود و خانواده شان مراقبت و محافظت کنند؟ و یا دست به اعتراض 

و اعتصاب و یا نافرمانی مدنی بزنند؟ راهکار مناسب چیست؟
پیرهادی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی دولت ها ایجاد و حفظ ثبات و تعادل 
اقتصادی است، گفت: یعنی دولت ها با ابزارهایی که در اختیار دارند همچون مالیات ها 
و مخارج دولتی، اقدام به اجرای سیاست های مالی انبساطی و یا انقباضی می کنند تا از 
این طریق از مردم و کشورشان مراقبت و محافظت کنند، همچنین وظیفه دولت ها 

تالش برای افزایش سطح رفاه و رضایت جامعه است.
وی البته گفت: اگر زمانی که خود دولت ها عامل نابسامانی و بی ثباتی اقتصادی باشد، 
در این صورت مردم به جای اینکه به فکر سرمایه گذاری و یا خرید کاال و ایجاد رقابت 
ناسالم در بازار باشند، باید دولت ها را بازخواست کنند و سیاست های اقتصادی دولت 

را زیر سؤال ببرند.
این مدرس نظریه ها و سیاست گذاری اقتصاد با تاکید بر اینکه بدین منظور یکی از 
روش های اصولی و قانونی برای تغییر رویکرد دولت ها و یا سیاست های »دولت 
تورم زا و بی ثبات گر« مطالبه گری مردم از طریق مجلس شورای اسالمی است، گفت: 
نمایندگان با اختیارات قانونی که دارند می توانند اعمال قدرت کرده و خواسته های مردم 
را به دولت اعالم کرده و تا به دست آمدن نتایج مطلوب پایداری کنند. این ها زمانی 
به دست خواهند آمد که نگرش اقتصادی و اجتماعی نمایندگان مجلس متفاوت از 

دولت باشد.

با تصویب هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان؛

 مدیرعامل جدید نمایشگاه بین المللی
معرفی شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

اختصاص 32 هزارمیلیارد تومان تسهیالت 
برای 1980 طرح دراستان

یک استاد اقتصاد مطرح کرد؛

مردم در شرایط تورمی چه کار کنند؟

حفظ منابع آبی به روش کشت گلخانه ای ضرورت دوران کم آبی است؛

توسعه کشت گلخانه ای در اصفهان نیازمند حمایت و تسهیالت

مازیار مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح ملی »بورس اکولوژیک« 
با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان شکل گرفته 
است و کارهای مطالعاتی آن با همکاری محققان دانشگاهی و شرکت های فناور 

و دانش بنیان پیش می رود.
وی با بیان اینکه بورس اکولوژیک، تغییر رویکرد قانونی و سیاستگذاری کالن 
در زمینه محیط زیست است، اظهار داشت: در این بستر، به جای مالیات و الزامات 

قانونی با ساز و کار بازار به تعادل بخشی محیط زیست کمک می شود.
مؤمنی ادامه داد: این طرح در سه حوزه آب، خاک و هوا به عنوان کاالهای دارای 
ارزش، تمرکز کرده است و با ساز و کارهای تعیین سقف و مدت زمان اقدام به 
کاهش آالینده های هوا، اصالح خاک های درحال فرسایش و یا فرونشست و 

بهینه سازی مصرف می کند.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح، ساز و کارها و سیاستگذاری ها درباره سه 
بخش آب، هوا و خاک و مسائل مختلف مرتبط با آنها مانند میزان مصرف و 
آالیندگی تغییر می کند، گفت: تا کنون حدود ۳۰ هزار نفر ساعت روی این طرح 
کار شده است و مطالعات تخصصی در زمینه موارد قانونی، قیمت گذاری و نحوه 

کارکرد ادامه دارد.
مؤمنی با اشاره به اینکه اجرای مطالعات این طرح از حدود دو و نیم سال گذشته 
آغاز شده است، افزود: مقرر است این طرح به نمایندگان مجلس ارائه و قوانین 

موجود برای آن بررسی شود.
مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه امروزه در دنیا هر 
کاالی با ارزشی دارای قیمتی است و قیمت آن را بازار و عرضه و تقاضا تعیین 
می کند، اظهار داشت: بعنوان مثال امروزه برخی کشورها برای کاهش گازهای 
گلخانه ای بازارهایی را راه اندازی کرده اند و نمونه مشابه آن در حوزه آب و خاک و 

مدیریت آالینده های آنها هم وجود دارد.
وی تاکید کرد: در چرخه تعادل زیست بوم وقتی که بتوانیم منابع آب، زمین و انرژی 
را مدیریت کنیم قطعاً می توانیم شاهد امنیت غذایی، آب و انرژی باشیم زیرا این 

مباحث بهم وابسته هستند.
مؤمنی با بیان اینکه باید ساز و کاری تعریف شود که منابع طبیعی ما یعنی آب، 
خاک و هوا به تعادل برسد، تصریح کرد: چیزی که می تواند این چرخه را به تعادل 
برساند بازار و عرضه و تقاضا است و نه مسائلی مانند مالیات، الزام قانونی و جرائم.

وی توضیح داد: به عنوان مثال در بورس اکولوژیک، یک سری استاندارد برای 
سقف آالیندگی، هوا و آب و خاک در استان تعریف می شود و سهم هریک از 
بخش های مختلف مانند واحدهای صنعتی در آن مشخص و بر اساس آن برگه 
انتشار داده می شود و در نهایت با ساز و کارهای تعیین شده واحدهای مختلف به 

سمت صنعت سبز و رسیدن به استاندارد حرکت می کنند.
به گفته وی در صورت اجرایی شدن این طرح و پس از یک بازه ۱۰ ساله، بازار 
به طور اتوماتیک وار سقف آالیندگی ها را در بخش های مختلف تعیین می کند و به 
تدریج چرخه محیط زیست به تعادل می رسد و بسیاری از معضالت رفع می شود.

مؤمنی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان نهاد فرابخشی و نماینده 
بخش خصوصی این طرح را در قالب مسئولیت اجتماعی پیشنهاد کرد زیرا وظیفه 

آن دادن مشورت به دولت است.
وی اضافه کرد: مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز که 
هفته گذشته دفتر محلی آن در اصفهان تأسیس شد، این طرح را از اصفهان 

مدیریت می کند.
وی با بیان اینکه مشکالت امروز زیست محیطی به دلیل سیاست های نادرست 
گذشته به وجود آمده است، گفت: در طرح ملی بورس اکولوژیک تالش می شود تا 

با بررسی اشتباهات گذشته، سیاستگذاری ها در این زمینه تغییر کند.

