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یک پژوهشگر و مؤلف در نشست »چهارباغ؛ از دیروز تا امروز«:

اصفهان مظلوم ترین شهر ایران است

Everything You Need to Know About Postpartum Depression:

Symptoms, 
Treatments, and 

finding help
5

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعالم کرد:

آبیاری فضای سبز ساالنه نیازمند ۶۰ میلیون متر مکعب آب

 سـعید واعظ  ژوزه مورایـس در نصف جهان 
موفـق می شـود؟ اسـتعفای محـرم نویـد کیـا 
باعـث شـد تـا مدیـران سـپاهان وارد چالـش 
انتخـاب سـرمربی بـرای لیـگ بیسـت ودوم 
شـوند. تـاش مدیـران سـپاهان از همـان روز 
نخسـت انتخـاب سـرمربی خارجی و جانشـینی 
نام آشـنا بـرای نوید کیـا بـود و در ابتـدا فیلیپس 
ماگات به عنـوان گزینـه اصلی هدایت سـپاهان 

نامـش بـه میـان آمد.
مدیـران سـپاهان مذاکـرات فشـرده ای را بـا 
سـرمربی نام آشـنای آلمانـی انجـام دادنـد امـا 
درنهایت مـاگات هدایت سـپاهان را نپذیرفت تا 
نـام او از فهرسـت کاندیداهای نیمکـت طایی 

پوشـان اصفهانـی خارج شـود.
ژوزه مورایـس به عنـوان جدی تریـن گزینـه 
خارجـی و جـواد نکونـام به عنـوان اصلی تریـن 
گزینـه داخلـی نام شـان بـرای هدایت سـپاهان 
مطـرح شـد. البتـه تـاش محمدرضـا سـاکت 
مدیرعامل سـپاهان انتخـاب سـرمربی خارجی 
بـود و مذاکـرات بـا مورایـس در اولویـت قـرار 

گرفـت.
مورایس کـه کاندیدای سـرمربیگری اسـتقال 
هم بود، مذاکـرات موفقی با مدیران آبی پوشـان 
نداشت تا درنهایت گزینه سـرمربیگری سپاهان 
شـود. او در روزهای گذشته شـروط خود را برای 
هدایـت سـپاهان بـه باشـگاه اعـام کـرد و به 
اصفهـان سـفر کـرد تـا بتوانـد زیرسـاخت های 

باشـگاه را بررسـی کند.
سـرمربی پرتغالـی مدنظـر سـپاهان در سـفر به 
اصفهـان ضمن رضایـت از زیرسـاخت های فنی 
باشـگاه، مذاکرات خود را بـا آن ها ادامـه داد و به 
پرتغال بازگشـت تـا تصمیـم نهایـی اش را برای 

هدایت باشـگاه سـپاهان اعـام کند.
• مشکل خانوادگی که حل وفصل شد

ژوزه مورایـس بـه لحـاظ مالـی و فنـی توافقات 
الزم را با مدیران سـپاهان انجام داد اما مشـکلی 
اصلـی او، انتقـال اعضای خانـواده اش بـه ایران 
بـود. مورایس کـه اطاعـات کاملـی از وضعیت 
ایـران نداشـت، با توجـه به مسـائل مطرح شـده 
نگران حضور اعضـای خانـواده اش در ایران بود 
و بـا همتایـان خود کـه سـابقه سـرمربیگری در 

ایـران را داشـتند، مشـورت کرد.
مورایـس درنهایت با مشـورت های انجام شـده، 
راضی بـه انتقـال خانـواده اش بـه اصفهان شـد 
تـا تنهـا چالـش میـان ایـن سـرمربی پرتغالی با 

باشـگاه سـپاهان برطرف شـود.
• تا 1404 با دستیار سابق مورینیو

مدیـران سـپاهان به سـرمربی 56 سـاله سـابق 
الهـال عربسـتان و چونبـوک موتـورز کـره 
جنوبی کـه سـابقه مربیگـری در تیم هایی چون 
اینترمیـان، رئـال مادریـد و چلسـی را به عنوان 
دسـتیار ژوزه مورینیو دارد، پیشنهاد انعقاد قرارداد 
سه سـاله را دادند. مدت زمان قرارداد مـورد تأیید 
ژوزه مورایـس قـرار گرفت تـا درنهایت امشـب 

ایـن قـرارداد نهایی شـود.
مورایس کـه اخیـراً به اصفهـان سـفرکرده بود، 
به صـورت رسـمی معارفـه شـد و بـا امضـای 
قـراردادی سه سـاله سـکان هدایـت سـپاهان 
را پذیرفـت تا رسـمًا جانشـین محـرم نویـد کیا 
شـده و سـرمربی طایی پوشـان تا پایـان لیگ 

بیسـت وچهارم باشـد.
• ورود طالیـی پوشـان بـه بـازار 

تابسـتانی نقل وانتقالـت 
مدیـران سـپاهان حـاال بـا جـذب سـرمربی 
پرتغالـی بـه دنبـال جـذب نفـرات مدنظـر 
ژوزه مورایـس هسـتند. سـپاهانی ها در بـازار 
نقل وانتقالـت چند سـتاره کلیـدی خـود ازجمله 
سـروش رفیعـی، دانیال اسـماعیلی فر و سـجاد 

شـهباز زاده را ازدسـت داده اند.
سـاکت و همکارانـش در باشـگاه سـپاهان در 
روزهـای گذشـته به صـورت چـراغ خامـوش 
فعالیـت نقل وانتقاالتـی خـود را آغـاز کـرده و 
بـه نظـر می رسـد در هفتـه پیـش رو رسـمًا از 
خریدهـای تابسـتانی سـپاهانی ها رونمایـی 
خواهـد شـد. نـام چنـد بازیکـن سرشـناس در 
فهرسـت سـپاهان بـرای لیـگ بیسـت ودوم 
دیده می شـود که بایـد دید آیـا آن هـا در فرآیند 
تقویـت تیـم خـود موفـق می شـوند یـا خیـر.

• کارنامه سرمربی پرتغالی
در سـوابق سـرمربیگری مورایـس هدایـت 
تیم هایـی ماننـد، چونبـوک هیوندایـی موتـورز 
کـره جنوبـی، آنتالیـا اسـپور ترکیـه، آ. ا. ک 
آتـن یونـان الهـال و الشـباب عربسـتان دیده 

. د می شـو
قهرمانـی به عنـوان سـرمربی در لیگ هـای 
 K معتبـر آسـیایی ازجملـه دبـل قهرمانـی در
League کـره جنوبی در فصـول ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰-۲۰۱۹، قهرمانـی در جـام حذفـی کره 
جنوبـی در فصـل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بـه همـراه 
تیـم چونبـوک هیوندایـی موتـورز، کسـب 
مقـام قهرمانـی لیـگ برتـر عربسـتان در فصل 
۲۰۲۱-۲۰۲۰ بـه همـراه تیـم الهال و کسـب 
مقـام قهرمانـی سـوپر کاپ عربسـتان در فصل 
۲۰۱5-۲۰۱۴ ازجملـه افتخارات این سـرمربی 

در فوتبال آسـیا اسـت.
ایـن مربـی باتجربـه در تیم هـای اینتـر میان، 
چلسـی و رئـال مادریـد دسـتیار مورینیـو بـوده 

اسـت.

»خوزه مورایس« دستیار »خوزه مورینیو« روی نیمکت طالیی پوشان

مرد پرتغالی با سپاهان امضا کرد
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 ایـن روزهـا سـرمایه گـذاری بـا ادبیـات  
بومی تـری ترجمـه می شـود و بـه همیـن 
دلیـل اسـت بایـد مسـئوالن بایـد بـرای 
سـرمایه گـذاری نگاهشـان بـه سـرمایه 

گـذاران بومـی باشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه راهبـرد اصلـی 
اقتصاد مقاومتـی در جهاد اقتصادی اسـت 
که مـورد هجمـه دشـمن قـرار گرفته ایم و 

بایـد دفـاع کرد.
اقتصاد مقاومتـی در دنیا یک راهبرد اسـت 

و ایـن راهبـرد بـرای ملت های جهـان که 
در مقابل ظلـم ایسـتادگی کنند یـک الگو 

اسـت.
از  اسـتفاده  اقتصـاد،  بـودن  مقـاوم 
ظرفیت هـای دولتـی و مردمـی، حمایـت 
از تولیـد ملـی و مدیریـت مصـرف از جمله 
ارکانی سـت که مورد تاکید ایشـان اسـت.

بـه همیـن دالیـل در بعضـی از طرح هـا 
سـرمایه گـذاران مـا توانمنـد هسـتند و 
مسـولین بایـد بـرای سـرمایه گـذاری 

نگاهشـان به سـرمایه گذاران بومی باشـد.
پس باید گرانـی کاالهای داخلـی باید رفع 
شـود و بـه کیفیت کاالهـای داخلـی توجه 

جدی تـری شـود.
اجـرای  کـه  باشـیم  داشـته  یـاد  بـه 
نمایش هـای مختلـف و بازیگری هـای 
رنگارنـگ آنهـا بـا تعویـض مهـره هـاو 
تعویض سـناریوها به حال آنها هیچ سودی 
نخواهد بخشـید و وین باشـد یا نباشـد این 

انقـاب زنـده هسـت.

 مرتضی صدرالهی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

نگاه مسئوالن به سرمایه گذاران بومی باشد
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رهبران گروه هفت و ناتو فشار بر روسیه را افزایش می دهند؛

 تداوم انفعال غرب
در برابر بیش فعالی پوتین!

چند راهکار ساده برای داشتن رژیم غذایی و سبک زندگی سالم؛

 شاه کلیدهای
شادتر و بهتر بودن

خوانش الیه پنهان واردات خودروهای زیر 10 هزار دالر!

 زمینـه چیـنی
بـرای رفتـاری چینـی!
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سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزارمی کند:

 محالت اصفهان میزبان
وی ژه برنامه تفریحی »بیا بازی«

چهره روز

سخنگوی آبفای استان اصفهان خبر داد؛

آغاز ویژه برنامه های هفته مدیریت 
مصرف آب سال 14۰1

8

سخنگوی آبفای استان اصفهان از آغاز ویژه برنامه های هفته مدیریت 
مصرف آب سال ۱۴۰۱ خبر داد.

مهرداد خورسندی با بیان این که اول تا هفتم تیرماه هر سال به نام 
هفته مدیریت مصرف آب نامگذاری شده است گفت: این برنامه ها 
در آستانه فصل تابستان و با هدف حساس سازی رسانه ها و افکار 
عمومی نسبت به موضوع صرفه جویی در مصرف آب و گذر از 

خشکسالی اجرا می شود.

سنا
منبع: ای

آگهى مزایده اجاره
اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خود از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده 

با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم:
1- کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام و مورد اجاره منتخب خود را به کار قابل اجاره جهت انجام مراحل بعد منتقل 

نمایند. در غیر اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2- کلیه مزایده گران الزاما باید قبل از واریز ودیعه و پیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى اقدام نمایند.

3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.
4- در صورتى که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

5- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تایید مزایده گذار مى باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل مشاهده و دریافت اسناد مزایده، بارگذارى مستندات مزایده گران، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.

2- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تماس حاصل نمایند.

*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 
*جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36693157 اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمایید.

تاریخ نام مزایده
انتشار

مهلت دریافت 
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مزایده در شماره مورد اجارهبازگشایى

سامانه

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت تقریبى 144 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000295001003343000005مترمربع در مرکز تیران و کرون

اجاره کارگاه آموزشى در مرکز نساجى اصفهان به 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000285001003343000005مساحت تقریبى 75 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى تراشکارى با تجهیزات در مرکز 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000275001003343000005برادران نطنز به مساحت تقریبى 200 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى شماره 2 مرکز خواهران نطنز به 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000265001003343000005مساحت تقریبى 60 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت تقریبى 266 
مترمربع و زمین مجاور آن به مساحت تقریبى 670 

مترمربع
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000305001003343000005

شناسه: 1340614

(نوبت دوم)

آگهى ابالغ
 جناب آقاى مجید یوسفى رامندى فرزند على به شماره ملى 4391525402 با عنایت 
به نامه شــماره 4/ه/485 مورخ 1401/3/8 هیئت رسیدگى به تخلفات ادارى آموزش 
و پرورش استان اصفهان منضم به برگ ابالغ اتهام و برگ دفاعیه، مقتضى است براى 
دریافت ابالغ و برگ دفاعیه به کارشناسى امور ادارى آموزش و پرورش ناحیه یک به 

نشانى اصفهان، خیابان آذر، کوى امامزاده ابراهیم مراجعه فرمایید. 
* عدم حضور موجب مسئولیت مى باشد و مطابق ضوابط اقدام خواهد گردید.

شناسه: 1341859
محمد امینى-  تهرانى مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا مــى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناســایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

09131130553تلفن سفارش آگهى:
322745063227450632274506
32274507

 Kamali24f@gmail.com:ایمیل
مدیریــت 
ش  ز مــو آ
و پــرورش 

ناحیه 1
1354



در شـــهر
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ایسنا: ویژه برنامه تفریحی »بیا بازی« در 
تابستان 1401 از سوی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
محالت مناطق 15 گانه شهر اصفهان 

برگزار می شود.
رئیس هماهنگی امور مناطق و دستیار ویژه 
در امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در این خصوص 
اظهار داشت: ویژه برنامه »بیا بازی« از روز 
جمعه سوم تیرماه از سوی ادارات فرهنگی 
اجتماعی مناطق شهرداری اصفهان در 
محالت مناطق 15 گانه شهر اصفهان 
برگزار شده و تا پیش از آغاز ماه محرم در 

مردادماه ادامه دارد.
حامد نظری بازی و تفریح را محور برگزاری 
ویژه برنامه »بیا بازی« دانست و افزود: هدف 
این برنامه که با شعار بازی و تفریح ارزان و 
در دسترس برنامه ریزی شده، ایجاد نشاط 
و شادابی در شهر و افزایش نشاط اجتماعی 
شهروندان بوده و مدت زمان هر برنامه نیز 

سه ساعت است.
وی با بیان اینکه برنامه بیا بازی به چهار 
شکل گوناگون در محالت شهر برگزار 
می شود، ادامه داد: شکل نخست برنامه 
با برپایی یک استیج بزرگ و با حضور دو 
مجری برگزار می شود و میزبانی از حداقل 
هزار مخاطب و انجام بازی های متنوع 
و گوناگون و اجرای میان برنامه برای آن 
پیش بینی شده است. در شکل دوم نیز 
استیج کوچک تری به صورت سیار برپا 
می شود که میزبانی از حداقل 300 تا 500 
نفر از شهروندان انتظار می رود. در برخی 
محالت نیز که امکان برپایی استیج وجود 
ندارد از فضاهای موجود در آن محالت که 
مکان های تردد و تجمع ساکنان محسوب 
می شود استفاده شده و به اجرای بازی و 
تفریح به صورت میدانی پرداخته می شود که 
بین 100 تا 200 نفر می توانند از این بازی ها 
استفاده کنند. چهارمین شیوه برنامه نیز در 
بوستان ها و با حضور مربیان آموزش دیده 
در جمع خانواده ها انجام می شود. این 15 
مربی یا بازی یار به جمع های خانوادگی سر 
می زنند و بازی هایی با استفاده از وسایلی که 
آن خانواده در اختیار دارند به آنها آموزش 

می دهند.
نظری با بیان اینکه این بازی ها به شکلی 
طراحی شده که تمام گروه های سنی را 
دربر بگیرد، تصریح کرد: این ویژه برنامه با 
رویکرد خانواده محور برگزار می شود تا شعار 

»اصفهان من؛ شهر زندگی« محقق شود.
وی با بیان اینکه ویژه برنامه »بیا بازی« 
بعدازظهرها و شب ها در محالت شهر 
اصفهان برگزار می شود، تأکید کرد زمان 
و مکان هر اجرا از چند روز قبل از طریق 
تبلیغات در سطح محالت و فضای مجازی 

به اطالع شهروندان هر محله می رسد.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بیشتر درباره ویژه برنامه »بیا 
بازی« می توانند با شماره 137 تماس 

حاصل کنند.

محالت اصفهان میزبان 
وی ژه برنامه تفریحی 

»بیا بازی«

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزارمی کند:

مریـم یـادگاری یـک پژوهشـگر و مؤلـف بـا 
اشـاره به تاریخچـه چهاربـاغ اصفهـان وضعیت آن 

در دوره هـای گوناگـون را تشـریح کـرد.
نشسـت »چهاربـاغ؛ از دیـروز تـا امـروز« در قالـب 
سلسـله نشسـت های مرکز اصفهان شناسـی و خانه 
ملل سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شهرداری 

اصفهان در مـوزه گرمابـه علیقلـی آقا برگزار شـد.
در ایـن نشسـت محمدحسـین فروغی، پژوهشـگر، 
مؤلـف و دانش آموختـه دکتـری تاریـخ اسـالم 
شهرنشـینی را یکـی از دسـتاوردهای مهـم تمدنی 

ایرانیان دانسـت و اظهـار داشـت: ایرانی هـا در این 
فـالت شـهرهای آبـادی را بـه وجـود آوردنـد کـه 
برخی از آنها در گذشـته تـا یک میلیون نفر و بیشـتر 

جمعیـت داشـته اسـت.
وی افـزود: به نظـر من اصفهـان مظلوم ترین شـهر 
ایران اسـت، از ایـن جهت که شـرایط برخـورداری 
داشـته و جمعیـت زیـادی در آن گـرد آمـده بودنـد 
و کمتـر شـهری ماننـد اصفهـان توانسـته پـس از 
حمـالت گسـترده و سـخت بـه آن دوبـاره خـود را 
بازسـازی کنـد. همچنیـن اصفهـان جـزو معـدود 

شـهرهای جهـان بـوده کـه اهمیـت آن از پایتخت 
کشـور بیشـتر اسـت.

