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نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در سیزدهمین نشست خبری خبر داد:

تحویل استیضاح چهار وزیر به هیئت رئیسه

Some Reasons Why the Internet is Bad for Society (Deep Analysis)

Reasons Why the Internet is Bad for Society
5

مدیربهرهبرداریونگهداریازتأسیساتآبیشرکتآبمنطقهای:

حوضه زاینده رود توانی برای بارگذاری های جدید ندارد
6

به طور حتم، جهاد تبیین شیواترین بیان برای مطلع  
نمودن و آگاه سازی مردم از خیرات و برکات نظام 
جمهوری اسالمی است. منظور مقام معظم رهبری 
از اجرای جهاد تبیین این است که، مردم باید به 
صورت عملی و با تمام وجودشان این خیرات و 

برکات را حس کنند.
• باید با جهاد تبیین مردم احساس 

آرامش بیشتری داشته باشند
یعنی عملکرد ما دردولت و مجلس سبب شده 
باشد تا درزندگیشان احساس آرامش بیشتری 
داشته باشند. یعنی مردم ایران، نور و فروغ امید را 

در چشمان فرزندان خودشان ببینند که نسبت به 
آینده امیدوارهستند.

به نظر من چنانچه این امر محقق نشده باشد و 
نور امید به وجود نیامده باشد، شما هی بگوئید 
جهاد تبیین، خب این اتفاق نمی افتد. یعنی شما 
بیان می کنید ولی مردم این بیان شما را درزندگی 
خودشان نمی بینند و بعد هم به یک مرحله 
عصیان گری می رسیم به مرحله بی اعتمادی 
می رسیم. اینکه هیچ کسی و هیچ مرجعی مورد 
قبول مردم نیست و بدون شک این برای وحدت 

ملی ما بسیار خطرناک است.

• معنی جهاد تبیین »انطباق عمل و شعار« 
است

معنای جهاد تبیین فقط بیان اقدامات و تغییر و 
تحوالت مثبت درکشور نیست و اتفاقاً اگربرای مردم 
کشورمان قابل لمس در زندگی نباشد نمی توانیم 
ادعا کنیم که کارمان را درست انجام داده ایم. به 
عبارتی مفهوم اصلی جهاد تبیین با واقعیات امروز 
جامعه در تناقض قرار می گیرد که این موضوع مورد 
رضایت رهبری نیست. به نظر من در یک جمله 

معنی جهاد تبیین »انطباق عمل و شعار« است.
نماینده مردم آذربایجان شرقی

احمد علیرضا بیگی
سرمقالـــه
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سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان:

 توجه به عوامل آسیب زا محیطی در برنامه های
کانون پرورش فکری اصفهان گنجانده شده است

احساسی که همه تجربه می کنند ولی درباره آن نمی دانند!

 افســـردگی
و اضطـــراب

»تاپ گان: ماوریک« کجاها را بمباران کرد؟! 

 بررسی غیرسینمایی
یک اثر سینمایی

٣

2
هشداری که جدی گرفته نمی شود

گون زارها در هجوم خشکسالی
در سایه کم توجهی

چهره روز

مدیرعاملسازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهی
مشاغلشهریشهرداریاصفهانخبرداد:

افزایش موجودی انبار 
فروشگاه های کوثر

6

 اخبار اصفهان  مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: در راستای 
خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان، افزایش موجودی 

انبارهای فروشگاه های کوثر در دستور کار قرار گرفته است.

صفهان
منبع:اخبارا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان زندان های استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان یا واریز وجه 
نقد به شبای حساب IR230100004061013107670409 نزد بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان های 
استان اصفهان به مبلغ 12/950/000/000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت
www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 1401/4/5 لغایت 1401/4/8

تحویل اسناد صرفا پاکت )الف(
دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 1401/4/22

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23 ساعت 10:00

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، اداره کل زندان های استان اصفهان، اداره مالی و پشتیبانی، شماره تماس: 031-37872102

شناسه: 1342537

 آگهی مناقصه  
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:

1- مناقصه عملیات لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر به شماره 2001093298000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.Setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/3/31
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/9

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/4/20
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/4/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر، میدان قدس، شهرداری مرکزی 33641415

علی اصغر حاج حیدری-  شهردار خمینی شهر
شناسه: 1339453

چاپ دوم

آگهی مناقصه
 شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و 

شرکت های دارای مجوز قانونی و واجد صالحیت واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/4/20 به سامانه الکترونیکی 
دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر
تلفن: 03152622001 و 03152623013

شناسه: 1343131

شماره صورتجلسه نوع آگهیموضوعردیف
شورای شهر

 مبلغ سپرده شرکت
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

1
اجرای عملیات اصالح هندسی میدان 
ورودی شهر از سمت اتوبان کنار گذر 

شهید کاظمی شهر فوالدشهر
6/00/949تجدید مناقصه

1400/12/2775/000/00015/500/000/000

شهردار فوالدشهر

حسین خلیلی - شهردار دهق

 آگهی مناقصه )نوبت دوم(
شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 87/ش/1401 مورخ 1401/3/16 شورای اسالمی شهر دهق خدمات شهری و فضای سبز شهری را به صورت 

حجمی و با اعتباری تا سقف ماهیانه بمبلغ 2/000/000/000 ریال تا مورخ 1401/12/29 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 
*لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اوراق مربوطه تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/4/16 به شهرداری 

دهق مراجعه نمایند. 
* ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن تماس: 031-42275111
شناسه: 1342909

نوبت اول



در شـــهر
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نشسـت هم اندیشـی مدیران شـهری 
اصفهـان بـا روحانیـون و معتمـدان 
منطقـه چهـار شـهرداری اصفهـان 
برگزار شـد. به گزارش خبرنـگار ایمنا، 
یکـی از اتفاقـات مهمـی کـه در دوره 
ششـم مدیریت شـهری اصفهـان رقم 
خـورده اسـت برگـزاری نشسـت های 
هم اندیشـی بـا معتمـدان و نخبـگان 
شـهر اسـت در ایـن راسـتا تاکنـون 
نشسـت های مختلفـی بـرای احصای 
مشـکالت و معضالت شـهری برگزار 
شـده اسـت. روز گذشـته نیز نشسـت 
هم اندیشی شـهردار اصفهان، اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر و معتمـدان و 
روحانیون منطقـه چهار شـهرداری در 
مسـجد امـام محمـد باقـر )ع( برگـزار 

شـد.
حجت االسالم محمدحسـین ایزدپناه، 
امـام جماعت مسـجد امام محمـد باقر 
)ع( بـه عنـوان نخسـتین نفـر بیـن 
معتمدان ایـن منطقـه دغدغه خـود را 
اظهار کـرد: برگـزاری این نشسـت ها 
سـریع ترین راه بـرای رفـع مشـکالت 
خواهد بـود، بنابراین درخواسـت داریم 

برپایی ایـن جلسـات ادامـه یابد.
عبدالهـی یکـی از سـاکنان خیابـان 
عالمـه امینـی از مشـکالت ترافیکـی 
ایـن محـدوده گفـت و اظهـار کـرد: 
انتهـای خیابـان عالمـه امینـی غربی 
بسـته شـده این در حالی اسـت که این 
موضوع نـه تنها مشـکلی از این منطقه 
حل نکـرده، بلکـه بر بار مشـکالت آن 
افـزوده اسـت. ایجـاد مسـیر دوچرخه 
در خیابـان عالمـه امینی باعـث ایجاد 

ترافیک شـده اسـت.
وی افـزود: کـم بـودن روشـنایی ایـن 
محله و رشـد شـاخه و برگ درختان در 
مقابل تیرهای چراغ بـرق از معضالت 
این محله اسـت کـه درخواسـت داریم 

به آن رسـیدگی شود.
صابـری یکـی از معتمـدان محلـه 
کلمه خـواران نیـز دربـاره مشـکالت 
ایـن محلـه گفـت: اراضـی پشـت 
بیمارسـتان چمـران خـارج از محدوده 
شـهر قـرار دارد و طـی ۲۰ سـال 
مشـکالتی را بـرای سـاکنان ایـن 
محـدوده ایجاد کـرده اسـت، بنابراین 
درخواسـت داریـم ایـن اراضـی زودتر 

تعییـن تکلیـف شـود.
یکی از معتمـدان محله کردآبـاد نیز در 
مـورد دغدغه هـا و مشـکالت چندین 
سـاله این محل تاکید کـرد: قول هایی 
در دوره های گذشـته شـهرداری برای 
ایجاد دسترسـی محلـی داده شـده اما 
هنـوز اقدامی نشـده اسـت و مـا برای 
رفت و آمد با مشـکل روبه رو هسـتیم.

وی خاطرنشـان کـرد: ۱۸ مـورد از 
مشـکالت اساسـی این محلـه را آماده 
کـرده و بـه شـهرداری ایـن منطقـه 
تحویـل داده ایـم امیدواریم کـه به آن 

رسـیدگی شـود.
قادریـان دیگـر معتمـد منطقـه چهـار 
نیز بـر تکریـم سـالمندان ایـن منطقه 
تاکیـد و دغدغه های خـود را این گونه 
اظهـار کـرد: اسـتفاده از تجربیـات 
سـالمندان یکـی از اصـول مهـم در 
تمام دنیا اسـت که بـه آن اهمیت داده 
نمی شـود، بنابراین باید با سـاماندهی 
بـا  جمعیـت سـالمند متخصـص و 
تجربـه در این منطقـه مانـع از گذران 
وقت ایـن قشـر در پارک ها بـه بطالت 

. یم شو
یکی از معتمـدان محله بازارچـه نیز از 
مشـکالت این محـل گفـت: تعریض 
خیابـان بازارچـه ماه ها اسـت بـه حال 
خود رها شـده اسـت و همیـن موضوع 
رفت و آمـد مـردم منطقه را با مشـکل 

روبـه رو کرده اسـت.
وی افـزود: باغـی در ایـن محلـه بـه 
تازگـی تخریـب و بـه حـال خـود رها 
شـده اسـت که این در زمـان وزش باد 
باعـث ایجـاد گـرد و خـاک می شـود.

حسـین جاللـی، معتمد محله چشـمه 
باقرخان نیـز از دغدغه ها و مشـکالت 
این محلـه اظهـار می کند: شـهرداری 
دسترسـی هایی بـرای رفـت و آمـد 
بـه سـمت مادی هـا ایجـاد کـرده، اما 
باعـث تجمـع معتادان شـده اسـت، از 
شـهرداری درخواسـت می کنم به این 

وضعیـت رسـیدگی کنند.

تعیین تکلیف اراضی 
خارج ازمحدوده تا 

تأمین روشنایی محالت

 رو در رو با شهردار اصفهان
در گفت و گو با معتمدان منطقه ۴:

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: در طول برنامه های تابستان 
امسال، توجه به رویدادهای محیطی و آسیب هایی که کودکان و نوجوانان را تهدید می کند در برنامه های 

این کانون منظور شده است.
نسرین بابا پور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت های تابستانه مراکز کانون برمبنای برنامه ریزی 

خالقانه و فرآیند محور برای اعضا آغاز شده است.
وی افزود: در دوران کرونا کانون استان اصفهان با تبدیل تهدیدها به فرصت ها و با برنامه ریزی کارگاه ها 

در فضای مجازی بیشترین ارتباط را با کودکان و نوجوانان برقرار کرد.
وی اظهار داشت: اکنون در پی حضوری شدن کالس ها و برداشتن محدودیت های کرونایی، بیشترین 
تمرکز بر حضور دوباره اعضا و برپایی برنامه ها بر اساس نیاز روز کودکان و نوجوانان و پرورش خالقیت 

در آن ها مبنا قرار داده شده است.
وی امانت کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه و فعالیت های گروهی را از دیگر برنامه های کانون در فعالیت های 
تابستانه امسال برای اعضا عنوان کرد و گفت: همچنین کالس های تخصصی در رشته های فرهنگی، 

هنری، ادبی و علمی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون به صورت دوره ای برگزار می شود.
بابا پور یادآور شد: کالس های قرآن و نهج البالغه، مهارت های مثبت اندیشی، قصه گویی، مهرواره نماز 
و نیایش و نقد و بررسی کتاب ازجمله موضوعات و برنامه های دیگر فعالیت های تابستانه امسال مراکز 

کانون در استان است.
وی بابیان اینکه در تابستان امسال مراکز کانون با حضور پرشور اعضا مواجه است گفت: با توجه به شعار 
امسال کانون که »مرکز محوری، مربی محوری و مخاطب محوری« است هر مرکز بر اساس نیازهای 

مخاطبان و فرهنگ منطقه برنامه ریزی های خاص خود را دارد.
این مسئول فرهنگی افزود: در برنامه ریزی فعالیت های امسال کانون، نگاه به ارزش های دینی و ملی و 

توجه بیشتر به این مقوله در سطوح مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر در تمامی مراکز کانون ۷۹۰ کارگاه ادبی، هنری و فرهنگی با حضور 

۲۰ هزار عضو تشکیل شده است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان دارای ۵۶ مرکز فرهنگی، هنری، ادبی و علمی 

ثابت و سه مرکز سیار و ۲ مرکز پستی است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان:

توجه به عوامل آسیب زا محیطی در برنامه های کانون پرورش فکری اصفهان گنجانده شده است

 دریا وفایـی  بـدون شـک امربه معـروف و نهی از 
منکـر بنا بـه توصیه های قرآنـی و امامـان و پیامبران، 
هرگـز نبایـد باخشـم و خشـونت همـراه باشـد زیـرا 
عـالوه بااینکـه اثـر معکـوس خواهـد داشـت باعـث 
ایجـاد تشـویش و تشـنج در جامعـه نیـز می شـود. 
کما اینکـه امـام خمینـی نیز در ایـن خصـوص تأکید 
دارد: سـزاوار اسـت آمر به معروف و ناهـی از منکر،  در 
امرونهی خود و مراتـب انکارش، چون طبیبی دلسـوز 

و پـدری مهربـان کـه مصلحـت مرتکـب را رعایـت 
می کنـد باشـد و انـکارش بـر او خصوصـًا و بـر امـت 
عمومـًا لطـف و رحمـت باشـد. ایـن در حالی بـود که 
برخـی اتفاقـات اخیـر در ایـن حـوزه بهانـه ای بـود تا 
با احمـد علیرضـا بیگی عضو کمیسـیون امـور داخلی 
کشـور و شـوراهای مجلـس شـورای اسـالمی بـه 

گفتگـو بنشـینیم کـه در ادامـه می خوانیـد:
• گهـگاه در گوشـه و کنـار کشـور شـاهد 

شـیوه هایی از امربه معـروف هسـتیم کـه 
بـه نظـر می رسـد خـوِد آن روش باعـث 
سوءاسـتفاده معانـدان نظـام جمهـوری 
شـما  نظـر  بـه  می شـود.  اسـامی 
امربه معـروف بـه شـکل خشـونت هایی 
چـون: تیرانـدازی و ضـرب و شـتم چـه 

تبعاتـی خواهـد داشـت؟
برخـورد غیرمنطقـی بـا پدیده هـا همـواره بـرای مـا 
آسیب زاسـت و لزومـًا بایـد برمبنـای عقـل و منطق و 
برپایـه آنچه در شـریعت اسـالم به ما سـفارش شـده 
حرکت کنیم. در قـرآن صراحتًا آمده کـه هیچ اکراهی 
در دیـن نیسـت و بایـد بـا توجـه به ایـن توصیـه وارد 
چنیـن مقوالتی شـویم. ضمن اینکـه تأکیـدات رهبر 
انقـالب هـم همیشـه بـه رایـن بـوده اسـت. ایشـان 
درسفرشـان بـه خراسـان جنوبـی وقتـی نزدشـان از 
وضعیـت حجـاب گالیـه شـد، فرمودنـد: همـه یـک 
ایرادی دارند و قرارهم نیسـت که همـه مردم صاحب 
همـه فضیلت ها باشـند. مردم عیـال ما هسـتند و باید 
بـا برخـورد منطقـی بـا آن هـا رفتـار شـود. از طرفـی 
مـردم توجهشـان االن بـه ایـن نکتـه اسـت کـه آیـا 
همـه چیـز مـا در حجـاب خالصـه می شـود؟ االن 
مشـکالت بسـیاری در کشـور داریم کـه اگـر انرژی 
و توانایـی داریـم بایـد صـرف الویت هـا شـود. مردم 
خودشـان ضامن فرهنگ خودشـان هسـتند و چه بسا 

برخوردهایی ازاین دسـت، توهین به مردم محسـوب 
شـود. مثاًل مردمی کـه درکنار خانواده شـان هسـتند، 
یعنی یـک دختـر خانم یک همسـر درکنار شـوهرش 
بوده باشـد. البته دربـاره آن موضوِع خـاِص تیراندازی 
باید کنکاش شـود که چـرا آن مأمور نیـروی انتظامی 
بـه اسـلحه متوسـل شـده، چـون اسـتفاده از اسـلحه 
تنهـا به هنـگام دفـاع از خودش مجاز اسـت کـه البته 
آن هـم ترتیبـات و مقدماتـی دارد. ولی وقتـی از ابتدا 
بـه موضوعـی بـه صـورت ناصـواب ورود می شـود 
پیامدهایش هـم همچنان ناصـواب خواهد بـود. البته 
نمی تـوان موضوع برخـورد با بـی حجابی را با توسـل 
بـا تیرانـدازی تفکیـک کـرد، زیـرا این ها به هـم گره 

خورده اسـت.
• ولـی دررسـیدگی و امـر بـه معـروف 
موضوعـات، دسـتورات اسـامی و قرآنـی 

مشـخص اسـت:
بله، به نظـر می آید درمـورد مذکور آن مأمـور در دفاع 
از خـودش دسـت بـه اسـلحه بـرده کـه بایـد محاکم 

دربـاره آن نظـر بدهند.
• الیحـه ای که راجـع اسـتفاده از اسـلحه 
تصویب شـد باعث نگرانی مردم شـده که 
خـب دیگـر امنیتی وجـود نـدارد. آیـا واقعاً 

جای چنیـن دغدغه ای هسـت؟
ببینیـد در حادثـه اسـتان فـارس کـه مأمـور نیـروی 

انتظامـی توسـط یـک شـرور مـورد هجمـه قـرار 
می گیـرد و با سـالح سـرد بـه مأمـور حملـه می کند، 
مأمور اسـلحه دارد ولی امـکان اسـتفاده از آن را ندارد 
درحالـی که قانـون بـه او اختیـار داده کـه در دفـاع از 
جـان خـودش بـا رعایـت ترتیبـات قانونی از اسـلحه 
اسـتفاده کند. بـرای مأمـور نیـروی انتظامـی هم این 
قانـون دیـده شـده، یعنی دفـاع مشـروع و مشـروط. 
درآن جا کـه مأمـور با وجـود داشـتِن حق دراسـتفاده 
از اسـلحه، اسـتفاده نکـرده، کـه حکایـت از ضعـف 
آمـوزش دارد. درجایی هم که حق اسـتفاده از اسـلحه 
نداشـته، اسـتفاده کـرده کـه درواقـع این هـا قرینـه 
بسـیار مسـتحکمی اسـت کـه نشـان دهنـده ضعف 
آمـوزش نیـروی انتظامـی ماسـت. خـب پیامدهایـی 
را ایجـاد می کنـد کـه دسـتمایه تبلیغـات سـوء علیـه 

کشـور می شـود.
• چنین بـی اتفاقاتی، بـا تاکیـدات رهبری 
مبنی بـر جلب رضایـت مردمـی در تناقض 

؟ نیست
دقیقـًا هسـت. متاسـفانه بعضًا شـاهد کـم توجهی به 
صحبت هـا و رهنمودهـای رهبـر عزیزمـان هسـتیم. 
درحالـی که ایشـان همـواره بـر مدارا بـا مـردم اصرار 
دارنـد. درمجمـوع بایـد توجـه داشـت کـه امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکر بـا ضرب و شـتم و اسـلحه و 

خشـونت جـور درنمـی آید.