عضو هیئت رئیسه انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان اصفهان گفت: طرح ملی مطالعاتی »بورس 
اکولوژیک« با هدف تعادل بخشی محیط زیست و اقلیم 
با همکاری محققان، شرکت های دانش بنیان و اتاق 

بازرگانی در اصفهان در حال اجرا است.

 عضو هیئت رئیسه انجمن شرکت های دانش بنیان
استان اصفهان:

طرح ملی بورس اکولوژیک با هدف 
 تعادل بخشی محیط زیست اصفهان

در حال اجراست

خبر ویژه

رئیس دانشـگاه علمی و کاربردی اسـتان 
اصفهان از امضـای تفاهم نامـه همکاری 
دانشـگاه جامع علمی کاربردی و شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان خبـر داد و 
گفـت: ایـن تفاهم نامـه در راسـتای 
اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای موجـود 
بـرای اجـرای طـرح دسـتیار فنـاوری به 

امضـا رسـید.
بهزاد رضائـی در گفت وگو با ایسـنا، اظهار 
کـرد: تفاهم نامه دسـتیار فناور بـا تصویب 
وزیر علوم، تحقیقات و فنـاوری و حمایت 
معاونت فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم و 
در راسـتای بهبود توانمندی دانشـجویان 
در حـوزه مهارت های مرتبط با کسـب کار 
و توسعه فردی دانشـجویان تهیه و تنظیم 
شـده و قـرار اسـت طـی آن دانشـجویان 
مهارت هـای مرتبـط بـا کارآفرینـی، کار 
تیمـی، دانـش تجـاری و پیشـگامی در 
عرصـه فنـاوری و نـوآوری را آمـوزش 

ببیننـد.
وی افـزود: همچنیـن در طـرح دسـتیار 
دوره  یـک  دانشـجویان  فنـاوری، 
زمانـی شـش ماهـه کار دانشـجویی 
در شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان 

. ننـد ا ر می گذ
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی 
اسـتان اصفهـان، مهم ترین هـدف طرح 
دسـتیار فناور را آشـنا کردن دانشـجویان 
بـا فضـای واقعـی کار در حیـن تحصیـل 
اعـالم کـرد و گفـت: پراکندگـی مراکـز 
اسـتان در شهرسـتان و همچنیـن وجـود 
رشـته ها و دوره های آموزشـی ایـن زمینه 
را فراهم کرده کـه اسـتعدادهای جوان در 
مناطق مختلف اسـتان امـکان تحصیل و 

یادگیـری مهارت را داشـته باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه ویژگـی مهـم ایـن 
دانشـگاه برنامه ریـزی بـه هنـگام بـرای 
شناسـایی و ارائـه دوره هـای آموزشـی به 
منظـور شـغل های جدیـدی اسـت کـه 
کشـور در آینـده بـه آن نیـاز دارد، ابـراز 
امیـدواری کـرد انعقـاد ایـن تفاهم نامـه 
زمینه خوبی برای اسـتفاده از استعدادهای 
دانشـجویان و دانـش آموختـگان ایـن 
و  شـغلی  فرصت هـای  از  دانشـگاه 
راه اندازی کسـب و کار و تبدیـل ایده های 

آنهـا بـه ثـروت را فراهـم آورد.
رضایـی خبـر داد: ریاسـت شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهان اعـالم کرد 
آمادگـی کـرد در مراکـز شـهر اصفهان و 
شهرسـتان ها در زمینـه راه انـدازی مراکز 
نـوآوری و شـکوفایی و همچنیـن ایجـاد 
خانه هـای خـالق نیـز بـا ایـن دانشـگاه 

همـکاری کنـد.
طـرح »دسـتیار فنـاوری« بـا راهبـری و 
هدایـت دو نهـاد دانشـگاه و پارک هـای 
علم و فنـاوری در هر اسـتان برنامه ریزی 
شـده اسـت. این طرح بـر اسـاس هدایت 
هدفمنـد آموزه هـای دانشـجویان در 
راستای اسـتفاده کاربردی و کسب تجربه 
عملـی جهـت شـکل گیری دانشـگاه 
جامعـه محـور، پاسـخگو و کارآفریـن و 
ایجاد انگیـزه و حس امید و نشـاط و القای 
تفکـر آمـوزش پویـا در دانشـجویان و بـا 
هدف تربیـت نیـروی متخصـص تنظیم 

و برنامه ریـزی شـده اسـت.

ائتالف علمی ها؛ علمی کاربردی
وعلمی تحقیقاتی

امکان حضور دانشجویان دو دانشگاه 
فراهم شد؛

 خبر ویژه

ISFAHAN
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از استقبال اندک شهروندان 
اصفهانی از طرح تعویض پالک اینترنتی خبر داد و گفت: بیشتر شهروندان 
تعویض پالک اینترنتی را با نوبت گیری اینترنتی برای تعویض پالک اشتباه 

می گیرند، درحالی که دو خدمت متفاوت است.
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح 
تعویض پالک از درب منزل توسط فراجا در دست اجرا است، اظهار کرد: به 
محض اینکه این طرح در تهران شروع شود، در اصفهان به عنوان استان دوم 

شروع خواهیم کرد و امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه مردم استقبال زیادی از طرح تعویض پالک اینترنتی 
نداشته اند، گفت: علت این موضوع عدم اطالع شهروندان است و شاید 
تعویض پالک اینترنتی را با نوبت گیری اینترنتی برای تعویض پالک اشتباه 
می گیرند، درحالی که نوبت گیری اینترنتی با تعویض پالک اینترنتی دو مقوله 

متفاوت است.
رئیس پلیس راهور استان تصریح کرد: در تعویض پالک اینترنتی ۸۰ درصد 
از فرایند کار در بستر اینترنت انجام می شود و شهروندان می توانند از منزل یا 
کافی نت فرایندها را انجام دهند و فقط برای بازدید و تحویل اسناد قدیم و 

فک پالک در حد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه مراجعه کنند، ولی در نوبت دهی اینترنتی 
صفر تا صد در صد کار در مراکز تعویض پالک انجام می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بدون دریافت نوبت اینترنتی امکان تعویض 
پالک وجود ندارد، گفت: روزانه به حدود ۵۰ نفر می توانیم خدمات تعویض 