فروغـی با اشـاره به ریشـه نـام چهاربـاغ ادامـه داد: 
چهارباغ از دو واژه چهار و باغ تشـکیل شـده اسـت. 
عدد چهار بسـیار رازآلود اسـت و به موارد بسیاری از 
جمله چهار جهـت جغرافیایی، چهـار عنصر مقدس، 
چهـار اقلیـم وجـود، طبایـع چهارگانه در پزشـکی، 
چهـارگاه موسـیقی و چهار نهر بهشـتی اشـاره دارد. 
نمـاد بعـالوه یـا چلیپـا نیـز یکـی از مقدس تریـن 
نمادهـای ایرانـی اسـت کـه بعدهـا بـه اروپـا نیـز 
رفـت. ایرانیـان معتقدنـد جهـان بـه چهـار بخـش 
تقسـیم می شـود و در مرکز آن چشـمه ای قرار دارد. 
همچنین »آنه ماری شـیمل« در کتاب »راز اعداد« 
خود عنـوان کرده کـه عدد چهـار به نخسـتین نظم 
شناخته شـده در جهـان مربـوط می شـود و بـه نظم 
دادن بـه کثـرت آشـفته تجلیـات و تبدیـل آنهـا به 

اشـکال ثابت اشـاره دارد.
به گفتـه این پژوهشـگر و مؤلـف، کلمه بـاغ ترجمه 
کلمه پارسـی پردیس اسـت و از زمان مصر باسـتان 
معابـد را در باغ هـا ایجـاد می کردند. در قـرآن کریم 

نیـز باغ نماد بهشـت اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه چهاربـاغ ترکیـب هنرمندانه ای 
از عـدد مقـدس چهـار و باغ مقـدس اسـت، تصریح 
کـرد: چهاربـاغ باغـی متشـکل از دو محـور عمـود 
برهم و یک حوض اسـت کـه در محورهـای آن آب 

جاری اسـت. نهر، چشـمه، آبشـار و فـواره، حوض، 
درخت، کوشـک، غرفه هایـی در اطـراف، دیوارها و 

درهـا عناصـر چهاربـاغ را تشـکیل می دهند.
فروغـی بـا بیـان اینکـه اولیـن چهاربـاغ ایرانـی 
را کـوروش سـاخت، اضافـه کـرد: پادشـاهان 
هخامنشـی، اشـکانی و ساسـانی اقـدام بـه ایجـاد 
چهاربـاغ کرده انـد و در دوران اسـالمی نیـز تعـداد 
باغ هـای در عـراق و سـوریه زیـاد بـوده و گفتـه 
می شـود در آندلـس نیـز نمونـه ای از بـاغ ایرانـی 

وجـود داشـته اسـت.
• چهارباغ منحصـر به صفـوی و اصفهان 

نیست
وی تصریح کرد: یکی از اشـتباهات رایج این اسـت 
که گمـان می کننـد چهاربـاغ تنهـا مربوط بـه دوره 
صفویـه و منحصـر بـه اصفهـان اسـت؛ درحالی که 
در شـهرهای مختلف ایـران و سـایر کشـورها یک 

محله بـه نـام چهارباغ وجـود دارد.
فروغـی بـا اشـاره بـه پایتختـی اصفهـان در دوره 
صفـوی بیـان کـرد: شـاه عبـاس تصمیـم گرفـت 
فضای شـهر اصفهـان را بـرای پایتختی خـود آماده 
کند و از شـهرهای مختلـف مانند سـمرقند و هرات 

الگـو گرفـت و گـذر چهاربـاغ را ایجـاد کرد.
ایـن مؤلـف در ادامـه بـا خوانـش گزارش هـا و 
روایت هـای مورخـان دربـاره چهاربـاغ افـزود: از 
متـن مورخانـی ماننـد اسـکندر بیـک و گنابـادی 

برمی آیـد کـه دولـت دسـتور هماهنگی در سـاخت 
سـاختمان های اطـراف خیابـان چهاربـاغ را صـادر 
کـرده و زمین هـای اطـراف باغ هـا نیـز در میـان 
امـرا، خوانیـن، وزرا و صاحب منصبان تقسـیم شـده 

بـوده اسـت.
وی با اشـاره به عالقه وافر شـاه عباس بـه چهارباغ 
ادامـه داد: شـاردن می گویـد شـاه عبـاس آنقـدر 
بـه چهاربـاغ عالقه منـد بـود کـه اجـازه نمـی داد 
هیچ درختـی بـدون اجـازه او در آن کاشـته شـود و 
افسـانه ای هم وجـود دارد کـه می گوید شـاه عباس 
پـای هـر درخـت در چهاربـاغ یک سـکه نیـز دفن 

کـرده اسـت.
فروغـی دربـاره اختالف نظـر مورخـان دربـاره 
عمومی یـا خصوصی بـودن فضای چهاربـاغ گفت: 
چهاربـاغ عمـاًل مرکـز اداری کشـور بـوده و وزرا و 
امـرا در آن منـزل داشـته اند؛ بنابرایـن فضـای آن 
نمی توانسـته عمومـی باشـد. البتـه مـردم نیـز در 
چهاربـاغ رفت وآمـد داشـته اند و جشـن هایی در 

اطـراف آن برگـزار می شـده اسـت.
ــا بیــان اینکــه چهاربــاغ مفهــوم  ایــن پژوهشــگر ب
ــوب  ــاط مطل ــی از فضــای شــهری همــراه ارتب نوئ
طبیعــت بــا انســان اســت، تصریــح کــرد: چهاربــاغ 
نخســتین خیابــان طــرح جامــع در دنیــا اســت. ژان 
ــته  ــی دانس ــن خیابان ــاغ را زیباتری ــاردن چهارب ش
ــز  ــه نی ــرو دالوال ــده و پیت ــان دی ــا آن زم ــه ت ک

روایــت می کنــد کــه قهوه چیــان و صاحبــان 
مهمانخانه هــا کنــار حوض هــای چهاربــاغ را 
ــن  ــینند و ضم ــردم بنش ــا م ــد ت ــرش می کردن ف
پذیرایــی شــاهد نمایــش و هنرنمایــی شــعرا و 
ــه  ــن وج ــه بهتری ــند و ب ــاالن باش ــدگان و نق گوین

ــد. ــت بگذرانن وق
وی بیـان کـرد: چهارباغ پـس از شـاه عبـاس رو به 
زوال رفـت و افـت و خیزهـای سیاسـی خـود را در 
نگهداری از بناهـای مهم و عظیمی که شـاه عباس 
به ارث گذاشـته بود نشـان داد. در دوران قاجاریه نیز 
ظل السـلطان خسـارت زیادی به چهاربـاغ وارد کرد 
و کم کـم کار به جایی رسـید کـه چهاربـاغ را خیش 

زدنـد و در آن کشـت و زرع صـورت گرفت.
فروغی با اشـاره به وضعیـت فعلی خیابـان چهارباغ 
خاطرنشـان کـرد: چهاربـاغ محـل رویدادهـای 
فرهنگـی بـوده و بایـد باشـد، نـه محـل فسـت فود 
فروشـی. هنوز هم چشـم ایران به اصفهان اسـت و 
در بازسـازی های اطراف چهاربـاغ نبایـد از نماهای 
غیرایرانـی اسـتفاده شـود. همچنیـن بایـد از بسـته 
شـدن کتاب فروشـی های چهاربـاغ جلوگیـری 
شـود تـا هویـت آن حفـظ گـردد. فضـای چهارباغ 
الهام بخـش نویسـندگان بزرگـی بـوده و چهاربـاغ 
بایـد بـه مرکـز تولیـد فرهنگـی و رویدادسـازی 
تبدیل شـود، چون متأسـفانه اصفهـان دارد بایگانی 

. د می شـو

یک پژوهشگر و مؤلف در نشست »چهارباغ؛ از دیروز تا امروز«:

اصفهان مظلوم ترین شهر ایران است

حجت االسالم سیداحمد محمودی امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های 
نماز جمعه این هفته با اشاره به نقش مؤثر مقام معظم رهبری در رویدادهای 
ملی و بین المللی اظهار داشت: رهبر معظم انقالب 30 سال است که کشتی 
انقالب را با درایت، جامعیت و سیاستی که دارد به خوبی سکانداری کرده و با 
رصد رویدادهای ملی و بین المللی، موضع گیری درستی داشته اند و دوست و 
دشمن به این امر اذعان دارند. وی ضمن گرامیداشت شهادت امام محمدتقی 
)ع(، سالگرد جانباز شدن رهبر معظم انقالب، هفتم تیر و روز قوه قضائیه افزود: 
قوه قضائیه نهاد مستقلی به شمار می رود که مجری عدالت و مرجع مبارزه با 
فساد است و همان طور که رهبر معظم انقالب در توصیه چهارم گام دوم انقالب 
بر مبارزه با فساد تاکید کرده اند و مسئولیت این امر خطیر در درجه اول بر عهده 

قوه قضائیه است.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه بخشی از اجرای عدالت بر عهده جامعه 
است، خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد و اجرای عدالت در کنار هم هستند و 
نمی توان آن ها را از یکدیگر تفکیک کرد. بخشی از اجرای عدالت و مبارزه با فساد 
بر عهده جامعه است و اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید در اجرای عدالت 
کوشا باشیم. با این حال قوه قضائیه باید وارد شود مثل زمانی که ساختمان های 
غیر مجاز در بستر رودخانه ها با رضایت مردم تخریب شدند چون خودشان این 

کار را شروع کرده بودند.
وی افزود: قوه قضائیه وظیفه دارد که از قدرتش برای مبارزه با فساد استفاده کند 
چون مردم به تنهایی از پس کار بر نمی آیند. اگر عدالت به درستی اجرا و با فساد 

مبارزه شود، جامعه هم در این مسیر با مجریان عدالت همراهی خواهند کرد.
حجت االسالم محمودی با اشاره به مظلومیت شهدای دهه 60 به ویژه شهید 
بهشتی گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دهه 60 از آن دهه هایی است 
که مظلوم مانده و باید تببین شود، به ویژه نیاز است که این تبیین به طور خاص 
درباره شهید بهشتی و یاران مظلومش صورت بگیرد. قرآن راه جهاد تبیین را 
به ما یاد داده است، نام حضرت موسی )ع( بیشتر از سایر پیامبران در قرآن تکرار 
شده چون با سه طاغوت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مواجه بود. اگر قرآن 
این موضوع را تبیین نمی کرد، امروز کسی متوجه نمی شد که دشمنان انبیای 
الهی چه کردند و جای شهید و جالد عوض می شد. وی در ادامه با بیان اینکه 
مسئوالن باید تشنه خدمت باشند، گفت: ما اشخاصی را داشته ایم که برای حفظ 
و خدمت به انقالب از جان شان گذشتند، در اوایل انقالب شخصیت هایی را از 
جامعه ایران گرفتند که هر کدام یک ملت بودند و نمونه بارز این مسئله شهید 
بهشتی بود که می گفت ما شیفتگان خدمت هستیم نه تشنگان قدرت؛ بنی صدر 
در اوایل انقالب بارها علیه شهید بهشتی سخنرانی می کرد. این در حالی است 
که وقتی در یکی از هفته ها شهید بهشتی سخنران پیش خطبه نماز جمعه بود، 
همه منتظر بودیم که از خودشان دفاع کنند اما این اتفاق رخ نداد و باعث تعجب 
همه شد.  امام جمعه موقت اصفهان در ادامه یادآور شد: باید شهید بهشتی را از 
این مظلومیت خارج کنیم تا نسل جدید بدانند که منافقان کور دل و دشمنان 
قسم خورده انقالب اسالمی چه جنایاتی را انجام داده اند. تا روزی که شهادت در 
فرهنگ ما چنین جایگاه باالیی دارد، دشمنان انقالب نمی توانند بر نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و مردم فائق آیند. »تقوای الهی تنها آموزه ای است که انسان 
را از عذاب آخرت نجات می دهد و باید در مسیر عملی زندگی خود تقوا را پیاده 
کنیم.« حجت االسالم محمودی در بخش دوم خبطه های نماز جمعه با بیان 
این اظهارات متذکر شد: تقوا پایه عمل به دستورات الهی است و هیچ کدام از 
کارهایی که انجام می دهیم، به اندازه تقوا انسان را از عذاب نجات نمی دهد. وی 
افزود: تقوا یعنی حیا مقابل خداوند و رضایت و تسلیم در برابر آنچه برای انسان 
مقدر کرده است؛ این موارد دو خصلت اساسی است که رفتار، اعمال و کردار 

انسان بر آن پایه گذاری می شود.

ــای  ــان در خطبه ه ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه گفــت: قــرآن راه جهــاد 

ــت.  ــاد داده اس ــا ی ــه م ــن را ب تبیی

قرآن، روشن کننده مسیر 
جهاد تبیین

امام جمعه موقت اصفهان عنوان کرد:

خطبه

انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
فرهنگـی گفـت: جهـاد تبییـن بـه 
معنـای شکسـتن فضـای ناامیـدی 
و سـیاهی در کشـور اسـت و ایـن 
وظیفـه اسـتادان دانشـگاه اسـت، 
امـروز میـدان بـرای چمران شـدن 
بـاز اسـت دانشـگاهیان خـود را بـا 
متـر شـهید چمـران انـدازه کننـد.

به گـزارش صاحب نیـوز؛ غالمعلی 
حـداد عـادل عضـو شـورای عالـی 
همایـش  در  فرهنگـی  انقـالب 
و  اسـاتید  بسـیج  بزرگداشـت 
گرامیداشـت شـهید چمـران که در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: سـال 
1342 وارد دانشـگاه تهـران شـدم 
و در آن سـال ها بـا بـرادر کوچک تر 
شـهید چمـران آشـنا شـدم زیـرا 
دانشـجویان مذهبـی به هـم دیگر 
شـناخت داشـتند، شـهید چمـران 
در آن زمـان بـه آمریـکا رفتـه بود و 
کسـی دسترسـی به ایشـان نداشت 
امـا مـن دهـه 1350 در دانشـگاه 
صنعتی شـریف با دو نفـر از برادران 

شـهید چمـران همـکار شـدم.
انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
فرهنگـی افـزود: همچنیـن شـهید 
مطهری سـفری به پاریس داشت و 
بعد از بازگشـت تعریـف می کرد که 
فعالیت های دانشـجویان مسـلمان 
در آمریـکا و اروپـا بـا مدیریـت پنج 
نفر اداره می شـود که یکـی از آن ها 
شـهید چمـران بـوده اسـت، او از 
جمله کسـانی بـود کـه در واقعه 16 
آذر 1332 در صحنه حضور داشـت. 
اول انقـالب هم شـهید چمـران در 

کنار امام حاضر شـد، شـهید چمران 
یک سـال و نیم قبل از شروع جنگ 
هم در صحنه های انقـالب و هم به 
جهـت ارتبـاط بـا لبنـان، فلسـطین 
و لیبـی، نقش آفرینـی مهمـی در 

کشـور داشـت.
وی بیـان کـرد: از روزهـای ابتدایی 
جنـگ تحمیلـی شـهید چمـران 
همـراه بـا عـده ای از جوانـان بـه 
جبهـه رفـت و عنوانـی بـه نـام 
جنگ هـای نامنظـم ایجـاد کـرد 
کـه در روزگاری کـه ارتش و سـپاه 
خـود را پیـدا نکـرده بودنـد، چمران 
از تجربـه آموزش هـای چریکـی 
در فلسـطین، مصـر و لبنـان بـرای 
دفـاع از انقـالب اسـتفاده کـرد. 
شـهید چمـران را فـردی بسـیار 
دوسـت داشـتنی، خـوش برخـورد 
و گشـاده رو بـود، چمـران وقتـی به 
نیروهـای انقالبـی می رسـید چنان 
با گشـاده رویی برخـورد می کرد که 
گویی سالهاسـت با فرد آشناسـت و 
تمام وجـودش محبـت و جاذبه بود 
تـا اینکـه سـی ویکم خـرداد 1360 
به شـهادت رسـید و امروز 41 سـال 

از شـهادت او می گـذرد.
حـداد عـادل بـا اشـاره بـه دوران 
تحصیلـی شـهید چمـران یـادآور 
شـد: چمـران یـک دانش آمـوز و 
دانشـجوی درس خـوان و بسـیار 
موفـق از خانـواده ای سـاکن جنوب 
شـهر تهـران بـود و در حالـی که به 
خانواده هـای سـلطنه های تهـران 
تعلـق نداشـت تـا در مدرسـه های 
طبقـه ممتـاز جامعـه تحصیـل کند 
امـا بـه دلیـل اسـتعداد خـود وارد 

ممتازتریـن دبیرسـتان تهران شـد.
وی ادامه داد: ممتازترین اسـتعدادها 
وارد دانشـکده فنـی می شـدند کـه 
چمـران در ایـن مقطـع نیز شـاگرد 
اول ایـن دانشـکده بـود و همیـن 
موضوع باعث شـد به آمریـکا اعزام 
شـود، در دانشـگاه برکلی کـه یکی 
از بهترین دانشـگاه های آمریکا بود 
و دکتـرای فیزیـک گرفـت و پایان 
نامه خـود را در خصـوص تحقیقات 
فیزیک پالسـما تنظیم کرد. کسـی 
کـه در کارهـای و عملـی و فنـی تا 
ایـن انـدازه موفـق بـود در دوران 
جنـگ بـه جبهـه رفـت و موشـک 
و جنـگ افـزار طراحـی کـرد حتـی 
یکـی از آثـار او در دوران تحصیـل 
در آمریـکا ترجمـه دعـای کمیل از 
عربی به فارسـی برای دانشـجویان 
بـود کـه نشـان می دهـد شـهید 
چمـران علـم و عمـل را همزمـان 

داشـت.
انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
فرهنگی با اشـاره بـه موفقیت های 
چمـران ابـراز کرد: یکـی از اسـاتید 
خارجی که در دوره ای باهم شـرکت 
داشـتیم، کنار مـن نشسـت و گفت 
کـه یـک همکالسـی بسـیار موفق 
و باهـوش ایرانی داشـتیم و پرسـید 
که االن کجا مشـغول اسـت، وقتی 
بـه او گفتـم چمران شـهید شـده به 
شدت منقلب شـد و از نبود او تأسف 
خـورد و هیـچ وقـت حالـت او را از 
خاطـر نمی برم. چمـران فعـال علم 
و عمـل بـا هـم بـود، تصـور کنیـد 
چنیـن شـخصیتی، خـادم انقـالب 

شـد و بعد هـم بـه جبهـه رفت.

وی متذکـر شـد: یکـی از آثـارش 
ترجمـه دعـای کمیـل از عربـی به 
فارسـی بـود، تصـور کنیـد فـردی 
کـه در عالی تریـن سـطح علمـی و 
مهندسـی بـود، ترجمـه هـم انجام 
دهـد و بعـد مهاجـرت کند، پـس از 
آن هـم به ایـران بازگردد، بـه جبهه 
بـرود و نهایتـًا هم بـه مقـام واالی 

شـهادت برسـد.
حـداد عـادل اضافـه کـرد: همـراه 
شـهید باهنـر با یـک هیـأت همراه 
به مناسـبت دومیـن سـال پیروزی 
انقـالب بـه چهـار کشـور اروپایـی 
سـفر کردیـم، در بلژیـک تعـدادی 
دانشـجوی لبنانـی بـه دیـدن مـا 
آمدنـد و مشـخص شـد کـه دسـت 
پرورده هـای چمـران در لبنـان 
بودند و آن چنان عشـق بـه چمران 
می ورزیدنـد کـه بـه مـا سـفارش 
می کردنـد از ایـن گوهـر اسـتفاده 

ببریـم.
وی در خصـوص اقدامـات شـهید 
کشـورها،  دیگـر  در  چمـران 
تصریـح کـرد: شـیعیان لبنـان در 
تقسـیم بندی های قـدرت اهمیتـی 
نداشـتند، شـهید چمـران بـه لبنان 
رفـت و بـا امـام موسـی صـدر یک 
تحـول اجتماعـی در شـیعیان لبنان 
از طریـق آمـوزش را شـروع کردند، 
اولین کار ایجاد یک هنرسـتان فنی 
برای شـیعیان لبنان بود کـه از اینجا 
برای رشـد نسل جوان شـیعه لبنانی 
تـالش کردند، ایـن شـیعیان لبنانی 
کـه می بینیـم امـروزه تقریبـًا هیـچ 
تحولـی در منطقه بـدون تأثیر آن ها 
وجـود نـدارد، رشـد یافتـه همیـن 

مکتـب هسـتند و پایه گـذار عـزت 
امروز شـیعیان لبنان شـهید چمران 

و امـام موسـی صـدر بودنـد.
انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
فرهنگـی تاکیـد داشـت: شـهید 
چمـران هنـگام مبـارزات جنبـش 
بـه  نفـت  صنعـت  شـدن  ملـی 
عضویت جبهـه ملی در آمد، شـهید 
چمران بـه اعتبار سـن خـود که 21 
سـاله بـود، در نهضـت ملـی شـدن 
صنعـت نفـت جـزو دانشـجویان 
مبارز بود سـپس به دلیـل اعتقادات 
دینی بـه نهضت آزادی نزدیک شـد 
امـا وقتی امـام پرچـم انقـالب را به 
دسـت گرفت در سـطح جبهـه ملی 
و نهضـت آزادی نماند و بـه انقالب 

پیوسـت.
وی اذعـان کـرد: می تـوان ایـن 
روند زندگـی چمران را بـه پروانه ای 
تشـبیه کـرد کـه دوران دگردیسـی 
طبیعـی خـود را طـی کـرده، پـرواز 
این شـهید در انقالب اسـالمی بود، 
زیرا متوجه شـد در انقالب اسـالمی 
نکاتـی وجـود دارد کـه در دو جبهه 
دیگر نبـود و چون صداقت داشـت، 
این پله هـا را طی کرد و بـه اقتضای 
زمـان روز جبهـه ملـی بـا نهضـت 
آزادی بـوده امـا در هیچ یـک از آنها 

متوقف نشـد.
در پایـان ایـن مراسـم از سـند 
سیاسـتی »شـهر اسـالمی ایرانـی 
طیـب« رونمایـی شـد و در ادامه از 
اسـاتید نمونه، روسـای دانشگاه ها، 
و  سـالمت  شـهدای  خانـواده 
دانشـگاهی  موفـق  کانون هـای 

تقدیـر بـه عمـل آمـد.