گفت وگو با عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره مقوله امربه معروف و نهی از منکر:

مردم خودشان ضامن فرهنگ خودشان هستند افراط جایز نیست!

سرهنگ دوم پاسدار محمد نصراصفهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه طرح تابستان فیروزه ای بسیج خدمتی دیگر از سمت بسیجیان به مردم 
شهر اصفهان است، اظهار داشت: هدف این طرح غنی سازی اوقات فراغت 

نوجوانان و جوانان در تابستان ۱۴۰۱ است.
وی ادامه داد: همان گونه که در همه عرصه ها بسیج در خدمتگزاری به مردم 
حاضر بوده برای این موضوع مهم و غنی سازی اوقات فراغت برنامه های 
مختلفی دارد و این طرح تابستان فیروزه ای میوه تابستانه بسیج برای مردم، 

نوجوانان و جوانان شهر اصفهان است.
فرمانده ناحیه مقاومت امام صادق )ع( اصفهان تصریح کرد: در این طرح 
برنامه های مختلفی از جمله ارائه خدمات تفریحی و رفاهی دستگاه های 
خدمات رسان به مردم حتی مردمی که در حاشیه ای ترین نقاط شهر اصفهان 
زندگی می کنند با واسطه بسیج و تحقق عدالت اجتماعی در خصوص 

بهره برداری آحاد مردم از ظرفیت هایی که در شهر اصفهان وجود دارد.
وی ادامه داد: ارتقای نشاط اجتماعی بین نوجوانان، جوانان و خانواده ها با 
برنامه های مختلف ورزشی، اردوها، برنامه ها و مسابقات قرآنی، تقویت پایه 
علمی دانش آموزان که به دلیل کرونا دو سال به ناچار کالس ها را غیرحضوری 
برگزار کنیم و تا حدی پایه علمی دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم تر تحت 
تأثیر قرار گرفت، از این رو با برگزاری کالس های کمک آموزشی توسط معلمان 

با عنوان نذر خدمت به تثبیت بنیه علمی دانش آموزان کمک خواهیم کرد.
سرهنگ دوم پاسدار نصراصفهانی گفت: در این طرح، جذب نوجوانان به مسجد 
و برنامه های تعالی بخش بسیج را دنبال و با نوجوانان و خانواده آن ها در طول سال 
ارتباط برقرار خواهیم کرد و از این طریق آموزش های مختلف بسیج از جمله 

آموزش های نظامی را مدنظر خواهیم داشت.
وی افزود: در این طرح اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج فرهنگیان، مهندسی، 
هنرمندان، جامعه پزشکی و سایر اقشار پزشکی مشغول خدمت می شوند و به 

نوعی نقش آفرینی خواهند کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت امام صادق )ع( اصفهان خاطرنشان کرد: از نتایج مهم 
این طرح، هویت بخشی به نوجوانان است. در طرح های تابستانه و فعالیت های 
گروهی از جمله تشکیل گروه های سرود و مهارت آموزی به جوانان و نوجوانان 

از طریق برگزاری کالس های مختلف مهارتی در خدمت خانواده ها هستیم.
وی ادامه داد: همچنین ارائه خدمات ارزان و رایگان به خانواده ها در محله های 
خودشان و در محیطی سالم و امن از دیگر فواید این طرح است، همچنین از 
طریق این طرح با خانواده ها ارتباط برقرار کرده و سیاست های مدنظر مقام معظم 
رهبری برای خانواده ها از جمله سبک زندگی، ازدیاد جمعیت، آشنایی خانواده ها با 

معارف قرآن و امیدآفرینی نسبت به آینده را دنبال خواهیم کرد.
نصر اصفهانی ادامه داد: دبیرخانه طرح تابستان فیروزه ای ناحیه امام صادق 
در معاونت تعلیم و تربیت تشکیل و فعال شده است و از همه دستگاه ها تقاضا 
می کنیم ظرفیت های موجود خود را در اختیار این طرح و پایگاه های بسیج قرار 

دهند تا پایگاه ها بتوانند این ظرفیت ها را به مردم و نوجوانان تقدیم کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت امام صادق )ع( اصفهان با بیان اینکه اختتامیه طرح در 
هفته دفاع مقدس با برگزاری یادواره های شهدا برگزار خواهد شد، افزود: تاکنون 
۲۵۰ پایگاه مقاومت بسیج در محله های مختلف برای طرح تابستان فیروزه ای 
ثبت نام و اعالم آمادگی کردند و تا پایان تابستان این طرح با اجرای برنامه های 

متنوع فرهنگی، تفریحی، اردویی، قرآنی، علمی و مهارتی ادامه خواهد داشت.

فرمانــده ناحیــه مقاومــت امــام صــادق )ع( 
ــیج  ــت بس ــگاه مقاوم ــت: ۲۵۰ پای ــان گف اصفه
ــتان  ــرح تابس ــرای ط ــف ب ــای مختل در محله ه
ــد. ــی کردن ــام آمادگ ــام و اع ــروزه ای ثبت ن فی

مشارکت ۲۵۰ پایگاه 
 مقاومت بسیج اصفهان

در طرح تابستان فیروزه ای

فرمانده ناحیه مقاومت امام صادق )ع( اصفهان 
خبر داد؛

خبر روز

استاندار اصفهان گفت: مبارزه با مواد 
مخدر نیازمند برنامه ریزی هدفمند 
و هوشمندانه در جنبه های مختلف 
پیشگیری و درمان است که این امر 
مهم باید از سوی دستگاه های ُمتولی 

مد نظر ویژه قرار گیرد.
سیدرضا مرتضوی، در جلسه ستاد 
مبارزه با موادمخدر که به صورت 
ویدئو کنفرانس با دیگر استان ها با 
حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: 
مسئوالن کلیه دستگاه های حاکمیتی 
از جمله تقنینی، قضایی و اجرایی و 
نیروهای نظامی و انتظامی در شورای 
مبارزه با مواد مخدر باید به صورت 
فعال حضور داشته باشند تا جامعه 

مناسب تری داشته باشیم.
شورای  دبیرخانه  داد:  ادامه  وی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
به عنوان مغز متفکر دستگاه تخصصی 
باید نقش خود را در ارائه برنامه در همه 
سطوح بدرستی انجام دهد تا هم افزایی 

الزم در این نهاد شکل بگیرد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: مجموعه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
در این راه باید بیشتر و بهتر از گذشته 
عمل کند و به کمک تجارب گذشته و 
با پشتیبانی حاکمیت، روز به روز فعالتر، 

مناسبت تر و موثرتر عمل کند.
وی تاکید کرد: همه اعضای شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر به ویژه 
نیروی انتظامی، حوزه قضایی و سایر 
دستگاه های استان با حیثیت و آبرو 
و اعتبارشان، پای کار مبارزه با مواد 

مخدر ایستاده اند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: ۱۱۱ مأمور 

نیروی انتظامی استان اصفهان در این 
سال ها در راه مبارزه با مواد مخدر جان 
خود را تقدیم کرده اند تا هم انقالب 
اسالمی بیمه شود و هم آحاد جامعه، 

زندگی پاکی داشته باشند.
شهیدان  یاد  گرامیداشت  با  وی 
انقالب بخصوص شهیدان مبارزه 
با مواد مخدر بر زنده نگه داشتن یاد 
جامعه ایثارگری تاکید کرد و افزود: 
تقدیم ۱۱۱ شهید و ۲۵۴ جانباز در این 
راه نشان دهنده اقدام ویژه نیروهای 
نظامی و انتظامی استان در این زمینه 
است و امیدواریم دستگاه قضایی با 
صدور رأی قاطع برای سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان، اقدام شایسته ای 

انجام دهد.
فرمانده انتظامی اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: استان اصفهان در زمینه 
مبارزه با مواد مخدر در ُرتبه ششم کشور 
قرار دارد و استان های مرزی از جمله 
خراسان شمالی، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 
و کرمان در جایگاه باالتری قرار دارند.

سردار محمدرضا میرحیدری تاکید 
کرد: قاچاقچیان و اشرار از این استان ها 
عبور می کنند اما ما ابزاری برای پوشش 
کویر در اختیار نداریم و ناهماهنگی بین 
دستگاه ها موجب بروز خالهایی در این 
زمینه و ورود اشرار به استان ما و بقیه 
نقاط کشور شده است که ضرر آن به 

جامعه می رسد.
وی با بیان اینکه اصفهان با توجه به 
شرایط جغرافیایی اش، تأثیر زیادی 
در مبارزه با مواد مخدر دارد، گفت: 
اصفهان در میدان میانی قرار دارد و 

آخرین نقطه ای که اشرار از طریق 
کویر وارد می شوند حوزه این استان در 
خور و بیابانک یا نایین یا سمت ابرکوه، 

جرقویه و رامشه است.
سردار میرحیدری با بیان اینکه شهدای 
مبارزه با مواد مخدر برای بقای جامعه، 
جان خود را تقدیم کردند، اظهار 
داشت: خانواده شهدای مبارزه با مواد 
مخدر، قربانی دفاع از نظام و انقالب و 
جوان های جامعه هستند اما حمایت 

چندانی از آنها نمی شود.
به گزارش ایرنا، جلسه ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، امروز یکشنبه بصورت 
ویدئو کنفرانس با دیگر استان ها با 

حضور رییس جمهور برگزار شد.
در این جلسه از خانواده شهید محمود 
رفیعی که در راه مبارزه با مواد مخدر به 

شهادت رسیده است، تقدیر شد.
در آبان سال ۹۸، دو متهم مواد مخدر به 
ُجرمی که مجازات آن اعدام بود توسط 
مأموران نیروی انتظامی در حال انتقال 
از دادگاه به زندان مرکزی اصفهان 
بودند که پنج نفر از اشرار به قصد 
فراری دادن آنان، سِد راه خودروی 
پلیس شدند و در جریان درگیری با 
مأموران و با استفاده از سالح شکاری 
ضمن فراری دادن متهمان، یکی از 
افسران ناجا به نام محمود رفیعی را به 

شهادت رساندند.
اعتیاد به مواد مخدر، آسیبی است 
که ضربه های ُمهلک آن بر همه 
بخش های جامعه حتی حوزه اقتصاد 
وارد می شود ولی در پرتو اقدامات 
پیشگیرانه با رویکرد اجتماع محور 

کردن مقابله با آن توسط دولت در 
سال های اخیر، نرخ آسیب این معضل 

در استان اصفهان کاهش یافته است.
اکنون نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت 
فعال ۱۵ تا ۶۴ سال کشور ۴، ۵ درصد 
و در استان اصفهان ۲، ۴ درصد است و 
ُرتبه اصفهان از نوزدهم در سال ۹۰ به 

بیست و سوم کاهش یافته است.
در زمان حاضر نزدیک به ۴۰۰ مرکز 
پیشگیری، درمان و کاهش آسیب 
معتادان به مواد مخدر در استان 

اصفهان فعالیت دارند.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر 
جمعیت دارد و بر اساس آخرین آمار، 
جمعیت معتادان این استان دسِت کم 
۱۲۰ هزار نفر است که ۱۰ درصد از آنها 

را بانوان تشکیل می دهند.

مبارزه با موادمخدر نیازمند برنامه ریزی هدفمند است
استاندار اصفهان در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر:
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مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: ضروری است گفتمان جدید نسبت 
مخاطبان زمان کنونی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان در سازمان تبلیغات ایجاد شود.

حجت االسالم مهدی فوقی در جلسه نقد و بررسی عملکرد سازمان تبلیغات اسالمی 
در کتابخانه مرکزی اصفهان با اشاره به ایام سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی 
اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسالمی یکی از رویش های انقالب اسالمی است که به 
فرموده مقام معظم رهبری خدمات و اقدامات خوب و مؤثری را در زمینه های مختلف 

انجام داده است.
وی افزود: این سازمان با تدبیر و درایت آینده نگر امام خمینی )ره( تشکیل شد و تاکنون 

فعالیت های تأثیرگذاری را در زمینه های مختلف قرآنی، هیئات مذهبی، کانون های 
فرهنگی و تبلیغی و سامان دادن به امور روحانیون و مبلغان و مبلغات داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان نیاز به گفتمان سازی جدید نسبت مخاطبان 
زمان کنونی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان را از اصلی ترین رویکردهای سازمان 
تبلیغات دانست و ابراز داشت: لزوم بازنگری در شیوه ها و استفاده از ابزارهای به روز 
و جذاب برای مخاطبان مختلف با سالیق جدید در این دنیای مدرن و دیجیتال را از 
ضروریات اقدامات آینده سازمان دانست و یکی از رویکردهای جدید و دستور کارهای 

اقدامات تبلیغات اسالمی را همین کار دانست.

وی ادامه داد: از همه فعاالن و صاحبنظران و فرهنگی خواست تا سازمان تبلیغات را از 
خود بدانند و از هرگونه ابراز نظر و پیشنهاد دریغ نکنند چرا که سازمان تبلیغات اسالمی 
باید به سمتی برود که بیشتر اقدامات و فعالیت های خود را به تشکل های مردمی و 
فعاالن فرهنگی واگذار کند و برای آنها نقش تسهیل گری و حمایت کننده را داشته باشد.

در ادامه این جلسه صاحب نظران از مجامعی از جمله حوزه علمیه، دانشگاه، کانون های 
فرهنگی و تبلیغی، جامعه قرآنی و دیگر مجامع فرهنگی حضور داشتند و در خصوص 
ساختارها، اقدامات، میدان های عملی و فعالیت های نو با رویکردهای جدید و بازنگری 

در ارتباط با مخاطب را مطرح کردند.

لزوم ایجاد گفتمان 
جدید سازمان 
تبلیغات برای 
جوانان و نوجوانان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان مطرح کرد؛

گزارش

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: 
دولـت سـیزدهم در تـاش اسـت تـا جایـگاه 
اتصـال  محوریـت  در  ایـران  ترانزینـت 
کشـورهای آسـیایی بـا اروپـا را احیـا کنـد.

اصغـر سـلیمی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
پارلمانـی ایرنا در مورد سـخنان رییس جمهور 
در اجـاس بریکـس و نقـش ترانزیتـی ایران 
در بازارهـای بـزرگ جهانـی گفـت: آیـت اهلل 
رئیسـی و دولـت مردمی با سـفرهای اسـتانی 
مشـکات مـردم را از نزدیـک رصـد می کنند 
و بـا حضـور در رسـانه ملـی موضوعـات مهم 
کشـور را بـا مـردم در میـان می گذارنـد ایـن 
رونـد می توانـد بـه امیـد بخشـی در جامعـه 
کمـک کنـد و نشـان دهد کـه اولویـت دولت 

مردمـی حل مشـکات کشـور اسـت.
ایـران در بیـن ۱۵ کشـور واقـع شـده اسـت و 
حلقـه اتصـال آسـیا و اروپـا از طریـق روسـیه 
و ترکیـه و حلقـه اتصـال کشـورهای آسـیای 
میانه با کشـورهای حاشـیه خلیج فارس اسـت 
ایـن موقعیـت اسـتراتژیک ایـران فرصت بی 
نظیـری برای محوریت کشـورمان در ترانزیت 
جهانـی خلـق کـرده اسـت کـه بایـد بـه این 

موضـوع توجه شـود.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس با اشـاره 
بـه بازارهـای پرجمعیت شـرق ایـران از جمله 
هنـد و پاکسـتان، تصریـح کـرد: ارتبـاط بـا 
کشـورهای مذکـور از طریـق دریـای عمـان 
فرصـت خوبـی بـرای تعامـات اقتصـادی و 
تجاری اسـت کـه دولت بایـد تقویت مبادالت 
اقتصـادی در حـوزه شـرق را در اولویـت خـود 

دهد. قـرار 
 نماینـده مـردم سـمیرم با بیـان اینکـه ایران 
در مرکـز ثقل بـازار جهانـی قـرار دارد، عنوان 
کرد: جمهوری اسـامی در حوزه پتروشـیمی، 
نفـت و گاز در منطقـه خاورمیانـه و جهـان از 
جایـگاه بـاالی برخوردار اسـت و با دسترسـی 
بـه آب هـای آزاد در حـوزه صـادرات مسـیر 
مناسـبی برای تبـادالت تجاری با کشـورهای 

جهـان دارد.
 سـلیمی بـا اشـاره بـه جایـگاه ایـران در جاده 
قدیـم ابریشـم خاطـر نشـان کـرد: مبـادالت 
اقتصـادی در جـاده ابریشـم نشـان می دهـد 
کـه ایرانیـان از گذشـته دور تاکنـون روابـط 
اقتصـادی خوبـی بـا همـه ملت هـا داشـتند و 
احیـای جـاده جدیـد ابریشـم هـم می توانـد 
نقـش مهمـی در پیونـد کشـورها و افزایـش 

حجـم مبـادالت تجـاری داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه تحریم های ظالمانـه آمریکا 
علیـه ملـت ایران گفـت: برخی از کشـورهای 
خریدار نفـت و میعانات گازی ایـران مجبورند 
بـه خاطر دور زدن تحریم مسـیرهای طوالنی 
را بـرای مبـادالت اقتصـادی انتخـاب کننـد 
اماکشـورهای کـه دنبـال اقتصـاد پرسـودتر 
هسـتند باید بدانند نقش ایـران در بازار جهانی 

و جایـگاه ترانزیتـی بی نظیر اسـت.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس با اشـاره 
و  بنـادر  حـوزه  در  ایـران  ظرفیت هـای  بـه 
ترانزیـت گفـت: ایـران بـا داشـتن تولیـدات 
محصـوالت کشـاورزی متنـوع، پتروشـیمی، 
معـادن و صنعـت توریسـم می توانـد نقـش 

مهمـی در بـازار جهانـی داشـته باشـد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

 تالش دولت سیزدهم برای احیای
 محوریت ایران در ترانزیت اروپا

آسیای میانه و خلیج فارس

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

در حالی که معضل خام فروشی کتیرا )صمغ گرانبهای گون( رفع 
نشده، گون زارها هم در معرض نابودی قرار گرفته اند.