پالک اینترنتی بدهیم، ولی روزی ۷ تا ۱۰ نفر بیشتر استقبال می شود.
سرهنگ محمدی در مورد اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان نیز گفت: در 
حال حاضر طرح زوج در هسته مرکزی شهر از ساعت ۴ بعدازظهر تا 9 شب 

اجرا می شود، ولی طرح زوج و فرد صبح ها همچنان غیرفعال است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان خبر داد:

استقبال اندک 
اصفهانی ها از 
تعویض پالک 

اینترنتی



جهـــــــان
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امیـر میریـان: در طـول روزهـای گذشـته جمهـوری 
اسـامی ایـران کانـون رایزنی هـای منطقـه ای و بیـن 
المللـی بـود. از ورود رئیـس جمهـور ونزوئا بـه تهران 
گرفتـه تـا دیدارهـای رئیـس جمهـور تاجیکسـتان و 
ترکمنسـتان از جمهوری اسـامی ایران و روز یکشنبه 
)29 خردادمـاه( هم رئیس جمهور قزاقسـتان. اسـتقبال 
رسـمی در مجموعـه سـعدآباد، دیـدار و گفت وگـو بـا 
رئیسـی، برگـزاری نشسـت مشـترک هیات هـای 
عالی رتبـه دو کشـور و امضـای چنـد سـند همـکاری و 
تفاهم نامـه از جمله برنامه های سـفر یک روزه »قاسـم 
ژومـارت توکایف« به تهران اسـت. این اولین سـفر وی 
به تهران از ابتـدای برعهده گرفتن مسـئولیت ریاسـت 

جمهـوری این کشـور اسـت.
• جایگاه ویژه قزاقستان در سیاست خارجی 

دولت سیزدهم
با تشکیل دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست همسایگی و 
توجه به کشورهای پیرامونی، قزاقستان یکی از کشورهای 
مهمی بود که رئیس جمهور ایران توسعه روابط تجاری 
و افزایش سطح مناسبات با این کشور آسیای مرکزی 
را مدنظر قرار داده است. بر همین اساس، طی یک 
سال اخیر تحرک و رفت و آمد بین دو کشور در قالب 
هیئت های تجاری، مسئولین سیاست خارجی و معاونان 
وزارت خارجه افزایش یافته است که طبیعتًا سفر رئیس 
جمهور قزاقستان می تواند تکمیل کننده این فرآیند باشد. 
درعین حال، قزاقستان یک عضو کلیدی و از مبتکرین 
و مؤسسین اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که در حال 
حاضر توافقنامه تجارت ترجیحی با جمهوری اسامی 
ایران دارد و زمینه های توسعه آن به توافقنامه تجارت آزاد 
و حتی عضویت ایران در آن وجود دارد. در همین حال در 
سازمان همکاری شانگهای نیز که فرایند عضویت دائم 
ایران در آن به تازگی آغاز شده است، قزاقستان یک عضو 
اثرگذار محسوب می شود این نهادهای منطقه ای مشترک 
با کارویژه های اقتصادی می تواند نوعی نیروی محرکه در 
مبادالت اقتصادی و تجاری دوجانبه باشد عاوه بر اینکه 
این مسائل در راهبرد »نگاه به شرق« ایران مؤثر است و 

اهمیت و جایگاه این کشور را برای ایران افزایش می دهد. 
مضاف بر اینکه قزاقستان یک سیاست خارجی متعادل 
را در عرصه جهانی اتخاذ کرده و تقریبًا با همه طرفها و 
قدرت های اصلی دنیا تعامات خوبی دارد. این کشور 
آسیای مرکزی از یک طرف با جبهه غرب از جمله اروپا، 
امریکا و متحدین آن ها و از سویی دیگر با کشورهایی 
نظیر روسیه، ایران، چین و بازیگران اصلی مستقل نظام 
بین الملل در ارتباط است. در همین راستا، این رویکرد به 
این کشور جایگاه مهمی در شکل دادن به روندهای بین 
المللی و یا مشارکت در فرآیندهای بین المللی مخصوصًا 
حل بحرانها ارائه کرده که نمونه آن میزبانی قزاقستان 
در مذاکرات صلح مربوط به بحران روسیه و سابق بر آن 

مذاکرات ۱+۵ با ایران بوده است.
• افزایش همکاری های ریلی در جهت ترانزیت 

کاال
تنها سـاعاتی پیـش از ورود رئیس جمهوری قزاقسـتان 
به تهران، قطـار توسـعه همکاری های دو کشـور عصر 
روز وارد ایسـتگاه راه آهـن تهـران شـد تـا همزمـان 
شـدن این دو رویـداد، نمـادی از افق روشـن مناسـبات 
تهران- نورسـلطان باشد. سال گذشـته در ماقات آیت 
اهلل رئیسـی رئیـس جمهوری اسـامی ایـران و همتای 
قزاقسـتانی وی کـه در حاشـیه اجـاس همکاری های 
شـانگهای در تاجیکسـتان برگـزار شـد، مقـرر شـد تـا 
همکاری هـای دو جانبـه از جملـه همکاری هـای ریلی 
افزایـش یابـد؛ همکاری هایـی بـه منظـور افزایـش 
ترانزیـت کاال که به اعتقـاد کارشناسـان می تواند زمینه 
پویایی صنعت ریلی کشـور را نیـز فراهم سـازد. ی کی 
از نکات مهم اجرایی شـدن ترانزیت کاال درمسـیر ریلی 
قزاقسـتان، ترکمنسـتان، ایـران و ترکیه این اسـت که 
بخشـی از کاالهـا و بارهـای کریـدور- چین - روسـیه 
- اروپـا، بـه مسـیری مناسـب تر یعنـی مسـیر چیـن - 
قزاقستان - ترکمنسـتان – ایران – ترکیه و سپس اروپا 
هدایـت می شـود کـه ایـن امـر می توانـد بـرای ایـران 
یک دسـتاورد بزرگ و فرصتـی طایی بـرای در زمینه 
ترانزیـت کاال باشـد. چیـن و اروپا بـه دلیل مبـادالت و 

همکاری هـای تجـاری روز افـزون، نیازمنـد افزایـش 
مسـیرهای امن برای تبادل کاال هسـتند و ایـران یکی 
از حلقه هـای طایی اتصال چیـن به عنـوان بزرگترین 
صـادر کننـده کاال در جهـان بـه کشـورهای اروپایی و 