 امروزه میدان برای قدم گذاشتن
در مسیر راه شهید چمران فراهم است

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در همایش بزرگداشت بسیج اساتید و گرامیداشت شهید چمران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
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سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری اصفهان 
ادعاهای مطرح شـده در فضای مجـازی مبنی بر حضـور نیافتن نیروهای 
آتش نشـانی در حادثه آتش سـوزی درختان کوه صفه را غیرواقعی دانست 

و تکذیـب کرد.
فرهاد کاوه آهنگران گفت: این حادثه مربوط به چهارشـنبه هفته گذشـته 

و در بزرگراه شـهید اقارب پرسـت بوده است.
وی بیـان کرد: نیروهـای آتش نشـانی به محـض اعالم ایـن حریق، پس 

از چهـار دقیقه خـود را به محل می رسـانند.

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری اصفهان 
ادامـه داد: بـا توجـه بـه وزش باد ایـن آتش به سـرعت بـه دیگـر درختان 
سـرایت کرده بود کـه با حضـور نیروهـای ایسـتگاه شـماره 11 این آتش 

مهـار و خاموش شـد.
وی عنوان کـرد: خـودروی آتش نشـانی بـرای دسترسـی به حریـق باید 
پل اندیشـه را دور می زد و حضـور 4 دقیقه ای خودروی آتش نشـانی امری 
طبیعی بـوده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، در دو روز اخیـر فیلمـی در فضای 
مجازی منتشـر شـده اسـت که در آن شـهروندی بـا گویـش و لهجه ای 

غیراصفهانی از داخـل خودرویی که از خط سـرعت بزرگراه اقارب پرسـت 
در حـال عبـور اسـت عنـوان می کنـد کـه هرچـه بـا آتش نشـانی تماس 

می گیریـم نیروهـای ایـن مرکـز حضـور نمی یابند.
در این فیلم وزش باد و سـرایت آتش به سـایر درختان قابل مشـاهده است 

و تنها یک ردیـف درخت درگیر این آتش هسـتند.
بوسـتان کوهسـتانی صفه در جنوب شـهر اصفهان، بر روی کوه صفه، در 
جنوب تقاطع بزرگراه های شـهید اقارب پرست و شـهدای صفه واقع شده 

و یکـی از تفرجگاه های اصفهان اسـت.

حضور نیافتن آتش نشانی در 
آتش سوزی درختان کوه صفه 
اصفهان خالف واقع است

سخنگوی آتش نشانی اصفهان:

خبر روز
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شهرسـتان  دادگسـتری  رئیـس 
چـادگان با بیـان اینکه در راسـتای 
پیگیـری حقـوق عامـه در خصوص 
محیـط زیسـت، بهداشـت و درمان، 
دادسـتان  همراهـی  بـا   ... و  راه 
شهرسـتان، بیـش از ۷۰ جلسـه بـا 
ادارات مختلـف برگزار شـده اسـت، 
از  هکتـار   ۱۱۰ همچنیـن  گفـت: 
اراضـی ملی و ۳۴ هکتـار از اراضی 
رودخانـه در راسـتای حفـظ حقـوق 
بیـت المـال رفـع تصـرف شـده اند.

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از 
چـادگان، حمیدرضـا غیاثـی رئیس 
دادگسـتری شهرسـتان چـادگان در 
ایـن  پیش خطبه هـای نمـاز جمعـه 
شهرسـتان بـه مناسـبت هفتـه قوه 
قضائیـه بـا بیـان اینکـه در ۴ سـال 
گذشـته در راسـتای تحول قضایی، 
در دادگسـتری شهرسـتان اقدامات 
مهمـی انجـام شـده اسـت، اظهـار 
از  شهرسـتان  دادگسـتری  داشـت: 
 ،۱۴۰۱ تیرمـاه  تـا   ۱۴۰۰ تیرمـاه 
پانـزده هـزار پرونده ورودی داشـته 
تعـداد ۳ هـزار  ایـن  از  اسـت کـه 
حـل  شـورای  بـه  پرونـده   ۳۰۰ و 
اختالف ارجـاع و ۳۵۰ پرونده منجر 
به سـازش شـده اسـت همچنین در 
راسـتای رفـع اطاله دادرسـی، زمان 
رسـیدگی پرونـده بـه کم تـر از یک 

مـاه کاهـش یافته اسـت.
وی ادامـه داد: در یکسـال گذشـته 
دادگسـتری  بـه  نفـر  هـزار   ۴۰
کـه  کرده انـد  مراجعـه  شهرسـتان 
ادارات  بیـن  در  بی سـابقه  رقمـی 
شهرسـتان اسـت همچنین در طول 
هفتـه یـک روز را بـرای مالقـات 
در  و  دادیـم  اختصـاص  حضـوری 
سـال گذشـته تعـداد مالقات هـا به 

هـزار و ۵۰۰ نفـر رسـید.
غیاثـی اظهـار کـرد: در برخـورد بـا 
کـردن  بازاجتماعـی  بازداشـتی ها، 
و  گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در 
اسـت  شـده  انجـام  حبس زدایـی 
ارفاقـی  نهادهـای  از  همچنیـن 
اسـتفاده کردیم و سـعی شده زمینه 

شـود. فراهـم  زندانیـان  اشـتغال 
شهرسـتان  دادگسـتری  رئیـس 
دادرسـی  زمینـه  در  چـادگان 
دادرسـی  گفـت:  الکترونیـک 
در  شهرسـتان  در  الکترونیـک 
حـال انجـام اسـت و طـی یکسـال 
دادرسـی  مـورد   ۲۷۶ گذشـته 
الکترونیـک انجـام دادیـم همچنین 
اعـزام زندانـی در حـوزه شهرسـتان 
بـه صفـر رسـیده اسـت. چـادگان 

بـرای  اینکـه  یـادآوری  بـا  وی 
سـامانه  در  مراجعـان  ثبت نـام 
ابـالغ  راسـتای  در  کـه  ثنـا  ثبـت 
الکترونیک اسـت بیـش از ۲۰ هزار 
خاطرنشـان  داشـته ایم،  ثبت نـام 
مالـی  محکومـان  کم تریـن  کـرد: 
بـه  مربـوط  اصفهـان  اسـتان 
شهرسـتان چادگان اسـت همچنین 
دادخواسـت های  راسـتای  در 
محکومـان مالـی، مسـاعدت انجام 

اسـت. شـده 
غیاثـی بـا بیـان اینکـه در راسـتای 
پیگیـری حقـوق عامـه در خصوص 
محیـط زیسـت، بهداشـت و درمان، 
دادسـتان  همراهـی  بـا   ... و  راه 
شهرسـتان، بیـش از ۷۰ جلسـه بـا 
ادارات مختلـف برگزار شـده اسـت، 
عنـوان کـرد: همچنیـن ۱۱۰ هکتار 
از  هکتـار   ۳۴ و  ملـی  اراضـی  از 
اراضـی رودخانـه در راسـتای حفظ 
رفـع تصـرف  المـال  بیـت  حقـوق 

شـده اند.
شهرسـتان  دادگسـتری  رئیـس 
سـامانه  خصـوص  در  چـادگان 
سـجام و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
راسـتای  در  سـامانه  ایـن  گفـت: 
فعل هـا  تـرک  و  جرائـم  اعـالم 
ایجـاد شـده و گزارشـات بـه تهران 
دسـته بندی  از  بعـد  و  ارسـال 
مسـئوالن  بـه  پیگیـری  جهـت 
شهرسـتان ها ارجـاع می شـود البتـه 
محفـوظ  تهـران  در  فـرد  هویـت 
شـخصی  شهرسـتان  در  و  اسـت 

نمی شـود. متوجـه 

رئیس دادگستری شهرستان چادگان:

۱۱۰ هکتار از اراضی ملی 
در چادگان رفع تصرف 

شدند
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اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  سـالمت  معـاون 
اصفهـان بـا اشـاره بـه مـورد انسـانی از بیمـاری 
تـب کریمـه کنگو کـه در شهرسـتان فریدونشـهر 
اتفـاق افتاده اسـت، گفت: بالفاصله تیم مشـترکی 
بـا حضـور مرکـز بهداشـت فریدونشـهر و شـبکه 

دامپزشـکی ایـن شهرسـتان تشـکیل شـد.
علیرضـا ادیبـان در گفـت و گو با خبرنـگار صاحب 
نیـوز اظهـار کـرد: بیماری تـب کریمـه کنگو یک 
بیماری مشـترک بین انسـان و دام اسـت و همواره 
اقدامـات پیشـگیرانه از سـوی دسـتگاه های متولی 

در دسـتور کار قرار دارد.
اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  سـالمت  معـاون 
اصفهـان با اشـاره به مورد انسـانی از ایـن بیماری 

کـه در شهرسـتان فریدونشـهر اتفاق افتاده اسـت، 
گفـت: بالفاصلـه تیـم مشـترکی بـا حضـور مرکز 
بهداشـت فریدون شـهر و شـبکه دامپزشـکی این 

شهرسـتان تشـکیل شد.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات ویـژه در ایـن منطقـه 
افـزود: مقـدار قابـل توجـه ای سـم پاشـی در این 
منطقـه انجـام شـد و سـم بـه صـورت رایـگان در 
اختیـار شـبکه دامپزشـکی ایـن شهرسـتان قـرار 
گرفـت کـه در مکان هـای کـه حسـاس بـوده و 

گـزارش بیمـاری شـده اسـت سـم پاشـی شـود.
وی بیـان کـرد: عامل این بیماری ویروسـی اسـت 
کـه اکثـراً از طریـق نوعـی کنـه منتقل می شـود، 
ایـن کنه هـا معمـواًل در دامداری هـای سـنتی یـا 

در خانه هـای روسـتایی هسـتند و بـا شـروع فصل 
گرمـا تزایـد پیدا می کننـد و فصل بهار و تابسـتان، 
زمـان مهمـی بـرای کنتـرل و پیشـگیری از ایـن 
بیماری اسـت و می بایسـت اقدامات پیشـگیرانه از 

آن زمان شـروع شـود.
علیرضـا ادیبان تصریح کرد: ایـن بیماری از طریق 
تماس مسـتقیم انسـان با ترشـحات بافت های دام 
آلـوده، گـزش کنـه آلـوده و همچنیـن از طریـق 

حشـرات خون خـوار انتقـال پیـدا می کند.
معاون سـالمت دامپزشـکی اسـتان اصفهان ادامه 
داد: همچنین در بحث سمپاشـی، دامداران آموزش 
دیده انـد کـه سمپاشـی دوره ای انجام دهنـد و این 

فرآینـد را با شـروع فصـل گرما افزایـش دهند.
وی اظهـار کـرد: داروهایـی هسـت کـه دامـدار 
اسـتفاده می کنـد کـه انگل هـای خارجی بـر روی 
بـدن دام وجـود نداشـته باشـد و رشـد و تکثیـر 
نکننـد که این بحثی اسـت کـه همواره بـا توصیه 

دامپزشـکی در حـال انجـام اسـت.
ادیبـان توصیـه کـرد: اگـر دامـداران کنـه ای روی 
بـدن دام مشـاهده کردند از له کـردن آن خودداری 
کـرده زیـرا له کـردن آن باعـث انتشـار آلودگی در 

می شـود. محیط 
وی بیـان کـرد: مدیریت کشـتارگاه ها نیـز موظف 
هسـتند بـه جهـت پیشـگیری از انـواع بیماری ها، 
عینـک،  ماسـک،  ماننـد  فـردی  حفاظـت  لـوازم 

دسـتکش و لبـاس کار مناسـب را حتمـاً در اختیـار 
سـالخ ها و کارگـران کشـتارگاه قـرار دهنـد تـا از 

سـالمت آنـان هـا محافظت شـود.
معاون سـالمت دامپزشـکی اسـتان تصریـح کرد: 
یکـی از اقدامـات قابـل توجـه در ایـن زمینـه این 
اسـت کـه کشـتارگاه های دام را موظـف کرده ایـم 
کـه بـه سـالن پیـش سـرد مجهز شـوند و الشـه 
دام پـس از کشـتار حداقـل به مدت ۲۴ سـاعت در 
دمـای صفـر تـا چهـار درجـه در محل پیش سـرد 

گردد. نگهـداری 
بـا  گفـت:  خصـوص  ایـن  در  ادیبـان  علیرضـا 
نگهـداری الشـه دام در محـل سـالن پیش سـرد، 
جمـود نعشـی، فعـل و انفعاالتـی شـیمیایی روی 
الشـه اتفـاق مـی افتـد کـه ph را پاییـن مـی آورد 
و  ویـروس  ایـن  و  می کنـد  اسـیدی  را  و الشـه 
اکثـر ویروس هـا و میکروب هـا بـه شـدت در برابر 
اسـید حاصـل از جمـود نعشـی حسـاس بـوده و از 
بیـن می رونـد، بنابرایـن اگـر تمـام ایـن مراحل به 
درسـتی انجـام شـود، گوشـت بـا هویـت و دارای 
عرضـه  مصـرف  بـازار  بـه  دامپزشـکی  تأییدیـه 

می شـود.
وی افـزود: از ۲۹ بـاب کشـتارگاه دامـی کـه در 
اسـتان وجـود دارد ۲۵ بـاب آن مجهـز بـه سـالن 
پیـش سـرد می باشـد و ۹۹ درصـد الشـه هایی که 
در اسـتان اصفهان به دسـت قصابی ها می رسـد از 

پیش سـرد عبـور می کنـد و توانسـته ایم این خطر 
را از بیـن ببریـم که ویروس مسـتقیم از دامداری و 

الشـه وارد منازل شـود.
ادیبـان تصریح کرد: مسـئله ای مهمی که همیشـه 
نگـران آن هسـتیم، ایـن اسـت بعضـی مـردم بـه 
دلیل عالیق شـخصی دام را در منازل و …کشـتار 
و یـا گوشـت قرمز خـود از محلی کـه خارج محیط 
کشـتارگاه ذبح شـده اسـت، تهیـه و ایـن فرایند و 
معضـل باعث می شـود کـه اگـر ویروسـی در این 
الشـه باشـد ممکن اسـت مسـتقیماً به بـدن افراد 
منتقـل شـود و مردم بایـد دقت بیشـتری کنند که 
گوشـت خـود را از مراکـز مجـاز و تحـت نظـارت 

دامپزشـکی خریـداری کنند.
در  افـزود:  اسـتان  دامپزشـکی  سـالمت  معـاون 
صورتـی کـه علـی رغـم توصیه هـای بهداشـتی 
دامپزشـکی، گوشـتی را خارج از فراینـد مجاز تهیه 
نمودند، می بایسـت گوشـت را حداقـل به مدت ۲۴ 
سـاعت در دمـای صفـر تـا ۴ درجـه یخچـال قرار 
دهنـد تا جمود نعشـی اتفـاق بیفتد و اگر ویروسـی 

وجـود دارد از بیـن برود.
معاون سـالمت دامپزشـکی اسـتان در پایان خاطر 
نشـان کـرد: مـردم تخلف هـای بهداشـتی حـوزه 
دامپزشـکی به ویژه مشـاهده الشـه دام فاقد هویت 
و برچسـب دامپزشـکی در محل عرضه را از طریق 

تمـاس با شـماره سراسـری ۱۵۱۲ کنند.

گزارش

در پی شناسایی مورد انسانی تب کریمه کنگو صورت گرفت؛

تشکیل تیم مشترک از دامپزشکی و مرکز بهداشت در فریدونشهر

مرکز  اقدامات  گزارش  ارائه  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
پژوهش های مجلس در جلسه این کمیسیون، خبر داد.

تشریح  در  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  طغیانی  مهدی 
کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه به موضوعات اقتصادی که در 
مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است، با حضور بابک نگاهداری 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس و معاونت اقتصادی این مرکز رسیدگی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: گزارشی از اقدامات 
مرکز پژوهش ها در حوزه اصالح قوانینی مانند قانون بانکداری، قانون مالیات 

بر عایدی سرمایه، قوانین اصناف و... ارائه شد.
وی با بیان اینکه در نشست معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
تولید  اقتصادی،  رشد  حوزه های  در  کشور  اقتصادی  وضعیت  از  گزارشی 
ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و...ارائه کرد، ادامه داد: مهم ترین مشکل، 
نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ساختمان و ماشین آالت است که نرخ رشد 
کمتر از نرخ استهالک است به این معنا که در این حوزه ها سرمایه ها در حال 

استهالک است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: همان گونه که مقام معظم 

رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند، مرکز پژوهش ها باید تقویت 
شود به ویژه در حوزه اقتصادی.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: توجه به مناطق از دیگر 
مطالبات نمایندگان در این نشست بود چراکه در حال حاضر مرکز پژوهشها 
در حوزه ملی در حال فعالیت است؛ به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس، 
مقرر است به منظور ارتقای حکمرانی، شورایی در برخی استان ها به صورت 
پایلوت راه اندازی شود و تعدادی از نمایندگان و روسای دانشگاه ها در این 

شورا عضو شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
خبر داد:

تصویب الیحه 
موافقتنامه بین ایران و 

ژاپن در امور گمرکی

تیران و کرون گفت: چهار هزار  فرماندار شهرستان 
رییس جمهور  استانی  سفر  در  ریال  میلیارد  و ۲۷۰ 
برای رفع نیازها و تکمیل پروژه های نیمه تمام به این 

شهرستان اختصاص یافت.
علی محمدی کیا در گفت و گو با ایرنا افزود: این اعتبار 
بیشتر در حوزه بهداشت، راهداری، آبرسانی، محرومیت 
زدایی و توسعه زیرساخت های تیران و کرون متناسب 

با ظرفیت و نیازها توزیع می شود.
و  اداری  نهادهای  تجهیز  و  توسعه  کرد:  بیان  وی 
اجرای  و  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  و  خدماتی 
طرحهای خدمات رسانی مثل ایمنی و آتش نشانی 

با این اعتبار انجام می شود.
و  مطالبه جدی  به  اشاره  با  کرون  و  تیران  فرماندار 
احداث  خصوص  در  خطه  این  مردم  ساله  چندین 

خاطرنشان  )ع(«  رضا  »امام  تخصصی  بیمارستان 
کرد: برای تکمیل ساختمان بیمارستان اعتبار بخشی 
بر اساس ماده ۶۵ برنامه توسعه پنجم با ارائه وام بانک 

و پرداخت آن توسط دولت پیشنهاد شده است.
محمدی کیا، اضافه کرد: این پیشنهاد در گذشته هم 
مطرح شده است که پرونده درخواست به بانک ملی 
وزارت  سرپرست  سفر  به  توجه  با  و  ارجاع  اصفهان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت به 
تیران و کرون، این موضوع در تهران پیگیری خواهد 

شد.
به گزارش ایرنا، در سفر هیئت دولت به استان اصفهان 

تکمیل ۲۱۷ پروژه در دستور کار دولت قرار گرفت.
تیران و کرون در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار 

دارد.

