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نماینده مجلس اصفهان در بازدید از مرکز پایش و مدیریت بار و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

کسب رضایت مردم با درایت و مدیریت توزیع برق

Secrets of successful 
managers  

5

دبیر اجرایی پنجمین کنگره ضیافت شاعرانه غدیر در مورد علت نام گزاری این کنگره مطرح کرد:

شعر و شاعری از بهترین راه های نشر واقعه غدیر

مهاجـم تیم فوتبـال ذوب آهن گفـت: امیـدوارم به 
سـامت از نیم فصـل نخسـت عبـور و در ادامـه نیـز 

نتایجـی در شـأن نـام ذوب آهن کسـب کنیم.
سعید باقرپسـند بازیکن تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن 
در گفت وگو بـا خبرنگار فـارس در اصفهـان در رابطه 
با آخرین وضعیت تیمـش اظهار داشـت: تمرینات به 
صورت جـدی و منظـم پیگیـری می شـود؛ در دوران 
بدنسـازی هسـتیم و پرفشـارترین تمرینات را پشت 

سـر می گذاریم.
وی افـزود: تا اینجا شـرایط بـه خوبی پیش رفتـه و در 
حال آماده شـدن برای فصـل پیش رو هسـتیم، برای 
هفتـه آینـده، اردویـی در تهـران برنامه ریزی شـده 

اسـت که فکر می کنـم ۳ بـازی تدارکاتی بـا تیم های 
پرسپولیس، مس رفسنجان و نسـاجی مازندران انجام 

خواهیم داد.
باقرپسند که در فصل گذشته بهترین گلزن ذوب آهن 
در لیگ بـود، در پاسـخ به این سـؤال که فصـل آینده 
چنـد گل بـه ثمـر خواهـد رسـاند، گفـت: در بـه ثمر 
رسـیدن یـک گل همـه بازیکنان تیـم نقـش دارند و 
من هم به عنوان نفر آخـر این وظیفـه را دارم تا نتیجه 

تاش هـای هم تیمی هایـم را تبدیـل بـه گل کنـم.
بازیکن تیـم فوتبـال ذوب آهن بیـان کرد: هـر زمانی 
کـه شـرایط تیـم خـوب بـوده و موقعیت هـای خوبی 
فراهم شـده اسـت، من هـم توانسـتم گلزنـی کنم و 

گل های مهم و ۳ امتیازی به ثمر رسـاندم، امیدوارم 
ایـن رونـد را بتوانـم ادامـه بدهـم، چـون مطمئنم که 
امسـال تیم پرقدرت تـری خواهیم داشـت، مهم ترین 
مسـأله این اسـت که شـناخت خوبی از یکدیگـر پیدا 

کردیـم.
وی بـا پیش بینی یـک فصـل دشـوار، تصریـح کرد: 
در فصلی هسـتیم که جـام جهانـی را در پیـش داریم 
و قطعـاً نیم فصل پرفشـاری را سـپری خواهیـم کرد؛ 
بازیکنان انگیـزه ای چند برابـر دارند تا بتوانند شـانس 
حضـور در جـام جهانی را داشـته باشـند، امیـدوارم به 
سـامت از نیم فصـل نخسـت عبـور و در ادامـه نیـز 

نتایجـی در شـأن نـام ذوب آهن کسـب کنیم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن:

امیدوارم نتایجی در شأن ذوب آهن کسب کنیم

ــوان  ــه ســوم رقابت هــای آزاد تپانچــه بان مرحل
برگــزار شــد. مرحلــه ســوم رقابت هــای آزاد 
تپانچــه بانــوان در ســالن ۸۰ خــط مجموعــه 
ــان  ــد. در پای ــزار ش ــران برگ ــی آزادی ته ورزش

ــان  ــوش ســبقت الهی از اصفه ــا گلن ــن رقابت ه ای
موفــق بــه کســب مقــام اول ایــن مرحلــه از 
ــزگان و  ــی از هرم ــامیه یاس ــد و س ــابقات ش مس
ــب  ــه ترتی ــز ب ــدران نی ــتمیان از مازن ــه رس هانی