بالعکـس خواهـد بود.
• گسترش همکاری ها در حوزه انرژی

 یکـی از مهم ترین مسـائل در روابط ایران و قزاقسـتان، 
تمایـل کشـور قزاقسـتان بـرای همـکاری بـا صنعـت 
نفـت کشـورمان اسـت. حتـی در سـفری کـه معـاون 
نخسـت وزیر و وزیـر تجـارت و همگرایـی کشـور 
قزاقسـتان در اوایل خردادماه بـه ایران داشـت در زمینه 
ظرفیت هـای همـکاری دو کشـور در حـوزه انـرژی 
قرداداهایی منعقد شـد و قرار شد کارشناسـان دو کشور 
زمینه های همکاری توسـعه میدان های نفت سـنگین، 

ال ان جی، سـوآپ نفـت و گاز و فـرآورده نفتـی و صدور 
خدمـات فنی و مهندسـی را بررسـی کنند. آنچه مسـلم 
اسـت این اسـت که تبعـات اقتصـادی جنـگ اوکراین 
فراتـر از مرزهـای روسـیه بـوده و کشـورهای آسـیای 
مرکـزی بـه دالیـل بسـیار زیـاد آسـیب های فراوانـی 
از ایـن جنـگ دیده انـد. تأثیـر آنـی جنـگ اوکرایـن در 
سـطح بین المللـی افزایـش قیمـت نفـت بود کـه یک 
مزیت بـرای صادرکننـدگان نفت محسـوب می شـود. 
بااین حال بـرای قزاقسـتان ایـن وضعیت متفـاوت بود. 
صـادرات نفـت از مسـیر روسـیه و از طریـق بنـادر این 
کشـور به دلیـل تحریم هـا بـا چالش هایی مواجه شـد و 
راهـکار کوتاه مدتـی نیز بـرای جایگزینی ایـن وضعیت 
نظیر صـادرات نفـت از مسـیر باکو وجـود نـدارد. بر این 
اسـاس و در نگاهـی واقع گرایانـه، دولـت قزاقسـتان 

پیش بینـی رشـد اقتصـادی خـود و تولیـد نفت خـود را 
بـرای سـال جـاری کاهـش داده اسـت. در ایـن راسـتا 
بی میلـی خریـداران بین المللـی بـرای معاملـه، حجـم 
نفـت اسـتخراج شـده در ایـن میـدان نفتـی از حجـم 
خروجی ایـن میدان پیشـی گرفته اسـت و علت کاهش 
تولید را نیـز باید بـا این عامـل مرتبـط دانسـت در کنار 
مشـکات تحریم هـای روسـیه، در پی طوفان شـدید، 
اخیراً از بین سـه مـورد تأسیسـات نفتـی میـدان تنگیز 
قزاقسـتان دو مورد از تأسیسـات از مدار خارج شدند و به 
دلیل عـدم تمایـل شـرکت های غربی بـرای همکاری 
در بازسـازی این میادیـن نفتی، ایـن ذخایر ارزشـمند تا 
مدت زمـان نامشـخصی غیرفعـال خواهند بـود. اکنون 
قزاقسـتان با توجه به شـرایط پیش آمده، چشـم امید به 

ایـران بسـته تـا از ایـن بن بسـت خارج شـود. 
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هم زمان با قوت گرفتن شایعات در خصوص تأخیر هاردفورک Vasil در شبکه 
کاردانو، تیم هریسون )Tim Harrison( از شرکت IOHK، در روز ۱۸ ژوئن در 
توییتر خود گفته است: به اجرای هاردفورک بسیار نزدیک هستیم، اما باید آمادگی 
Dapp ها، صرافی ها، اپراتورهای استخر سهام یا SPO ها و غیره نیز بررسی شوند. 
به گفته منابع، موفقیت هاردفورک واسیل، نیازمند روی آوردن تمامی SPO ها 
به به روزرسانی امروز است. با این حال، تنها دو هفته تا زمان وعده داده شده برای 
اجرای هاردفورک باقی مانده و هنوز بسیاری از شروط، برآورده نشده اند. همچنین، 

احتمال بازگشت به به روزرسانی های قبلی IOHK نیز وجود دارد.
برنامه یکپارچه سازی Vasil، یکی از جنجالی ترین برنامه های صنعت ارزهای 
دیجیتال است که عاوه بر کار زیاد به هماهنگی بسیار باالی گره ها و API ها 

نیاز دارد.
این در حالی است که به نظر می رسد افت قیمت اتریوم، به رشد ۷۵ درصدی کاردانو 
در برابر این ارز، طی یک رالی کوتاه مدت منجر شده است. همچنین، کاهش قیمت 
۳2 درصدی بیت کوین در روزهای اخیر نیز باعث رشد 2۵ درصدی کاردانو در برابر 

این ارز شده است. به این ترتیب، کاردانو به یکی از بهترین پوشش ها در برابر سقوط 
بازار تبدیل شده و هولد کردن آن، امن تر از بیت کوین و اتریوم بوده است.

کارشناسان، رشد کاردانو در برابر ارزهای برتر را ناشی سامتی ذاتی شبکه و 
به روزرسانی های پیش روی آن مانند Vasil نیز می دانند. به این ترتیب، با انجام 
این به روزرسانی ها و فشار نسبتًا کم سرمایه گذاران به دلیل ماهیت اهرمی پایین 
این دارایی، کاردانو شانس این را دارد که در دو سال آینده، سرمایه های بسیاری را 

به سوی خود جذب کند.

نزدیک شدن به 
اجرای هاردفورک

چشم ها به آپدیت بزرگ کاردانو 
دوخته شده است!