کشور ما با داشتن وسعت قابل توجهی از مراتع گون، از معدود 
تولیدکنندگان کتیرا در جهان به شمار می رود. صمغی گرانبها که 
به بهانه وجود مواد شیمیایی ارزان تر مشابه آن، بدون فرآوری، به 
کشورهای خواهانش صادر می شود و گفتن از ضرورت رفع مشکل 

خام فروشی آن تکراری شده است.
در این بین، گون زارها هم در هجوم خشکسالی و در سایه کم 
توجهی مسئوالن و بهره برداران، مرگ تدریجی را تجربه می کنند 
و اگر زودتر فکری برای نجات گون زارهای مولد کتیرا نشود، این 

رهاورد طبیعت به آسانی نابود می شود.
• ۹۰ درصد صادرات کتیرا، از استان اصفهان است

طبیعی  منابع  اداره کل  بهره برداری  اداره  رئیس  میرطالبی  آبتین 
از درخواست های  و آبخیزداری استان اصفهان گفت: ۹۰ درصد 
صادرات کتیرا به کشورهای توسعه یافته و صنعتی از استان اصفهان 
است و از همین رو، قیمت و بازار این محصول نیز در اصفهان 

مشخص می شود.
او گفت: حدود ۷۰۰ هزار هکتار از مراتع استان اصفهان قابلیت تولید 
کتیرا را دارند و هر ساله به طور متوسط ۱۰۰ تن کتیرا از این مراتع 

گون برداشت می شود.

خوانسار،  فریدن،  چادگان،  کرون،  و  تیران  شهرستان های  در 
گلپایگان،  نطنز،  میاندشت، شهرضا، سمیرم،  بویین  فریدونشهر، 

کاشان، نایین، لنجان و مبارکه رویشگاه گون وجود دارد.
• رویشگاه های گون در خطر نابودی

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  بهره برداری  اداره  رئیس 
استان اصفهان می گوید: با وجود پراکندگی رویشگاه های گون در 
شهرستان های مختلف استان، به سبب کمی بارش ها و شرایط 
نامناسبی که گون ها را خشک می کند، بیشتر به بهره برداران در 
شهرستان های غرب و جنوب استان، مجوز برداشت کتیرا می دهیم.

بیکاری  همچنین  علوفه  گرانی  سبب  به  می گوید:  میرطالبی 
در  گون زارها  جمله  از  رویشگاه ها  و  مراتع  عشایر،  و  روستاییان 
معرض فشار زیاد چرای دام است و خشکسالی نیز مزید بر علت 
شده و با این روند، مراتع بیش از پیش، ظرفیت تولید گیاهان دارویی 

را از دست می دهند.
او می گوید: با توجه به اینکه گون از جمله گونه های مهم است، 
مجوز برداشت کتیرا در قالب قرارداد داده می شود و تاش می کنیم 
گون  گیاه  افتادن  خطر  به  از  کتیرا  برداشت  زمان  در  نظارت  با 

جلوگیری شود.
• نبود فناوری فرآوری کتیرا در کشور

به گفته او افراد بسیاری مدعی فرآوری کتیرا شده اند، اما تاکنون 

کسی موفق به فرآوری این محصول نشده و همچنان خام فروشی 
می شود.

رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان می گوید: هر کیلوگرم کتیرا به قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ دالر 
)حدود یک تا سه میلیون تومان( صادر می شود که اگر این محصول 

فرآوری شود قیمت محصول نهایی ۱۰ برابر خواهد شد.
میرطالبی می گوید: عاوه بر ایران، کشورهایی مانند ترکیه، سوریه 

و عراق هم تولیدکننده کتیرا هستند.
• زیان برای تولیدکننده، سود برای صادرکننده

امیر رجبی از تولیدکننده کتیراست؛ او اهل روستای دره بید فریدن 
است و برداشت کتیرا را از سال ۱۳۸۵ شروع کرده؛ البته می گوید: 
برداشت کتیرا در این روستا و روستاهای اطرافش ۱۵۰ سال قدمت 

دارد و به نوعی شغل آبا و اجدادی محسوب می شود.
این تولیدکننده کتیرا در مورد روند کارش به ما گفت: ابتدا به عنوان 
کارفرما به اداره منابع طبیعی، اعام می کنم که امسال در فان 
مکان، قصد داریم کتیرا برداشت کنیم که پس از صدور مجوز و 
پرداخت اجاره مرتع، باید با شورای محل و ... نیز صحبت کنیم تا 

دام وارد مرتع اجاره ای ما نشود.
رجبی می گوید: به طور کلی ضرر و زیان این کار، بیشتر نصیب ما 
می شود و سود آن به جیب صادرکننده می رود، ما نه بیمه داریم و 

نه حمایت می شویم.
او می گوید: سال ۱۳۹۹ مرتعی را برای برداشت کتیرا اجاره کردم، 
اما اهالی منطقه اجازه برداشت کتیرا را به کارگران ندادند و متحمل 

زیان شدم، پارسال هم ۴۰ میلیون تومان ضرر کردم.
• انسان و طبیعت به جان گون زارها افتاده اند

دانشیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
می گوید: با اینکه قانونگذار صراحتاً اعام کرده نباید در رویشگاه های 
گون، تغییر کاربری صورت گیرد؛ اما به بهانه های مختلف از جمله 
مزارع  ایجاد  معدن،  استخراج  و  کشف  جاده،  و  کارخانه  احداث 
کشاورزی و سهولت دسترسی، تردد و چرای دام، رویشگاه های 

گون در کشور و استان اصفهان در حال تخریب هستند.
به گفته بشری، با تغییرات اقلیمی و تبدیل بارش ها از برف به باران، 
افزایش دمای هوا، خشکسالی های شدید و پی در پی و باال رفتن 
خط برف در اراضی کوهستانی، گون های مولد کتیرا در حال خشک 
شدن هستند و از مناطق از اصفهان همچنین استان های چهارمحال 
بختیاری و کردستان خبر می رسد حتی سوسک های چوبخوار نیز 
برای تغذیه به گون ها حمله کرده و متعاقب آن با فعال شدن قارچ ها 
عرصه های  در  گون ها  کامل  خشکیده شدن  زمینه  باکتری ها،  و 

وسیعی از کشور فراهم شده است.
او راه مقابله با این گونه آفات را مبارزه زیستی )بیولوژیک( می داند و 

می گوید: انسان ها با اقداماتی همانند سم پاشی، شخم زدن و ... سبب 
نابودی عوامل کنترل کننده آفات می شوند.

به گفته دانشیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی 
اصفهان، تیغ زدن عمیق گون برای خروج کتیرا، تیغ زدن مکرر در 
یک فصل رویش، تیغ زدن قبل از گلدهی و ایجاد گرد و غبار از 
جمله اقداماتی است که سبب ضعیف شدن، خشک شدن و نابودی 

گیاه گون می شود.
بشری می گوید: وضع رویشگاه های گون به خصوص گون سفید، 
زرد و گزی و استحصال کتیرا در کشور، بسیار بد است و نظر به 
ضرورت صیانت از گونه های گون، طرح های مختلف تحقیقاتی در 
قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکترا و طرح های 
تحقیقات  موسسه  و  طبیعی  منابع  دانشکده های  در  پژوهشی 

جنگل ها و مراتع کشور اجرا شده و یا در حال اجراست.
گون زارها همانند همه عرصه های منابع طبیعی برای کشور ما 
سرمایه های ارزنده به شمار می آیند، اگر باور کنیم این ذخیره 
گاه های متنوع گیاهان دارویی می توانند ارزآور، درآمدزا و اشتغالزا 
باشند؛ نه تنها اجازه نمی دهیم عوامل مختلف طبیعی و غیرطبیعی 
و  پژوهشگران  از  حمایت  با  بلکه  بکشاند  نابودی  به  را  آن ها 
هم  دارایی هایشان  فروشی  خام  از  دانش بنیان  شرکت های 

جلوگیری می کنیم.

گزارش ویژه

هشداری که جدی گرفته نمی شود

کتیرا، سرمایه ای که خام فروخته می شود
گون زارها در هجوم خشکسالی در سایه کم توجهی

نماینده مردم خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـامی گفت: وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی بایـد بـا جدیـت در حـوزه حجـاب گام برداشـته و جلـوی 

هنجارشـکنی در سـطح جامعـه را بگیرد.
بـه گزارش ایسـنا، حجت االسـام محمدتقـی نقدعلی در تذکری شـفاهی در 
جلسـه علنـی مجلـس بیان کـرد: از سـفر رئیـس جمهور بـه اسـتان اصفهان 
تشـکر می کنیم، این سـفرهای اسـتانی نشـان می دهد که دولت مردمی بوده 

و به مشـکات مردم توجـه دارد.
وی ادامـه داد: سـفرهای اسـتانی رئیـس جمهـور امیـد را در دل مـردم زنـده 

می کنـد. بایـد اعتبـارات اسـتانی ایـن سـفر تخصیـص داده شـود.
نماینـده خمینـی شـهر اظهار کـرد: در بحـث آب، رئیس جمهور مسـائل کلی 
در نشسـت مطـرح کردند کـه باید مصادیق عملی این بسـته آبـی دولت دیده 
شـود. نقدعلـی در تذکـری خطـاب بـه وزیر اقتصـاد بیان کرد: سـال گذشـته 
یـک درصـد مالیـات بـر ارزش افزوده کـه باید بـه وزارت بهداشـت تخصیص 
داده می شـد محقق نشـد و امسـال نیز این قانون اجرایی نشـده است. سازمان 

برنامـه و بودجـه و وزارت اقتصـاد بایـد زودتـر این بودجـه را تخصیص دهند.
نماینـده خمینـی شـهر گفـت: انتظـار مـی رود مصوبـات سـفر رئیس جمهـور 

پیرامـون تشـکیل فرمانـداری ویـژه شهرسـتان خمینـی شـهر، زودتـر اجرایی 
گردد.

وی گفـت: در بحـث سـیمان شـاهد هسـتیم کـه قطعـی بـرق بهانـه ای را به 
دسـت دالالن و محتکـران داده تـا نـرخ سـیمان را تـا سـه برابـر بـاال ببرنـد، 
وزارت صمـت و نهادهـای نظارتـی بایـد بـا دالالن برخـورد کننـد. بایـد برای 

خریـد تضمینـی دام مـازاد از دامـداران نیـز تدبیری اندیشـیده شـود.
نقدعلـی در پایـان گفـت:  از وزیـر فرهنـگ و ارشـاد انتظـار مـی رود در بحـث 
حجـاب جدیـت الزم را بـه خرج دهد و باید جلوی هنجارشـکنی گرفته شـود.

نمایندهمردمخمینیشهر
درمجلسشورایاسالمی:

 وزارت فرهنگ
 در بحث حجاب

جدیت داشته باشد

حدود 6۰ درصد مشترکان این شرکت در 
حوزه خانگی در حد الگوی مصرف یعنی 

۱۴ متر مکعب در ماه استفاده می کنند.
به گزارش پایگاه خبری پیام کاشان، رئیس 
آبفای  مدیرعامل شرکت  و  مدیره  هیئت 
حداکثر  یعنی  وری  بهره  گفت:  کاشان 
درست  و  موجود  آبی  منابع  از  استفاده 
مصرف کردن آب و شرکت آبفای کاشان 
با اطاع رسانی خوب  در حوزه آب شرب 
توانسته است به صرفه جویی ۵ درصدی در 
این حوزه دست پیدا کند، و حدود 6۰ درصد 
مشترکان این شرکت در حوزه خانگی در 
حد الگوی مصرف یعنی ۱۴ متر مکعب در 

ماه استفاده می کنند.
وی افزود: تاکنون کارهای خوبی درحوزه 
افزایش  جهت  کاشان  منطقه  کشاورزی 
در  هنوز  اما  است  شده  انجام  بهره وری 
اغلب مناطق، کشاورزی بصورت غرقابی 
انجام می شود و به جای استفاده از گیاهان 
درآمد  که  دارویی  گیاهان  و  بر  آب  کم 
باالتری ایجاد می کند شاهد کشت طالبی 

هستیم که بهره وری مناسبی ندارد.
در  آب  مصارف  میزان  مورد  در  اسدی 
 ۹۰ از  بیش  گفت:  مختلف  بخش های 
شهرستان های  در  مصرفی  آب  درصد 

بخش  صرف  وبیدگل  آران  و  کاشان 
بخش  در  درصد   6 و  می شود  کشاورزی 
شرب و مابقی آن در بخش صنعت به کار 

گرفته می شود.
مدیرعامل شرکت آبفای کاشان در مورد 
وضعیت منابع آب در منطقه گفت: حدود ۷۵ 
درصد از منابع تأمین آب در دشت کاشان 
از سفره های آب زیر زمین تأمین می شود و 
با توجه به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ها 
در ۹ ماه گذشته سال آبی و تبخیر ساالنه 
2۱۰۰ میلیمتر آب در این منطقه که حدود 
سه برابر باالتر از میانگین تبخیرساالنه آب 
برای  زیادی  با مشکات  است  در کشور 

تأمین آب مواجه هستیم.
برون  برای  کرد:  تاکید  اسدی  محمدرضا 
رفت از مشکات تأمین آب باید به سمت 
رعایت الگوی مصرف حرکت کنیم و به 
درست  می کنم  توصیه  مشترکین  همه 
مصرف کردن را در دستور کار خود قرار 

دهند.
اسدی گفت: بهای تمام شده هر متر مکعب 
آب شرب در کاشان 2۷۰۰ تومان است اما 
رعایت  را  مصرف  الگوی  که  مشترکینی 
کنند تنها ۳۰ درصد از بهای تمام شده آب 

را پرداخت خواهند کرد.

بانـد سـارقان اماکـن خصوصـی در شهرسـتان آران و 
بیـدگل شناسـایی و دسـتگیر شـدند.

شناسـایی و دسـتگیری باند سـارقان اماکن خصوصی به 
گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما، فرمانـده انتظامی آران 
و بیـدگل گفـت: مامـوران پلیس آگاهی چهـار نفر مجرم 
سـابقه دار را کـه بـه صورت گروهـی در شهرسـتان آران 
و بیـدگل اقـدام بـه دزدی از اماکـن خصوصی، مـزارع و 

باغ هـا اقـدام می کردنـد، دسـتگیر کردند.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زاده  سـرهنگ غامرضاهاشـمی 
سـارقان بـه ۴۰ فقـره سـرقت اعتـراف کرده انـد ارزش 
و  کـرد  اعـام  ریـال  میلیـارد   2۰ را  مسـروقه  امـوال 
افـزود: در ایـن زمینـه دو نفـر مالخـر نیـز شناسـایی و 

دستگیرشـدند.

در بیش از ۴۰ درصد فرودگاه های ما پروازی صورت 
نمی گیرد و متاسفانه فرودگاه ها بر اساس تقاضا ساخته 

نمی شود.
مقامات سیاسی شهرستان اردستان تا کنون چندین بار 
از مذاکره با بخش خصوصی برای ایجاد فرودگاه در 
شهرستان اردستان خبر داده و عنوان کرده اند برای اخذ 
مجوز احداث فرودگاه در این شهرستان اقدام می کنند.

به گزارش تین نیوز، اظهارات مقامات سیاسی اردستان 
در مورد ساخت فرودگاه در شهری کوچک تنها یک 
نمونه از انبوه درخواست های استانی و شهرستانی در 
خصوص احداث فرودگاه های جدید است که معمواًل 
از طریق نمایندگان این شهرها در مجلس نیز پیگیری 
شده و گاهی با فشار بر مقامات دولتی به کرسی نیز 
می نشیند.این در حالی است که یک کارشناس حمل 
و نقل در این زمینه معتقد است: در مبحث اقتصاد 
میزان  تعیین  و  بازارشناسی  بحث  در  و  حمل ونقل 
مسافران قابل استناد برای راه اندازی مسیر پروازی 
در مسیرهای کمتر از ۵۰۰ کیلومتر، در خوشبینانه ترین 
حالت که برای کشورهای ثروتمند با تولید ناخالص 
ملی و درآمد سرانه باال مورد استفاده قرار می گیرد، 
حداکثر ۱۰ درصد مسافران زمینی )ریلی و جاده ای( 

جذب پرواز می شوند.