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی کاشان 
از ترخیص مسافران مسموم شده در یک اتوبوس 

خانوادگی از این مرکز درمانی خبر داد.
ابوالفضل شجاعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
تماسی مردمی، مسموم شدن ۱۶ نفر از مسافران یک 
دستگاه اتوبوس در مسیر اتوبان قم -کاشان با فاصله 

سنی شش تا ۵۰ سال را گزارش کرد.
وی افزود: بیماران دچار مسمومیت غذایی با عالئم 
گوارشی شامل تهوع، اسهال و استفراغ شده بودند 
که توسط یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس از محل 
حادثه، برای انجام اقدام های درمانی به بیمارستان 

شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی کاشان، 
تصریح کرد: کادر درمانی بیمارستان از گروه پزشکان 
حوادث  چنین  برای  آمادگی  با  پرستاری  و  داخلی 
احتمالی، با اقدام های تشخیصی و درمانی فوری و 
الزم شرایط بهبودی این مسافران را تسریع بخشیده 
و پس از چند ساعت تالش، ۱۶ بیمار بستری شده با 

حال عمومی مساعد مرخص شدند.
شجاعی با اشاره به شروع فصل تابستان و افزایش 
مسافرت و احتمال مسمومیت های غذایی، تاکید کرد: 
شهروندان نکات بهداشتی و الزم را رعایت کنند تا 
دچار مسمومیت و بیماری های گوارشی نشوند و سفر 

بی خطری را سپری کنند.

تعزیـرات حکومتـی  کل  اداره  سرپرسـت 
اسـتان اصفهـان از کشـف محمولـه سـی 
در  قاچـاق  برنـج  کیسـه های  میلیـاردی 

ناییـن خبـرداد.
اکبـر  علـی  نیـوز؛  گـزارش صاحـب  بـه 
مختـاری اعـالم کـرد: ۵۹8 کیسـه برنـج 
در  کـه  قاچـاق  خارجـی  کیلوگرمـی   ۴۰
بسـته بندی یـک برنـد معـروف بـه ارزش 
بیـش از سـی میلیـارد ریـال کـه توسـط 
مأمورین کشـف شـده بـود به شـعبه ویژه 
رسـیدگی بـه تخلفـات قاچـاق کاال و ارز 
تعزیـرات حکومتـی اسـتان ناییـن ارجـاع 

. شد

تعزیـرات حکومتـی  کل  اداره  سرپرسـت 
از  پـس  کـرد:  اظهـار  اصفهـان  اسـتان 
ارجـاع پرونـده بـه شـعبه مربوطـه، پرونده 
فوق الذکـر در کوتاه تریـن زمـان ممکـن 
توسـط رئیـس شـعبه رسـیدگی و در طول 
بـرای  محکومیـت  رأی  قانونـی  مراحـل 
متهـم پرونـده صـادر و در همین راسـتای 
بـه  پرونـده  رأی صـادره  اجـرای  جهـت 

اجـرای احـکام ارجـاع شـد.
وی بـا بیـان اینکـه جریمه صـادره وصول 
و بـه خزانـه دولـت واریز شـد، گفـت: کل 
مبلـغ محکومیـت صـادره ۶۶۲ میلیـارد و 
۵۹۱ میلیون و 8۱8 هزار و ۳۰ ریال اسـت.

از  مردم  گالیه  به  اشاره  با  چادگان  جمعه  امام 
مسئوالن این شهرستان در حضور وزیر نیرو گفت: 
ناامیدی کنند و  انقالبی احساس  نیروهای  نباید 
فکر کنند نسبت به انقالبیون بی توجهی می شود، 
این دولت روی کار  اینکه  برای  انقالبی  جوانان 
بیاید زحمات زیادی کشیده اند و آن چیزی هم که 
می گویند دغدغه شهرستان است نه منافع فردی 
البته نیاز است که در نحوه بیان مطالبه دقت شود. 
چادگان، حجت  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
االسالم سید محمود بنی جمالی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته چادگان ضمن گرامیداشت سالروز 
شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران با 
وفای ایشان و هفته دادگستری اظهار داشت: شهید 
بهشتی شخصیتی جامع و فرازمانی داشت یعنی از 
زمان خود بسیار جلوتر بوده و افق های روشنی را 
می دید، با توجه به همین ویژگی برنامه ریزی های 
او با در نظر گرفتن آینده بود و از جمله اقدامات 
مهم این شهید بزرگوار می توان به تأسیس مدرسه 
علمی حقانی و حزب جمهوری اشاره کرد. وی با 
بیان اینکه هدف از تشکیل حکومت، تحقق عدالت 
به  عدالت  تأمین  سنگین  بار  داد:  توضیح  است، 
عهده قوه قضائیه می باشد که اقدامی دشوار است 

زیرا افرادی که منافعشان در بی عدالتی است در 
برابر این دستگاه می ایستند در این راستا نیاز است 
دستگاه قضا شجاع، با اقتدار و دارای استقالل باشد 
زیرا سه ضلع استقالل، اقتدار و سالمت است که 
می تواند جامعه را به عدالت برساند. بنی جمالی با 
اشاره به حجم زیاد پرونده ها در دادگاه ها با یادآوری 
اینکه حل بسیاری از این پرونده ها به دست قوه 
است،  ممکن  قوانین  اصالح  کمک  با  و  مقننه 
گفت: علت بخشی از زیاد بودن پرونده ها به عدم 
اطالع از مسائل حقوقی باز می گردد و بخش دیگر 
پرونده ها، مربوط به اداراتی است که قوه قضائیه را 
سنگر خود کرده اند و نیاز است که دستگاه قضا 
نسبت به آن ها هوشیار باشد. امام جمعه چادگان با 
انتقاد از عملکرد اداره منابع طبیعی و حجم شکایات 
این نهاد از مردم شهرستان اظهار کرد: بیش ترین 
شکایات شهرستان چادگان مربوط به منابع طبیعی 
مانند شکایت از دامدار، باغدار، کشاورز و... است و 
در این راستا از دستگاه قضا می خواهم با این تعداد 
از پرونده های مربوط به منابع طبیعی، فکری به 
حال مردم کند زیرا در مواردی اثبات شده است که 

حق با مردم است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا باید رئیس منابع 

طبیعی را الزام کند تا چند روز در هفته را میان 
مردم روستا و کشاورزان برود و آن ها را توجیه کند، 
خاطرنشان کرد: اگر این اقدام تاثیری نداشت منابع 
طبیعی شکایت خود را انجام دهد اما شاهدیم که 
در شهرستان چادگان چنین روندی طی نمی شود 
و مستقیماً به شکایت می پردازند. بنی جمالی یادآور 
شد: الزم است که قوانین اجرا شود اما در کنار آن 
نیاز است که مالحظاتی هم باشد یعنی ابتدا اقناع 
سازی و توجیه مردم اتفاق افتد و شکایت مرحله 

آخر باشد.
نماینده  سفر  به  اشاره  با  چادگان  جمعه  امام   
سفر  گفت:  چادگان  شهرستان  به  دولت  هیات 
رئیس جمهور سفر  نماینده  عنوان  به  نیرو  وزیر 
بود و مصوبات خوبی هم داشت. وی  با برکتی 
با اشاره به گالیه های جریان انقالبی از عملکرد 
مسئوالن در حضور وزیر نیرو گفت: نباید نیروهای 
انقالبی احساس ناامیدی کنند و فکر کنند نسبت 
به انقالبیون بی توجهی می شود، جوانان انقالبی 
برای اینکه این دولت روی کار بیاید زحمات زیادی 
دغدغه  می کنند  بیان  که  مواردی  و  کشیده اند 
شهرستان است نه منافع فردی، البته نیاز است که 

در نحوه بیان مطالبه باید دقت شود.

مدیـر روابـط عمومی مرکـز اورژانس و فوریت های پزشـکی اسـتان 
اصفهـان از فـوت یک مرد ۳۹ سـاله در سـد گلپایـگان، خبر داد.

عبـاس عابـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنا، اظهـار کـرد: حادثه 
غرق شـدگی در سـد گلپایـگان بـه مرکـز اورژانـس ۱۱۵ اصفهـان، 

شـد. گزارش 
وی افـزود: بالفاصلـه یـک واحـد امـدادی اورژانـس ۱۱۵ بـه محل 

حادثـه اعزام شـد.
مدیـر روابـط عمومی مرکـز اورژانس و فوریت های پزشـکی اسـتان 
اصفهـان خاطرنشـان کرد: متأسـفانه درپـی این حادثه یـک مرد ۳۹ 

سـاله جان خود را از دسـت داد.

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت:

 چهار هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال در سفر رییس جمهور
به شهرستان تیران و کرون اختصاص یافت

رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی کاشان:

ترخیص ۱۶ مسافر مسموم شده در کاشان
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

کشف محموله سی میلیاردی کیسه های برنج 
قاچاق در نایین

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

 غرق شدن یک مرد ۳۹ ساله
در سد گلپایگان

واکنش امام جمعه چادگان به گالیه مردم از عملکرد مسئوالن این شهرستان

نباید نیروهای انقالبی احساس ناامیدی کنند

رئیس دادگستری شهرستان اردستان گفت: با توجه به میانگین 
استان، صلح و سازش در دادگستری این شهرستان کم رنگ 
شده که باید زمینه ای فراهم شود تا این مهم در پرونده های 

مربوط به اختالف ها به حداکثر برسد.
علیرضا شعبانفر در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه این 
هفته اردستان به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: میزان 
ورودی پرونده ها به دادگستری اردستان طی یک سال گذشته 
حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و ۱۰ هزار پرونده وارد دستگاه 

قضایی شده است.
وی با بیان اینکه همچنان موضوع توهین در صدر بیشترین 
پرونده های ورودی دادگستری این شهرستان قرار دارد، افزود: 
موضوع سرقت که منشأ آن وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه 
است و همچنین مواد مخدر در رتبه های بعدی پرونده های 

قضایی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان اردستان با اشاره 
به سند تحول قضایی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند افزایش سرمایه اجتماعی هستیم و معتقدیم 
هیچ فاصله ای نباید بین مجموعه قضائی و مردم وجود داشته 

باشد. تالش همه اعضای دستگاه قضایی این است که مراجعه 
حضوری به دادگستری کمتر شود و یکی از راه های آن مراجعه 
مردم به دادرسی الکترونیک و پیگیری درخواست های خود 

است.
دادگستری  برای  انسانی  نیروی  جذب  به  اشاره  با  شعبانفر 
اردستان، افزود: با پیگیری های به عمل آمده ۱۷ نفر از افراد 
آزمون و گزینش، جذب  به صورت  واجد شرایط که همگی 
دادگستری اردستان شدند، به زودی مشغول فعالیت می شوند.

وی گفت: در یک سال گذشته با تالش همکاران ما در شورای 
حل اختالف دادگستری، حدود ۱۲۰ پرونده به صلح و سازش 
ختم شده که با توجه به میانگین استان، صلح و سازش در 
دادگستری اردستان کم رنگ شده و باید زمینه ای فراهم شود تا 
این مهم در پرونده های مربوط به اختالف ها به حداکثر برسد.

رئیس دادگستری شهرستان اردستان، خاطرنشان کرد: با توجه 
به موقعیت جغرافیایی اردستان که در محور ترانزیت شمال به 
جنوب کشور قرار دارد، شاهد افزایش کشفیات مواد مخدر و 
همچنین افراد معتاد در منطقه هستیم که با همکاری دیگر 
ارگان ها مراکز ترک اعتیاد در شهرستان راه اندازی شده است.

رئیس دادگستری اردستان:

صلح و سازش در دادگستری اردستان کم رنگ شده است
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The value of trade between 
Iran and Kazakhstan rose 29 
percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), the spokesman of 
Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA)
announced.
Ruhollah Latifi put the annual 
trade between the two coun-
tries at 729,000 tons valued 
at $265.2 million, with 71 
percent growth in terms of 
weight.
Iran’s export to Kazakhstan 
stood at 512,000 tons worth 
$187.2 million, with 11 per-
cent and 51 percent rise in 
value and weight, respective-
ly, and Kazakhstan’s export 
to Iran stood at 217,000 tons 
value at $78 million, with 
108 percent and 141 percent 
growth in value and weight, 
respectively, in the past year, 
the IRICA spokesman further 

stated.
He named agricultural, live-
stock and food products, 
construction materials, home 
appliances, oil products, elec-
tronic appliances, industrial 
machinery, bags, shoes and 
clothing, minerals and agri-
cultural machinery as the ma-
jor products Iran exported to 
Kazakhstan and basic goods, 
road tractors, and industrial 
machinery as the major items 
Iran imported from that coun-
try in the previous year.
Active economic diplomacy, 
trade development, strength-
ening of shipping lines and 
benefitting from railway ca-
pacities along with transit 
benefits can lead to the devel-
opment of economic and polit-
ical relations between the two 
countries, the official noted.
On Tuesday, Rahmatollah 
Khormali, the director-gener-

al of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO)’s office of 
Central Asia, Caucasus, and 
Russia, had said that Iran and 
Kazakhstan aim to reach the 
bilateral trade of $3 billion by 
the next three years.
He made the remarks referring 
to the recent trip of the pres-
ident of Kazakhstan to Iran in 
which nine cooperation MOUs 
were signed by the two sides.
“According to the goal set by 
the officials of Iran-Kazakh-
stan Joint Economic Com-
mittee in late February, the 
value of trade between the two 
countries will increase to $3 
billion in the next three years, 
and the export of technical and 
engineering services is seen in 
this goal. There is also scope 
for cooperation in the field of 
oil”, the official further stated.
Kazakhstan’s President Kass-
ym-Jomart Tokayev met Iran’s 

President Ebrahim Raisi in 
Tehran on Sunday, and nine 
MOUs were signed in the 
presence of the two presidents 
to expand cooperation in dif-
ferent areas between the two 
countries.
In the same day, Iran Cham-
ber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCI-
MA) hosted an Iran-Kazakh-
stan business forum.
The forum was attended by IC-
CIMA 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, ani-
mal 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 per-
cent of Kazakhstan’s exports 
to Iran are grains, of which 
$150 million is wheat export”, 
Sultanov further 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.

Iran-Kazakhstan annual trade rises 29%

Iran Court Orders 
U.S. to Pay $4bn in 
Compensation
A court in Iran on Thursday or-
dered the United States govern-
ment to pay over $4 billion to the 
families of Iranian nuclear scien-
tists who have been assassinated 
in targeted attacks in recent years.
The court mentioned the occu-
pying regime of Israel, saying 
the U.S. supported the “Zionist 
regime” in its “organized crime” 
against the victims.
The court branch, which is ded-
icated to the review of Iranian 
complaints against the U.S., sum-
moned 37 former American offi-
cials, including former Presidents 
Barack Obama and Donald Trump, 
as well as former Secretary of 
State Mike Pompeo, former Iran 
envoy Brian Hook and former Pen-
tagon chief Ashton Carter.

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

Iran Can Be a Sus-
tainable BRICS Part-
ner
President Ebrahim Raisi said Fri-
day Iran can be a “sustainable 
partner” connecting the BRICS 
group of nations to energy choke-
points and major markets around 
the globe given its unique geopo-
litical and geoeconomic position.
“We are ready to share all our 
capabilities and potentials, in-
cluding short and cheap trans-
portation and transit networks, 
the exceptional asset of trained 
manpower as well as significant 
scientific achievements to help 
BRICS realize its goals,” Raisi said 
in a televised speech at the BRICS 
Business Forum virtual summit at-
tended by the group’s top leaders.
He said the “new and diverse” 
challenges in the current inter-
connected world affect global 
friendship and peace. Raisi un-
derscored the need to boost in-
teraction among BRICS countries 
in the face of new crises such as 
the coronavirus pandemic, climate 
change and regional and interna-
tional conflicts.

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

Russia, Iran Work to 
Promote Ties to Stra-
tegic Level
Russian President Vladimir Putin 
will certainly visit Iran at some 
point, but the exact date of this 
visit is yet unknown, Kremlin 
spokesman Dmitry Peskov has 
told TASS.
“He will certainly go there over 
time, but exact dates are yet to 
be determined,” the news agency 
said, citing Peskov when asked to 
comment on the possibility of Pu-
tin visiting Iran and participating 
in an Astana format summit.
On Thursday, Iranian Foreign Min-
ister Hussein Amir-Abdollahian 
expressed hope that the Iran-Rus-
sia-Turkey summit will eventually 
convene in Tehran.

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

Iran ranks 22nd 
among world’s top 
shipping fleets: UNC-
TA D

United Nations Conference on 
Trade and Development (UNC-
TAD), in its latest maritime re-
port dubbed “Review of Maritime 
Transport 2021”, has put Iran in 
22nd place among the countries 
with the largest shipping fleet 
based on deadweight tonnage.
Based on the mentioned report, 
Iran’s ranking has not changed 
in 2021 compared to the previ-
ous year. The capacity of Iran’s 
shipping fleet is more than many 
industrialized countries such as 
France, Italy, Canada, and the 
Netherland. Saudi Arabia, Brazil, 
Sweden, Vietnam, Oman, Malay-
sia, Qatar, and Nigeria also have 
smaller shipping fleets than Iran.

Iran 22nd among 
world’s top ship-
ping fleets: UNC-
TAD
In its latest maritime report 
dubbed “Review of maritime 
transport 2021”, the United Na-
tions Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) put 
Iran in 22nd place among the 
countries with the largest ship-
ping fleet based on deadweight 
tonnage.
According to the report, Iran’s 
ranking has not changed in 2021 
compared to the previous year. 
The capacity of Iran’s shipping 
fleet is more than many industri-
alized countries such as France, 
Italy, Canada, and the Nether-
lands.

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

Source: UK mulling 
restoration of trade 
ties with Iran
A spokesperson for British Prime 
Minister Boris Johnson’s office 
revealed that the UK is weighing 
mechanisms to facilitate restora-
tion of trade ties with Iran.
The spokesperson, who spoke 
on condition of anonymity, told 
IRNA that the UK supports the 
development of trade relations 
with the Islamic Republic.
The official said the British com-
panies that do not have interests 
in the United States are not wor-
ried about the consequences 
of the backlash by Washington 
over the sanctions imposed on 
Iran, so they are increasingly ea-
ger to cooperate with Iran.

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

Old cinema screen-
ing nostalgic mov-
ies in Tehran
Amirieh is an old neighborhood 
located in the central part of the 
capital city of Tehran. Qazvin 
Square, known also as Qazvin 
Gate, situated in the southern 
part of Karegar Street, was once 
one of the entrance gates of Teh-
ran. 
Farrokh Cinema is one of the 
oldest movie theaters of the city 
located in the southeastern part 
of the square. It was established 
by Hossein Noor as a venue for 
theater performances in 1958. 
However, it was repurposed to 
function as a movie theater in 
1961.
The entrance of the cinema, 
which has remained in its orig-
inal form, is presently full of 
posters from 1980s and 1990s 
Iranian movies. Majid Malekian 
Nouri, whose father is among 
the oldest residents of Amirieh 
neighborhood, bought the cine-
ma in 2007. 
Speaking in an exclusive inter-
view with Iran Daily, Malekian 
said his father was very inter-
ested in watching movies, in a 
way that sometimes he stood in 
line at the cinema’s box office for 
hours. 

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

$156m allocated to 
patients with rare 
diseases
The Majlis (Iranian Parliament) 
has approved a total of 50 tril-
lion rials (about $156m) for the 
treatment of patients with rare 
diseases, Health Minister Bah-
ram Einollahi has stated.
In addition to the budget allo-
cated to these patients, all the 
treatment services are covered 
by this fund, and even medical 
items will be sent to their place 
of residence for easy access to 
medicine, he noted.