دوم و ســوم شــدند. ســبقت الهی در مرحلــه 
مقدماتــی بــا امتیــاز ۵۵۷ در رده ســوم قــرار گرفت 
امــا وی در مرحلــه فینــال با کســب امتیــاز ۲۵۱.۱ 

ــد. ــی ش ــوان قهرمان ــب عن ــه کس ــق ب موف

سبقت الهی قهرمان تپانچه بانوان کشور شد؛

درخشش بانوی ورزشکار اصفهانی در ایران
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تندروی هایـی کـه انجـام می دهیـم نـه گفته 
خداسـت نـه پیامبرخـدا و نـه روش علمـی. 
اینکـه فقـط یـک جنـاح و یـک عـده ای فقط 
تصمیم بگیرنـد و بقیه آخ بشـوند اصـًا چنین 
چیزی دراسـام وجـود ندارد، اسـام می گوید 
»برتربـودن به تقواسـت«. تقوا یعنـی بی خطا 
عمـل کـردن، بـی خطـا دراقتصاد یـک معنی 
دارد درصنعـت یـک معنـی در پزشـکی یـک 
معنی دیگـر. من وزیـر بـودم، جـراح قلب هم 
هسـتم درکنکـور نفـر دوم کشـور بـودم، همه 

این هـا درسـت؟ امـا یـک پزشـک جراحی که 
ممکن اسـت نماز نخوانـد ولـی کار جراحیش 
بهتـر مـن اسـت، خـب درکارش او متقی تـر 
اسـت یـا مـن کـه نمی توانـم جراحـی خوبـی 
داشـته باشـم و پـدر مریـض را درمـی آورم! 
می گفتیـد برجام بداسـت، خب پـاره اش کنید. 
می گفتیـد سـفره مـردم مشـکل دارد، خـب 
رنگیـش کنید. دولـت و مجلس و قـوه قضائیه 
هم که شـمائید، چه مـی گوئید پس درسـتش 
کنیـد. غیرممکن اسـت بتوانند درسـتش کنند 

چـون روشـی کـه دارنـد می رونـد از نظـر من 
اشتباه اسـت و روز به روز مشـکات اقتصادی 
مردم بدتر می شـود. بـه قولی وقتـی موفقیتی 
هسـت می گوئیـم ما کردیـم وقتـی کاری که 
خودشـان انجام دادنـد و نتیجه اش بدتر شـدن 
اوضـاع می شـود، این هـا از قبـل اسـت؟... 

صـادق بـودن چیز دیگریسـت

 عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان
مجلس شـورای اسـامی

مسعود پزشکیان
سرمقالـــه
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موفقیت با صداقت متفاوت است
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 اختتامیه اولین جشنواره ملی فیلم مستند کوتاه اصفهان شهرخالق صنایع دستی
و پنجمین جشنواره ملی عکاسی با محوریت صنایع دستی برگزار شد؛

 اعالم فیلم ها و عکس های برتر دو جشنواره
در یک مراسم!

آنچه دامن همه را می گیرد و می سوزاند!

 تغییرات اقلیمی
ترسناک و کم سابقه

کسب مجوزها و تولید ایمن و با کیفیت؛

 شروط رئیس پلیس راهور
برای خودروهای زرماکارون
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نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی:

کم آبی اجازه ایجاد شهرک صنعتی جدید
را به دهاقان نمی دهد

چهره روز

استاندار اصفهان:

طرح های باالی ۵۰ درصد پیشرفت 
 در اصفهان جزو مصوبات سفر
رییس جمهور قرار می گیرد

8

استاندار اصفهان گفت: طرح های با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی با پیگیری فرمانداران در شهرستان های این استان، جزو 
مصوبات و پروژه های مصوب سفر رییس جمهور به این خطه قرار 

می گیرد. سید رضا مرتضوی افزود: ...