مهرداد فرشیدی با بیان این مطلب در بخش نظرهای 
کاربران تین نیوز تاکید کرد: جالب آن که در مسیر 
تهران به اردستان به عنوان پرترددترین مسیر ریلی 
و  ندارد  وجود  اتوبوسرانی  ثابت  سرویس  یک  حتی 
اندک مسافران موجود یا با اتومبیل شخصی و یا با 
اتوبوس های گذری مسیر یزد مسافرت می کنند و تنها 
یک مسیر اتوبوسرانی ثابت با یک سرویس روزانه در 

مسیر اردستان به اصفهان وجود دارد.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی صحبت از احداث 
فرودگاه در این شهر بیشتر به یک شوخی سیاسی 
می نماید. علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی ایران 
پیش از این به تسنیم گفته بود: اگر بودجه دولتی صرف 
ساخت فرودگاه شده و از طرفی ناوگان هوایی توسعه 

پیدا نکند اقدام بی اثری صورت گرفته است.
وی گفته بود: در بیش از ۴۰ درصد فرودگاه های ما 
بر  فرودگاه ها  متاسفانه  و  نمی گیرد  صورت  پروازی 

اساس تقاضا ساخته نمی شود.
اردستان یکی از شهرستان های استان اصفهان ایران 
 ۳۰6 و  دهستان   ۷ شهر،   ۳ بخش،   ۳ از  که  است 
روستای دارای سکنه تشکیل شده است و بر اساس 
سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت کل شهرستان اردستان 

۴۱٬۴۰۵ نفر )۱2٬۹۳۰ خانوار( است.

عباسی با اشاره به توسعه تکنولوژی و تهدیدهای آن گفت: کاهبرداری 
اینترنتی تهدیدی برای اموال مردم و دسترسی به حساب های آنان شده 

است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، رضا عباسی با حضور در 
مسجد قمربنی هاشم )ع( در نشست با مردم به مناسبت هفته قوه قضاییه 
اظهارداشت: توسعه تکنولوژی عاوه بر اینکه خدمت رسانی و شرایط را در 
بخش هایی از زندگی آسان کرده ولی تهدیدی برای اموال و آرامش مردم 

هم شده است.
اینترنتی  افزود: کاهبرداری  رئیس دادگستری شهرستان تیران و کرون 
تهدیدی برای اموال مردم و دسترسی به حساب های آنان شده که در نقاط 

مختلف کشور مردم گرفتار شده اند.
وی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی و هوشیاری در انجام معامات و انتقال 
وجه برای خروج از مشکات مهم بوده و نباید ساده انگاری در انتقال وجه و 

بهره گیری از خدمات الکترونیکی داشته باشیم.
عباسی با اشاره به اعتماد بی جا به دوستان و اطرافیان در انجام معامات و 
قرارداده ها، تصریح کرد: این موضوع هم آسیبی برای افراد شده که با اعتماد 
به نفر مقابل خود در شرایط مورد طمع قرار گرفته و مال و دارایی خود را 

از دست داده اند.
وی خاطرنشان کرد: در انجام توافق و یا معامله باید تمام فرآیندها به ثبت 
برسد و نباید با اعتماد صرف وارد شد چرا که در برخی از مواقع افراد از اعتماد 

ما سو استفاده می کنند.
• بهره گیری از ظرفیت مساجد در پیشگیری از وقوع جرم

در  قضاییه  قوه  مأموریت  به  اشاره  با  کرون  و  تیران  دادگستری  رئیس 
پیشگیری از وقوع جرم و نقش آن در کاهش هزینه ها و گرفتاری مردم، 
گفت: ظرفیت مساجد برای آموزش و پاسخگویی به سؤاالت مردمی مهم 

و اثرگذار است.
وی ادامه داد: بهره گیری از آموزش های کارشناسان برای توانمندسازی و 
افزایش آگاهی مردمی در مساجد باید برنامه ریزی شود تا اینکه در حوزه های 

مختلف شاهد رشد دانش و کاهش ناهنجاری ها و مشکات باشیم.

رئیس دادگستری تیران و کرون:

کالهبرداری اینترنتی تهدیدی برای 
اموال مردم است

مدیرعامل شرکت آبفای کاشان خبر داد:

60 درصد کاشانی ها الگوی مصرف آب را 
رعایت می کنند

فرمانده انتظامی آران و بیدگل:

شناسایی و دستگیری باند 
سارقان اماکن خصوصی

غرب  خوارزمی  جشنواره  در  کننده  شرکت  دانش آموزان 
بویین  گلپایگان،  شهرستان های  از  اصفهان  استان 
میاندشت، خوانسار و چادگان و فریدونشهر هستند و نفرات 

برتر انتخاب و به استان راه می یابند.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، محمدباقر عبیری، اظهار 
کرد: امسال جشنواره خوارزمی با حضور ۷۴ دانش آموز دختر 
و پسر مقطع متوسطه اول از شهرستان های فریدون شهر، 
چادگان، بویین میاندشت، گلپایگان و خوانسار به میزبانی 

گلپایگان برگزار شد.
وی افزود: به نمایش گذاشتن توانمندی ها و استعدادها و 
تولیدات دانش آموزی برای ارتقای سطح علمی و ایجاد 

یک رقابت ارزنده، از اهداف این جشنواره است.
مدیر آموزش و پرورش گلپایگان در ادامه بیان کرد: دانش 
آموزان شرکت کننده در رشته های تحصیلی زبان، ادبیات 
فارسی، علوم آزمایشگاهی، زبان انگلیسی، ریاضی فیزیک، 
مشغول  کارآفرینی  و  بازارچه  و  کامپیوتر  نویسی  برنامه 

تحصیل هستند، به منظور یادگیری و شناسایی استعدادها 
نفرات برتر جشنواره انتخاب می شوند.

دانش آموزی  دست سازه  مسابقات  داور  جنت،  حسین 
آموزان  دانش  اختراعات  نیز گفت: در جشنواره خوارزمی 
همچون ساخت اره برقی، بیل مکانیکی و دستگاه چمن 

زنی و غیره در معرض نمایش قرار گرفته است.
از شهرستان های  کننده  دانش آموزان شرکت  افزود:  وی 
گلپایگان، بویین میاندشت، خوانسار و چادگان و فریدونشهر 

هستند و نفرات برتر انتخاب و به استان راه می یابند.
بویین  از شهرستان  همچنین مریم قاسمی دبیر ریاضی 
میاندشت و داور جشنواره در محور ریاضی افزود: با توجه به 
آنکه گرایش دانش آموزان در انتخاب رشته ریاضی کم شده 
است امسال برای نخستین بار رشته ریاضی در جشنواره 
به  را  ریاضی  رشته  دانش آموزان  تا  شد  عنوان  خوارزمی 
صرف حل مسئله نگاه نکنند و با انگیزه بهتر انتخاب کنند، 

همچنین رقابتی سالم و استعدادیابی از دیگر اهداف است.

رقابتی سالم و استعدادیابی از اهداف جشنواره

 رقابت ۷۴ دانش آموز غرب استان اصفهان
در »جشنواره خوارزمی«

ساخت فرودگاه براساس عدم تقاضا

ساخت فرودگاه در شهرهای کوچک
درخواستی جدی یا شوخی سیاسی؟

آب خوان شهر زواره با دفع غیراصولی پساب 
فاضاب کشتارگاه دام مشترک اردستان و 

زواره آلوده شده است.
دفع  با  زواره  خوان شهر  آب  آلودگی 
خبرگزاری  گزارش  به  پساب  غیراصولی 
صدا و سیما؛ شهردار زواره گفت: موقعیت 
زواره  و  اردستان  دام  مشترک  کشتارگاه 
در محدوده آب خوان شهر زواره قرار دارد 
و دفع غیر اصولی پساب کشتارگاه باعث 
آلودگی آب و خاک این محدوده شده که 
این موضوع را اداره محیط زیست هم اباغ 

کرده است.
مرتضی صادقی افزود: شهرداری زواره برای 
پیگیری مشکات با دعوت از شهرداری و 
 ۱۰ در  اردستان  شهر  اسامی  شواری 
مشکات  ارائه  به  نسبت   ۱۴۰۰ مهرماه 
شهرداری  که  کرد  اقدام  راهکار  بیان  و 

اردستان متعهد به حل مشکات شد.
وی ادامه داد: به دلیل حل نشدن مشکات 

در  و  قضایی  مقام  دعوت  با  کشتارگاه 
جلسه ای شهرداری اردستان متعهد به حل 
کشتارگاه  بهداشتی  و  فنی  مشکات 
نیز  زواره  شهرداری  و  شد  دام  مشترک 
متعهد به پرداخت سهم خود پس از انجام 

کار و دریافت فاکتور و سندهای مالی شد.
گفت: متأسفانه در مهلت مقرر مشکات 
مقام  دستور  با  و  نشد  برطرف  کشتارگاه 

قضایی این کشتارگاه پلمپ شد.
فرماندار  گیری های  پی  با  گفت:  صادقی 
مشترک  جلسه  برگزاری  و  شهرستان 
مقرر شد شهرداری اردستان نسبت به رفع 
نواقص فنی و بهداشتی محیط کشتارگاه 
اقدام کند و شهرداری زواره هم مشکات 
در  را  پساب کشتارگاه  و  زیست محیطی 

مدت زمان ۴۰ روزه برطرف کند.
وی گفت: مدیریت کشتارگاه مشترک در 
۸ سال اخیر بر عهده شهرداری اردستان 

بوده است.

شهردار زواره اظهار داشت:

آلودگی آب خوان شهر زواره با دفع 
غیراصولی پساب



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Tuesday, June 28, 2022 - No: 1089 

The value of Iran’s export of 
copper cathode rose 116 per-
cent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on 
March 20), as compared to its 
previous year, Omid Qalibaf, the 
spokesman of Industry, Mining 
and Trade Ministry, announced.
Also, the production of copper 
cathode in Iran has risen 2.8 

percent in the past year, Indus-
try, Mining and Trade Ministry 
has reported.
As reported, the country pro-
duced 299,000 tons of the 
product in the past year.
Copper cathode is the primary 
raw material input for the pro-
duction of copper rods for the 
wire and cable industry.

In early May, Head of Iran Cop-
per Association Bahram Shak-
ouri said the country is going 
to increase its copper cathode 
production from the current 
300,000 tons to one million 
tons by the Iranian calendar 
year 1404 (starts on March 21, 
2025).
“Although less than 300,000 

tons of copper cathodes are 
currently produced in the coun-
try, with the development of 
reserves and more exploration 
and extraction, the production 
of one million tons of the prod-
uct is projected by 1404,” Sha-
kouri stated.
“For the 1404 horizon, pro-
duction of 800,000 tons of 
copper is targeted, and if we 
develop mineral reserves and 
expand exploration operations 
while creating more processing 
plants, the production ceiling of 
one million tons of copper cath-
ode can be considered for the 
mentioned year,” he explained.
Referring to the global target 
for copper production in 2050, 
the official added: “According 
to forecasts, copper production 
in the world by 2050 should 
reach four times the current 
level which is over 1.8 million 
tons.”
Being located on the Al-
pine-Himalayan orogenic belt, 
of which about 12.5 percent 
is located in Iran, the country 
should contribute greatly to the 
fourfold increase in the world’s 
copper production by 2050, 
Shakouri said.
Stressing the need for planning 
to increase Iran’s share in the 
world’s copper production, he 
added: “To increase our share 
in the global copper production 
in the 2050 horizon, we must 
develop both exploration and 

extraction and discover new 
world-class reserves.”
According to the official, Iran 
Copper Association is current-
ly leading the country’s copper 
exploration programs in collab-
oration with the private sector.
“New copper mines recently 
discovered in Sistan-Baluch-
estan Province (in the south-
east of the country) have been 
the result of such efforts,” he 
said.
Shakouri stressed that the min-
ing sector, especially in the field 
of copper, has a bright future 
considering the elimination of 
fossil fuels and the movement 
towards new technologies, say-
ing: “If the country’s mining ca-
pacities in the copper field are 
realized, given the rising global 
prices for the mentioned prod-
uct, at least $10 billion of rev-
enues could be generated for 
the country, along with creating 
more employment and produc-
tion which ensures the develop-
ment of deprived regions.”
The official noted that currently, 
most of the country’s copper 
cathode production is exported 
due to the underdevelopment 
of downstream industries.
“The government should sup-
port downstream industries, 
including wire and cable pro-
duction units, and provide 
incentives to other high-tech 
industries that use copper 
products,” Shakouri stressed.

Annual copper cathode export increases 116%

Raisi, Iraqi PM under-
line the need for re-
gional peace, stability

Iranian President Seyyed Ebrahim 
Raisi officially welcomed Iraqi Prime 
Minister Mustafa al-Kadhimi at 
Saadabad Palace on Sunday.
At the welcoming ceremony, first the 
national anthems of the two coun-
tries were played and then the Ira-
nian president and the Iraqi premier 
reviewed the honor guards.

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

Iraq Closest Nation to 
Iran

Iraq’s caretaker prime minister 
Mustafa al-Kadhimi arrived in Iran 
on Sunday at the head of a political 
and economic delegation and was 
officially received by Iran’s President 
Ebrahim Raisi.
The Iraqi leader arrived in Tehran 
from the Saudi city of Jeddah which 
he visited on Saturday to meet with 
the kingdom’s officials.

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

Iran Tests Zuljanah for 
Second Time

Iran on Sunday tested its domesti-
cally-developed hybrid-propellant 
satellite carrier rocket called Zuljan-
ah for “predetermined research pur-
poses” for the second time.
Ahmad Husseini, a spokesman for 
Iran’s Defense Ministry, explained 
that the three-phased Zuljanah is 
competitive with the world’s top 
satellite carriers in technical aspects, 
noting that it has two solid propul-
sion phases and a single liquid pro-
pulsion phase.

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

Blasts Hit Haifa After 
Massive Fire at Indus-
trial Complex

Firefighters battled to control a mas-
sive blaze after a number of build-
ings containing hazardous materials 
caught fire overnight Saturday in an 
industrial and logistics complex in 
Haifa.
Explosions were heard, apparently 
as the flames detonated the con-
tents of the building, the Times of Is-
rael reported. Video posted to social 
media showed flames engulfing the 
structures.
It was unclear what had been stored 
in the buildings, with some of the 
explosions appearing to produce 
light-colored flames, Israeli media 
reports said.

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

Iran beaten by Kazakh-
stan in U16 Women’s 
Asian Championship 
Division B

Iran lost to Kazakhstan 56-46 in 
the 2022 FIBA U6 Women’s Asian 
Championship Division B on Sun-
day.
Annastassiya Knaub was spectacu-
lar as usual with a double-double of 
13 points and 16 rebounds. Mean-
while, Anna Kochura led the team in 
scoring with 16 points.
Iran’s Farnaz Khodamoradi tried 
to carry Iran with 12 points, 12 re-
bounds, and 5 assists, but it was not 
enough to get the win.
With the results of today’s games, 
the Philippines and Kazakhstan 
come out on top of their groups and 
head on directly to the Semi-Finals 
which will be played on 29 June.
As second place in Group A, Syr-
ia will face Iran who finished third 
place in Group B. These two teams 
will play to Qualify for the Semi-Fi-
nals on where the winner will face 
against Lebanon.
On the other side of the bracket, 
the second place team in Group B 
Kazakhstan will face the third place 
team in Group A Samoa. The win-
ner of this game will advance to the 
Semi-Finals to play the Philippines. 
Both of the Qualifying games to the 
Semi-Finals will be played on 28 
June.

Iran, Iraq urge re-
gional dialogue, 
cooperation for 
peace
President Seyyed Ebrahim 
Raeisi on Sunday called for 
dialogue among regional na-
tions to settle issues and bring 
peace and calm to the region as 
he hosted Iraqi Prime Minister 
Mustafa al-Kadhimi for key 
talks in Tehran.
“We believe that dialogue 
among regional officials can 
resolve regional issues,” Raei-
si told a joint press conference 
after talks with Kadhimi, who 
flew to Iran after paying a visit 
to Saudi Arabia. 

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

Iran tests home-
grown Zoljanah 
satellite carrier for 
second time
Iran on Sunday successfully 
carried out the second launch 
of its homegrown satellite carri-
er for “predetermined research 
purposes”. 
Ahmad Hosseini, a spokesman 
for the Defense Ministry, said 
the Zoljanah satellite carrier 
would gather information in 
low-earth orbit and would be 
critical to promote Iran’s space 
industry.
“The third development phase 
of the Zoljanah satellite carrier 
will be based on a combination 
of information gained during 
today’s launch,” Hosseini add-
ed.

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

Iranian tanker 
seized in April free 
to set sail: Greece
The Iranian-flagged Lana tank-
er ship seized by Greece in April 
at the request of the United 
States can resume navigation, 
the Greek port police said on 
Sunday. 
The Greek authorities had 
seized the vessel on April 19 
off the island of Euboea. Ac-
cording to reports at the time, 
it was carrying 115,000 tons 
of Iranian oil which was to be 
transferred to the US. 

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

Iran moves Vienna 
talks to Qatar
The visit of the European Un-
ion’s foreign policy chief to Teh-
ran seems to have resulted in 
a number of important moves 
that could boost Iran’s foreign 
policy and regional diplomacy.
After more than three months 
of hiatus in the Vienna talks, 
Josep Borrell, who also acts 
as the coordinator for the talks, 
succeeded in breaking the ice 
in a surprising way.  His visit 
to Tehran was topped off with 
an important announcement: 
the stalled talks over reviving 
the 2015 nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA), 
will resume in the coming days. 

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

Russia captures 
key Ukrainian city 
as NATO seeks to 
prolong conflict
The Russian military has tak-
en full control of a key eastern 
Ukrainian city following weeks 
of some of the conflict’s most 
intense fighting as critics ac-
cuse NATO members of pro-
longing the crisis in Eastern 
Europe.

 A Tajik trade delegation, headed by 
the country’s deputy minister of In-
dustry and New Technologies, visit-
ed Tehran on Saturday to meet with 
Iran’s transport officials and discuss 
the expansion of ties, IRNA reported.
Upon arrival, the delegation attend-
ed a meeting with Deputy Transport 

Minister Shahriyar Afandizadeh, dur-
ing which the two sides conferred on 
the promotion of bilateral and mul-
tilateral transport ties via different 
transport modes.
They also said that they are deter-
mined to increase trade and transit 
as per mutual interests.