Over 95 percent of irrigation systems parts and 
equipment are produced inside the country, an offi-
cial with Iran’s Agriculture Ministry announced.
Making the remarks in a meeting to review the pro-
cess of documenting the plan of modern irrigation 
systems development, Fariborz Abbasi, the acting 
head of Water and Soil Department of the ministry, 
said that capable manufacturers of irrigation equip-
ment in the country, using new technologies, pro-
duce high quality and standard products.
The official also said that export permits will be is-
sued for those manufacturers of irrigation parts and 
equipment whose products are competitive in global 
markets.
According to Abbasi, who is also the project manag-
er of the Agriculture Ministry’s smart irrigation sys-
tems development program, so far 2.6 million hec-
tares of the country’s farmlands have been equipped 
with modern irrigation systems.
He has said that completing semi-finished agricul-
ture projects is the priority of his ministry in the 
current Iranian calendar year, and expanding the 
modern irrigation network across the country is of 
significant importance in this regard.
The deputy agriculture minister noted that the pro-
ject for implementing irrigation networks in the west 

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

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

Over 95% of irrigation parts, equipment domestically produced

 Managing director of Iranian Central 
Oil Fields Company (ICOFC) has said 

the company is tasked to implement 
a force major development project on 

central fields in order to add 10 mil-
lion cubic meters (mcm) per day to 
the country’s natural gas production 
capacity.
As reported by the ICOFC portal, Meh-
di Heidari said the necessary planning 
has been made in this regard and over 
70 percent of the mentioned capacity 
will be provided by developing Aghaz 
and Dalan fields.
Heidari mentioned some of the impor-
tant development measures that are 
going to be taken by his company in 
Aghaz and Dalan region, saying: “We 
are going to drill three new wells in 
Aghaz field and three other new wells 

in Dey field to increase the production 
by a total of seven million cubic me-
ters per day.”
Aghaz and Dalan fields are gas fields 
located in Qir and Karzin County in 
central Fars Province.
Iranian Central Oil Fields Company is 
one of the five oil and gas producing 
companies and the second producer 
of gas in Iran.
The company is developing offshore 
fields in Lorestan, Kordestan, Kerman-
shah, Markazi, Qom, Ilam, Khorasan, 
East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ar-
debil, Fars, Bushehr, Hormozgan, and 
Chaharmahal-Bakhtiari province

ICOFC to add 10 mcm/d to Iran’s natural gas production capacity
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 Brazil defeated Iran in straight sets 
(30-28, 25-23, 25-19) in Week 2 
of 2022 Volleyball Nations League 
(VNL) on Friday.
Amin Esmaeilnezhad scored 15 
points for Iran and Souza Ricardo 
Lucarelli seized 15 points for Brazil.

Iran are scheduled to face Canada on 
Saturday in Pool4.
All matches count towards the gen-
eral standings, which will determine 
the seven teams set to join hosts Italy 
at the Finals in Bologna from July 20 
through 24.

Iran fall 
short against 
Brazil in 
2022 VNL

Iran ranks 22nd 
among world’s top 
shipping fleets: 
UNCTAD

United Nations Conference on 
Trade and Development (UNC-
TAD), in its latest maritime 
report dubbed “Review of Mar-
itime Transport 2021”, has put 
Iran in 22nd place among the 
countries with the largest ship-
ping fleet based on deadweight 
tonnage.
Based on the mentioned report, 
Iran’s ranking has not changed 
in 2021 compared to the previ-
ous year. The capacity of Iran’s 
shipping fleet is more than 
many industrialized countries 
such as France, Italy, Canada, 
and the Netherland.
Saudi Arabia, Brazil, Sweden, 
Vietnam, Oman, Malaysia, Qa-
tar, and Nigeria also have small-
er shipping fleets than Iran.
The Islamic Republic currently 
has 246 vessels carrying the 
national flag and eight foreign 
flag vessels with a total capac-
ity of 19,251,146 tons. The total 
capacity of the Iranian shipping 
fleet has increased by 5.5 per-
cent in 2021, according to the 
said report.
The data indicates that the Ira-
nian shipping fleet accounts for 
0.91 percent of the world’s total 
shipping capacity.
UNCTAD has put the total num-
ber of the world’s commercial 
ships, including tankers, con-
tainer ships, and bulk carriers at 
the end of 2021 at 99,800.
The total capacity of the men-
tioned ships is estimated at 
2,134,640,000 tons in 2021, 
which has increased by three 
percent over the previous year. 
In 2020, the cargo capacity of 
the world’s shipping fleet was 
estimated at 2,071,638,000 
tons.
According to UNCTAD, Greece 
has the largest shipping fleet in 
the world in terms of cargo ca-
pacity. The total cargo capacity 
of the Greek fleet is 373,417,000 
tons. The total number of Greek 
ships is estimated at 4,705.
IRISL records the highest an-
nual revenue generation
As Iran’s flag carrier, the Islam-
ic Republic of Iran Shipping 
Lines (IRISL) has recorded its 
highest annual income in the 
previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20) de-
spite the pandemic and the U.S. 
sanctions, earning $1.5 billion.
According to IRISL Managing 
Director Mohammadreza Mo-
dares Khiabani, although the 
Iranian shipping fleet has been 
facing serious restrictions for 
accessing major ports around 
the world due to the COVID-19 
pandemic and also the U.S. 
sanctions over the past two 
years, great achievements have 
been made in this area.
Emphasizing the important role 
of the IRISL in maintaining 
and prosperity of the country’s 
economy, Modares Khiabani 
said: “In spite of all issues and 
problems, the IRISL will contin-
ue its great work relying on the 
redoubled efforts and empathy 
of the group’s employees at sea 
and on land.”

The Statistical Center of Iran (SCI) has 
put the average inflation rate in the 
twelve-month period ended on June 
21, which marks the end of the third 
Iranian calendar month Khordad, at 
39.4 percent, rising 0.7 percent from 
the figure for the twelve-month ended 
to the second month.
The center put the country’s point-to-
point inflation rate at 52.5 percent in 
the third month, which means fami-
lies have paid an average of 52.5 per-
cent more for purchasing the same 
package of commodities and services 
in that month, compared to the same 
month in the preceding year.
The inflation rate was 51.4 percent 
for the urban households, rising 12.2 
percent from the previous month, and 
58.2 percent for the rural households, 
increasing 18.1 percent from the pre-
vious month.
The Statistical Center of Iran has 
put the average inflation rate in the 
twelve-month period ended on March 
20, which marks the end of the past 
Iranian calendar year 1400, at 40.2 

percent.
The center put the country’s point-to-
point inflation rate at 34.7 percent in 
the last month of the past year, which 
means families have paid an average 
of 34.7 percent more for purchasing 
the same package of commodities 
and services in that month, compared 
to the same month in the preceding 
year.
The inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20 was 39.7 
percent for the urban households, 
and 42.8 percent for the rural house-
holds.
The point-to-point inflation rate was 
reported to be 34.5 percent for the ur-
ban households and 35.8 percent for 
the rural ones, according to the SCI.
The Statistical Center of Iran had put 
the inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20, 2021 (the 
end of the Iranian calendar year 1399) 
at 36.4 percent, rising 2.2 percent 
from the figure for the twelve-month 
period ended on the last day of the 
preceding year.

Inflation rate up 0.7%

Head of National Iranian Tanker Com-
pany (NITC) has said the amount of oil 
and petroleum products transported 
by the company’s fleet has doubled 
over the past seven months, Mehr 
News Agency reported.
Presenting a report on NITC’s per-
formance in the new management 
period, Hossein Shiva underlined re-
solving human resource challenges, 
development and modernization of the 
fleet, focusing on the use of domestic 
products and equipment, and increas-
ing the transportation of oil and petro-

leum products as some of the major 
achievements of the company under 
his management.
Shiva made the remarks on the side-
line of a visit to Kharg Island on the 
occasion of the international “Day of 
the Seafarer”, adding: “Good meas-
ures will be taken to improve the liveli-
hood of the company’s employees and 
seafarers.”
The performance of the National Ira-
nian Tanker Company and the round-
the-clock efforts of the sailors of the 
company’s fleet in transporting oil and 

oil products have been at the center of 
attention of the country’s authorities 
over the past few months, as it has 
also been appreciated by Oil Minister 
Javad Oji and other members of the 
cabinet.
Back in March, Oji praised the per-
formance of National Iranian Tanker 
Company Head Hossein Shiva in a 
cabinet meeting.
The minister admired the actions and 
performance of the NITC in supporting 
and helping to continue the export of 
oil and oil products.

Iran has delivered a new shipment of nearly two million bar-
rels of crude oil to China’s southern Zhanjiang port over the 
past week, Reuters reported, citing shipment tracking sourc-
es.
According to shipping tracking specialist Vortexa Analytics, 
the 260,000-ton cargo, carried by vessel Dorena which is 
owned by the National Iranian Tanker Company (NITC) is said 
to be destined for state reserves. 
The arrival of the new shipment indicates that Iranian crude 

oil exports to China have been continuing in large volumes 
despite claims that increased Russian supply of crude to Chi-
na has affected Iranian shipments.
The said cargo would be the fourth such shipment designated 
for state reserves since last December.
While China has been making sporadic official imports of Ira-
nian oil, its private refineries over the past two years have 
also been buying large amounts of Iranian oil despite the 
United States’ sanctions on the country’s oil exports.

China continues to import Iranian oil, shipping in new 2m-barrel cargo

Shipping of oil
petroleum products doubled in 7 months

Everything You Need to Know About Postpartum Depression:

Symptoms, Treatments, and finding help
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/depression/postpartum-depression?utm_source=ReadNext#finding-support

What is postpartum depression?
Postpartum or perinatal depression is 
a form of depression that occurs fol-
lowing the birth of a baby. It’s a rela-
tively common but serious medical 
condition, affecting up to 1 in 7 new 
mothers after birth.
Postpartum depression can make you 
feel empty, emotionless, and sad. It 
can cause changes in mood, exhaus-
tion, and a general sense of hopeless-
ness for a long time after birth.
People should not take postpartum 
depression lightly. It’s a serious dis-
order, but various treatment programs 
can help people overcome it. If you’re 
experiencing postpartum depression, 
you need to know that you’re not alone 
and that you can recover.
Postpartum depression can affect 
people of all gender and sexual iden-
tities and all types of parents and their 
partners, be they birth, surrogate, or 
adoptive..
What are the symptoms of postpar-
tum depression?
Many people feel sad, empty, moody, 
or fatigued within a few days of giving 
birth — a condition nicknamed “baby 
blues.” But postpartum depression 
goes well beyond that, lasting for 
weeks after you give birth. Its symp-
toms can be severe and interfere with 
your ability to function.
Symptoms of postpartum depression 

can vary from person to person and 
even from day to day. While symptoms 
can develop anytime after childbirth, 
they often start within 1 to 3 weeks af-
ter having a baby.
Postpartum depression can make you 
feel disconnected from your baby. You 
may feel as though you don’t love your 
baby. These feelings are not your fault.
Other indicationsTrusted Source of 
postpartum depression include:
• feeling sad or crying a lot
• feeling overwhelmed
• having thoughts of hurting the baby 
or yourself
• not having an interest in the baby
• having no energy or motivation
• feeling worthless, guilty, or like you 
are a bad parent
• sleeping too much or too little
• change in relationship with food
• feeling anxious
• having chronic headaches, aches, 
pains, or stomach problems
But postpartum depression doesn’t 
mean you’re a bad parent, and it’s not 
your fault. If you notice symptoms, 
you need to tell a healthcare profes-
sional and seek treatment to feel better.
Treatment for postpartum depression
If you have symptoms of postpar-
tum depression, you should contact 
a healthcare professional as soon as 
possible to start treatment.
Treatment for postpartum depression 

can include medication, certain forms 
of therapy, and support groups. Typi-
cally, a combination of medication and 
therapy is the most effective treatment.
Medications for postpartum depres-
sion
The most common type of medication 
for postpartum depression is antide-
pressants. These drugs can help re-
lieve many of the symptoms of depres-
sion, but they take time — typically 6 
to 8 weeks — to start working fully.
In some cases, you may need to try 
a few medications before finding one 
that works and has manageable side 
effects.
All antidepressants can cause side 
effects, which may vary in severity. 
Side effects from antidepressants can 
include feelings of agitation or anxie-
ty, digestive issues, and headaches, 
among others.
Hormone therapy
After delivering a baby, levels of the 
sex hormones estrogen and proges-
terone drop dramatically.
Researchers theorize that this sudden 
change in hormones may play a role 
in people developing postpartum de-
pression. For these reasons, hormone 
therapy may play a role in managing 
postpartum depression.
Side effects of hormone therapy with 
estrogen may include:
• weight changes

• nausea and vomiting
• abdominal cramps
• migraine and headaches
• changes in vaginal discharge
• hair loss
• high blood pressure
• edema
• enlargement of uterine fibroids
• vaginal yeast infections
Therapy
Studies have found that a specific type 
of therapy called cognitive behavioral 
therapy (CBT) can significantly im-
proveTrusted Source post-
partum depression symp-
toms. In people with 
postpartum depres-
sion, studies 
s h o w 
t h a t 
C B T 

alongside medication reduces symp-
toms more effectively than medication 
or other therapies alone.
Natural remedies
Postpartum depression is a serious 
and debilitating condition, and you 
should not attempt to treat it without a 
healthcare professional’s input.
But at-home practices like eating a 
healthy diet, regularly engaging in 
gentle exercise, practicing meditation 
or yoga, and spending time in nature 
may helpTrusted Source you feel bet-

ter, especially when used alongside 
traditional treatments like medi-

cation and therapy.
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اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
لوازم خانگی اصفهان گفت: با توجه 
به شرایط اقتصادی، تورم و افزایش 
قیمت ها، استقبال خریداران کاهش 
چشمگیری داشته و این بازار در رکود 
فرو رفته است، در حال حاضر کمتر 
کسی خریدی انجام می دهد مگر آنکه 

برای جهیزیه یا موارد ضروری باشد.
در مدت اخیر سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( از 
صدور مجوز افزایش قیمت لوازم 
خانگی خبر داد و قرار شد افزایش ۱۵ 
درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ 
درصدی برای یخچال، یخچال فریزر 
و ماشین لباسشویی و ظرفشویی 
لحاظ شود. به گفته او، قیمت های 

جدید از اول تیر ماه اجرایی می شود.
خرید و فروش لوازم خانگی در بازار 
تقریبًا به صفر رسیده است. دیگر نه 
کاالهای قاچاق ارزان قیمت خریداری 
دارند و نه محصوالت ایرانی، حتی 
کسانی که قصد خرید کاالهای به روز 
قاچاق را داشتند فعاًل دست از خرید 

کشیده اند.
• رکود در بازار لوازم خانگی 

حاکم است
محمدجواد روغنی در خصوص آخرین 
وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: 
افزایش قیمت تقریباً از سه ماه قبل آغاز 
شده بود و اکنون به طور رسمی تائید 
شد. اوایل امسال درخواست افزایش 
قیمت ها داده شده بود و از همان زمان 
نیز کم وبیش بین ۱۰ تا ۲۵ درصد 
افزایش قیمت در انواع لوازم خانگی 
آغاز شد و اکنون به طوررسمی به 

تصویب رسید.
اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
لوازم خانگی اصفهان افزود: با توجه 
به شرایط اقتصادی، تورم و افزایش 
قیمت ها، استقبال خریداران کاهش 
چشمگیری داشته و این بازار در رکود 
فرو رفته است، در حال حاضر کمتر 
کسی خریدی انجام می دهد مگر آنکه 

برای جهیزیه یا موارد ضروری باشد.

وی بیان کرد: یکی از مهم ترین دالیل 
برای افزایش قیمت ها، حذف ارز 
دولتی و جایگزینی ارز نیمایی برای 
واردات مواد اولیه است، زیرا از زمانی 
که مواد اولیه با ارز چند برابری وارد 
می شود، بر قیمت نهایی تولیدات 
هم تأثیر خواهند گذاشت. همچنین 
توقف واردات باعث شکل گرفتن 
چنین وضعیتی شده است، چراکه با 
وارد نشدن محصوالت لوازم خانگی، 
انحصار به دست محصوالت ایرانی 
افتاده است و در بازار بدون رقیب در 

هر قیمتی تعیین می شود.
روغنی در خصوص میزان تمایل مردم 
به خرید کاالی ایرانی توضیح داد: 
خرید کاالی ایرانی به دلیل خدمات 
پس از فروش و کیفیت قابل قبولی که 
بسیاری از آن ها دارد، مورد استقبال 
قرار می گیرد. اگر افرادی عالقه مند 
به خرید کاالی خارجی هستند، باید 
توجه داشته باشند که به دلیل توقف 
واردات که از سال ۹۶ آغاز و تاکنون 
هم ادامه داشته است، اجناس خارجی 
موجود در بازار، یا به طور غیررسمی 
وارد کشور شده است یا قبل از 

ممنوعیت وارد شده اند.
وی متذکر شد: بر این اساس جنس 
خارجی اگر به طور قاچاق وارد شده 
باشد، معمواًل قابل اعتماد نیست و 
در صورت تمایل هم بهتر است افراد 
از فروشگاه های معتبر خریداری کنند.

• کد شناسه کاال راهی برای 
شناسایی محصوالت قاچاق

همچنین علیرضا قندی نایب رئیس 
اتحادیه صنف فروشنگان و تعمیر 
کنندگان لوازم خانگی استان اصفهان 
اذعان داشت: چند ماهی است که 
بر روی کاالهای ساخت داخل به 
خصوص لوازم خانگی، کد شناسه 
کاال درج می شود که فایده آن، مبارزه 
با قاچاق، ارزیابی کیفیت کاال و ردیابی 

مسیر کارخانه تا مصرف کننده است.
وی افزود: با توجه به اینکه این 
کدگذاری چند ماهی است آغاز شده، 

مسلم است که برخی از کاالهای 
مشابه که قبل از این طرح، به بازار 
آمده اند، فاقد کد شناسه بوده اند که 
شرکت های تولیدکننده می توانند 
بدون نگرانی نسبت به کدگذاری این 

کاالها اقدام کنند.
• بازار لوازم خانگی تحمل 

افزایش قیمت را ندارد
چند روز پیش هم عباس هاشمی 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران از درخواست افزایش قیمت 
لوازم خانگی به سازمان حمایت خبر 
داده و گفته بود که بازار کشش افزایش 
قیمت ندارد و تولیدکنندگان هم از 
افزایش قیمت استقبال نمی کنند، 
اما باید توان ادامه فعالیت هم داشته 

باشند.
وی با بیان اینکه تغییر قیمت لوازم 
خانگی ابالغ نشده است، افزود: به 
صورت شفاهی در مورد تعدیل قیمت 
صحبت کردیم اما هنوز روی عددی 

توافق نکرده ایم.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران در مورد تغییر قیمت لوازم 
خانگی گفت: با توجه به افزایش 
قیمت نهاده های تولید، دستمزد و 
هزینه های جانبی دیگر، تعدیل قیمت 

لوازم خانگی اجتناب ناپذیر است. البته 
تولیدکنندگان راضی به افزایش قیمت 
نیستند اما در حال حاضر تولید به مرحله 
ضرر رسیده است بنابراین چاره ای جز 

تعدیل قیمت نداریم.
• افزایش قیمت لوازم خانگی 
غیر کارشناسانه تنها ضرر 

است
هاشمی در خصوص افزایش ۱۰ تا 
۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی، بیان 
کرد: به صورت شفاهی صحبت هایی 
در این مورد با ما شده اما هنوز هیچ 
توافقی نکرده ایم و هیچ چیزی به 

صورت رسمی ابالغ نشده است.
وی تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان 
بـر اسـاس مسـتندات و مـدارک 
تعدیـل قیمت هـا را دنبـال می کنند 
و معتقدنـد بهتـر اسـت در دو مرحله 
افزایـش قیمـت صـورت گیـرد تـا 

شـوکی بـه بـازار وارد نشـود.
دبیرکل انجمن صنایـع لوازم خانگی 
ایـران گفـت: مسـئوالن ذیربـط از 
وزارت صمـت تا سـتاد تنظیـم بازار 
بایـد بـر اسـاس کار کارشناسـی، 
تصمیم بگیرند. قیمت لـوازم خانگی 
کاال به کاال فـرق می کنـد، بنابراین 
بـدون کار کارشناسـی و بـه صورت 