بانک

ISFAHAN
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امتیاز جدید بانک آینده به 
صاحبان چک صیادی؛

بانک آینده درراسـتای گسـترش وسهولت 
دسترسـی بـه خدمـات سـامانه صیـاد 
)پیچـک( بـرای انجـام امورثبـت، تأییـد 
وانتقال چک هـای جدید صیـادی، اقدام به 
ارائـه ایـن خدمـات از طریق دسـتگاه های 

خودپـردازو کیوسـک های بانکـی کـرد.
الف( نحوه استفاده صادرکنندگان چک 
ازخدمات خودپرداز: صادرکننده چک می تواند 
با دراختیارداشتن یکی ازکارت های بانکی 
صادرشده ازسوی بانکی که دسته چک وی 
را صادرکرده، به خودپرداز بانک مذکور 
مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت 
و مراجعه به منوی ثبت چک، با واردکردن 
اطاعات شناسه صیادی ۱6 رقمی مندرج در 
برگه چک که قصد صدورآن را دارد ومشاهده 
اطاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت 
صدورچک با واردنمودن اطاعات تاریخ، 
مبلغ وشخصات ذی نفع چک و دلیل ارائه 

چک اقدام کند.
ب( نحـوه اسـتفاده گیرنـدگان چـک 
ازخدمات خودپرداز: گیرنـده چک می تواند 
بـا در اختیـار داشـتن یکـی ازکارت هـای 
بانکی و مراجعـه به خودپـرداز و پس از طی 
فراینـد احرازهویـت و مراجعـه بـه منـوی 
اسـتعام و تأییـد دریافـت/ انتقـال چـک، 
بـا وارد کـردن اطاعـات شناسـه صیادی 
۱6 رقمـی منـدرج دربرگـه چـک دریافتی 
و مشـاهده اطاعـات چـک ثبت شـده بـه 
نفع خـود، عملیـات تأییـد دریافـت چک/

انتقال چک به شـخص ثالث را انجام دهد. 
ج( عـودت انتقـال چـک: دریافت کننـده 
چک با اسـتفاده از ایـن منو، امـکان عودت 
چـک را در صورت لغـو معاملـه دارد وچک 
عودت شـده را می توانـد بـه شـخص 

انتقال دهنـده چـک، بازگردانـد.
 د( استعام وضعیت انتقال: امکان استعام 
وضعیت انتقال چک برای مشتریان با استفاده 

از این منو وجود دارد.

افق روشن در روابط تهران-نورسلطان
رئیس جمهور قزاقستان وارد تهران شد؛



 پریسا جمدی  فناوری اطالعات و ارتباطات طی دو 
دهه گذشته رشد و تغییر سریع و زیادی داشته و یکی از 
پیشرفت های اصلی آن پیدایش رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی است. تکنولوژی به سرعت در حال تغییر و 
پیشرفت است. به عنوان مثال پیشرفت فناوری تلفن های 
همراه نقش موثری بر فعالیت در رسانه های اجتماعی دارد. 
تلفن های همراه ابزار اتصال را در هر مکان و هر زمان در هر 

دستگاهی در دسترس همه قرار می دهند.
• چرا مردم اطالعات را به اشتراک می گذارند؟

یـک تحقیـق جالـب توسـط گـروه بینـش مشـتریان 
نیویـورک تایمـز، انگیزه هـای شـرکت کننـدگان برای 
به اشـتراک گـذاری اطالعـات در رسـانه های اجتماعی 
را آشـکار کـرد، کـه شـامل تمایـل بـه اشـتراک گذاری 
محتوای ارزشـمند و سـرگرم کننده برای دیگران است. 
و از دیگـر انگیزه هـای افـراد برای بـه اشـتراک گذاری 
اطالعـات، معرفـی خـود؛ بـرای رشـد و تقویـت روابط 
و اطـالع رسـانی دربـاره برندهـای مـورد عالقه شـان 
اسـت. ایـن عوامل باعـث شـده اسـت که شـبکه های 
اجتماعی به ابـزاری مفید بـرای حفظ ارتباط با دوسـتان 
و خانواده تبدیل شـود. بـرای اثبات این مهـم هفت تأثیر 

رسـانه های اجتماعـی قابل بررسـی اسـت.
1 - تأثیر رسانه های اجتماعی بر سیاست

طی مطالعات انجام شـده، از هر 5 فرد بالـغ آمریکایی، 1 
نفر اخبار سیاسی را از طریق رسـانه های اجتماعی دنبال 
می کند. طـی نتایج حاصـل از ایـن مطالعه، افـرادی که 
اخبـار سیاسـی را از طریق شـبکه های اجتماعـی دنبال 
می کننـد اطالعـات کمتری داشـته و بیشـتر در معرض 
آگاهـی از اخبار غلـط و ادعاهای ثابت نشـده قـرار دارند.

در مقایسـه بـا سـایر رسـانه ها، تأثیـر رسـانه های 
اجتماعی در مبارزات سیاسـی رشـد چشـمگیری داشته 
اسـت. شـبکه های اجتماعـی نقـش بسـیار مهمـی را 
در سیاسـت های انتخاباتـی بعهـده دارنـد- از نامـزدی 
ناموفـق هـاوارد دیـن در سـال 2003، تا انتخـاب اولین 
رئیس جمهور آفریقایی-آمریکایی در سـال 2008، و بار 

دیگـر در کمپیـن دونالـد ترامپ.
2 - تأثیر رسانه های اجتماعی بر جامعه

تقریبـاً یـک چهـارم جمعیـت جهـان در شـبکه هایی از 
جملـه اینسـتاگرام فعـال هسـتند. در ایـاالت متحـده، 
نزدیـک بـه 80٪ از کل کاربـران اینترنـت در ایـن پلـت 
فرم هسـتند. از آنجایی که شـبکه های اجتماعی بر پایه 
تعامالت بیـن افراد اسـتوار اسـت، هرچه افراد بیشـتری 
از آن ها اسـتفاده کنند، شـبکه های اجتماعی قدرتمندتر 

می شـوند. بـدون رسـانه های اجتماعـی، آسـیب های 
اجتماعـی، اخالقـی، محیطـی و سیاسـی کمتـر دیـده 

خواهند شـد.
در حالـی کـه فعالیـت رسـانه های اجتماعـی منجـر به 
افزایـش آگاهـی در مـورد مسـائل اجتماعـی می شـود، 
سـواالتی در مورد اینکـه آیا ایـن آگاهی به تغییـر واقعی 
تبدیـل می شـود یـا نـه پیـش می آیـد. برخـی بـر ایـن 
باورنـد کـه شـبکه های اجتماعـی وسـیله ای بـرای بـه 
اشـتراک گذاری نگرانی هـا در مـورد مسـائل اجتماعـی 
از طریـق رایانـه و تلفـن همراه هسـتند و به ایـن ترتیب 
نیـازی بـه مشـارکت فعـال در کمپین های حضـوری و 
حقیقی نیسـت. و خـب حمایـت و پشـتیبانی در اینجور 
مواقع فقط وابسـته به یک الیـک یا به اشـتراک گذاری 