The officials also emphasized the 
need for using various international 
corridors in the region, noting that 
the two countries should advance 
transit in relations with other involv-
ing countries including Turkmenistan 
and Afghanistan.
Speaking in this meeting, Afandiza-
deh mentioned Kyrgyzstan-Tajik-
istan-Afghanistan-Iran (KTAI) and 
ECO corridors as the most important 
routes for transit between Iran and 
Tajikistan, saying that these corridors 
should be more actively operated.
“Iran is ready for any cooperation in 
various sectors of transportation, in-
cluding road, rail, sea, and air,” the 
deputy minister said.
The official further noted that Iranian 
ports also welcome investment by 
Tajikistan’s private sector, and given 
the existence of common corridors, 
the two sides can have bilateral or 
multilateral cooperation.
Iran can provide landlocked Tajik-
istan access to the high seas through 

the Chabahar Port (to the south) and 
Amirabad Port (to the north), similar-
ly, Tajikistan can ease transit to Chi-
na, the official said.
“We need to increase road and rail 
transit corridors and bring oth-
er countries along the way,” he 
stressed.
Afandizadeh also suggested that the 
two sides should consider the mutu-
al elimination or reduction of tolls on 
the road passageways between the 
two countries.
The two sides also decided to form 
a transport committee to discuss 
ways of expanding cooperation and 
set goals in trade and transport with 
the presence of the officials and the 
private sector representatives of the 
two countries.
Iran and Tajikistan have resumed 
their relations following the meeting 
of the presidents of the two coun-
tries in September 2021 during the 
SCO summit in Dushanbe and in May 
2022 in Tehran.

Tehran, Dushanbe confer on expanding transport, trade ties

Iraqi electricity ministry has an-
nounced that following the clear-
ance of the country’s energy debts 
to Iran, Baghdad is now consulting 
to increase gas imports from the Is-
lamic Republic.
The Spokesperson for the Iraqi 
Electricity Ministry Ahmed Mousa 
told media sources that Iraq cur-
rently imports 40 million cubic me-
ters of Iranian gas per day but the 
country needs to receive 50 to 55 
million cubic meters of gas per day 
to meet its electricity needs.
“The Ministry of Electricity is trying 
to increase its daily production to 
24,000 MW, and this depends on 
increasing Iran’s gas exports from 
40 million cubic meters to 50 to 55 
million cubic meters per day,” Mou-
sa added.
Iraqi Electricity Minister Adel Karim 
recently said in a press conference 
in Karbala that Iran has agreed to 
export 50 million cubic meters of 
gas to Iraq per day for four months, 
starting from summer.

“Iraq will import between 10 to 20 
million cubic meters of gas per day 
from Iran in winter,” he added.
Iraq relies on Iranian gas to operate 
electric power plants. Earlier, Karim 
had announced that Iraq needs Ira-
nian gas for 5-10 years while con-
firming the ministry’s agreement 
with the Iranian side to supply the 
country with 50 million cubic me-
ters of gas per day.
Iran announced last week that Iraq 
has settled its energy dues to the 
country. Iraq reportedly owed Iran 
about $7 billion for previous gas 
imports from the country.
Iraq supplies more than a third of 
its energy needs through imports of 
electricity and gas from the Islamic 
Republic of Iran.
The repayment of Iraq’s debts to 
Iran came at a time when U.S. uni-
lateral sanctions against Iran are 
still in place. This may be the rea-
son why some analysts underlined 
the need for South Korea to follow 
in the footsteps of Iraq.

Considering the significant temperature 
rise in recent days and the forecasts for 
the continuation of this trend in the 
coming weeks, daily electricity con-
sumption in Iran is expected to exceed 
68,000 megawatts (MW), Energy Min-
istry’s Spokesman for Electricity Indus-
try Mostafa Rajabi Mashhadi has said.
According to Rajabi Mashhadi, the 
average temperature will reach 41.2 
degrees by Thursday, and this rise in 
temperature is expected to increase the 
energy demand from the current 66,500 
MW to over 68,000 MW. “In most parts 
of the country, rising temperatures will 
create difficult conditions for electricity 
supply; We hope to continue supplying 
electricity uninterruptedly like the past 
two weeks with the help and coopera-
tion of the people,” IRNA quoted Rajabi 
Mashhadi as saying on Sunday. The of-
ficial noted that last week the electricity 
consumption in the country reached a 
record high of 63,825 MW, which was 
5.23 percent more than the previous 
year’s same week. Emphasizing the co-
operation between the Energy Ministry 

and the country’s industrial and agri-
culture sectors for managing the elec-
tricity consumption, the official said: 
“All power consumption management 
programs must be fully observed and 
implemented, and if these programs 
are implemented accurately, we can 
save about 800 MW of electricity over 
the next two weeks.” Over the past 
decade, constant temperature rising 
and the significant decrease in rainfalls 
across Iran have put the country in a 
hard situation regarding electricity sup-
ply during peak consumption periods.
In the past two years, however, new de-
teriorating factors like severe drought 
and the decline in the country’s water 
resources as well as a new wave of 
illegal cryptocurrency mining across 
the country have also worsened the 
situation. Iran’s Power Generation, 
Distribution, and Transmission Com-
pany (known as Tavanir) has previ-
ously announced that the company is 
implementing a variety of programs for 
managing the situation and preventing 
blackouts in the country.

Iraq calls for an increase 
in Iranian gas imports

Daily electricity demand 
in Iran expected to exceed 68,000 MW
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 Brazilian goalkeeping coach Neneca 
was named as goalkeeping coach of 
Iranian football club Persepolis.
Welesley Antonio Simplicio, nicknamed 
Neneca, has most recently worked at 
Qatari football club Al Rayyan.
Persepolis had been also linked with 

Romanian coach Alin Dinca, who cur-
rently works in Tractor.
Neneca replaced Davoud Fanaei in 
Persepolis.
Persepolis failed to win Iran league title 
for the sixth successive season due to 
poor performance of their goalkeepers.

Neneca named 
Persepolis 
goalkeeping 
coach

Intl. glass show 
underway in Teh-
ran

The 5th International Exhibi-
tion of Glass Industry, Crystal, 
Porcelain, Machinery and Af-
filiated Industries (Iran Glass 
Show 2022) kicked off at Teh-
ran Permanent International 
Fairground on Sunday, IRIB 
reported.
The latest achievements of 
the glass industry including 
the latest developments in the 
construction, industrial, and 
automobile glass sectors are 
showcased in this four-day 
exhibition.
The aim of this exhibition is 
to promote this industry and 
to prepare a roadmap for the 
development of the country’s 
glass industry by examining 
the challenges and issues in 
this sector and by comparing 
Iran with leading countries in 
this field.
Iran produces more than 2.5 
million tons of glass annually, 
of which 1.6 million tons are 
flat glass, 450,000 tons are 
bottles and the rest are crys-
tals.
Currently, 450,000 square 
meters of construction glass-
es are produced daily in 10 
large active glass factories in 
the country, of which about 
40 percent is exported to the 
countries of the Persian Gulf, 
Central Asia, and even Europe.

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

Russian customs 
to provide special 
facilities to Iranian 
exporters
Following a recent agreement 
between Tehran and Moscow, 
the Federal Customs Service 
of Russia is going to provide 
special facilities to Iranian ex-
porters to accelerate clearing 
their goods at the customs of 
the country, the Islamic Re-
public of Iran Customs Admin-
istration (IRICA) announced in 
a statement.
“According to the recent 
agreements with the Rus-
sian customs, and under the 
framework of the pilot imple-
mentation of a green customs 
channel between the two 
countries, some special facili-
ties will be granted to Iranian 
exporters for the clearance of 
goods from the customs of 
this country,” the IRICA state-
ment said.
Earlier this month, Iran and 
Russia signed two memoran-
dums of understanding (MOU) 
as well as the draft of a legal 
agreement to broaden cooper-
ation between the customs of 
the two countries.
The MOUs were inked by IR-
ICA Head Alireza Moghadasi 
and Head of Russia’s Federal 
Customs Service Vladimir Bu-
lavin in Moscow on June 10.
Holding training courses, 
combating customs viola-
tions, and identifying compe-
tent economic operators to 
implement a green customs 
channel were the subjects of 
the mentioned MOUs and the 
legal agreement.

Some Reasons Why the Internet is Bad for Society (Deep Analysis)

Reasons Why the Internet is Bad for Society
By: PARISA JAMADISource: https://adilblogger.com/reasons-internet-bad-society/

Are you aware about the internet is bad 
for society? If you are unaware about it, 
then you should read this article. This 
article will help you to know some rea-
sons Why the Internet Is Bad for Society.
Technology is developing at such a rap-
id pace that there hardly seems to be a 
break in between latest innovation and 
the next.
If I say something ab out the internet so 
the internet is the most powerful inven-
tion of the 21st century. The Internet has 
become the most popular innovation in 
today’s technological world.
Internet has become as an important 
part of our daily life. People from all over 
the world use internet for entertainment, 
education, communication and much 
more.
We can easily connect and communi-
cate with our friends, family and col-
leagues through the internet. Internet is 
a place to hang out and socialize with 
friends.
It enables users to communicate with 
people around the world, and it provides 
them a space to share their own ideas 
and creative content with others as well.
The internet is the world biggest library 
of information; we can get a lot of infor-
mation from the internet.
A lot of information available on the in-
ternet allows people to gain knowledge 
on different topics.
Many businesses, schools, organiza-
tions or even everyday families are de-
pendent on the Internet to stay connect-
ed with other people in this growingly 
digital world.
It has a lot of benefits for us.
The Internet makes everything easy for 
the world. It unites the people, and it 
bridges them to the outside world with 
no limits or restrictions.
Nowadays it is incredibly hard to find 
someone who isn’t connected to the in-
ternet or at least who isn’t familiar with 
what the internet offers.

The Internet is undoubtedly a great in-
vention and it has certainly changed our 
lives immeasurably for the better.
But there are also some negative as-
pects to consider.
Internet has some negative conse-
quences for society as a whole as well 
as the individual’s livings.
Some Reasons Why the Internet Is Bad 
for Society:
1. Peoples Cheating on the Internet 
with the People:
Cheating on the internet is common 
nowadays in our society. Especially on 
social media websites like Instagram.
Most people cheated on the internet in 
many ways.
2. Misused of the Internet:
As the internet is one of the most pop-
ular and biggest inventions of the 21st 
century, it has also brought a lot of ben-
efits to the world.
However, like any other invention, it can 
also be misused by people. It has been 
observed that the majority of people 

misuse the internet for their own per-
sonal benefits instead of using it for its 
intended purpose.
This can have negative consequenc-
es on both individual and society as a 
whole.
People who constantly uses the inter-
net without knowing the consequenc-
es? Well, that person is at risk of being 
hacked.
Hackers can access people’s personal 
devices, obtain their personal data and 
then blackmail them or demand money 
in return.
In some cases, they may also ruin some-
one’s life or business reputation. So, it’s 
important for everyone to be aware of 
the dangers of internet usage and take 
precautions to protect themselves.
3. Bad Effects of the Internet on 
Health:
The Internet has also bad effects on our 
health. We sometimes forget how much 
time we spend on the internet and that’s 
why it’s become so unhealthy.

If you’re addicted to the internet and al-
ways busy surfing the web, you’re slow-
ly ruining your health.
Not only are you missing out on vital 
physical activity, but you’re also putting 
your health at risk by neglecting your 
dietary needs.
Spending too much time online can also 
lead to depression and anxiety. If you’re 
concerned about your health, then it’s 
time to break free from the Internet and 
focus on spending more time outdoors.
4. Scams and Frauds on the Internet:
There are many scammers and scams 
to be found on the internet and social 
media.
Scammers may sell consumers prod-
ucts or services that have nothing to 
do with what they actually ordered, or 
overcharge them for services they don’t 
need.
5. Time Wasting on Using the Internet:
Using the internet can be dangerous if 
you’re not careful. Time wasting is one 
of the bad things on the internet, mostly 

affects the students.
Students and young youth are the most 
important part of our society, and it 
plays a very important role in the devel-
opment of any society.
But now most of the students use the in-
ternet for entertainment only, watching 
movies, listens to music and play online 
games, etc.
6. Wrong Information on the Internet:
The wrong information is also the disad-
vantage of the internet. Anyone can post 
and share any kind of information on the 
internet without confirmation.
The information can also be wrong.
Mostly the people on instagram and 
other kinds of social media platforms 
sometimes share wrong information 
with the people.
7. Peoples Addiction to the Internet:
Also, addiction is the reason why the 
internet is bad for our society.
Most people get addicted to the internet, 
playing online games, watching videos, 
and play music.
8. Social Isolation Due to the Extensive 
Use of the Internet:
The Internet causes also social isolation 
of the people.
Those people who are using too much 
internet and addicted to the internet lead 
them to social isolation.
Conclusion:
In conclusion, it’s very important to 
know all about the internet the positive 
and also negative effects of the internet 
on our society.
Most people take advantage of the inter-
net but they totally ignore the disadvan-
tages or the bad effects of the internet 
on their life.
People have to know about the bad 
effects of the internet on their life and 
have to think about how they used the 
internet.
My suggestion for the people about the 
internet is “They have to use the internet 
at a limit”.

In line with improving and strength-
ening food security in the country, 
Bank Melli Iran (BMI) embarked 
on paying facilities and loans to the 
companies active in this industry in 
Khuzestan province last year in 1400 
(ended March 20, 2022), the Public 
Relations Department of the bank re-
ported.
According to the Public Relations 
Dept. of BMI, Behin Goosht Halal Ar-
vand Company received 400 billion 
rials worth of facilities and loans from 
Bank Melli Iran last year in 1400.
Behin Goosht Halal Arvand Company 
is busy acting in the field of fattening 
and slaughtering livestock. 
In addition, the Bank also paid the 
amount of 250 billion rials facilities 
to Tak Nan Jonoob Food Industrial 
Company. This company is active in 
the field of producing various types of 
industrial bread. 

It is worth mentioning that Bank Melli 
Iran has also paid the amount of 130 
billion rials worth of loan to Ghoncheh 
Flour Production Company of Ahvaz. 
This company is active in the field of 
producing high-quality flour. 
In this regard, Glucosan Karkheh 
Company, working in the field of pro-
ducing processed products of corn, 
has received 100 billion rials worth of 
loans from the bank. 
Moreover, Persian Gulf Civil, Indus-
try, and Trade Company, which is 
busy acting in the field of farming 
fish, has received the amount of 113 
billion worth of loan from Bank Melli 
Iran. 
Given the significance of food 
security in the country, Bank 
Melli Iran has embarked on 
supporting producers of this in-
dustry in various provinces of the 
country.

BMI Supports Khuz-
estani Producers 

Aimed at Improving 
Food Security in 

Country

Iranian Oil Minister Javad Oji has an-
nounced the signing of a memoran-
dum of understanding (MOU) between 
the oil and defense ministries for coop-
eration in manufacturing high-tech oil 
industry equipment, Shana reported.
Oji made the announcement on his 
Twitter account on Sunday, saying: 
“Military industries are among the 
technological pioneers in the world, 
and many technologies have been 
developed by these industries for the 
first time. By signing a memorandum 
of understanding with the Ministry 

of Defense, we have tapped into this 
capacity to produce the sophisticated 
equipment needed by the oil industry, 
especially in the high-tech sector.”
Oji has previously said that domestic 
producers are currently supplying over 
70 percent of the oil industry’s needed 
equipment, adding that this figure can 
increase to 95 percent.
The indigenization and domestic pro-
duction of oil and gas industry equip-
ment have been always among the 
objectives of the Iranian Oil Ministry. 
However, the issue became further 

highlighted since the re-imposition of 
the U.S. sanctions and Washington’s 
determination for cutting off the Islam-
ic Republic’s ties with the world ad-
vances in knowledge and technology, 
especially in the oil and gas sector.
In the past few years, the ministry 
has been seriously supporting knowl-
edge-based companies and startups, 
and in this regard, several events, ex-
hibitions, and panels have been held to 
encourage the mentioned companies’ 
contribution to the country’s oil and 
gas industry.

TEDPIX loses 18,985 
points on Sunday

TEDPIX, the main index of the Tehran Stock Ex-
change (TSE), dropped 18,985 points on Saturday, 
IRIB reported.
As reported, the index closed at 1.501 million 
points.

About 8.879 billion securities worth 66.052 trillion 
rials (about $242.5 million) were traded at the TSE 
on the mentioned day.
The first market’s index lost 16,549 points, and the 
second market’s index dropped 30,015 points.

TSE is on the four Iranian stock exchanges, the 
other three ones are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).