صفهان
منبع: اخبار ا

 آگهى ابالغ راى قطعى
جناب آقاى حمید جوانمرد جوآبادى فرزند على به شماره شناسنامه 565 صادره 
از خمینى شهر ابواب جمعى آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان، بدینوسیله از شما 
دعوت مى شود ظرف مدت 3 روز پس از انتشار این آگهى جهت دریافت ابالغ راى 
قطعى به شماره 37/1401 مورخ 1401/4/6 به امور ادارى ناحیه 3 مراجعه نمایید. در 

غیر این صورت طبق ماده 18 آیین نامه اجرایى قانون اقدام مى گردد.
شناسه: 1353502

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان سید احمد امامیه

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

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

پیشنهاد سپاهان در جیب مهاجم 

پیشین استقالل؛

شیخ دیاباته 
شاید در خط اول 
سپاهان

مسابقات کشوری سنگ نوردی بانوان به میزبانی اصفهان برگزار شد. مسابقات 
سنگ نوردی کشوری بانوان در اصفهان به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس 
از اصفهان، دومین دوره مسابقات کشوری سنگ نوردی جام نقش جهان گرایش 
بولدرینگ در بخش بانوان به میزبانی اصفهان برگزار شد. این مسابقات از روز چهارشنبه 
۲۹ تیر ماه به میزبانی شهر اصفهان در سالن شهیدحریری با حضور ۵۴ شرکت کننده از 
۱۴ استان کشور و همچنین تیم روسیه آغاز شده بود ۳۰ تیر ۱۴۰۱ خاتمه یافت. در روز 
نخست این رقابت ها، صبا کرباسیان و افسانه میراحمدی از اصفهان به جمع ۲۰ نفر برتر 
مسابقات در مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در این مرحله نمایندگان اصفهان میراحمدی 
و کرباسیان به ترتیب با قرار گرفتن در جایگاه های چهاردهم و بیستم به کار خود پایان 
دادند و از رسیدن به مرحله نهایی بازماندند. مسابقات مرحله نهایی با حضور ۶ ورزشکار 
برگزار شد که در پایان الناز رکابی از تیم آسمان زنجان در جایگاه نخست ایستاد، دیانا 
فخریت دینوا از کشور روسیه دوم شد و راحیل رمضانی از تیم ساسان کرمان در رده 

سوم قرار گرفت.

مهاجم پیشین اسـتقال تهران در لیسـت خرید سـپاهان اصفهان قرار دارد تا 
احتمال بازگشـت او بـه لیگ برتـر ایران قـوت بگیرد. بـه گزارش مهر، شـیخ 
دیاباتـه مهاجـم فصل گذشـته الریـان قطـر پـس از خـروج از این باشـگاه با 
پیشـنهاد چند تیم لیگ برتـری فوتبال ایـران روبرو شـده اسـت. مهاجم بلند 
قامت فرانسـوی که سـابقه پوشـیدن پیراهـن اسـتقال تهـران را در کارنامه 
دارد در لیسـت خریـد محمدرضا سـاکت بـرای حضـور در سـپاهان اصفهان 

قـرار دارد.
این بازیکـن در حالـی پیشـنهاد زردپوشـان اصفهانـی را در جیـب دارد که به 
پرسپولیسـی ها نیز پیشـنهاد شـده اسـت اما رضا درویـش هرگونـه مذاکره با 

او را بـه نظـر یحیی گل محمـدی ربط داده اسـت.
سـرمربی باشـگاه پرسـپولیس چنـدان عاقه ای بـه حضـور شـیخ دیاباته به 
خاطر شـیوه بازی اش ندارد اما بعید نیسـت کمبـود مهاجم در لیسـت این تیم 

باعث شـود دیاباتـه نیز مشـتری از پرسـپولیس پیـدا کند.