محتوا اسـت.
 3 - تأثیر رسانه های اجتماعی بر تجارت

شرکت ها اهمیت اسـتفاده از رسـانه های اجتماعی را در 
برقراری ارتبـاط با مشـتریان و کسـب درآمـد می دانند. 
شـرکت ها بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه می تواننـد از 
رسـانه های اجتماعی برای ایجاد بینش، تحریک تقاضا 
و ایجاد محصوالت هدفمند اسـتفاده کنند. به کارگیری 
کامـل فناوری هـای اجتماعـی در محـل کار، مرزهـا را 
حـذف می کند، بـودن در فضای محـدود و انـزوا را ازبین 
می برد و باعـث افزایش تعامل شـده و به ایجـاد مهارت 
و دانـش بیشـتر در کارمنـدان کمک می کنـد. بُعد منفی 
قضیه این اسـت کـه در صـورت عـدم اشـتراک گذاری 

اجتماعی کافـی، اعتبار کسـب و کار از بیـن می رود.
این نتایج ماهیـت دو طرفـه تأثیر رسـانه های اجتماعی 
را برجسـته می کنـد. زمانی که محصـوالت بـه وفور به 
اشتراک گذاشـته می شـوند، فروش افزایش می یابد. اما 
وقتی عکـس این قضیـه رخ دهد، مشـتریان نسـبت به 

محصـول و شـرکت بی اعتماد می شـوند.
4 - تأثیر رسانه های اجتماعی بر دنیای کسب 

و کار
رسـانه های اجتماعـی تأثیر بـه سـزایی بر جـذب نیرو و 
استخدام داشته اند. شـبکه های اجتماعی حرفه ای مانند 
لینکدین، جـزو پلتفرم های مهـم رسـانه های اجتماعی 
بـرای افـرادی اسـت که بـه دنبـال برجسـته شـدن در 
حرفه خود می باشـد؛ کـه به افـراد اجازه می دهنـد تا برند 
شخصی شـان را ایجـاد و بازاریابـی کننـد. نـوزده درصد 
از مدیـران اسـتخدام، تصمیمات اسـتخدامی خـود را بر 
اسـاس اطالعات یافـت شـده در رسـانه های اجتماعی 
می گیرند. بر اسـاس نظرسـنجی اسـتخدام رسـانه های 

اجتماعـی CareerBuilder در سـال 2018، 70 درصد 
از کارفرمایان از سـایت های شـبکه های اجتماعی برای 

تحقیـق در مـورد نامزدهای شـغلی اسـتفاده می کنند.
5 - تأثیر رسانه های اجتماعی بر آموزش و 

توسعه
نامزدهای شـغلی که مهارت های خـود را در جدیدترین 
و پیشـرفته ترین تکنیک هـای رسـانه های اجتماعـی 
توسـعه می دهنـد، گزینـه مناسـب تر و بـدرد بخورتری 

. هستند
 OnePoll یـک نظرسـنجی در سـال 2020 توسـط
 Pearson and Connections بـه نمایندگـی از
Academy از 2000 والدیـن آمریکایـی و فرزنـدان 
دبیرستانی آنها در مورد "شـرایط جدید" دبیرستان سؤال 
کرد. شصت و هشـت درصد از دانش آموزان و 65 درصد 
از والدیـن آنهـا معتقدنـد کـه رسـانه های اجتماعی یک 
ابزار مفیـد و بخشـی از شـرایط جدید دبیرسـتان خواهد 

و بـود. وبالگ هـا، ویکی هـا، لینکدیـن، 
حاضـر  حـال  در  پادکسـت ها 

ابزارهـای رایجی بـرای یادگیری 
در بسـیاری از مؤسسات آموزشی 
هستند. رسـانه های اجتماعی به 
افزایـش یادگیـری آنالیـن از راه 

کرده انـد. کمـک  دور 
علیرغـم مـوارد مربـوط 
به نود حریـم خصوصی 
و برخـی مـوارد تقلـب 

در بیـن زبـان آمـوزان از 
راه دور، ایـن امـر مانع اسـتفاده از بسـترهای 

اجتماعـی در آمـوزش نشـده اسـت.

چالش های   -  6
رسانه های اجتماعی

رسـانه های اجتماعـی محکـوم 
بـه ترویـج آسـیب های اجتماعی 

تهدیـدات  جملـه:  از  هسـتند، 
سایبری: نظرسـنجی موسسـه آزار و 

اذیت سایبری در سـال 2019 از 
دانش آموزان دبیرسـتانی 

و راهنمایـی ایـاالت متحـده نشـان داد که بیشـتر از 36 
درصـد اعـالم کرده انـد کـه در مقطعـی از زندگـی خود 
مـورد آزار و اذیـت سـایبری قـرار گرفته انـد و 30 درصد 
آنهـا دو بـار یـا بیشـتر قربانـی ایـن موضـوع شـده اند. 
بعالوه مشـخص شـد که تقریباً 15 درصد افـراد اعتراف 
کرده انـد کـه حداقـل یـک بـار شـخصی را مـورد آزار و 
اذیت سـایبری قرار داده اند و نزدیک بـه 11 درصد اذعان 
کرده انـد کـه ایـن کار را دو بار یـا بیشـتر انجـام داده اند. 
نوجوانان می توانند از شـبکه های اجتماعی برای انتشـار 
شـایعات، اشـتراک گذاری ویدئوهایی با هـدف تخریب 

شـهرت و باج گیـری دیگـران سـوء اسـتفاده کنند.
نبود حریم خصوصی: مزاحمت، سـرقت هویت، حمالت 
شخصی و سـوء اسـتفاده از اطالعات، برخی از تهدیدات 
کاربران شـبکه های اجتماعی است. بیشـتر اوقات، خود 
کاربران مقصر هسـتند چراکـه محتوایی را به اشـتراک 
می گذارنـد کـه نبایـد در معـرض دیـد عمـوم باشـد و 

کاماًل شـخصی هسـتند. متأسـفانه، زمانی که محتوای 
خصوصـی حـذف می شـود، معمـواًل خیلـی دیـر شـده 
اسـت. و محتوا ممکن اسـت باعث ایجاد مشـکالتی در 

زندگی شـخصی و حرفـه ای فرد شـود.
7 - تأثیر رسانه های اجتماعی بر روابط

یکی از تأثیرات بـد رسـانه های اجتماعی، ترغیـب افراد 
به برقـراری دوسـتی های مجازی به جای دوسـتی های 
واقعـی اسـت. اصطـالح "دوسـت" کـه در رسـانه های 
اجتماعـی اسـتفاده می شـود بـا دوسـتی های واقعـی 
یک دنیـا فـرق دارند. دوسـتان واقعـی در واقـع یکدیگر 
را از نزدیـک می شناسـند و اغلـب رو در رو با هـم ارتباط 