Oil, defense min-
istries ink MOU 

to co-op in build-
ing high-tech 

equipment



اقتصاد استان

Isfahan News

 مریـم محسـنی  عضـو هیـأت 
رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: وزرای صمـت، کشـور، راه و 
کشـاورزی  جهـاد  و  شهرسـازی 
از وزرایـی هسـتند کـه درخواسـت 
هیأت رئیسـه  بـه  استیضاح شـان 

مجلـس آمـده اسـت.
حسـینعلی حاجی دلیگانـی، نماینـده 
مـردم شـاهین شـهر، میمـه و برخوار 
در مجلـس شـورای اسـامی در 
سـیزدهمین نشسـت خبـری خـود با 
اصحاب رسـانه با بیـان اینکـه انتظار 
داریـم قـوه قضاییـه توجـه بیش تری 
به شهرسـتان برخـوار داشـته باشـد، 
اظهار داشـت: بـا پیگیری هـای انجام 
شـده اصاح سـاختاری در تشکیات 
دادگسـتری برخـوار انجام شـد که در 
نتیجـه آن یک شـعبه حقوقـی افزوده 
شـد، اما هنوز پاسـخگو نیسـت و نیاز 
است دسـتگاه قضایی خود را با میزان 

ورودی پرونده هـا تطبیـق دهـد.
وی بـا اشـاره بـه دیـدار حضـوری 
نماینـدگان مجلـس بـا رهبـر معظم 
انقـاب افـزود: در ایـن دیـدار رهبـر 
انقاب مطالب بسـیار مهم، کاربردی، 
راهبـردی و اجرایـی را در خصـوص 
رویکـرد کلـی مجلـس و محـور قرار 
گرفتـن لوایـح بیـان و در بخشـی 
از صحبت هـای خـود در خصـوص 
ویژگی هـای یـک نماینـده انقابـی 
صحبت کردنـد که امیدواریـم بتوانیم 
در دو سـال باقی مانـده از مجلس این 

نـکات را عملیاتـی کنیـم.
حاجی دلیگانی یادآور شـد: پس از این 
دیـدار، مرکـز پژوهش هـای مجلس 
اقدامـی را آغـاز کرد تـا از فرمایشـات 
و انتظـارات رهبر انقاب منشـوری را 
آمـاده کنـد و در حـال حاضـر در حال 
نهایی شـدن اسـت که البته محورش 
این اسـت که بتوانیم وضعیت کشـور 
و جامعـه را بـه سـمت بهبـود پیـش 

ببریـم.
عضو هیـات رئیسـه مجلس شـورای 
اسـامی پیرامون سـفر رئیس جمهور 
و هیـات دولـت بـه اصفهـان بـا بیان 
اینکه با سـفر نماینده رئیس جمهور به 
برخوار، شاهین شـهر و میمـه اتفاقات 
خوبـی رقـم خـورد، توضیـح داد: در 
مجموع حدود ۲۴ هـزار میلیارد تومان 
به اسـتان اختصاص یافته و امید داریم 
درصد باالیـی از این عدد ریالی باشـد 
و کم تر اسـناد خزانه باشـد زیـرا هرچه 
میـزان اعتبـار نقـدی بیش تـر باشـد 

پیشـرفت کار بهتر خواهـد بود.
• سـهم ۷۰۰ میلیـارد تومانی 
شاهین شـهر و برخوار از سفر 

رئیس جمهـور
بودجـه  پیرامـون  حاجی دلیگانـی 
اختصاصـی شهرسـتان های برخـوار، 
شاهین شـهر و میمـه تصریـح کـرد: 
۴۰۰ میلیـارد تومـان بـرای حـوزه 
شاهین شـهر و میمـه و حـدود ۳۰۰ 
میلیـارد تومـان بـرای برخـوار در نظر 

گرفتـه شـده اسـت.
نماینـده مردم شـاهین شـهر، میمه و 
برخـوار در مجلس شـورای اسـامی 
افـزود: یکـی از محاسـن شهرسـتان 
برخوار این اسـت که بـا پیگیری های 
صورت گرفته، شـورای اداری اسـتان 
پیـش از سـفر بـه شهرسـتان آمدند و 
ادارات کل تعهداتـی را پذیرفتند و این 
مـورد باعـث شـد تقسـیم بندی ها و 
توزیـع اعتبـارات شـفاف تر و واقعی تر 

دیده شـود.
وی پیرامـون طـرح شـفافیت تصریح 
کرد: طرح شـفافیت دوم، در پایان اعم 
از طـرح اول بود یعنـی با تدبیـر انجام 
شـده به این جمع بنـدی رسـیدیم که 
تمام ۳ قـوه را در ایـن طـرح بیاوریم و 
پوششـی بـه آن بدهیم کـه کلیت آن 
بـا نصـف بـه عـاوه یـک رأی، رأی 
بیـاورد و ماده خـاص آن با دو سـوم آرا 

تصویب شـود.
حاجی دلیگانـی در خصوص ایـرادات 
وارد شـده به طرح شـفافیت بیان کرد: 
ایـرادات مطـرح شـده مـوارد عـادی 
اسـت و در کمیسـیون در حال اصاح 

اسـت تا بـه صحـن بیاید.
وی پیرامـون اسـتیضاح وزیـر صمت 
تصریح کرد: تا بـه اآلن ۵ تقاضا برای 
اسـتیضاح وزرا آمـده اسـت کـه مورد 
اول آن وزیـر صمت اسـت کـه البته ۲ 
دسـته امضا آمده بود که برای بررسـی 
به کمیسیون ارجاع داده شـد و هنوز از 
عـدد نیفتـاده و نیاز اسـت کمیسـیون 
ایـن هفتـه بررسـی ها را انجـام دهد و 
زمانی که در صحن اعام وصول شـد 
حتی اگر عـدد آن کم شـود از دسـتور 

خـارج نخواهد شـد.
حاجی دلیگانی خبر داد: وزرای کشـور، 
راه و شهرسـازی و جهاد کشـاورزی از 
دیگـر وزرایی هسـتند که درخواسـت 
استیضاح شـان به هیأت رئیسـه آمده 

. ست ا
• کمیسـیون آمـوزش مجلس 
بـا اسـتخدام نیروهـای خرید 

خدمـت آمـوزش و پـرورش 
موافق نیسـت

عضو هیات رئیسـه مجلـس پیرامون 
طـرح رسـمی شـدن نیروهـای خرید 
خدمـت آمـوزش و پـرورش توضیـح 
داد: طرحـی بـه مجلـس مبنـی بـر 
اینکه تمام افـرادی که از سـال ۱۳۹۲ 
آمـوزش و پـرورش رابطـه کاری از 
جمله خریـد خدمت و حق التدریسـی 
دارند به اسـتخدام آمـوزش و پرورش 
در بیاینـد کـه تعـداد آن ۸۰ هـزار نفر 

بـرآورد می شـوند.
وی تصریح کرد: سیاسـت های کان 
در خصـوص آمـوزش و پـرورش این 
اسـت که افراد از دانشـگاه فرهنگیان 
جـذب شـوند امـا بـا هـدف کاهـش 
هزینه هـا خریـد خدمـت و مـدارس 
غیرانتفاعی مطرح شـد اما کمیسیون 
آمـوزش مجلس بـا این طـرح موافق 
نیسـت ولـی در معرض صحـن علنی 

مجلس قـرار دارد.
وی پیرامـون حق آبـه کشـاورزان 
خاطرنشـان کـرد: موضـوع حق آبـه 
کشـاورزان در صـدر پیشـنهادات مان 

در سـفر هیـات دولـت مطرح بـود اما 
مطرح شـد کـه در سـفرها ایـن موارد 
به صـورت مصوبـه اعـام نخواهـد 

شـد.
حاجی دلیگانـی پیرامون پـروژه قطار 
سریع السـیر یادآور شـد: ایـن مبحث 
از جمله مواردی اسـت که در شـورای 
اداری و جلسـه با وزیر مطرح شـد که 
چرا حـق مـردم دسـتگرد و دولت آباد 
رعایـت نمی شـود و نیاز اسـت در این 
بخش ها بـه زیر زمیـن منتقل شـود.

نماینـده مردم شـاهین شـهر، میمه و 
برخـوار در مجلس شـورای اسـامی 
در پاسـخ به سـوالی مبنـی بـر برنامه 
دولت برای آب اسـتان پاسخ داد: یکی 
از مـواردی کـه در کلیـت اسـتان در 
سـفر دولـت مطرح بـود موضـوع آب 
بود و حـدود ۸ هـزار میلیارد تومـان از 
اعتبـارات برای ایـن موضـوع در نظر 
گرفته شـده البته اقدام اصلـی که نیاز 
بود تصمیم گیری شـود انجام نشـد و 
بیـان کردند طـرح جامعـی داریـم اما 
جزئیات آن مشـخص نیست ولی باید 
دنبال جریان دائمی زاینده رود باشـیم.
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معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: اعتبار اجرای بسته 
راهکارهای احیای زاینده رود با اعتبار هشت هزار میلیارد تومانی، 

در مصوبات وزارت نیرو برای پروژه های آبی اصفهان قرار دارد.
مهران زینلیان مصوبات سفر اخیر رئیس جمهوری به اصفهان را 
مثبت خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امید است در اجرا نیز بدون 

مشکل و محکم و قوی پیش برویم.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوبات سفر رئیس 
جمهوری تسهیات است، افزود: این اعتبار قرار است با بودجه 
امسال استان داده شود اما نقدی است و زودتر تخصیص می یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه ۲۴ 
هزار میلیارد تومان اعتبارات بودجه استان است، اضافه کرد: هشت 
هزار میلیارد تومان مصوبات سفر وزارت نیرو برای همه پروژه های 
آبی استان اصفهان است که برای اجرای بسته راهکارهای احیای 

زاینده رود نیز از همین اعتبار پیش بینی شده است.
زینلیان در خصوص بهره برداری فاز اضطرار طرح بن- بروجن 

از ابتدای سال جاری نیز ابراز داشت: مدیریت استان همه جا 
مخالفت خود را با اجرای این طرح از حوضه زاینده رود اعام کرد، 
نمایندگان مجلس نیز پیگیری کردند و بارها طی مکاتبات رسمی 

مخالفت خود را با این طرح اعام کردیم.
وی افزود: دادگستری اصفهان نیز در این خصوص ورود کرد 

اما چهارمحال و بختیاری این طرح را در استان خود اجرا کرده و 
اکنون برداشت می کنند.

در سفر استانی رئیس جمهور برای ۳۰ دستگاه مصوباتی نهایی 
شد و در مجموع ۲۱۷ مصوبه عمرانی به تصویب رسیده و تعداد 
قابل توجهی مصوبه در رابطه با بنگاه های اقتصادی در این استان 
به تصویب رسید و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیات برای 

رفع مشکات پیش بینی شد.
مصوبات استان اصفهان به تفکیک شامل ۴۵ مصوبه در حوزه 
زیربنایی، ۳۳ مصوبه در حوزه بهداشت و درمان، ۴۲ مصوبه 
در حوزه آب، خاک و کشاورزی، ۲۶ مصوبه در حوزه رفاهی و 
اجتماعی، ۸ مصوبه در حوزه اشتغال، ۵۳ مصوبه در حوزه های 
آموزشی، فرهنگی و ورزشی و ۹ مصوبه در سایر حوزه ها به 
تصویب رسیده و یک سوم از کل اعتبارات در نظر گرفته شده 
برای استان به سامان بخشی و توزیع پروژه های فاضاب استان 

اختصاص داده شده است. 

عضو هیئت رئیسـه شورای اسـامی شـهر اصفهان از برگزاری نمایشـگاه مدیریت 
شـهری خبـر داد و گفت: ایـن نمایشـگاه می توانـد محـل ارائـه خدمـات فناورانه و 
نقطـه تاقی میـان نیازهـا و خدمـات باشـد. سـیدامیر سـامع در نطق میان دسـتور 
چهل وهفتمیـن جلسـه علنـی شـورای اسـامی شـهر، بـا گرامیداشـت سـال روز 
شـهادت شـهید آیت اهلل بهشـتی، اظهار کرد: شـهید بهشـتی بحـق در بخش های 
مختلف شـکل گیری انقاب و نظام از جمله قانون اساسـی نقش بی نظیری داشت.

وی افزود: امیدواریم بتوانیـم با رعایت و اجرای قوانین کشـور و توجه ویـژه به قانون 
اساسـی و سـایر قوانین روزگار بهتری را برای کشـور و نظام خود رقم بزنیم.

عضو هیئت رئیسه شـورای اسـامی شـهر اصفهان با اشـاره به برگزاری نمایشگاه 
بین المللی مدیریت شـهری که از چهارم تـا هفتم تیرماه برگـزار می شـود، ادامه داد: 
در شـهر اصفهان از سـال ۸۴ یـا ۸۵ نمایشـگاه های مبلمان شـهری و بعـد خدمات 
شـهری را برگزار می کردیم که چند سـال بعد به نمایشـگاه مدیریت شـهری تبدیل 
شـد. این نمایشـگاه می تواند محلی برای گردهمایی مدیران شـهری باشـد، چرا که 
اسـتفاده کنندگان از خدمـات و تولیدات، مشـاوران و شـرکت هایی حضـور دارند که 

برای مدیریت شـهری فعالیـت می کنند.
وی ادامـه داد: این نمایشـگاه می تواند محل حضـور طراحان، مشـاوران و گروه های 
مختلف خـاق و فناور باشـد و ایـن موضوع اتفاق بسـیار مهمـی در حـوزه مدیریت 
شـهری خواهـد بـود. در ایـن راسـتا جلسـه ای از سـوی شـرکت نمایشـگاه های 
بین المللی اصفهان در معاونت خدمات شـهری برگزار و هماهنگی هـای الزم انجام 
شـد، لذا از مدیـران اسـتان و کشـور دعـوت می کنم کـه در ایـن نمایشـگاه حضور 

فعالی داشـته باشـند.
سـامع خاطرنشـان کـرد: در همایش هـا و کارگاه هـای جنبـی و در محـل برگزاری 
نمایشـگاه می توانیم نقطـه تاقی بین نیازهـا، تولیدات و خدمات را داشـته باشـیم و 

بایـد از این فرصـت اسـتفاده کرد.
وی بـا بیان اینکـه کسـب و کارهـای دانش بنیـان و فناورانـه می توانند بـه مدیریت 
شـهری برای اداره شـهر بـا روش هـای مؤثرتـر و کم هزینه تـر کمک کننـد، گفت: 
معتقـد هسـتیم که ایـن کسـب و کارهـا نیـز یکـی از سـتون های اصلی برگـزاری 

نمایشـگاه خواهـد بود.
عضو شـورای اسـامی شـهر اصفهان با اشـاره بـه اهمیت برگـزاری نمایشـگاه در 
سـطح بین المللی، اظهـار کـرد: می توانیـم از شـهرهای خواهرخوانده دعـوت کنیم 
تا در نمایشـگاه حضـور یابنـد و روش هـا، راهکارها و تجربیـات مثبتی کـه در زمینه 

مدیریت شـهری دارنـد را ارائـه دهند.
وی گفـت: دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی نیـز می تواننـد حضـور مؤثـری در این 
نمایشگاه داشـته باشند، همچنین شـرکت های مشاور و طراح، شـرکت های سازنده 
و صنعتـی نیـز بایـد از فرصـت برگـزاری این نمایشـگاه بـرای ارائـه خدمـات خود 

اسـتفاده کنند.
سـامع افـزود: در بخش هایی نیاز اسـت کـه مدیریت شـهری روش های بهتـری را 
بـرای اداره شـهر ارائه کنـد، از جملـه این مـوارد می توان بـه محیط زیسـت، انرژی، 
سیستم های کاهش مصرف انرژی، انرژی های نو، سـرمایش و گرمایش ساختمان، 
سیستم های تصفیه آب، آب شـیرین کن ها، سیسـتم های بهبود و تصفیه مجدد آب، 
بخش های ایمنی آتش نشـانی، پسـماند، نظافت شهر، شهر هوشـمند، اینترنت اشیا 
و ارائه خدمات غیرحضوری اشـاره کرد که برگزاری این نمایشـگاه فرصت مناسـبی 

در این خصـوص به شـمار می رود.
وی با اشـاره به نقش فعال طراحـان و تولیدکننـدگان در این نمایشـگاه، اظهار کرد: 
فعاالن حوزه های برنامه ریزی و ناوبری شـهری، سیسـتم های هیبریدی، هوشـمند 
و حمل ونقل برقـی، می توانند تولیدات و خدمـات خود را در این نمایشـگاه ارائه کنند.

عضو شـورای اسـامی شـهر اصفهان ادامه داد: در حوزه عمران شـهری نیز فعاالن 
این حوزه بـا آخرین تجربیاتی که در اسـتفاده از مواد جدید در سـاخت و سـاز اماکن و 

فضاهای شـهری دارند می توانند حضـور یابند.
وی اضافه کرد: نقشـی کـه معاونت برنامه ریزی شـهری برای دعوت از دانشـگاه ها، 
شـرکت های دانش بنیان و گروه های خاق دارد، بسـیار مهم اسـت و مقرر شـد این 

ارتباط برقرار و شـرکت ها دعوت شـوند.
سـامع گفت: معاونت خدمات شـهری و همکارانمـان در حوزه حمل ونقـل و عمران 
نیز می تواننـد طرف های کسـب و کار خود را بـرای تبـادل و برقراری ارتبـاط در این 
نمایشـگاه دعوت کننـد، ضمن اینکه قرار شـد شـرکت نمایشـگاه ها نیـز تمهیدات 

الزم را برای ظهـور و بـروز ایده های جدید بیندیشـد.
وی با اشـاره به حضور شـهرهای مختلف در این نمایشـگاه، گفت: مقرر شد هر شهر 
اگـر تجربیات مثبتـی در موضوعـی دارد در ایـن فضا محصـوالت خـود را ارائه کند؛ 
همچنین اسـاتید دانشـگاه در کارگاه های جنبی می توانند حضور داشـته باشند، زیرا 
بسـتری اسـت برای آموزش افرادی که به دنبال به ظهور رسـاندن طرحی هسـتند.