مسابقات سنگ نوردی کشوری 

بانوان در اصفهان به پایان رسید

صعودهای 
موفق بانوان 
سنگ نوردی



در شـــهر

Isfahan News
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معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان گفت: تعداد نمونه گیری از انسان و 
حیوان مشکوک به بیماری هاری در استان 
اصفهان در سال جاری افزایش یافته است. 
علیرضا ادیبان با بیان اینکه حیوان گزیدگی 
انسانی و نمونه گیری از افراد مشکوک به 
بیماری هاری در استان در سال جاری رشد 
زیادی داشته است، این شرایط را یک معضل 
دانست و اظهار داشت: سازمان دامپزشکی 
امسال همچنین ۱۴ نمونه گیری از حیوانات 
داشته که مشکوک به هاری بودند و این 
ویروس در بین حیوانات نیز نسبت به پارسال 
خیلی بیشتر شده است. وی با بیان اینکه 
فوتی بین مبتالیان به هاری نداشتیم، افزود: 
با توجه به اقدامات درمانی که انجام می شود، 
افرادی که مورد گزش قرار می گیرد یا 

واکسن می زنند یا سرم درمانی می شوند.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان ادامه داد: افراد بالفاصله پس از 
گزش توسط حیواناتی مانند سگ، گربه، روباه 
و شغال باید برای کنترل بیماری به مراکز 
درمانی مراجعه کنند زیرا اگر انسان درگیر 

هاری شود منجر به مرگ وی می شود. 
ادیبان با بیان اینکه هر حیوانی که به انسان، 
گله دام یا حیات وحش حمله کند و آنها را 
گاز بگیرد، دامپزشکی نمونه گیری می کند، 
خاطرنشان کرد: اداره محیط زیست نیز باید 
در چرخه ویروس هاری دخالت کند زیرا اگر 
سگ یا گرگی درگیر هاری می شود ممکن 
است حیات وحش یا انسان را گاز بگیرد و این 

ویروس در حیات وحش می چرخد.
وی ابزار داشت: موارد حیوان گزیدگی به 
ویژه در مناطقی مانند سمیرم، فریدونشهر 
یا فریدن بیش از حد شده و این نواحی در 
اصطالح مناطق هارخیز استان شده است 
زیرا این شهرستان ها دارای مراتع دامپروری 
استان است و این امر باعث چرخش و بقای 

ویروس می شود.

افزایش آمار شیوع 
بیماری هاری در استان 

اصفهان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان هشدار داد:

آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکالی 
دادگستری ایران سال ۱۴۰۱ )مربوط به نوبت پذیرش سال ۱۴۰۰( به 
صورت همزمان در تمام مراکز تعیین شده سراسر کشور از جمله استان 
اصفهان برگزار شد. لیال رئیسی، رئیس کانون وکالی دادگستری استان 
اصفهان که به همراه برخی اعضای هیئت مدیره در محل برگزاری آزمون 

در دانشگاه اصفهان حضور داشت، در همین رابطه گفتگو کرد.

 بـا توجه بـه حضـور شـما در حـوزه برگـزاری آزمون، 
شـرایط را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

خوشبختانه بعد از حواشی فراوان، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه 
کارآموزی وکالت کانون های وکالی دادگستری ایران همزمان با 
سراسر کشور در اصفهان هم برگزار شد و اعضای هیئت مدیره کانون 
وکالی اصفهان نیز با حضور در محل برگزاری این آزمون در جریان 

شرایط و چگونگی برگزاری آزمون قرار گرفتند.
 آیا زمان اعالم نتایج آزمون مشخص شده است؟

بـر اسـاس آنچـه معـاون امـور آزمون هـای سـازمان سـنجش 
پیش بینـی کـرده اسـت نتایـج آزمـون حداکثـر تـا ۴۰ روز پـس از 

برگـزاری آزمـون بـه اطـالع داوطلبـان خواهـد رسـید.
چه توصیه ای به پذیرفته شدگان نهایی این آزمون دارید؟

مهم ترین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد این است که پذیرفته 
شدن در این آزمون انتهای راه نیست و سرآغاز یک مسیر پر پیچ و خم 
است که باید با مسئولیت پذیری همراه باشد. یک وکیل دادگستری 
امانتدار جان و مال و ناموس مردم است و در راه دادرسی عادالنه و 
همچنین استقالل نهاد وکالت باید همواره کوشا و پرتالش عمل کند و 

نسبت به صنف خود متعهد باشد.