دسـتوری نمی توان بازار را اداره کرد.
فروشـندگان لـوازم خانگـی علـت 
عقب نشـینی خریداران را سـه عامل 
می داننـد، عامل نخسـت به نوسـان 
قیمـت دالر بازمی گردد کـه خرید و 
فروش بسـیاری از کاالهـا را متوقف 

کـرد.
انتظار برای به نتیجه رسیدن برجام 
و مذاکرات وین نیز از دیگر عوامل 
تأثیرگذار بر بازار به حساب می آید. 
تورم عمومی حاکم بر اقتصاد ایران و 
افزایش قیمت محصوالت مختلف 

نیز بر این بازار بی تأثیر نخواهد بود.
در ایـن روزهـا آنچـه به طـور خاص 
بازار لـوازم خانگی را متأثر می سـازد 
به دخالـت برخی از برندهـای بزرگ 
در بـازار هـم مربـوط می شـود، 
آن طـور که فعـاالن بـازار می گویند، 
پشـت پرده افزایـش غیررسـمی 
قیمـت لـوازم خانگـی بـه رفتـار 
سـوء برخـی کارخانه هـا مربـوط 
می شـود. در واقـع ایـن کارخانه هـا 
بـا نگه داشـتن کاال در انبارهای خود 
عرضـه را در بازار کاهـش داده اند، در 
چنیـن شـرایطی ترجیـح متقاضیان 
هـم فعـاًل عقب نشـینی از خریـد 

اسـت.
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جمعی از کارشناسان بخش مشترکین و فناوری اطالعات 
شرکت های آب و فاضالب یزد و کاشان از روند فعالیت 
سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان 

بازدید کردند.
در جریان این بازدید ۱۵ نفر از کارشناسان آبفای یزد و 
کاشان با زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و فرایند 

هوشمندسازی سامانه ۱۵۲۲ آشنا شدند.
مدیر دفتر سامانه خدمات غیر حضوری سامانه ۱۵۲۲ آبفای 
استان اصفهان در جریان این بازدیدگفت: پس از هوشمند 
سازی سامانه ۱۵۲۲ مردم بدون محدودیت زمانی و مکانی 
خدمات ۲3 گانه آبفای استان اصفهان را سریع، آسان و بی 

وقفه دریافت می کنند.
روح اهلل سعیدی افزود: روزانه در حدود دو هزار تماس با 
سامانه ۱۵۲۲ گرفته می شود که پس از ثبت درخواست ها، 
پاسخ الزم برای متقاضیان ارسال و روند درخواست آن ها تا 

رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می شود.
مدیر دفتر سامانه خدمات غیر حضوری سامانه ۱۵۲۲ 
آبفای استان اصفهان به سایر روش های ارائه خدمات غیر 
حضوری آبفا به متقاضیان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: 
مشترکین می توانند خدمات ۲3 گانه شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان را عالوه بر سامانه ۱۵۲۲ از طریق میز 
www. خدمت الکترونیک پرتال شرکت به نشانی

abfaesfahan.ir، اپلیکیشن همراه آبفا، دفاتر پیشخوان 
دولت، کد دستوری # ۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵* و آبفا رمزینه 

)QR-CODE( به صورت سریع و آسان دریافت کنند.
واگذاری انشعاب آب و فاضالب، تغییر کاربری انشعاب آب، 
پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات 
مشترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد واحد مسکونی 
مشترکین آب و فاضالب، تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب 
آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک، تغییر مکان، آزمایش، 
تعویض کنتور آب، نصب سیفون اضافی فاضالب، قطع 
موقت و وصل انشعاب آب، جمع آوری یا ادغام انشعاب آب، 
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست 
بررسی صورت حساب مشترکین آب و فاضالب، اعالم 
کارکرد کنتور آب، مشاهده سوابق صورت حساب ها و 
پرداختی های مشترکین آب و فاضالب، فروش آب تانکری، 
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگی به 
پیشنهادات حوزه آب و فاضالب و درخواست لوازم کاهنده 
مصرف آب، عناوین ۲3 خدمتی است که مردم می توانند به 
صورت غیرحضوری از آبفای استان اصفهان دریافت کنند.

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان 
گفـت: در یـک سـال گذشـته ۱۱۲ میلیـون 
و ۹۷۷ هـزار متر مربـع از اراضی ملی اسـتان 
رفـع تصـرف و در این مـدت حدود سـه هزار 
و 3۰۰ متـر از حریم رودخانه های اسـتان ودر 
۴۶ پرونده تصرف عدوانی بیـش از ۵33 هزار 

متر زمیـن به نفـع منابـع طبیعی آزاد شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، حجت االسـالم اسـداهلل 
جعفـری در نشسـت خبـری بـه مناسـبت 
هفته قـوه قضاییـه در سـالن شـهید توالیی 
دادگسـتری اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن 
هفته با شـعار »قـوه قضاییه در مسـیر تحول 
و خدمـت بـه مـردم« برنامه هـای ویـژه ای 

خواهیـم داشـت.
وی با اشـاره بـه ۱۰ محور کلـی برنامه جامع 
تحولـی و تعالـی دسـتگاه قضایـی، افـزود: 

پیشـگیری از وقوع جرم، دعوا و آسـیب های 
اجتماعی مانند سرقت، کالهبرداری، دزدی، 
جرائـم علیـه اشـخاص، تصادفـات، دعاوی 
خانوادگـی و جرائـم اخـالق، احیـای حقوق 
عامـه، گسـترش عـدل و آزادی مشـروع، 
نظارت بـر حسـن اجـرای قوانین و کسـانی 
که بـا دسـتگاه قضایـی مرتبط هسـتند، اخذ 
تصمیم و توسـعه اقدامـات حمایتـی در امور 
حسـبی، از جملـه محورهـای ابالغی سـال 

جاری اسـت.
رئیس کل دادگستری اسـتان اصفهان ادامه 
داد: همچنیـن سـرعت و دقـت در کشـف 
جـرم، توسـعه صلـح و سـازش، رسـیدگی 
بـه پرونده هـای قضایـی و کاهـش ورودی 
پرونده هـا و کاهـش زمـان رسـیدگی و 
کاهـش پرونده هـای معـوق و اتقـان آرا، 

تسـریع در اجـرای احـکام مدنـی و کیفری، 
اصـالح مجرمـان، کاهش جمعیـت کیفری 
زندان هـا و افزایـش ۵۰ درصـدی اشـتغال 
زندانیـان، تدویـن برنامـه جامـع بـرای رفع 
اطاله دادرسـی بـه ویژه شـعبی که بـا تراکم 
پرونـده مواجـه هسـتند، از دیمـر محورهای 

ابالغـی سـال جـاری اسـت.
وی با اشـاره بـه ورود قریـب یـک میلیون و 
۵۶۴ هزار پرونده از اول تیرماه سـال گذشـته 
تا اول تیر امسـال به دسـتگاه قضایی استان، 
اضافه کـرد: از این تعداد یک میلیـون و ۴3۲ 
هزار پرونده مختومه شـده اسـت و همچنین 
بیـش از ۹۲۱ هـزار پرونـده بـر اثر وقـوع به 
دسـتگاه قضایی وارد و مختومه شـده اسـت.

حجت االسـالم جعفـری اظهـار کـرد: در 
اجـرای احـکام مدنی در یک سـال گذشـته 

۶۷ هـزار و ۶۶۲ مـورد بـه شـعب اجـرای 
احکام وارد شـده و ۶۷ هزار و ۱3۷ رسـیدگی 

و مختومـه شـد.
وی ادامـه داد: 3۴۴ شـعبه حـل اختـالف 
استان در یکسـال گذشـته 3۲۴ هزار پرونده 
را بررسـی و 3۲۵ هـزار پرونـده در این مدت 

خاتمـه یافت.
وی اضافـه کـرد: در یک سـال گذشـته جرم 
سـرقت با ۹۵ هزار پرونـده، ۱۵ درصد جرائم 
را به عنوان بیشـترین پرونده های کیفری به 
خـود اختصـاص داده اسـت و در پرونده های 
حقوقـی بحـث مطالبه خسـارت بـا ۶۲ هزار 
فقره و ۱۵ درصـد فراوانی بیشـترین تعداد را 

به خـود اختصاص داده اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان 
اظهار کـرد: همچنین در یک سـال گذشـته 

۹۸ درصـد از اراضـی ملی و دولتی بر اسـاس 
قانـون خدمتـکار )کاداسـتر( تعیین حد شـد، 
۱۰۵ واحـد تولیدی پـس از بررسـی کارگروه 
اقتصاد مقاومتی دسـتگاه قضایی استان احیا 
و سـه هزار ۲3۰ کارگر به کار خود بازگشتند.

حجت االسـالم جعفـری تصریـح کـرد: 
۴3 فقـره پرونـده مفسـدان اقتصـادی مهم 
در یـک سـال گذشـته شـامل موضوعـات 
کاله بـرداری شـبکه های منتهی بـه اخالل 
در نظـام بانکـی، تخلـف از تعهـدات ارضی، 
عـدم ارائه برگـه گمرکـی، ارائه اسـناد جعلی 
به بانک هـا، دریافـت ارز دولتی و فـروش آن 
در بازار آزاد، اخالل در بـازار اقتصادی، قاچاق 
سـوخت، حامل هـای انـرژی و سـهمیه آرد 
یارانه ای به دسـتگاه قضایی اسـتان وارد شد.

وی افـزود: در این مدت ۴۴ پرونده مفسـدان 

اقتصـادی رسـیدگی و مختومـه شـد، یعنی 
عـالوه بـر ۴3 پرونـده سـال جـاری، یـک 
پرونـده از سـال گذشـته نیـز مختومه شـد و 
دسـتگاه قضایـی اسـتان در رابطـه با فسـاد 

اقتصـادی و اداری هیـچ کوتـاه نمی آیـد.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان با 
بیان اینکه اطاله دادرسـی ابرچالش دسـتگاه 
قضایـی اسـت، افـزود: برنامه هایـی بـرای 
کاهـش آن داریـم ولـی برخـی پرونده ها به 
دلیـل حبـس ابـد، زنـدان طوالنـی مـدت، 
مهریه هـای سـنگین و... تـا پایـان مـدت 
اجـرای احـکام پرونـده اطالـه پیـدا می کند.

وی اظهـار کـرد: متأسـفانه اصفهـان در 
حوزه های مختلف اسـتانی برخوردار شناخته 
می شـود در حالی که در برخی شـاخص های 
قضایـی اسـتان، هـم ردیـف یـا پایین تـر از 

اسـتان های محـروم قـرار داریـم.
حجـت االسـالم جعفـری بـه حضـور غیـر 
رسـمی رئیس قـوه قضائیـه و معاونـان وی 
در اسـتان اصفهان اشـاره کردو افـزود: پیش 
از ایـن بـا 3۵ درصـد کمبود شـعب بـه دلیل 
کمبود نیـروی قضایی، کمبود نیـروی اداری 
و کمبـود مـکان الزم مواجه بودیـم کم پس 
از ایـن بازدیـد و بیـان مشـکالت بـا دسـتور 
رییس قـوه و معاونان قرار شـد تا پایان سـال 
بخش عمده ای از مشـکالت نیروی انسـانی 

حل شـود.
وی اضافه کـرد: خیرین اسـتان اصفهان نیز 
در مـاه رمضـان سـال جـاری با جمـع آوری 
۵۰ میلیارد تومان و زمینه آزادی 3۴۰ معسـر 
مالی را فراهـم کردند و جایگاه نخسـت را در 

این زمینـه به خـود اختصـاص دادند.

به میزبانی آبفای اصفهان انجام گرفت؛

بازدید کارشناسان آبفای یزد و 
کاشان از سامانه 1522

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت:

حدود 112 میلیون و ۹۷۷ هزار متر مربع از اراضی ملی اصفهان رفع تصرف شد

عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:

بازار لوازم خانگی توانی برای افزایش قیمت ندارد

به گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری مـوج اصفهـان، مجیـد عرفان منش در 
جمع اصحـاب رسـانه با بیـان اینکـه در گذشـته اصفهـان باغ شـهر بوده 
ولـی متاسـفانه در ۵۰ سـال اخیـر دچـار تغییراتی شـده اسـت، گفـت: در 
گذشـته حاشـیه زاینده رود پر از بیشـه زار و مرغزار بود و اکنون به ساختمان 

تبدیل شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینکه شـهر اصفهان را روی بهترین خاک که می توانسـت 
بـرای توسـعه فضـای سـبز اسـتفاده شـود، ساختمان سـازی انجام شـد، 
افـزود: ولـی در حـال حاضـر در بدتریـن زمین هـا و خاک ها فضای سـبز 

انجـام می گـردد.
این مقام مسـئول بـا بیـان اینکه سـال گذشـته مراسـم درختـکاری را به 
پویـش درخت بانـی تبدیل کردیـم، گفت: امـا در حـال حاضر اصفهـان از 
باغبانـی بـه درخت بانـی رسـیده ایم و مراقب خوبـی برای محیط زیسـت 

نبودیم و بایـد برای حفـظ درختان و سـبزینگی شـهر تـالش کنیم.
عرفان منـش ادامـه داد: بـه علت تنش آبی طی ۱۰ سـال گذشـته ریشـه 
بعضـی درختـان ضعیف و مشـکالتی در ایـن زمینه بـه وجود آمده اسـت.

مدیرعامل سـازمان پارک هـا و فضای سـبز شـهرداری اصفهان با اشـاره 
به اجـرای پویش خانه سـبز در اصفهـان بیان داشـت: این پویـش با هدف 
معرفـی ویژگی هـا و مشـخصات گیاهـان آپارتمانـی بـه شـهروندان اجرا 

شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه روش هـای متعـددی بـرای آبیـاری فضـای سـبز در 
اصفهـان اسـتفاده می شـود، گفـت: از مجموعه ۶ هـزار هکتـاری فضای 
سـبز در اصفهان ۴ هـزار هکتـار در اختیـار شـهرداری و ۲ هـزار هکتار در 

اختیـار پادگان هـا و دانشـگاه ها اسـت.
عرفـان منـش اضافـه کـرد: ۶۰ درصـد عرصه های تحـت آبیـاری تحت 
فشـار و مدیریت شـده هسـتند و شـهر کامـاًل تحت پوشـش انتقـال آب 
اسـت، اما در خیابان های قدیمی شـهر اصفهـان آبیاری به شـیوه غرقابی 

می باشـد. 
مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضای سـبز شـهرداری اصفهـان گفت: 
براسـاس مدل آبی کـه نیاز آبـی را احصـا می کند هر سـال بـه ۶۰ میلیون 
متـر مکعـب آب بـرای حفـظ فضـای سـبز نیـاز دارد و در حال حاضـر در 
بهترین شـرایط حـدود ۲۵ میلیـون متـر مکعب آب بـرای آبیـاری فضای 

سـبز داریم.
 وی افزود: طی سـال های ۸۵ تا ۸۶ اصفهان تنها شـهری در کشـور است 
که شـهرداری آن برای آبیاری فضای سـبز پسـاب خریداری کرد و این در 

حالی اسـت که هیچ حقی از آب زاینـده رود را برای آبیـاری ندارد.
عرفان منش با بیـان اینکه آبیـاری ۶۰ درصد فضای سـبز شـهر مدیریت 
شـده اسـت، اظهار داشـت: در اسـتان اصفهان حـدود 3۰ هـزار حلقه چاه 
دارد که شـهرداری اصفهان کمتـر از ۹۰ حلقه چاه فعـال دارد که با کاهش 

شـدید خروجی مواجه اسـت.
مدیرعامل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری اصفهـان گفت: در 
سـال گذشـته بیـش از ۶۰۰ هکتار چمـن در اصفهـان وجود داشـته که در 

حـال حاضر این مقـدار به کمتـر از ۴۰۰ هکتار رسـیده اسـت.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان بیان کرد: برای آبیاری فضای سبزکالنشهر 
اصفهان در هر سال به ۶۰ میلیون متر مکعب آب نیاز 
است که در بهترین شرایط این رقم به ۲۴ تا ۲۵ میلیون 

متر مکعب می رسد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اعالم کرد:

 آبیاری فضای سبز ساالنه نیازمند
۶۰ میلیون مترمکعب آب

خبر ویژه

اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه سـه 
میلیـون واحـد صنفی در کشـور مـا وجود 
دارد گفـت: اصنـاف نقـش مهمـی در 
بـرآورده کـردن نیازمندی هـای مختلـف 

جامعـه بـر عهـده دارنـد.
به گـزارش ایراسـین، سـیدرضا مرتضوی 
در همایـش بزرگداشـت روز ملـی اصناف 
در سـالن اجتماعات اتاق اصناف اصفهان 
افزود: در صورتی کـه بخواهیم در تراز یک 
تمدن عظیم اسـالمی حرکت کنیـم، باید 
تجلـی از ایـن تمـدن جـزو اولویت هـای 

امروز اسـتان قـرار گیرد.
وی ادامه داد: توسـعه و پیشـرفت در حوزه 
فناوری هـای نویـن و نـگاه راهبـردی 
بـه مقولـه گردشـگری در اولویـت امروز 

اسـتان قـرار دارد.
داشـت:  اظهـار  اصفهـان  اسـتاندار 
توانمندسـازی و کارآمـد کـردن صنـوف 
مختلـف، یکـی از جلوه های اصلـی برای 
به روزرسـانی و نشـان دادن تجلـی ایـن 

تمـدن اسـت.
وی اضافـه کـرد: بـرای اینکـه در زمینـه 
توسـعه حوزه کسـب و کار و ارائه خدمات 
از دنیـا عقب نمانیـم، باید ابزار جدیـد را در 
حوزه صنـوف مختلف بکارگیـری کنیم و 
در ارائـه آموزش های حرفـه ای از ابراز روز 

بـرای خدمـت به صنـوف تـالش کنیم.
مرتضـوی خاطرنشـان کـرد: بخشـی از 
ابـزار روز مبتنـی بـر کارهـای شـبکه ای 
و توسـعه هایی کـه در قالـب تعریـف 
برنامه های شـبکه ای بین صنوف مختلف 
اتفـاق بیفتد تـا هزینه هـا را کاهـش دهند 
و کارهـای آموزشـی مشـترک بیشـتری 
انجام دهنـد و کارهای خوشـه ای دیگری 
کـه می توانـد بـه یـک صنف کمـک کند 
تا رو بـه تعالـی و جلـو حرکت کنـد و تنها 

بـه بازارهـای داخلـی محدود نشـود.
وی بیـان کـرد: شـکل گیـری نـگاه 
شـبکه ای در حـوزه اجتماعـی هـم خیلی 
مؤثرتر عمـل خواهـد کـرد همانگونه که 
در گذشـته ایـن کار انجـام شـده اسـت.