وی اظهار کـرد: امیـدوارم با همـت مجموعه مدیریـت شـهری و با تاکید شـهردار، 
سـازمان ها، معاونت ها و شـرکت های وابسـته حضور فعالی در این نمایشـگاه داشته 
باشـند؛ این نمایشـگاه طـی سـال های اخیـر در کشـور توانسـته در حـوزه مدیریت 
شـهری پیش رو باشـد و امیدواریم امسـال نیـز بتواند وظیفه خـود را به خوبـی انجام 

. هد د

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

بودجه اجرای بسته راهکارهای احیای زاینده رود مصوب شد

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

نمایشگاه مدیریت شهری، فرصتی برای ارائه خدمات فناورانه

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در سیزدهمین نشست خبری خبر داد:

تحویل استیضاح چهار وزیر به هیئت رئیسه

محمدامین یوسـف زاده مدیر مهندسـی نـورد ذوب آهن اصفهـان با اعام 
این خبر گفـت: این رکـورد تولید به همت تاشـگران گروه سـه نـورد ۶۵۰ 
به عنـوان بـرگ زرین دیگـری در ایـن مجتمع عظیـم صنعتـی و در بخش 
تولیـد محصـوالت دارای ارزش افـزوده بـاال محسـوب می شـود و حقیقتًا 
تمرکز امسـال ما تکمیل سـبد کامـل تیرآهن های H می باشـد و انشـاا... تا 
پایان سـال تا سـایز H۴۰۰ را به سـبد محصوالت با ارزش افزوده باال اضافه 
می کنیـم و بـزودی خبـر تولیـد H هـای جدید اعـام خواهد شـد. بـه طور 
نمونـه در H۲۴۰ هم طراحـی و هم تراش غلتک هـا خاتمه یافتـه و تا قبل از 
پایـان تیرماه به بـازار عرضه خواهد شـد و به دنبـال آن با یک فاصلـه دو الی 

سـه هفته ای H۲۶۰ را خواهیم داشـت.
وی با اشـاره به اینکه این مقطـع تولیدی بـه عنـوان کاربردی ترین تیرآهن 
بال پهن، بازار بسـیار خوبـی دارد، افـزود: بدون تردیـد وقتی که بازار کشـور 
 H و مهندسـین محاسـب نظام مهندسـی از تأمین کافی و به موقـع مقاطع
اطمینان خاطر داشـته باشـند، بزودی محاسـبات سـازه ها از بتن مسـلح به 
سـمت اسـکلت فلزی بر مبنای H تغییر داده خواهد شـد کـه حداقل ایمنی 
آن در مقابل زلزله ۳۰ درصد باالتر اسـت و سـرعت سـاخت و ساز هم چیزی 
حـدود ۲۵ درصـد سـریع تر می باشـد و از همـه مهم تر عمـر مفید سـازه که 
در حال حاضـر در ایران حدود ۲۵ سـال اسـت به بیـش از ۱۰۰ سـال خواهد 
رسـید و در کل هزینه هـای سـاخت و سـاز را در، دراز مـدت بسـیار کاهـش 
خواهد داد: بر اسـاس رده بندی فعلی بـازار از لحاظ سـود آوری،H ها در رتبه 
اول محصـوالت بـا ارزش بـاال کـه در انحصار ذوب آهن می باشـد، سـپس 

کاف و پس از آنهـا I ۷ )آی هفت( قـرار دارد.
مدیر مهندسـی نـورد ذوب آهـن اصفهان ثبـت این رکـورد بـزرگ در تولید 
محصول H۱۸ را به تاشـگران بخـش نورد و سـایر همـکاران ذوب آهنی 

تبریک گفـت و از تولیـد پروفیل هـای جدید H در آینـده نزدیک خبـر داد.
مهران مقراضچـی سرپرسـت نـورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهـان نیـز در ادامه 
گفـت: تیرآهن های بـال پهن یـا IPB بـه دلیل شـکل ظاهری بـه تیرآهن 
H معروف هسـتند و تفاوت عمـده تیرآهن معمولـی یـا IPE و تیرآهن H در 
شـکل و اندازه سـطح مقطع آن اسـت. از آنجا که سـطح مقطع تیرآهن های 
H بزرگ تر اسـت، سـبب شـده این پروفیل از اسـتحکام و مقاومـت باالیی 
نسـبت به سـایر تیرآهن ها برخوردار باشـد لذا این محصول کاربرد زیادی در 
ساختمان سـازی و سـاخت پروژه های صنعتی مانند سـاخت اسکله، کشتی 

سازی، سـکوهای نفتی، سـوله، پل سـازی و سد سـازی دارد.

 ندا توکلی  تالشگران ذوب آهن اصفهان رکورد تولید 
۷۵۰ تن H۱۸ که یک محصول دارای ارزش افزوده باال 
در سبد محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی محسوب 
می شود را در یک شیفت ثبت کردند. این موفقیت پس 
از گذشت حدود ۷ سال از تولید این محصول با اختالف 
باالی ۱۵۰ تن تولید نسبت به قبل، در تاریخ سی و یکم 
خردادماه به ثمر نشست و علت عمده آن اصالحاتی 
در استندها و تقویت تجهیزات، افزایش سرعت خطی 
تجهیزات، تجربه و مهارت بی نظیر پرسنل تولیدی 

است.

افتخاری دیگر با تالش تالشگران ذوب آهن اصفهان رقم خورد؛

H۱۸ ثبت رکورد تولید ۷۵۰ تن
در یک شیفت

گزارش ویژه

از  نگهـداری  و  بهره بـرداری  مدیـر 
تأسیسـات آبـی شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهـان بـا تأکیـد بـر اینکـه حوضـه 
بـرای  توانـی  دیگـر  ینـده رود  زا
بارگذاری هـای جدیـد نـدارد، گفـت: 
بـه  میـزان پرشـدگی سـدها نسـبت 
میانگیـن بلندمـدت بـا کاهشـی معـادل 

۵۶ درصـد مواجـه بـوده اسـت.
احسـان اله امینـی بـا اشـاره بـه آخریـن 
وضعیـت ذخیره آبی ۶ سـد بزرگ اسـتان 
اصفهـان تـا پایـان خـرداد مـاه سـال 
جاری، اظهار داشـت: ذخیره سـد مخزنی 
زاینـده رود با ظرفیـت نرمال یـک میلیارد 
و ۲۵۰ میلیـون مترمکعب امـروز به ۳۶۶ 

میلیـون مترمکعـب رسـید.
وی بـا بیـان ایـن کـه ذخیـره آبـی سـد 
زاینـده رود نسـبت بـه سـال گذشـته ۱۸ 
درصـد کاهـش داشـته اسـت، افـزود: در 
مقایسـه بـا بلندمـدت )۵۰ سـال(، ذخیره 
آب ایـن سـد ۶۲ درصـد کاهـش یافتـه 

اسـت.
بـه وضعیـت سـد  اشـاره  بـا  امینـی 
گلپایـگان گفت: این سـد در حـال حاضر 
۳۳ میلیـون مترمکعـب آب ذخیـره دارد 
و حجـم آن نسـبت بـه سـال گذشـته 
در مـدت زمـان مشـابه ۵۳ درصـد و در 
مقایسـه با بلند مـدت ۱۹ درصـد افزایش 

را نشـان می دهـد.
از  نگهـداری  و  بهره بـرداری  مدیـر 
تأسیسـات آبـی شـرکت آب منطقـه ای 
ذخیـره  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان 
سـد قره آقـاچ سـمیرم بـه ۲۳ میلیـون 
مترمکعـب رسـیده اسـت، بیـان کـرد: 
ذخیره سـد حنای سـمیرم تا امروز به ۹.۳ 
میلیـون مترمکعـب رسـیده اسـت، حجم 
ایـن سـد نسـبت به مـدت مشـابه سـال 
گذشـته که ۱۵ میلیـون مترمکعـب بوده 
۳۶ درصـد کاهـش و در مقایسـه بـا بلند 
مـدت ۴۷ درصد کاهش ذخیـره آبی دارد.

وی ادامـه داد: سـد خمیـران در تیـران و 
کـرون تـا امـروز ۵.۶ میلیـون مترمکعب 
ذخیـره آبـی داشـته اسـت و ذخیـره این 
سـد نسـبت بـه سـال گذشـته ۴ درصـد 

افزایـش داشـته اسـت.
امینـی افـزود: سـد باغـکل واقـع در 
مجـاورت شـهر خوانسـار نیز هـم اکنون 
۲.۲ میلیـون مترمکعـب آب دارد و بر این 
اسـاس حجم آبی سـد باغکل در مقایسه 
بـا سـال قبـل ۱۷ درصـد افزایش نشـان 

. می دهـد
از  نگهـداری  و  بهره بـرداری  مدیـر 
تأسیسـات آبـی شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان 
پرشـدگی سـدهای اسـتان ۳۳ درصـد 
اسـت، عنـوان کـرد: بررسـی وضعیـت 
سـدهای اسـتان نشـان می دهـد کـه 
بـه  میـزان پرشـدگی سـدها نسـبت 
میانگیـن بلندمـدت بـا کاهشـی معـادل 

۵۶ درصـد مواجـه بـوده اسـت.
وی با تأکیـد بر اینکـه حوضـه زاینده رود 
دیگر توانـی بـرای بارگذاری هـای جدید 
نـدارد، افـزود: با توجـه به شـرایط موجود 
آبی اسـتان، صرفه جویی و اسـتفاده بهینه 
از آب را در همـه بخش هـا از جملـه آب 
شـرب، صنایـع، کشـاورزی ضـروری 

اسـت.

حوضه زاینده رود توانی برای 
بارگذاری های جدید ندارد

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای:

خبر روز

ISFAHAN
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 اخبار اصفهان  مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان گفت: در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان، افزایش 
موجودی انبارهای فروشگاه های کوثر در دستور کار قرار گرفته است.امیرحسین ماه آورپور 
در ادامه اظهار کرد: در راستای تأمین آرامش و رفاه شهروندان، افزایش موجودی انبارهای 

فروشگاه های کوثر انجام می شود.
•افزایش موجودی انبارها یعنی فراهم کردن امکان برگزاری طرح های تخفیفی

وی در خصوص مزایای افزایش موجودی انبارهای فروشگاه های کوثر، خاطرنشان کرد: 
با افزایش موجودی این انبارها، امکان برگزاری طرح های تخفیفی ویژه مناسبت ها توسط 

بهره برداران این فروشگاه ها و تهیه محصوالت با قیمت مناسب تر توسط شهروندان وجود 
دارد. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در راستای عرضه محصوالت پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، 
برنامه ریزی هایی جهت عرضه این محصوالت در طرح های مناسبتی با تخفیف حدود ۲۰ 

هزار تومانی انجام شده است.
• در حال حاضر فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان هیچ گونه کمبود 

کاالیی ندارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان هیچ گونه کمبود 

کاالیی ندارد، اضافه کرد: مایحتاج شهروندان نیز بدون مشکل در حال عرضه است و 
امیدواریم خدمات مطلوبی از این فروشگاه ها دریافت کنند. ماه آورپور با بیان اینکه بازارهای 
روز کوثر زیر نظر شهرداری همواره بر شهروندمداری و عرضه کاالهای با کیفیت و مناسب 
تاکید دارد و روزانه قیمت گذاری کاالها با نظارت ناظران و بازرسان کنترل می شود، افزود: 
چنانچه شهروندان از نحوه ارائه یا نرخ کاالها در این فروشگاه ها شکایت داشته باشند، 
می توانند مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن های ۴-۳۲۶۸۳۶۰۱ با واحد روابط عمومی 
و رسیدگی به شکایات و بازرسی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری اصفهان مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگیری های الزم انجام شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش موجودی 
انبار فروشگاه های 
کوثر



Isfahan News
بازرگــانی

سه شنبه 7 تیر 1401  | شمـاره 1089



 امین رضایـی  آقای تام کـروز فعاًل در صدر اسـت. 
این خلبان واقعی همـه قهرمان هـا و ابرقهرمانانی که 
همزمان بـا او روی پـرده رقابـت می کنند را کنـار زده 
و بـا اقتـدار در صـدر اسـت. حتـی عضو تـازه باشـگاه 
میلیـارد دالری ها شـد و همین مسـاله بهانه ای اسـت 

تا درخبرهـا ونقدها هـم تـاپ گان، تاپ خبر باشـد.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه ایـن اثـر فیلمـی نیسـت که 
مخاطـب را عمیقـًا بـه فکـر فـرو ببـرد. امـا یکـی از 
آیـا  اینکـه  از  جـدا  تأمل برانگیـزش  ابهامـات 
»ماوریـک« بـه موفقیـت می رسـد یا نـه، این اسـت 
کـه شـخصیت های شـرور فیلـم دقیقـًا اهـل کـدام 
کشورند؟ نشریه »اسـلیت« اخیراً سـعی کرده »دولت 

سـرکش« احتمالـی فیلـم را حـدس بزنـد.
مبهـم نشـان دادن دشـمن در فیلم هـای هالیـوود 
اتفـاق تـازه ای نیسـت. بـرای مثـال، در قسـمت اول 

نسـاخت که آن »تـاپ گان«، آشـکار 
کدام کشور ام آی جی ها بر فراز 
هنـد حـوزه اقیانـوس 
پـرواز می کننـد. 

 )Underground 6( »اخیراً فیلم »شـش زیرزمینـی
نتفلیکس بـه کارگردانـی »مایکل بی« شـورش علیه 
دولـت ترکمنسـتان را نشـان داد امـا نام این کشـور را 
بـه ترجسـتان تغییـر داد. برخی فیلم هـای ژانـر تریلر 
واهمـه ای از افشـای هویـت شـخصیت های شـرور 
ندارنـد. نمونـه اخیـرش فیلـم »بـدون پشـیمانی« 
)Without Remorse( بـا بـازی »مایـکل بـی. 

جـردن« بـود کـه بـه کشـتار روس هـا دسـت زد.
در »مارویـک«، ادعـا می شـود کـه یـک »کشـور 
سـرکش« فاصلـه بسـیار نزدیکـی بـا احـداث یـک 
تأسیسـات جدید هسـته ای برای غنی سـازی اورانیوم 
و در پـی آن دسـتیابی بـه سـالح هسـته ای دارد. امـا 
در طـول فیلـم هیـچ گاه نامـی از ایـن دولـت بـرده 

نمی شود.
ایـن  پاسـخ  سـش یافتـن  پر
هـن کـه چه کشـوری در  ذ
فیلـم  ه سـازندگان  د بـو
حتی برای نویسـنده 
نیـز  ر »اسـلیت«  ا شـو د

سـال اسـت چـرا کـه  در 
 ۲ ۰ ۰ تـش ۰ ر ا

ت  ال یـا ا
ه  متحـد
از  دیگـر 
اصطـالح 
ملـت  «

سـرکش« اسـتفاده نکـرد و »مدلین آلبرایـت« اعالم 
کـرد کـه از اصـالح »کشـورهای نگران کننـده« 
اسـتفاده خواهـد شـد. بـا ایـن حـال، در سـال ۲۰۱۷، 
»دونالـد ترامـپ« کشـورهای چـون کـره شـمالی را 
»رژیم هـای سـرکش« نامیـد. در »ویکی پدیـا« تنها 
۹ کشـور ایران، افغانسـتان، روسـیه، بـالروس، کوبا، 
نیکاراگوئـه، کره شـمالی، سـوریه و ونزوئال از سـوی 
ایـاالت متحده کشـورهای سـرکش نامیده شـده اند.

»کشـور سـرکش« در فیلم »ماوریک« چنـد ویژگی 
دارد: این کشـور هنوز به سـالح هسـته ای دسـت پیدا 
نکـرده اما بـرای به دسـت آوردنـش تـالش می کند؛ 
چنـد فرونـد اف-۱۴ ذخیره شـده بـه عالوه سـه جت 
جنگنـده »نسـل پنجمـی« دارد کـه کارشناسـان 
 )5۷-Sukhoi Su( »5۷-نظامـی آن هـا را »سـوخو

شناسـایی کرده انـد؛ بـا اقیانـوس هم-مرز اسـت؛ 
دره هـا و کوهسـتان های پوشـیده از گیاهـان 

همیشه سـبزی دارد کـه بـه کسـکیدز 
واشینگتن بی شباهت نیسـت؛ در آن جا 

برف می بارد؛ و هـوش کافی برای 
احـداث تأسیسـات هسـته ای 

دارنـد امـا نمی فهمنـد که 
نبایـد آن را در معـرض 

دیـد قـرار دهند.
 : ن نسـتا فغا ا

ح ایـن کشـور  سـال
ی  هسـته ا

رد  امـا بعید نیسـت که ندا
طالبان دسـتیابی بـه این 
علـم را جـذاب بداند. از سـوی 
دیگر کوهسـتان های پوشیده از برف 
در این کشـور فـراوان یافت می شـود اما 
با دریـای عرب ۲۸۰ مایـل فاصله دارد. 
قضـاوت نهایـی: افغانسـتان »کشـور 

نیسـت. سـرکش« 
بـالروس: تصـور اینکـه بـالروس از 

روسـیه چند فرونـد »سـوخو-5۷« درخواسـت کرده 
باشـد چنـدان دور نیسـت. از طرفـی، می تـوان تصور 
کرد کـه »الکسـاندر لوکاشـنکو« بـرای اتمی شـدن 
تالش هایـی کـرده اسـت امـا بـالروس کشـوری 
کوهسـتانی نیسـت. قضاوت نهایی: بالروس »کشور 

سـرکش« نیسـت.
کوبا: کشـور کوبا کـه مشـکالت و بدبختی هایی نظیر 
»سـندرم هاوانـا« دارد و بـه سـالح هسـته ای نیازی 
نـدارد. از طرف دیگـر بارش بـرف در کوبـا اتفاقی نادر 
اسـت. قضاوت نهایی: کوبا »کشـور سرکش« نیست.

ایـران: ایران کشـوری کوهسـتانی اسـت کـه هم به 
خلیج عمـان نزدیـک اسـت و هـم اغلـب در آن برف 
می بـارد. دولـت ایـران از مدت هـا قبـل بـه تـالش 
بـرای دسـتیابی به سـالح هسـته ای متهم 
شـده امـا جنـوب ایـن کشـور بـه 
نـدرت آب وهوایـی خشـک دارد و 
بـه کسـکیدز شـبیه نیسـت. از ایـن 
گذشـته، بعیـد اسـت کـه ایـران 
جنگنده هـای اف-۱۴ را مخفـی نگـه 
داشـته باشـد. ایـن پرنـده حـدود یـک چهارم 
هواگردهـای نظامـی نیـروی هوایی ایران اسـت. 
قضـاوت نهایـی: ایـران »کشـور سـرکش« نیسـت.

نیکاراگوئـه: در نیکاراگوئـه بـرف نمی بـارد. قضـاوت 
نهایـی: نیکاراگوئه »کشـور سـرکش« نیسـت.