رئیس کانون وکالی دادگستری اصفهان:
پذیرفته شدن در آزمون وکالت سرآغاز یک مسیر پرمسئولیت است

سردبیر سابق »فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان« و »سروش نوجوان« با بیان اینکه 
اصل در نوشتن کتاب به ویژه کتاب کودک، مخاطب است، گفت: کودکی مفهومی 

جامعه شناسانه و سیال است که در طول زمان تغییر می کند.
نشست »اقتصاد ادبیات کودک و آشنایی با فرصت های انتشار آثار کودک« با حضور 
سید علی کاشفی خوانساری، سردبیر سابق »فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان« و 
»سروش نوجوان« و همچنین جمعی از ناشران و نویسندگان کودک و نوجوان اصفهان 

در کتاب فروشی اردیبهشت جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا رهبری، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به توسعه ادبیات کودک و نوجوان در شهر اصفهان، رونق بیشتر آن 
نسبت به گذشته، افزایش حجم و تعداد افرادی که به ادبیات کودک و نوجوان روی آورده 
و به صورت حرفه ای در آن فعالیت می کنند و همچنین فعالیت ناشران تخصصی کودک 
و نوجوان در اصفهان، الزم است که درباره اقتصاد ادبیات کودک و نوجوان و فرصت های 
نشر آثار در این زمینه گفت وگو و راه های رسیدن به مرحله حرفه ای شدن در این حوزه 

را بررسی کنیم.
او افزود: آقای خوانساری به عنوان کسی که طی چند دهه با سردبیری نشریه شهرزاد 
و تألیف بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در این فضا فعالیت کرده است در جمع نویسندگان 
و تسهیلگران کودک و نوجوان دعوت شدند تا از نظرات و تجربیات خود در این زمینه 

بگویند.
• اقتصاد کتاب کودک، کسب وکاری با سود خوب

در ادامه این برنامه علی کاشفی خوانساری، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار با بیان اینکه 
چاپ کتاب در ایران بیش از ۲۰۰ سال پیش در زمان فتحعلی شاه قاجار آغاز شد، گفت: از 
اواخر دوره محمدشاه قاجار در ایران کتاب کودک داریم و همان کتاب هایی که به آن ها 

بچه خوانی گفته می شد در این دوره چاپ شده اند.
او ادامه داد: پیش از آن، چاپ کتاب کودک زبان فارسی در هند و برای آموزش زبان فارسی 
به کار می رفته است. علی رغم اینکه زبان مادری هندی ها فارسی نیست اما برای مشغول 

به کار شدن، استخدام دولتی و حضور در تجارتخانه ها یادگیری زبان فارسی الزم بود.
کاشفی خوانساری تصریح کرد: به طورکلی حدود ۲۰۰ هزار عنوان کتاب کودک و 
نوجوان در کشور وجود دارد و حدود ۱۰۰ هزار عنوان کتاب زنده در بازار نشر و در حوزه 
کودک و نوجوان در گردش هستند. هرسال نیز  ۱۰۰ هزار عنوان کتاب جدید در ایران 

منتشر می شود که بین ۱۰ تا ۱۷ درصد آن یعنی حدود ۱۵ هزار جلد کتاب متعلق به حوزه 
کودک و نوجوان است.

• چاپ کتاب مالک ارزشمندی اثر محسوب نمی شود
سردبیر سابق فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان با بیان اینکه تنها راه درآمد شغل بزرگی 
مثل ادبیات کودک، تألیف کتاب نیست، اظهار کرد: فعاالن این حوزه در مقام مدرس، 
روزنامه نگار، داور جشنواره، سخنران، تسهیلگر و مربی فعالیت می کنند اما جدی ترین 
شغل در این حوزه تألیف کتاب است که پیش نیاز جدی ورود به این حرفه یافتن الزامات 
حرفه ای نویسندگی است که هیچ دانشگاهی آن را آموزش نمی دهد و داشتن هویت 
مشخص در فضای مجازی، تسلط به ارائه رزومه کاری و اخالق حرفه ای ازجمله این 