برقـرار می کننـد

https://www.simplilearn.com/real-impact- 
social
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فرمانده انتظامی اصفهان گفت: با شناسایی 2 باند بزرگ توزیع مواد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مخدر، 1600 کیلوگرم مواد مخدر در جاده های شرقی این استان کشف 
شد. سردار سرتیپ محمدرضا میرحیدری در بازدید از کشفیات پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: بیش از یک تن مواد مخدر از 2 باند 
حرفه ای توزیع مواد مخدر در کشور کشف شد که در این اقدام پلیسی 
9 نفر دستگیر شده اند. وی بیان کرد: گشت های پلیس مبارزه با مواد 
مخدر با شک به خودرو قاچاقچیان و توقف خودرو این مواد را کشف 
و ضبط کردند. فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: این میزان مواد 
مخدر شامل حشیش، هروئین، تریاک و شیشه بود که قصد جابه جایی 
و عرضه در شهرهای کشور را داشتند. وی با اشاره به برخورد قاطع 

پلیس در شناسایی و دستگیری باندهای توزیع مواد مخدر یادآور شد: 
طرح های ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان های استان برای جمع 
آوری مجرمان انجام شد که همزمان با این طرح معتادان و متجاهر جمع 
آوری و خرده فروشان مواد مخدر دستگیر می شوند. سردار میرحیدری 
اذعان داشت: مواد مخدر صنعتی یکی از تهدیدهای جامعه امروز است 
که باید خانواده ها نسبت به این موضوع دقت داشته باشند و مراقبت های 
الزم را انجام دهند. به گفته وی، توان و ظرفیت پلیس برای جمع آوری 
معتادان محله ها بکار گرفته شده و با کار تیمی و مشترک بین بخشی 
امکان پاکسازی مناطق و نگهداری آنان در کمپ ها و اصالح آنان 

فراهم می شود.

فرمانده انتظامی اصفهان مطرح کرد:

کشف ۱۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان اصفهان

رییـس شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهان گفـت: هیچکـس از هیچ 
کجـای اسـتان جـز آب و احیـای 
رودخانـه زاینـده رود، ُمطالبه عمده 
دیگری از دولت سـیزدهم و رییس 
جمهور نـدارد. محمـد نورصالحی، 
در چهـل و ششـمین جلسـه علنی 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 
افـزود: موضـوع آب دغدغـه اصلی 
مـردم اسـتان اسـت و بی شـک 
موضوعـی بـا اهمیت تـر از ایـن 

برای مـردم مـا وجـود نـدارد.
وی با اشـاره به سـفر هفته گذشـته 
رییـس جمهـور و هیـات دولـت به 
اسـتان اضافـه کـرد: از وزیـر نیـرو 
انتظـار می رفـت غیـر از اشـاره 
بـه طـرح جامـع آب، بصـورت 
مقولـه  ایـن  بـه  تخصصی تـر 

. خـت ا د می پر
رییـس شـورای شـهر اصفهـان 
تصریح کـرد: تمام توجـه و تاکید ما 
روی صحبت رییس جمهور اسـت 
کـه حـل مشـکل آب و خشـکی 
زاینـده رود را بحـق و بجـا دانسـت 
و بدون شـک این مطالبه بـا منافع 
نیسـت  تعـارض  در  هیچکـس 
و مبانـی قانونـی و تاریخـی ایـن 
موضـوع بایـد مـد نظر مسـووالن 

باشـد.
نورصالحـی بـا بیـان اینکـه بـا 
اتـالف وقـت و کدخدامنشـی در 
زمینه مسـاله آب مخالف هسـتیم، 
خاطرنشـان کـرد: هـر اسـتان و 
شـهری حـق و حقوقـی دارد کـه 
نیازمنـد توجه دولت اسـت، اسـتان 
مـا نیـز در مقولـه آب حـق کامـل 
دارد که بایـد بیش از گذشـته به آن 

توجـه شـود.
رییـس کمیسـیون آب و مناطـق 
کم برخـوردار شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهـان نیـز در این جلسـه 
با اشـاره به سـخنان معاون اجرایی 
رییـس جمهـور در بـاره ضـرورت 
صرفه جویـی در مصـرف آب گفت: 
حـق نبـود بـه اصفهـان تشـریف 
بیاوریـد و این شـهر را کـه می دانید 
جایـگاه آن در دوران دفـاع مقدس 
و اداره کشـور چگونـه بـوده اسـت، 

اینگونـه خطـاب کنید.
مجیـد نادراالصلـی بـا اشـاره بـه 
اطالعیـه صـادر شـده از شـورای 
اسـالمی شـهرکرد در بـاره اینکـه 
بسیاری از سرمایه های چهارمحال 
و بختیـاری در اصفهـان مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، ادامـه داد: 
این گفته صحیح نیسـت و محاسبه 
مصرف آب در باالدسـت زاینده رود 
نیازمند بررسـی کارشناسـی است.

وی تصریـح کرد: اصفهـان همواره 
پایـگاه و جایگاهـی بـرای حضـور 
هموطنـان چهارمحـال و بختیاری 
و میزبـان این عزیـزان بوده اسـت.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شـورای اسالمی شهر 
اصفهـان اظهار داشـت: نیاز اسـت 
یک جلسـه مشـترک بـا اسـتادان، 
ُمعتمدان و ُمتدینان استان همجوار 
داشـته باشـیم تا هـم افزایـی الزم 
در مباحـث مختلـف همچـون آب 

صـورت پذیرد.
رییسـه شـورای  عضـو هیـات 
نیـز  اصفهـان  شـهر  اسـالمی 
در ایـن جلسـه گفـت: "جهـاد 
تبییـن" از سـوی همـگان بـرای 
احیـای زاینـده رود ضروریسـت 
تـا آثـار ُمخـرب خشـکی ایـن 
کشـور کل  بـرای   رودخانـه 

تبیین شود.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

ُمطالبه اصلی مردم 
اصفهان، حل مساله آب

رییس شورای شهر خبرداد:

بررسی اثرات رسانه های اجتماعی از چند منظر متفاوت:

هفت تأثیر در هفت الیه عمیق زندگی

اهالی  که  دارند  وجود  بسیاری  فیلم های 
سینما از تماشای آن ها لذت می برند و آن ها 
را عناوینی لذت بخش و به یادماندنی توصیف 
می کنند. با این حال تعداد زیادی از این بهترین و 
فراموش نشدنی ترین فیلم های سینما در سرویس 
استریم نتفلیکس یافت نمی شوند. در حالی که 
نتفلیکس در روزگاری نه چندان دور به عنوان یک 
مرجع تهیه و پخش نوارها و سی دی های عناوین 
گوناگون شناخته می شد و در حقیقت پخش کننده 
نسخه های فیزیکی آثار سینمایی و تلویزیونی لقب 
می گرفت حاال به یک تولیدکننده محتوا در صنعت 
هنر هفتم تبدیل شده است. اما این تولیدکننده از 
یک استراتژی محتوا یاری می گیرد که بررسی 
آن برای عالقه مندان به حوزه محتوا ضروری 

به نظر می رسد.
از میان 100 فیلم برتر سایت IMDB تنها 13 فیلم 
در نتفلیکس منتشر شده اند. در حالی که نتفلیکس 
تا امروز بیشتر از 100 سریال و فیلم سینمایی 
اختصاصی تولید کرده، گوناگونی عناوین متفرقه 
این سرویس استریم در حال کاهش است. به 
عبارت دیگر، نتفلیکس می خواهد محصوالت 
انحصاری تولیدشده توسط این سرویس استریم 
به عناوین غالب آن تبدیل شوند. این استراتژی 
محتوا اگرچه ریسک های بزرگی دارد اما به 
نظر می رسد که به نتفلیکس کمک می کند تا در 

رسیدن به اهداف خود نزدیک شود.
در حالی که نتفلیکس و سایر سرویس های 
استریم در حال پافشاری روی تماشای عناوین 
انحصاری آن ها از سوی مخاطبان و کاربران خود 
هستند، به نظر می رسد که عناوین نوستالژی و 
قدیمی در حال فراموشی هستند. به عبارت دیگر، 
هواداران سینما احساس می کنند که در حال از 
دست دادن حافظه فرهنگی خود هستند. البته 

که لیست طوالنی عناوین نوستالژیک همیشه در 
 House of Cards حال تغییر است و حاال سریال
]که ساخته انحصاری نتفلیکس بوده[ به یک 
سریال به یادماندنی تبدیل شده اما تفاوت هایی 

وجود دارد.
در گذشته، هواداران سینما این فرصت را داشتند 
تا با مراجعه به فروشگاه های نمایش خانگی 
نسخه های فیزیکی فیلم های محبوب خود را 
خریداری کنند. اما امروزه سرویس های استریم 

این قابلیت را ندارند. به عبارت دیگر، حاال 
سرویس های استریم تصمیم می گیرند که هر 
کاربر چه عناوینی را تماشا کند. آن ها تشخیص 
می دهند که عالقه مندان به سینما و تلویزیون 
کدام فیلم ها و سریال ها را تماشا کنند و کدام 
عناوین را تماشا نکنند. در حالی که فروشگاه های 
عرضه محصوالت نمایش خانگی بیشتر عناوین 

را پوشش می دادند.
گروهی از مخاطبان حرفه ای سینما تصور 

می کنند که حاال باید اشتراک همزمان چندین 
سرویس استریم را خریداری کنند تا به عناوین 
موردنیازشان دسترسی داشته باشند. اما دو نکته 
بسیار مهم در این میان وجود دارد که باید به آن ها 

توجه کرد.
نکته اول آن که یک تحقیق روانشناسی ثابت 
می کند که انتخاب های ما نه تنها به آن چه ترجیح 
می دهیم بستگی دارد بلکه به گزینه هایی که در 
حال حاضر بیشتر از آن ها آگاه هستیم هم وابسته 

است. به عبارت دیگر، آن چه از چشم به دور 
می ماند قطعًا از ذهن هم دور می شود. کاربران 
 Orange Is the New Black نتفلیکس سریال
این سرویس استریم را دوست دارند. در حالی که 
نتفلیکس در سال 2017 فقط 6 میلیارد دالر برای 
تولید محتوای انحصاری خودش هزینه کرده، 
نمی تواند پیشنهاد تماشای عناوین متمایزی را 

به مخاطبان خود ارائه دهد.
این که نتفلیکس تصور می کند که کاربران 

این سرویس استریم پس از تماشای فصل آخر 
سریال House of Cards ممکن است به سراغ 
تماشای فیلم Breakfast at Tiffany بروند ]و 
این فیلم را به آن ها پیشنهاد می کند[ به خوبی 
نشان می دهد که نتفلیکس روی یک استراتژی 
محتوا متمرکز شده که شاید ریسک بزرگی داشته 
باشد؛ نتفلیکس مصمم است تا عالقه کاربران 
خود نسبت به عنوانی که میزبانی نمی کند را 
کاهش دهد. به عبارت دیگر، نتفلیکس می خواهد 
فیلم ها و سریال هایی که این سرویس استریم ]به 

هر دلیلی[ ندارد را فراموش کنید.
نکته دوم آن که ترجیح ما برای تماشای یک فیلم 
یا سریال به شکل جذابی به تمایالت دیگران 
]برای تماشای همان عناوین[ وابسته است. 
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که وقتی از 
میان دو نفر یکی از آن ها ]به هر دلیلی[ تصمیم 
می گیرد تا سالن سینما را ترک کند، نفر دوم هم 
اراده کافی برای ترک سالن را پیدا می کند. اگرچه 
این پدیده عمدتًا در سالن های بزرگ سینما در 
شهرهای پرجمعیت رخ می دهد اما این احتمال 
اگر فیلم نمرات باالیی دریافت نکرده باشد هم 

ممکن است.
این دو نکته پیامدهای بسیار مهمی دارند. این 
روزها نتفلیکس برخالف مغازه های اجاره عناوین 
سینمایی و تلویزیونی صرفاً یک ارائه دهنده منفعل 
نیست. آن ها دوست دارند که سلیقه مخاطب را 
به لطف تشخیص آن چه برای او مناسب تر است، 
تغییر دهند. بنابراین تا زمانی که نتفلیکس رهبر 
بازار سرویس های استریم باشد، می تواند روی 
تماشاشدن عناوین انحصاری اش توسط کاربران 
خود پافشاری کند؛ و اگر این عناوین مورد استقبال 
قرار بگیرند احتمااًل خیلی زود به یک جریان 

بزرگ تبدیل می شوند.

آنچه باعث شد غول جوان استریم سری در میان سرها باشد!

استراتژی محتوا و تمرکز بر پیشنهاد
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