اسـتاندار اصفهـان افـزود: همـه آحـاد 
مـردم جامعـه و به ویـژه تولیدکننـدگان و 
اصنـاف و بازاریـان و فعـاالن اقتصـادی 
در بخش هـای مختلـف معضالت سـیل، 
زلزلـه و کرونـا نقش آفرینـی بسـیاری 

داشـتند.
وی بـا بیـان اینکـه سـه میلیـون واحـد 
صنفـی در کشـور مـا وجـود دارد و نقـش 
مهمـی در بـرآورده کـردن نیازمندی های 
مختلـف جامعـه بـر عهـده دارنـد گفـت: 
بخـش عظیمـی از موفقیت هـا در زمینـه 
مقابلـه بـا کرونا بـا توجه بـه پشـتیبانی ها 
و حمایت هـای فعـاالن اقتصـادی و 
بازاریـان و صنـوف کسـب شـده اسـت، 
البتـه نواقصـی هـم در ایـن زمینـه وجود 
داشـت اما بـرای موفقیـت بیشـتر در این 
زمینـه بایـد کارهـا به صـورت شـبکه ای 

انجـام شـود.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه اینکه صنـوف در 
سـالمت و آموزش و تعلیم و تربیت جامعه 
هم نقش مهمـی بر عهده دارنـد ادامه داد: 
اصناف ارتباط گسـترده ای بـا جامعه دارند 
و به همین دلیـل نقش بی بدیلـی برعهده 
دارنـد و نمی تـوان بـرای آنهـا جایگزینی 
قـرار دارد و بایـد این جایـگاه را بـه خوبی 
بشناسـیم و نسـبت بـه ایـن گوهـری که 
در اختیـار داریم طـور دیگری نـگاه کنیم.

اصناف و بازاریان نقش مهمی 
در جامعه بر عهده دارند

استاندار اصفهان:

خبر اول
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مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: با 
برنامه ریزی هایی که برای مصرف برق صنایع و چاه های آب کشاورزی تدوین و 
اجرایی شده است و با همکاری شهروندان در مصرف بهینه برق، در تالش هستیم که 
محدویتی در برق خانگی نداشته باشیم. مهدی ثقفی در گفت و گو با خبرنگار صاحب 
نیوز پیرامون رسیدن فصل گرمستان و کمبود برق در استان بیان کرد: در سال های 
گذشته سرمایه گذاری الزم در احداث نیروگاه های جدید نداشته ایم؛ به خاطر کمبود 
منابع مالی و همچنین پایین بودن قیمت برق انگیزه الزم برای سرمایه گذاران در 
عرصه برق وجود نداشته است؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 

اصفهان با بیان اینکه متاسفانه با کمبود زیاد برق در فصل تابستان مواجه هستیم، 
عنوان کرد: در فصل تابستان به علت اینکه وسائل سرمایشی وارد مدار می شوند حدود 
3۰ درصد مصرف برق را افزایش می دهند که این یک رقم قابل توجهی است، دچار 
کمبود برق در استان می شویم. وی افزود: به دلیل کمبود برق در فصل گرمستان 
الزم است شهروندان با مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی استفاده کمتر و بهینه تر 
از وسائل سرمایشی داشته باشند؛ تا آنجایی که امکانش هست کولرها دیرتر روشن و 
زودتر خاموش بشود، از کولرهای آبی در دور کند استفاده و تا آنجایی که امکان دارد از 
کولرهای گازی استفاده نکنند؛ اما در صورت ضرورت استفاده دمای آسایش آن روی 

۲۵ تنظیم کنند که با این همکاری ها بتوان برق کمتری مصرف شود.
ثقفی ادامه داد: در ساعات اوج برق که از ۱۱ صبح شروع و تا ۱۱ شب ادامه دارد، 
استفاده از وسائل برقی که لزومی برای روشن بودن در آن ساعت را ندارد از جمله 
جاروبرقی، چرخ گوشتی، ماشین لباسشویی و موارد دیگر در این ساعت خودداری 
کنند و استفاده از آن ها را به ساعت دیگر انتقال دهند. مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: با برنامه ریزی هایی که برای مصرف برق 
صنایع و چاه های آب کشاورزی تدوین و اجرایی شده است و با همکاری شهروندان 
در مصرف بهینه برق، در تالش هستیم که محدودیتی در برق خانگی نداشته باشیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان خبرداد؛

افزایش ۳۰ درصدی 
مصرف برق در تابستان
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 حسـین محزونیه صنعت خودرو داستان 
جالبی پیـدا کرده اسـت و هر روز هـم بر ابعاد 
متفـاوت مسـاله اضافـه می شـود؛ از ورود و 
تاکیـد مسـتقیم رهبر انقـاب در ایـن زمینه 
تـا آمارهـا و اظهارنظرهـای پلیـس راهـور 
ایران پیرامون ایمنی پاییـن تولیدات داخلی. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در دولت سـیزدهم 
باالخره قرار شـد به واردات تـن بدهند )البته 
فقـط در تیترهـا(. وادرات خـودرو ماجرایـی 
که فعـًا تا همیـن مـرز مبلغـی وضعیت آن 

روشـن شـده است.
وزیـر صمـت در ایـن بـاره رسـمًا گفتـه که 
خودروهـای وارداتـی تنهـا خودروهـا چینی 
نیسـتند وخودروهای اقتصـادی اروپایی زیر 
۱۰ هـزار دالر نیـز وجـود دارد و گفتگوهایی 

نیز بـرای انجـام این کار آغازشـده اسـت.
خصـوص  در  امیـن  فاطمـی  سـیدرضا 
مشـخصات خودروهـای وارداتی نیـز گفت: 
مـا بـر واردات خـودروی اقتصـادی تأکیـد 
داریـم یعنـی خودروهایـی کـه زیـر ده هزار 
دالر باشـند، زیـرا می خواهیـم پـژو، سـمند 
و تیبـا را از رده خـارج کـرده و خودروهایـی 
مانند تارا و شـاهین که قیمت هـای باالتری 
نسـبت بـه خودروهـای اقتصـادی دارنـد را 
جایگزیـن کنیـم، پـس الزم اسـت بـرای 
قشـری از جامعـه کـه خودروهایـی ارزان تر 

می خواهنـد محصـول داشـته باشـیم.
• اتفاقـات جدیـدی در صنعـت 
خـودرو در حـال روی دادن اسـت

در ایـن بـاره فربـد زاوه کارشـناس صنعـت 
خـودرو در گفـت و گـو با فـرارو بـا اشـاره به 
صحبت هـای اخیروزیرصمـت مبنـی بـر 
واردات خودروهـای اقتصـادی با بهـای زیر 
۱۰ هـزاردالر، اظهارداشـت: نکتـه مهم این 

صحبت هـا ایـن اسـت کـه قبـل از اینکـه 
آیین نامـه واردات خـودرو نهایـی شـود، 
عـده ای از جزییـات آن خبـر دارنـد و در حال 
مذاکـراه بـرای واردات خودروهـای زیـر ۱۰ 
هزاردالرهسـتند، درحالـی کـه وزیـر صمت 
نیز از ریز ایـن قضایا خبـر دارد و آن هـا را نیز 

تأییـد می کنـد.
وی افـزود: در این بین یک رانتـی وجود دارد 
که ایـن عده در حـال مذاکـره بـرای واردات 
هسـتند، قبل از اینکه آییـن نامـه واردات به 
صورت رسـمی تصویب شـود، به اعتقاد بنده 
اینکه خـود وزیر صمـت نیز بـه چنین چیزی 
اذعـان دارد، مهم ترین مسـئله ای اسـت که 
در این باره وجـود دارد، از سـوی دیگر چنین 
برخی از اخبـار حاکی از آن اسـت که اتفاقات 
جدیدی در صنعت خـودرو در حال روی دادن 
اسـت، کـه نتایـج آن می توانـد ابعـاد بسـیار 

گسـترده ای داشـته باشد.
زاوه گفـت: برخـی از افـراد در حـال مذاکـره 
بـرای واردات و مونتـاژ برخـی از مدل هـا 
هسـتند، که جایگزین برخـی از محصوالت 
شـود، کـه وزیـر صمت نیـز بـه آن ها اشـاره 
کـرد، از جملـه تیبـا و پرایـد، در ایـن زمینـه 
یـک مـدل هنـدی- برزیلـی کـه محصول 
یک خودروسـاز رومانیایی اسـت، قرار اسـت 
جایگزیـن ایـن خودروها شـود و زمینه چینی 

آن نیـز در حـال انجام اسـت.
• معلـوم نیسـت چـه کسـانی بـه 
گفتـه وزیر صنعـت در حـال مذاکره 
برای ورود خودرو به کشـور هسـتند

مهـدی دادفـر دبیـر انجمـن واردکننـدگان 
خـودرو در گفـت و گـو با تسـنیم با اشـاره به 
اینکه بر اسـاس قانون بهبود مسـتمر فضای 
کسـب و کار، دولـت زمانـی کـه می خواهـد 

یـک قانونـی را مصـوب کنـد، بایـد نظـر 
مشـاوره ای تشـکل های تخصصـی را در 
آن بـاره نیـز اخـذ کنـد، اظهـار داشـت: امـا 
تاکنـون بـا توجه بـه اینکـه دولت نظـری از 
ما نخواسته اسـت، معلوم نیسـت چه کسانی 
به گفته وزیـر صنعـت در حال مذاکـره برای 
ورود خـودرو بـه کشـور هسـتند. وی افزود: 
دولـت اصـواًل بـر چـه اساسـی بایـد در امـر 
واردات دخالـت کنـد، در ایـن بـاره نقـش 
بخـش خصوصـی چـه می شـود، قاعدتـًا 
تـا زمانـی کـه دولـت چنیـن رفتارهایـی را 
انجام می دهـد، نمی تـوان انتظار داشـت که 
بخـش خصوصـی بتوانـد کار خـود را در امر 
واردات انجـام دهـد، متاسـفانه اقتدارگرایی 

دولت ها مختلـف در اجرای قانـون همچنان 
ادامـه دارد، در مسـئله واردات خـودرو نیـز 
دولت سـیزدهم رویه اساف پیشـین خود را 
مـی رود و به هیـچ عنـوان به نظـرات بخش 

خصوصـی کاری نـدارد.
دادفر گفت: چنین رویکردی نیز نتیجه اش 
شکست تمامی طرح های اقتصادی است که 
تاکنون اجرا شده است، به بیان دیگر دولت هر 
کاری که دوست داشته باشد را انجام می دهدو 
در این زمینه بخش خصوصی به عنوان نهادی 
که در گذشته کار تخصصی واردات را انجام 
می دهد، کاری از دستش بر نمی آید، بنابراین 
از همین ابتدا آقایان دولتی باید پاسخگوی 
تبعات چنین رویکردی را که آغاز کرده اند، 

باشند.
وی خاطرنشـان کـرد: اینکـه دولـت قصـد 
دارد خودروهـای زیـر ۱۰ هـزار دالر را وارد 
کنـد، اواًل باید گفـت، دولت اصـواًل چه حقی 
برای مذاکـره در مـورد واردات خـودرو دارد، 
ثانیـاً اگر آقایـان می توانند خودرویـی بیاورند 
که بـرای مشـتری ایرانی ۶۰۰ میلیـون تمام 
می شود و اسـتانداردهای ۸۵ گانه را نیز پاس 
می کنـد، این موضوع بسـیار عالی اسـت، اما 
بنـده به شـما می گویم، چنیـن موضوعی رخ 

نخواهد داد.
وی تصریـح کـرد: اگـر ایـن قضیـه رخ دهد 
بـه احتمـال زیـاد عـوارض و تعرفه هـای 
گمرکـی را بـرای چنیـن خودروهایـی صفر 

خواهنـد کـرد و سـایر هزنیه هـای مترتـب 
واردات نیـز کنـار گذاشـته خواهـد شـد، 
زیـرا در حـال حاضـر تنهـا در فقـره اسـقاط 
خودروهای فرسـوده، یک واردکننـده به ازاء 
واردات یک دسـتگاه خودرو، بایـد بین ۴ تا ۸ 
خـودرو را از رده خـارج کند، که ایـن موضوع 
هزینـه حداقـل ۱۲۰ میلیـون تومانـی در بر 
دارد، بنابرایـن بـا توجه بـه چنیـن وضعیتی، 
واردات خودروهـای زیـر ۱۰ هـزار دالری 
کـه آقایـان وعـده آن را می دهنـد، بـا توجه 
به شـرایط عادی واردات امکان پذیر نیسـت، 
اما در صورتیکـه تعرفه و یا سـایر هزینه های 
وارداتی را کاهـش دهند کـه آن زمان قضیه 

فـرق می کنـد.
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امین سریزدی نبردهای شــرق اروپا که هنوز هم بــه اعتقاد برخی جنگ 
جهانی سوم را کلید خواهد زد و البته در اقتصاد زده است، ادامه دارد. در شهرها و 
سنگرهای اوکراین سربازان دو طرف می میرند و می کشند و کیلومترها آن سوتر 

اروپا بعد از ۴ ماه اکراین را عضو اتحادیه اروپا کرد )البته به عاوه مولداوی(.
حاال آن انفعـال اروپایی و بیعملی غربی ها کـه داد زلنسـکی را درآورده در برابر 
بیش فعالی پوتین تسـری پیـدا کـرده تا به چنـد سـفردیگر و تحریم یـا بیانه 
دیگر ختم بشـود؛ این بـار نشسـت سـران 7، دموکراسـی های ثروتمندی که 

محکـوم می کننـد و بیانیه امضـا می کنند.

مقامات ارشد آمریکا اعام کردند، رهبران دموکراسی های ثروتمند گروه هفت 
و ائتاف ناتو در نشست قریب الوقوع هفته آینده تاش خواهند کرد تا فشارها بر 
روسیه را به خاطر جنگش در اوکراین افزایش دهند؛ در حالی که بر نگرانی های 

مداوم خود نسبت به اقدامات چین تاکید خواهند کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به زودی برای دیدار با رهبران گروه هفت عازم 

جنوب آلمان می شود و پس از آن به مادرید می رود تا با رهبران ناتو دیدار کند.
ــترش  ــرای گس ــود ب ــای خ ــت برنامه ه ــن نشس ــت در ای ــرار اس ــو ق نات
نیروهایــش در شــرق اروپــا را اعــام کنــد و واشــنگتن نیــز اقداماتــی را برای 

ــرد. ــد ک ــا مطــرح خواه ــت اروپ ــت امنی تقوی
مقامات مذکور آمریکایی گفتند، حضور رهبران اســترالیا، ژاپن، کره جنوبی و 
نیوزلند برای نخستین بار در نشســت رهبران ناتو با هدف نشان دادن این امر 
است که جنگ در اوکراین توجه کشورهای غربی بر چین را کاهش نداده است.

یکی از این مقامات اظهار کرد، رهبران گروه هفت نیز در نشست بیست و ششم تا 
بیست و هشتم ژوئن )پنجم تا هفتم تیرماه( سال جاری میادی در جنوب مونیخ 
قرار اســت به »اقدامات اقتصادی تهدیدآمیز چین که در سال های اخیر بسیار 

تهاجمی تر شده است«، بپردازند.

تداوم انفعال 
غرب در برابر 
بیش فعالی 
پوتین!

رهبران گروه هفت و ناتو فشار بر روسیه 
را افزایش می دهند؛

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رونمایی از بیماری جدید صنعت خودروسازی

»ایران خودرودیزل« مبتال 
به سندرم رونمایی است

ایران خودرو دیزل در اردیبهشت ۱۴۰۱ از کشنده 
فوتون H5 رونمایی کرد و تنها با گذشت یک ماه از 

کشنده دیگری به نام آتانان رونمایی کرد.
با توجه به شرایط فعلی خودروسازان ایرانی، رونمایی دو 
کشنده طی یک ماه توسط ایران خودرو برخی تردیدها 
را در خصوص کیفیت تولید این کشنده ها ایجاد کرد. 
کارشناسان حوزه خودروسازی با اطمینان چنین 
اتفاقی را بعید می دانستند. اما وقتی نشست رونمایی از 
این کشنده برگزار شد، شواهدی این تردیدها را بیشتر 
کرد که گویا ایران خودرو صرفاً به دنبال افزایش آماری 
رونمایی های خود بوده و چندان به کیفیت دیزل های 

رونمایی شده توجهی ندارد.
خرداد امسال ایران خودرو دیزل با رونمایی از کامیون 
کشنده آتامان Ataman همه را متحیر کرد. ایران 
خودرو دیزل در طراحی جلوی این کشنده بزرگ نام 
مرسدس بنز را درج کرده است. در حالیکه مشخص 
نیست در شرایط تحریم واردات قطعات خرد این 
شرکت چگونه توانسته با شرکت مرسدس آلمان 
قرارداد خرید موتور دیزل را ثبت کند و آن را در سکوت 
خبری به ایران وارد کند. تردید در خصوص اصالت 
آلمانی این دیزل زمانی قوت گرفت که مدیران ایران 
خودرو در مراسم رونمایی از آتامان هیچگونه توضیحی 
درباره چگونگی عقد قرارداد با بنز آلمان ارائه نداد و حتی 
در جلسه رونمایی از این دیزل هیچ نماینده ای از این 
شرکت حضور نداشت. اما فقط غیاب نماینده شرکت 
بنز باعث تردید در بکارگیری موتور مرسدس بنز در 
این دیزل نشد. مساله دیگر تناقض لوگوهای درون و 
بیرون این کشنده بود. اما این مسئله زمانی ابعاد پیچیده 
پیدا کرد که به محض آنکه حاضران نشست رونمایی، 
از اتاق آتامان بازدید کردند متوجه درج لوگوی فوتون 
روی فرمان شدند؛ این در حالیست که ایران دیزل 
خودروی خود را با نشان اسب ایران خودرو تولید کرده 
و البته روی بدنه نیز نام شرکت مرسدس بنز نوشته 
شده است. درج سه نشان و تعبیر تجاری برای کشنده 
آتامان نگرانی را بابت نحوه تولید این دیزل افزایش 
داد. رونمایی ازدوکشنده درکمترازسه ماه درشرایط که 
این روزها خودروسازان با آن مواجه هستند همچنان 
محل سؤال و تردید است. چنین کاری حتی توسط 
بزرگترین و ثروتمندترین تولید کنندگان دیزل نیز 

صورت نگرفته است. 

زمینـه چیـنی بـرای رفتـاری چینـی!
خوانش الیه پنهان واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر!