کره شـمالی: آمریکا بـرای منفجـر کردن تأسیسـات 
هسـته ای مـردی بـه نـام »ماوریـک« را بـه کـره 
شـمالی اعزام نمی کنـد. به ایـن دلیل که کره شـمالی 
تأسیسـات متعددی برای غنی سـازی اورانیم سـاخته 
و ۴۰ تا 5۰ سـالح هسـته ای دارد. قضاوت نهایی: کره 

شـمالی »کشـور سـرکش« نیست.
روسـیه: روسـیه تنهـا کشـوری اسـت کـه جنگنـده 
»سـوخو-5۷« آماده در اختیار دارد، هرچند اولین مدل 
آن پیـش از آنکه بـه ارتش تحویل داده شـود سـقوط 
کـرد. اما همانند کره شـمالی، این کشـور هـم از پیش 
به سـالح هسـته ای دسـت پیدا کرده و بیش از 6۲۰۰ 
کالهـک هسـته ای دارد. قضـاوت نهایـی: 

روسـیه »کشـور سـرکش« نیست.
سـوریه: سـواحل کوهسـتانی کشـور سـوریه در واقع 
بخشـی از جنگل های مدیترانه شـرقی بـا درختانی از 
راسـته پهن برگ از جمله کاج ایتالیایی اسـت که البته 
کمی با درختان کسـکیدز متفاوت اسـت. بـارش برف 
در ایـن کشـور بعید نیسـت امـا آب وهوایی گـرم دارد. 
نیـروی هوایـی سـوریه جت های سـوخو دارد و بشـار 
اسـد مرزهـای کشـورش را بـه روی نیروهـای روس 
گشـوده است. سـوریه در گذشـته سـابقه تالش برای 
دسـتیابی بـه سـالح هسـته ای را داشـته اما اسـرائیل 
تأسیسـات هسـته ای آن هـا را بمبـاران کـرده اسـت. 
بنابرایـن دخالـت ارتش ایـاالت متحده در این کشـور 
منطقـی بـه نظـر نمی رسـد. قضـاوت نهایی: سـوریه 

»کشـور سـرکش« نیست.
ونزوئـال: در رشـته کوه هـای انـدس ونزوئـال 
بـه  ایـن کشـور شـباهتی  امـا  بـرف می بـارد، 
ونزوئـال نهایـی:  قضـاوت  نـدارد.   کسـکیدز 

»کشور سرکش« نیست.
هـواداران »تـام کـروز« ممکن اسـت بـه یاد داشـته 
باشـند که او در دنیای فیلـم »مأموریـت غیرممکن – 
 Mission: Impossible – Rogue( »کشور سرکش
Nation( که در سـال ۲۰۱5 اکران شـد، با یک کشور 
سـرکش جنگیده اسـت. در آن فیلم، »سـندیکا« یک 
»کشـور سـرکش« بود کـه از مأمورین سـابق امنیتی 
چند کشـور تشـکیل شـده بود. در قسـمت بعدی این 
فیلم )Mission: Impossible – Fallout(، این افراد 
که خودشـان را »پیامبـران« )Apostles( نامیدند، به 
دنبال سـالح هسـته ای بودند امـا »ای تـان هانت« با 
بازی کروز مانـع آن ها شـد. بنابراین دسـتیابی به چند 
»سـوخو-5۷« نیـز نمی توانـد مأموریتـی غیرممکن 
برای آن ها باشـد. این گروه به میلیاردها دالر سـرمایه 
ربوده شـده و چنـد موشـک زمین-به-هوا دسترسـی 
داشـتند. مهم تر از همه، شـخصیت های ابرشرور فیلم 
بودنـد. قضـاوت نهایی: کشـور سـرکش »تـاپ گان: 
ماوریـک« کشـور سـرکش »مأموریـت غیرممکـن: 

کشـور سـرکش« است.

گونـــاگون
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مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان گفت: 6۲5 زندانی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بدهکار با بدهی افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در این استان حبس هستند 
و تالش برای آزادی این افراد به منظور حفظ بنیان خانواده و کمک به حل 

مشکل آنان نیازمند، همت جمعی و و کمک عمومی است.
علیرضا بابایی افزود: گذشت شاکیان، کمک خیران، انجمن های حمایت از 

زندانیان و ستاد دیه برای آزادی این افراد کارگشاست.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان با بیان اینکه قضات، 
اعضای شوراهای حل اختالف و افراد خیر اندیش در آزادی زندانیان همکاری 
دارند، اظهارداشت: در سه ماه نخست امسال ۳۱۸ زندانی بدهکار در استان 

اصفهان آزاد شدند.

وی ادامه داد: بدهی افراد آزاد شده نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که ۴۰ 
درصد این بدهی با گذشت شاکیان بخشیده شده است.

به گفته بابایی، این بدهی ها با تالش ستاد دیه، آورده زندانیان، تالش انجمن 
حمایت از زندانیان و خیریه ها تأمین شد. وی با اشاره به طرح »چهارشنبه امام 
رضایی آزادی زندانیان محکومین غیرعمد« خاطرنشان کرد: چهارشنبه هر 
دو هفته یکبار نشستی با خیرای برگزار و زمینه آزادی عدد هشت زندانی 
فراهم می شود. بابایی از مردم خواست تا در این طرح مشارکت و از زندانیان 

غیرعمد و خانواده های آنان حمایت کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سال گذشته ۷5۳ زندانی جرائم غیرعمد در استان 

اصفهان با بدهی ۲ هزار و ۷5۰ میلیارد ریال آزاد شدند.

مدیر کل زندان های اصفهان:

آزادی زندانیان بدهکار نیازمند کمک عمومی است

بازیکن سـابق تیـم ملـی والیبال، 
سیاسـت گذاری باشـگاه سپاهان 
بـرای رسـیدن بـه نتیجـه را سـه 
سـاله اعـالم کـرد و گفـت: طبق 
سیاسـت سه سـاله باشـگاه، بایـد 
قهرمانـی  بـه  گذشـته  فصـل 
می رسـیدیم کـه نشـد، امـا اگـر 
سیاسـت باشـگاه انحـالل بعـد از 
نرسـیدن اسـت، باید برای فوتبال 

هـم همین طـور باشـد.
علیرضـا مباشـری در گفت وگـو 
بـا ایسـنا بـا اشـاره اعالم رسـمی 
بـر  مبنـی  سـپاهان  باشـگاه 
انحـالل تیـم والیبـال لیگ برتـر 
و فـروش امتیـاز آن، اظهـار کـرد: 
سیاست گذاری باشـگاه به نحوی 
بود کـه در سـال سـوم بـه نتیجه 
برسـد. سال سـوم سـال قهرمانی 
بـود کـه متأسـفانه کسـب نشـد، 
امـا ایـن بـه معنـای حـذف یـا 
سـقوط نیسـت بلکه به مقام سوم 

رسـیدیم.
وی افـزود: ۴ تیـم در لیـگ برتـر 
شـرایط کامـاًل یکسـانی از لحاظ 
هزینـه و بازیکـن بـا سـپاهان 
داشـتند، امـا از ایـن میـان تنهـا 
یـک تیـم قهرمـان می شـود. این 
سیاسـتی نیسـت که در لیگ های 
مهـم و پرسـتاره خارجـی دنبـال 

شـود.
ملی پـوش سـابق تیـم والیبـال 
سـپاهان، خاطرنشـان کـرد: اگـر 
این سیاسـت باشگاه باشـد که بعد 
از نرسـیدن به اهداف در سال سوم 
تیـم را منحـل کنـد، پس بایـد در 
رشـته های دیگری ماننـد فوتبال 
کـه بـا آن هزینه هـا بـه قهرمانی 

نرسـیدند نیـز اعمال شـود.
مباشـری تصمیم فـروش امتیاز و 
انحـالل تیـم والیبـال را عجوالنه 
ارزیابـی کـرد و گفـت: بـه عقیده 
مـن تصمیـم عجوالنـه ای در 
خصـوص ادامـه فعالیت سـپاهان 
گرفته شـد و امیـدوارم هر کسـی 
بـه هـر نحـوی می توانـد بـرای 
برگردانـدن تیـم تـالش کنـد تـا 
حداقـل با یـک تیم متوسـط جای 
خالـی سـپاهان در سـوپر لیـگ را 

پـر کنیم.
وی تأکیـد کرد: سـپاهان باشـگاه 
بزرگـی اسـت و بایـد کارهـای 
بزرگـی انجـام دهـد. همیشـه 
خواستیم اسم سـپاهان در بهترین 
شـرایط باشـد. یـک سـال هـم 
امـکان دارد بـا همـه تالش هـا 
قهرمـان نشـویم، امـا نمی تـوان 
فقـط بـرای نرسـیدن بـه سـکو 
نخسـت از همه چیـز بگذریـم.

کاپیتـان سـابق تیـم والیبـال 
سـپاهان یـادآور شـد: تـالش 
زیادی بـرای رسـیدن ایـن تیم به 
سـوپر لیگ شـد. نتایج خوبی را در 
دو سال نخسـت گرفتیم و تنها در 
سـالی که سـرمربی قول قهرمانی 
داده بـود، بـه نتیجـه دلخواهمان 

نرسـیدیم.
مباشـری افزود: والیبال یک رشته 
گروهی اسـت و قهرمانی یک تیم 

به موارد زیادی وابسـته است.
مباشری با اشـاره به امکان حضور 
دوتیـم از یـک باشـگاه در دو لیگ 
پایـه و برتر، اظهار کرد: باشـگاهی 
به بزرگی سـپاهان باید تصمیمات 
حرفـه ای بگیـرد و از دسـت دادن 
امتیـاز لیگ برتـر دور از شـأن این 

باشـگاه است.

 خبر روز
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 سیاست قهرمانی
 سه ساله بود که

محقق نشد!

ناگفته ها از انحالل تیم 
طالیی پوشان در لیگ برتر

 مریم یادگاری  ویژه برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر 
با عنوان »بشنو و باورنکن« در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان 

برگزار می شود.
معـاون اجتماعی و مشـارکت های مردمی سـازمان فرهنگی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان گفـت: همزمـان با 
هفتـه مبارزه با مـواد مخـدر ویژه برنامـه ای با عنوان »بشـنو 
و بـاور نکـن« از سـوی اداره اجتماعـی و مرکز پیشـگیری از 
آسـیب های اجتماعـی شـهرداری اصفهـان و بـا همـکاری 
ادارات فرهنگـی اجتماعـی مناطـق ۱۵ گانـه شـهرداری 

اصفهـان برنامـه ریـزی شـده و در حـال اجرا اسـت.
سـعید امامـی اظهـار داشـت: برپایـی غرفه هـای مشـاوره با 
عنوان "از من بپـرس"، اجرای نمایـش تئاتر خیابانی و سـیر 
نمایشـگاهی در خصـوص پیشـگیری از اعتیـاد و مبـارزه بـا 

مـواد مخـدر از جملـه بخش های ایـن ویـژه برنامه بـوده که 
در 30 محلـه از جملـه نا ژوان، حصـه، گورت، محلـه جلوان، 
رهنان، کردآباد، دارک، سـودان، میرداماد، دهنو و ... میزبان 

شـهروندان و آگاهـی بخشـی به آنها اسـت.
وی با اشـاره به اینکه شـعار واحد امسـال در سراسـر کشـور 
»همـه با هـم نـه بـه اعتیـاد« و »یاریگر هم باشـیم« اسـت، 
افـزود: این ویـژه برنامـه از سـوم تیرمـاه آغـاز شـده و تا 2۱ 
تیرمـاه ادامه خواهد داشـت که بـه تفکیک مناطق براسـاس 
برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه از سـاعت ۱7:30 برگـزار 

می شـود.
گفتنی اسـت؛ عالقه منـدان برای کسـب اطالعات بیشـتر و 
دریافت زمانبنـدی جدول محـالت در هر منطقـه می توانند 

با شـماره 32240۱24 تماس حاصـل کنند.

»تاپ گان: ماوریک« کجاها را بمباران کرد؟! 

بررسی غیرسینمایی یک اثر سینمایی

 پریسا جمدی  اکثر آدم ها گاهی در زندگی احساس افسردگی و 
اضطراب را تجربه می کنند. غم و اندوه، از دست دادن شغل، طالق، 
بیماری و سایر عوامل استرس زا می توانند باعث احساس غم و ناراحتی، 
نگرانی، ناامیدی و تنهایی شوند. تمام این حاالت، واکنش های طبیعی 
و غریزی به موقعیت های دشوار زندگی هستند. اما برخی افراد ممکن 
است بدون هیچ گونه علت، هروز درگیر این حاالت غم و ناراحتی باشند. 
احساس ناراحتی و اضطراب می تواند باعث ایجاد اختالل در برخی 
فعالیت های روزانه مانند رسیدن به موقع سر کار، مراقبت از خود یا 
مراقبت از کودکان شوند. در این مورد، افراد ممکن است از افسردگی، 

اضطراب یا ترکیبی از این دو رنج ببرند.
افسـردگی و اضطراب ممکن اسـت همزمان رخ دهنـد. طبق مطالعات 
انجام شـده بین ۱۰ تـا ۲۰ درصد از بزرگسـاالن در هـر دوره ۱۲ ماهه، 
بـرای اختالل افسـردگی یـا اضطراب بـه پزشـک مراقبت هـای اولیه 
خـود مراجعـه می کننـد و تقریبـًا 5۰ درصـد از آنهـا از یک افسـردگی 

هماینـد، ثانویـه یـا اختالل اضطـراب رنـج می برند.
وجـود اختـالالت افسـردگی و اضطـراب بـه صـورت همزمـان، بـا 
عالئمی از جمله مزمن شـدن بیشـتر، بهبـودی کندتـر، افزایش میزان 
عـود و ناتوانـی روانـی اجتماعـی همـراه اسـت. آگاهـی از عالئـم و 

موثرتریـن درمان هـا همیشـه بهتریـن راه حـل اسـت.
• عالئم اختالل افسردگی اساسی

اختالل افسـردگی اساسـی شـامل یـک دوره دو هفته ای اسـت که در 
طـی آن یـا تقریبًا هـر روز، فـرد خلـق افسـرده دارد یـا عالقه یـا لذت 
خود را تقریبـًا در انجام تمـام فعالیت ها از دسـت می دهد. سـایر عالئم 
اختـالل افسـردگی اساسـی عبارتنـد از: کاهـش وزن قابـل توجه، بی 

خوابی یا خـواب زیـاد تقریبـًا هـر روز، تحریک روانـی تقریبًا هـر روز، 
خسـتگی یا از دسـت دادن انـرژی تقریبًا هر روز، احسـاس بی ارزشـی 
یـا گنـاه زیـاد، اختـالل در توانایـی فکـر کـردن یـا تمرکـز، یـا عـدم 
تصمیم گیـری، افـکار مکـرر مـرگ، افـکار خودکشـی مکـرر بـدون 
برنامـه، یـا اقدام بـه خودکشـی یـا طـرح خودکشـی، عالئـم اختالل 
افسـردگی اساسـی باعث ناراحتی یـا اختالل قابـل توجـه در عملکرد 

اجتماعـی، شـغلی یـا سـایر زمینه هـا می شـود.
• عالئم اختالل اضطراب فراگیر

مشـخصه اصلی اختالل اضطـراب فراگیـر، اضطـراب و نگرانی بیش 
از حـد در مـورد برخـی رویدادهـا یـا فعالیت هـا اسـت. در ایـن مـورد 
نگرانـی یـا اضطـراب بیـش از حـد بیـش از یـک دوره حداقل شـش 
ماهـه اسـت. اضطـراب و نگرانـی دارای حداقل سـه )یا بیشـتر( مورد 
از عالئـم زیـر اسـت، و برخـی از عالئـم اغلـب در طـول دوره شـش 
ماهـه ظاهـر می شـوند: بیقـراری یـا احسـاس سـرگیجه، احسـاس 
خسـتگی زودهنـگام، مشـکل در تمرکـز یـا خالـی شـدن ذهـن، کج 
خلقـی، تنش عضالنـی، اختالل خـواب در اختـالل اضطـراب فراگیر، 
اضطراب، نگرانـی یا عالئم جسـمی باعث ایجـاد اختـالل قابل توجه 
در زمینه هـای اجتماعـی، شـغلی یـا سـایر زمینه هـای عملکـردی 

ند. می شـو
چندیـن ویژگـی اختـالل اضطـراب فراگیـر را از اضطـراب غیـر 
پاتولوژیکـی متمایز می کنـد. این مـوارد عبارتنـد از: نگرانی های بیش 
از حد کـه معمواًل با عملکـرد روانی اجتماعـی تداخل دارنـد، نگرانی ها 
فراگیرتـر، بارزتـر و ناراحـت کننده تـر هسـتند، نگرانی هـا طوالنـی 
هسـتند، نگرانی ها بیشـتر با عالئم فیزیکـی همراه هسـتند )بی قراری 

). افـراد مبتـال به اختـالل اضطـراب فراگیـر احتمـااًل عالئم جسـمی 
)تعریـق، حالـت تهوع، اسـهال( و تنـش عضالنـی را تجربـه می کنند.

• درمان اضطراب و افسردگی
یک برنامـه درمانی بـرای اضطراب و افسـردگی به طـور همزمان باید 
طراحی شـود تا فـرد بتوانـد عالئم هـر دو اختـالل را به طـور همزمان 
مدیریـت کـرده و کاهـش دهـد. درمان هـای مؤثـر زیـادی بـرای 

افسـردگی و اضطراب در دسـترس هسـتند.
رفتـار درمانـی شـناختی )CBT(: هـدف از ایـن درمـان کوتـاه مـدت 
جایگزینـی الگوهـای فکـری منفـی بـا الگوهـای واقعی تـر و مفیدتر 
اسـت. این درمان بیشـتر بـر روی برداشـتن گام های خاص بـه منظور 

مدیریـت و کاهش عالئـم تمرکـز دارد.

درمـان »گفتگـو« بیـن فـردی: این درمـان بیشـتر بر حل مشـکالت 
بیـن فـردی و بهبـودی عالمتی تمرکـز دارد.

روش درمانـی حـل مسـاله: ایـن درمـان بـه افـراد ابزارهایـی را برای 
مدیریـت مؤثر اثـرات منفـی رویدادهای اسـترس زا زندگـی می آموزد. 

در واقـع فـرد را بـا مدیریـت بحـران آشـنا می کند.
اختـالالت اضطرابـی و افسـردگی هـر دو بـا داروهـای مهارکننـده 
انتخابـی بازجـذب سـروتونین )SSRI( و مهارکننده هـای بازجـذب 

نوراپـی نفریـن سـروتونین )SNRI( قابـل درمـان هسـتند.
درمان ترکیبی طوالنـی مـدت )روان درمانی و مدیریـت دارو( معمواًل 
برای افراد مبتـال به اضطـراب و افسـردگی همزمان توصیه می شـود.
 www.psycom.net/depression.central.anxiety.html

احساسی که همه تجربه می کنند ولی درباره آن نمی دانند!

افسردگی و اضطراب

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

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای برنامه »بشنو و باورنکن«
 در مناطق 15 گانه
شهرداری اصفهان
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