موارد هستند.
این نویسنده یکی از شروط نویسندگی را جاه طلبی دانست و تأکید کرد: نویسنده باید از 
دیدن نام خود روی جلد کتاب خوشحال شود و نسبت به آن بی تفاوت نباشد، درعین حال 
توجه به جایگاه خود و داشتن تواضع از الزامات این حرفه است. درواقع نویسنده باید در 
عین واقع بینی درباره جایگاه فعلی خود و دوری از خودبزرگ بینی، از بدبینی، ناامیدی و 
افسردگی بپرهیزید، باید اعتقاد داشته باشد که در آینده نویسنده بزرگی خواهد شد و در این 

مسیر آثار خود را به محک بگذارد و از رد شدن آن ها هراسی نداشته باشد.
کاشفی خوانساری به لزوم توجه به مطبوعات اشاره کرد و گفت: چاپ شدن اثری به 
شکل کتاب دلیل ارزشمند بودن آن نیست. در حال حاضر چاپ کتاب، کار سختی نیست 
و مالک ارزشمندی اثر محسوب نمی شود اما در مطبوعات به علت ساختار حرفه ای، 
نظارت های کیفی بیشتری اعمال می شود و به همین دلیل نویسنده های حرفه ای 
معمواًل از مسیر مطبوعات آغاز می کنند و ازاین رو برای ورود به عالم نویسندگی باید به 

مطبوعات توجه کرد.
او با بیان اینکه همت، زحمت، تعامل با افراد حرفه ای، خواندن و نوشتن مدام از الزامات 
مهم ورود به نویسندگی است، گفت: اولین مباحث نظری در حوزه کودک در اصفهان و 

در روزنامه فرهنگ در سال ۱۲۸۹ قمری چاپ شد.
• اصل در نوشتن کتاب کودک، مخاطب است

سردبیر سابق سروش نوجوان ادامه داد: ادبیات کودک یعنی نوشته هایی که کودکان قرار 
است آن را بخوانند و لذت ببرند بنابراین قواعد و نیازهای مخاطب باید در چنین اثری 
رعایت شده باشد. کتاب کودک باید هر دو ویژگی مناسب بودن و جذاب بودن را داشته 
باشد چراکه اصل در این حوزه لذت کودک و انتخاب خود اوست؛ ما در کتاب خردسال 
با یک نفر مواجه نیستیم بلکه عموماً با یک تیم دونفره از مادر و کودک، مربی و کودک 
یا تسهیلگر و کودک مواجه هستیم که باید در اثر، توان متقاعد کردن هردوی آن ها را 

داشته باشیم.
کاشفی تأکید کرد: کودکی مفهومی جامعه شناسانه است، تصوری که از کودک، جایگاه، 
اقتضائات و نیازهای او وجود دارد کودکی نامیده می شود که مفهوم سیالی است و در طول 
زمان تغییر می کند. ما بر فرهنگ کودکی تأثیر می گذاریم و از آن تأثیر می پذیریم، گاهی 
مخاطب شناسی ما ضعیف است و مخاطب را دست کم می گیریم درحالی که اصل در 

نوشتن کتاب به ویژه کتاب حوزه کتاب کودک، مخاطب است.
این نویسنده و روزنامه نگار ادامه داد: مهدی محسنیان راد از اساتید حوزه ارتباطات معتقد 
بود که ادبیات کودک چیزی است شبیه مزاحم تلفنی شدن چراکه ما با کودک تماس 
گرفته ایم و مهم این است که او این ارتباط را قطع نکند، بنابراین استفاده از مسائل فلسفی 
و ارزشی در کتاب کودک خوب است اما به شرط توجه به اینکه اصالت در کتاب کودک 

لذت او و ادامه ارتباط با کتاب توسط اوست.