 پریسا جمدی  طبق تحقیقات انجام شده، رژیم 
غذایی حاوی میوه و سبزیجات فواید زیادی برای 
سالمتی دارند، از جمله کاهش خطر ابتال به چندین 
بیماری مزمن و حفظ سالمت بدن. با این وجود ایجاد 
تغییرات در رژیم غذایی گاهی اوقات ممکن است کمی 
دشوار باشد. می توانید به جای تغییرات ناگهانی بزرگ، 
با تغییرات کوچک شروع کنید. مدیریت تغییرات 
کوچک معمواًل راحت تر است. در این مقاله قصد 
داریم در مورد برخی از این تغییرات کوچک صحبت 
کنیم. اما به یاد داشته باشید که نیازی نیست تمام این 
راهکارها را باهم انجام دهید. می توانید به مرور از آنها 

پیروی کنید.
• آهسته تر غذا بخورید

معمـواًل سـرعت خـوردن، بـر مقـدار غذایـی کـه 
می خوریـد و حتـی اضافـه وزن نیـز تأثیـر دارد. 
طـی تحقیقـات انجـام شـده، افـرادی کـه سـریع تر 
غـذا می خورنـد، نسـبت بـه افـرادی کـه آهسـته 
غـذا می خورنـد، مقـدار غـذای بیشـتری مصـرف 
می کننـد و شـاخص تـوده بدنـی )BMI( باالتـری 
دارنـد. اشـتها، میـزان غـذا خـوردن و میزان سـیری 
توسـط هورمون هـا کنتـرل می شـود. هورمون ها به 
مغز در مورد سـیری و گرسـنگی سـیگنال می دهند. 
با این حـال، حـدود 20 دقیقه طـول می کشـد تا مغز 
این پیام هـا را دریافـت کند. بـه همین دلیل آهسـته 
غذا خـوردن باعـث می شـود مغز زمـان کافـی برای 
دریافت پیام سـیری را داشـته باشـد. طبق تحقیقات 
انجـام شـده آهسـته غـذا خـوردن باعـث کاهـش 
کالـری مصرفـی در وعده هـای غذایـی و کاهـش 

وزن می شـود.
هرچه غـذا را بیشـتر بجویـد، قطعـًا باعث آهسـته تر 
غـذا خـوردن می شـود، کـه بـه بهبـود کنتـرل وزن 
نیز کمـک می کنـد. بنابرایـن، آهسـته غـذا خوردن 
و بیشـتر جویـدن ممکـن اسـت به شـما کمـک کند 

کمتـر غـذا بخورید.
• سـعی کنید بیشـتر به جای غالت تصفیه 

شده، غالت سـبوس دار مصرف کنید
می توانیـد نـان و غـالت سـبوس دار را جایگزیـن 
غالت تصفیه شـده کنید. غـالت تصفیه شـده برای 
سالمتی مضر هسـتند. اما غالت سـبوس دار مزایای 
سـالمتی مختلفـی از جملـه کاهـش خطـر ابتـال به 
دیابـت نـوع 2، بیمـاری قلبـی و سـرطان بـه همراه 
دارند. غـالت سـبوس دار منبـع خوبـی از مـوارد زیر 
هسـتند: فیبـر، ویتامین های گـروه B و مـواد معدنی 

ماننـد روی، آهن، منیزیم و منگنز. غالت سـبوس دار 
انـواع مختلفی دارنـد و معمواًل طعـم آنها نیـز بهتر از 

غالت تصفویه شـده اسـت.
• ماسـت یونانـی بـه رژیـم غذایی تـان 

اضافـه کنیـد
 ماسـت یونانی )یا ماسـت به سـبک یونانی( نسـبت 
بـه ماسـت معمولـی غلیظ تـر و خامه ای تر اسـت. به 
دلیـل اینکـه آب اضافـی ماسـت گرفته شـده اسـت 
دارای پروتئیـن بیشـتری نسـبت به ماسـت معمولی 
می باشـد. مصـرف مـواد غذایـی بـا پروتئین بیشـتر 
باعث می شـود کـه مـدت زمان بیشـتری احسـاس 
سـیری کنید و باعث کاهش اشـتها و کاهش مصرف 
غـذا می شـود. بـه عـالوه، از آنجایـی کـه ماسـت 
یونانی صاف شـده اسـت، حاوی کربوهیـدرات کمتر 
و الکتـوز کمتری نسـبت به ماسـت معمولی اسـت؛ 
که باعث می شـود بـرای افـرادی کـه رژیـم غذایی 
کم کربوهیـدرات دارند یا بدن شـان تحمـل الکتوز 

را نـدارد گزینه مناسـبی باشـد.
• خرید اضافی نکنید

هنـگام خریـد از هایپـر بایـد 2 راهـکار را 
در نظـر بگیریـد: لیسـت خریـد خـود را 
زودتر تهیه کنید و گرسـنه به فروشـگاه 
نرویـد. وقتـی لیسـت خریـد نداشـته 
باشـید باعـث می شـود خریـد اضافـه 
انجـام دهیـد و حتـی وقتـی گرسـنه 
هسـتید ممکن اسـت بیشـتر به خرید 
هله هولـه روی بیاوریـد. بـه همیـن 
دلیـل بهتریـن راهـکار ایـن اسـت که 

از قبـل برنامه ریزی کنیـد و آنچه 
را کـه نیـاز داریـد یادداشـت 
کنیـد. بـا انجـام ایـن کار، 
نـه تنهـا اقـالم سـالم تری 
خریداری می کنیـد، بلکه در 
هزینـه خود نیـز صرفه جویی 

خواهیـد کـرد.
• ترجیحـاً بـرای 

صبحانـه تخـم مـرغ بخورید
تخـم مرغ یـک مـاده غذایی بسـیار سـالم اسـت، به 
خصوص اگـر صبح خـورده شـود. تخم مرغ سرشـار 
از پروتئین بـا کیفیت بـاال و بسـیاری از مـواد مغذی 
ضـروری، ماننـد کولیـن اسـت کـه معمـواًل اکثـر 
افـراد به انـدازه کافـی در رژیـم غذایی خـود مصرف 

. نمی کننـد
• سـعی کنیـد پروتئیـن بیشـتری مصرف 

کنید
طـی تحقیقـات انجام شـده، پروتئیـن بیشـتر از یک 
وعـده غذایی پـر کربوهیـدرات باعث کاهش سـطح 
گرلین، هورمـون گرسـنگی، در افراد چاق می شـود. 
همچنین مصـرف پروتئین بـه حفظ تـوده عضالنی 

افزایـش  و 

سـوخت و سـاز بدن کمک می کنـد. اگـر می خواهید 
وزن کم کنیـد، سـعی کنید به هـر وعـده غذایی تان 
پروتئیـن اضافـه کنیـد. مصـرف پروتئیـن باعـث 
افزایش احسـاس سـیری، کم شدن اشـتها و کاهش 
پرخوری می شـود. منابع سرشـار از پروتئیـن عبارتند 
از: محصـوالت لبنی، آجیـل، کره بـادام زمینی، تخم 

مـرغ، لوبیـا، گوشـت بـدون چربی.
• به اندازه کافی آب بنوشید

نوشـیدن آب کافـی بـرای سـالمتی ضروری سـت. 
طبـق تحقیقـات انجـام شـده نوشـیدن آب کافـی 
می توانـد باعـث کاهـش وزن، حفـظ وزن سـالم و 

حتـی افزایـش سـوخت و سـاز بـدن شـود.
 D 3 و ویتامیـن  • از مکمل هـای امـگا 

کنیـد اسـتفاده 
تقریبـًا 1 میلیـارد نفـر در سراسـر جهـان دچـار 
 D هسـتند. ویتامیـن D کمبـود ویتامیـن

یک ویتامیـن محلـول در چربی اسـت که عـالوه بر 
سالمت اسـتخوان، مسـئول عملکرد صحیح سیستم 
ایمنـی بدن نیـز هسـت. در واقـع، هر سـلول در بدن 
یک گیرنده بـرای ویتامیـن D دارد که نشـان دهنده 
اهمیـت آن اسـت. ویتامیـن D در مواد غذایی بسـیار 
کمـی یافت می شـود، امـا معمـواًل غذاهـای دریایی 
چرب سرشـار از ویتامین D هستند. اسـیدهای چرب 
امـگا 3 یکی دیگـر از مـواد مغذی کم مصرف اسـت 
کـه در غذاهـای دریایـی چـرب موجـود اسـت. این 
اسـیدها نقش های مهـم و زیـادی در بدن بـه عهده 
دارنـد، از کاهـش التهـاب گرفتـه، تا حفظ سـالمت 
قلـب و ارتقـاء عملکـرد صحیـح مغـز. اگـر بـه طور 
منظـم غذاهـای دریایـی چـرب نمی خوریـد، بایـد 
مکمـل مصـرف کنیـد. اغلـب بسـیاری از مکمل ها 

امـگا 3 و ویتامیـن D را بـا هـم دارند.

www.healthline.com/nutrition/healthy- 
eating-tips#TOC_TITLE_HDR_27
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرپرسـت روابط عمومی اداره کل انتقال خون اسـتان اصفهان گفت: 
میـزان خونگیری سـه مـاه ابتدای امسـال در مقایسـه با مدت مشـابه 
سـال گذشـته 9/11 درصد رشـد داشـته اسـت؛ درصـد اهـدای خون 

مسـتمر 54 درصـد و درصد اهـدای بانون 3 درصد اسـت.
فرشـته آرامـش در گفـت و گو بـا خبرنـگار صاحب نیـوز اظهـار کرد: 
ذخیـره خـون اسـتان اصفهـان درحال حاضر حدود هشـت روز اسـت 

کـه در وضعیـت مطلوبی اسـت.
سرپرسـت روابـط عمومـی اداره کل انتقـال خـون اسـتان اصفهـان 
بـا اشـاره بـه کمبـود گروه هـای خـون منفـی بیـان کـرد؛ ذخیـره 

گـروه خونـی O منفـی و AB منفـی کاهـش دارد و تقاضـا داریـم که 
شـهروندان اهـدای خـون را بـه صـورت مسـتمر در برنامه خـود قرار 

دهنـد.
وی بیـان کـرد: مـردم در مـاه گذشـته اسـتقبال خوبـی بـرای اهدای 
خـون داشـتند و روز گذشـته تعـداد 40 نفـر از نیروهـای توپخانـه 44 

داوطلبانـه بـرای اهـدای خـون مراجعـه کردند.
آرامش ادامه داد: میزان خونگیری سـه ماه ابتدای امسـال در مقایسـه 
با مدت مشـابه سال گذشـته 9/11 درصد رشـد داشته اسـت، و درصد 
اهدای خون مسـتمر 54 درصد و درصـد اهدای بانون 3 درصد اسـت.

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان:

میزان خونگیری درسه ماهه امسال 9/11 درصد رشد داشته است

سخنگوی آبفای اسـتان اصفهان 
از آغـاز ویـژه برنامه هـای هفتـه 
مدیریت مصرف آب سـال 1401 

خبر داد.
مهـرداد خورسـندی با بیـان این 
کـه اول تا هفتـم تیرماه هر سـال 
بـه نـام هفتـه مدیریـت مصرف 
آب نامگذاری شـده اسـت گفت: 
ایـن برنامه هـا در آسـتانه فصـل 
تابسـتان و بـا هـدف حسـاس 
سـازی رسـانه ها و افکار عمومی 
صرفـه  موضـوع  بـه  نسـبت 
جویـی در مصـرف آب و گـذر از 

خشکسـالی اجـرا می شـود.
• برگزاری مانـور مروجین 
بهینـه  مصـرف  فرهنـگ 
آب یکـی از برنامه هـای 

شـاخص هفتـه
وی از برگـزاری مانـور مروجیـن 
فرهنـگ مصـرف بهینـه آب بـه 
برنامه هـای  از  یکـی  عنـوان 
شـاخص ایـن هفتـه نـام بـرد و 
گفـت: در این مانـور که تـا پایان 
تابسـتان ادامـه خواهـد داشـت 
در حـدود 300 نفـر از کارکنـان و 
بسیجیان شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهان با گشـت زنی در 
سطح 100 شـهر و 948 روستای 
تحت پوشـش، عالوه بـر آموزش 
چهـره بـه چهـره شـهروندان و 
روسـتاییان، نسـبت بـه هدررفت 
سـرریز  نظیـر  مشـهود  هـای 
تانک هـای ذخیـره و کولرهـای 
آبی و همچنین مصـرف بی رویه 
آب بـه مشـترکین پـر مصـرف 

تذکـر می دهنـد.
• نصـب 190 بنر بـا هدف 
آگاهی بخشـی و باال بردن 

سـطح دانش عمومی
مدیـر روابـط عمومـی و آموزش 
همگانی آبفـای اسـتان اصفهان 
همچنیـن از نصـب 190 بنـر بـا 
هدف آگاهی بخشـی و باال بردن 
سـطح دانـش عمومی نسـبت به 
محدودیـت منابع آبـی در مناطق 
پرتـردد شـهرها و روسـتاهای 
تحـت پوشـش خبـر داد و گفت: 
در طـول ایـن هفتـه همچنیـن 
1300 پوسـتر در اتوبوس هـای 
شـرکت واحـد، ایسـتگاه های 
متـرو و ورودی ادارات اسـتان 
نصب و 5000 بروشـور آموزشـی 
بیـن مشـترکین توزیع می شـود.

• سـخنرانی مدیران آبفای 
مناطـق خودگـردان قبل از 

خطبه هـای نمـاز جمعه
برپایی میز خدمـت در مصالهای 
نمـاز جمعـه، سـخنرانی مدیـران 
آبفـای مناطق خودگـردان قبل از 
خطبه های نماز جمعـه، برگزاری 
ویـژه برنامـه »سـه شـنبه های 
آبـی« در 38 روسـتای منتخـب 
و »سـه شـنبه های شـادابی« بـا 
همـکاری کانون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان اسـتان 
اصفهان در مراکز تحت پوشـش، 
برگزاری نخستین دوره مسابقات 
فوتبـال »جـام حامیـان آب« 
ویـژه نونهـاالن در شـهر جدیـد 
بهارسـتان، برگـزاری مسـابقات 
کاراتـه نوجوانـان و انتشـار 14 
پوسـتر و تیزر در فضـای مجازی 
اسـت  برنامه هایـی  دیگـر  از 
کـه بـرای اجـرا در طـول هفتـه 
مدیریت مصرف آب سـال 1401 

پیـش بینی شـده اسـت.
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آغاز ویژه برنامه های 
هفته مدیریت مصرف 

آب سال 1401

سخنگوی آبفای استان اصفهان 
خبر داد؛

سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهان از بهره برداری گاز دو روستای 
ابراهیم آبـاد و جعفر آبـاد در شهرسـتان خوربیابانک تا آخر سـالجاری 

خبر داد.
ابوالقاسم عسکری سرپرسـت این شرکت، با اشـاره به بررسی وضعیت 
طـرح گاز رسـانی بـه دو روسـتای ابراهیـم آبـاد و جعفـر آبـاد از توابع 
شهرسـتان خور و بیابانک همزمان با سـفر هئیـت دولت بـه اصفهان، 
بیان داشـت: هـم اکنون طراحی شـبکه ایـن پروژه بـه طـول 14 هزار 
متر انجام، پیمانـکار مربوطه انتخاب و درحال تجهیز کارگاه می باشـد.

عسـکری، گفت: با بهـره بـرداری گاز در ایـن دو روسـتا بیـش از 200 
مشـترک در منطقه کویری اسـتان به تعداد مشـترکین گاز دار استان 

اضافـه خواهد شـد.
وی در خصوص آغاز عملیات اجرایی این طرح بیان داشـت: درخواست 
اخذ مجوز از ادارات راه و ترابری و منابع طبیعی بـرای اجرای پروژه ارائه 
 IGS گردیده، همچنین ازلحاظ فنی و طبق اسـتانداردهای بین المللی
انجام عملیات لوله گذاری و سـایر تاسیسـات بایسـتی در دمای کمتر 
از 40 درجـه سـانتیگراد باشـد که بـه محض کاهـش دمـا در ماه های 

آتی عملیات شـروع و انشـااهلل تا پایان امسـال ایـن دو روسـتا از نعمت 
گازطبیعی برخوردار خواهند شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت، درحـال حاضـر گازرسـانی به شهرسـتان خـور و 
بیابانـک از طریق سـیان جی صـورت می گیرد بـه این صـورت که گاز 
فشـرده )سـیان جی( روزانه از طریق ۸ دسـتگاه تانکر، از نایین به خور 
وبیابانک حمل می شـود و سـپس از ایسـتگاه دختر با ظرفیـت 2 هزار 
مترمکعب در سـاعت )واقع در شـهر خور( به شـبکه شـهر خور تزریق 

می شـود.

چند راهکار ساده برای داشتن رژیم غذایی و سبک زندگی سالم؛

شاه کلیدهای شادتر و بهتر بودن

رئیـس سـتاد آزمون هـای اسـتان اصفهـان پیرامـون جزئیـات 
برگـزاری کنکـور سراسـری گفـت: آزمون گـروه هنر صبـح روز 
چهارشنبه 8 تیر، گروه ریاضی و علوم انسـانی صبح روزپنجشنبه 
9 تیـر، گـروه علـوم تجربـی صبـح روز جمعـه 10 تیـر و گـروه 
زبان های خارجی صبـح روز شـنبه 11 تیرماه برگزار خواهد شـد.

رضاعلـی نـوروزی، رئیـس سـتاد آزمون هـای اسـتان اصفهـان 
پیرامـون جزئیـات برگـزاری کنکـور سراسـری اظهـار داشـت: 
آزمـون سراسـری سـال 1401 هم زمـان بـا سراسـر کشـور در 
روزهای چهارشـنبه، پنجشـنبه، جمعه و شـنبه، 8 الـی 11 تیرماه 

در اسـتان اصفهـان برگـزار خواهد شـد.
وی با بیان ایـن که 8۷ هـزار و ۶11 داوطلب از اسـتان اصفهان 
در ایـن آزمـون حضـور دارنـد، گفـت: آزمون سراسـری سـال 
1401 در 2۷ شـهر اسـتان بـه صـورت هم زمان برگـزار خواهد 
شـد که بزرگ تریـن محل برگـزاری آزمون سراسـری اسـتان 
اصفهـان، در شهرسـتان اصفهان بـا دارا بـودن 5 حـوزه اصلی 

است.
نوروزی افزود: براسـاس ابالغ سـازمان سـنجش آموزش کشور، 
شـروع فرآینـد آزمـون رأس سـاعت ۷: 30 صبـح و آزمون هـا به 

تناسـب رشـته ها بعضاً تـا سـاعت 13: 30 ادامه خواهد داشـت.
رئیـس سـتاد آزمون هـای اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه آمـار 
داوطلبـان درگروه هـای آموزشـی آزمـون سراسـری 1401 در 
اسـتان اصفهان بیان داشـت: بیش تریـن تعداد داوطلـب در گروه 
علـوم تجربی با 31 هـزار و 832 نفر اسـت که نزدیک بـه نیمی از 

داوطلبـان را تشـکیل می دهـد.
وی پیرامـون زمـان برگـزاری کنکـور سراسـری تصریـح کـرد: 
آزمون گـروه هنـر صبـح روز چهارشـنبه 8 تیـر، گـروه ریاضی و 
علوم انسـانی صبح روزپنجشـنبه 9 تیر، گروه علـوم تجربی صبح 
روز جمعـه 10 تیر و گـروه زبان هـای خارجی صبح روز شـنبه 11 

تیرماه برگـزار خواهد شـد.
نوروزی بـا تاکید بـر اینکـه درب تمامـی حوزه هـای امتحانی در 
سـاعت ۷: 30 صبح بسـته خواهد شـد، بیان کرد: بنابراین توصیه 
می شـود داوطلبـان آزمون سراسـری طـوری برنامه ریـزی کنند 
که تا پیـش از سـاعات اعـالم شـده در حوزه هـای امتحانی خود 
حضـور پیـدا کننـد؛ همچنیـن از همـراه داشـتن هرگونه وسـیله 
اضافـی از جملـه کیـف، کتـاب، موبایـل و جـزوه جداً خـودداری 

. یند نما

رئیس سـتاد آزمون های اسـتان اصفهـان عنوان داشـت: توصیه 
می شـود کـه داوطلبـان بـرای شـرکت در آزمـون سراسـری 
حتی االمـکان از وسـایل نقلیـه عمومـی اسـتفاده کننـد؛ 
هماهنگی هـای الزم بـا سـازمان اتوبوسـرانی اصفهـان صورت 
گرفتـه تـا بـا تقویـت نـاوگان حمـل و نقـل، تمامـی حوزه های 
برگزاری آزمون در سـطح شـهر اصفهـان و دانشـگاه صنعتی که 

خـارج از شـهر اسـت را پوشـش دهنـد.
وی تصریـح نمـود: توصیه می شـود کـه خانواده هـای داوطلبان 
آزمون سراسـری پشـت درب هـای حوزه هـای امتحانـی تجمع 
نکننـد چراکـه ایـن تجمـع منجـر بـه ترافیـک در محـدوده 
خیابان هـای اطـراف حوزه هـای امتحانـی خواهد شـد همچنین 
همراهـان داوطلبان شـرکت در آزمون سراسـری از نظـر قانونی 
به هیچ عنـوان مجاز بـه ورود بـه حوزه هـای امتحانـی نخواهند 
بود و لزومی بـر انتظار آنان پشـت درب های حوزه هـای برگزاری 

آزمون نیسـت.
نوروزی در پایان اضافه کرد: همراه داشـتن شناسـنامه عکس دار 
و یا کارت ملـی معتبر بـرای شـرکت در آزمون سراسـری الزامی 

. ست ا

رئیس ستاد آزمون های استان اصفهان:

جزئیات برگزاری کنکور سراسری در استان اعالم شد

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

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

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

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

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

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان:

گاز دو روستای ابراهیم آباد و جعفر آباد تا پایان سالجاری بهره برداری خواهد شد
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