نشست »اقتصاد ادبیات کودک و آشنایی با فرصت های انتشار آثار کودک« برگزار شد:

کودکیمفهومیجامعهشناسانه

 آزاده سـلیمان نـژاد  دبیـر اجرایـی 
پنجمیـن کنگـره ضیافـت شـاعرانه غدیـر 
در مـورد علـت نـام گـزاری ایـن کنگـره 
گفـت: شـاخص ترین ویژگی حضـرت علی 
علیه السـالم در غدیـر متجلـی می شـود و 
شـعر و شـاعری نیز از بهترین راه های نشـر 
واقعـه غدیـر اسـت؛ بنابرایـن ایـن کنگـره 

ضیافـت شـاعرانه غدیـر نـام گرفـت.
محمدحسـن شـریعت همچنیـن در گفتگو 
با خبرنـگار اخبـار اصفهـان در توضیح علت 
برگزاری ایـن کنگره افـزود: از همـان قرون 
اول صدر اسـالم معاویه و اتباع سـقیفه سب 
و لعن حضرت علی علیه السـالم را در جامعه 
آن روز بنیـان گـزاری کردنـد حـال آن کـه 
بزرگان اهل سـنت در کتاب هایشـان اذعان 
داشـتند علـی علیه السـالم از بزرگ تریـن 
جنگاوران و شـجاع ترین صحابـه پیامبر بود.

• اصفهان یکی از شـهرهایی است 
کـه در سـالیان متمـادی نسـبت 
بـه بدعـت معاویـه و اهـل سـقیفه 

مداومـت داشـتند
به گفتـه دبیر ایـن کنگره یکی از شـهرهایی 
که در سـالیان متمادی نسـبت به این بدعت 
معاویـه و اهـل سـقیفه مداومـت داشـتند 
مـردم اصفهـان بودنـد. وی ادامـه داد: ایـن 
رسـم و آیین ادامه داشـت تـا اینکـه عمربن 
عبدالعزیز خلیفـه اموی که مخالـف امویان و 

اهـل سـقیفه بود نسـبت بـه لغو سـب و لعن 
حضـرت علـی علیه السـالم اهتمـام ورزیـد 
سـرانجام صاحـب بـن عبـاد از حکمرانـان 
آل بویـه در اصفهـان بقایـای سـب و لعـن 
امیرالمؤمنیـن علیه السـالم را در جامعه جمع 

کـرد.
حجـه االسـالم شـریعت بـا اعـالم ایـن 
مطلـب کـه »همیـن موضـوع سـبب شـد 
به عنوان شـیعه علـوی در نشـر و گسـترش 
فرهنگ غدیـر و مناقـب و فضایـل حضرت 
علـی علیه السـالم اهتمـام ورزیـم« افـزود: 
از سـال ۹۳ تـا قبـل از شـیوع بیمـاری کرونا 
ایـن کنگـره همه سـاله در اصفهـان برگـزار 
می شـده واژ سراسر کشور شـاعران با ارسال 
آثار خود بـه دبیرخانـه کنگره در آن شـرکت 

می کردنـد.
• امسـال بـرای اولیـن بـار ایـن 
کنگـره به صـورت اسـتانی برگـزار 

شـد
دبیـر کنگـره ضیافت شـاعران غدیـر افزود: 
امسـال برای اولین بار این کنگـره به صورت 
اسـتانی برگزار شـد و شـاعران ضمن حضور 
در برنامـه بـا خواندن اشـعار خـود به صورت 
فی المجلـس داوری شـدند. گفتنـی اسـت 
داوران ایـن کنگـره بـه گفتـه محمدحسـن 
شـریعت، محمد قدسـی، عبـاس کیقبادی و 

عبـاس شـاه زیـدی بودند.

• معیار انتخـاب شـعرا در کنگره را 
ارائـه مضامیـن و قالب هـای تـازه 

در اشـعار
عبـاس شـاه زیـدی همچنیـن یکـی از این 
داوران ایـن کنگـره گفت: در سـال های قبل 
کنگره به صورت ملـی و دریکـی دو دوره نیز 
به صـورت بین المللـی برگزیـده می شـد بـه 
این صورت که اشـعاری به دبیرخانه ارسـال 
و برگزیـدگان انتخـاب و تقدیر می شـدند اما 
امسـال بـه دالیلـی ازجملـه شـیوع دوبـاره 
ویروس کرونـا فراخوان عمومی اعالم نشـد 
و تنهـا شـاعرانی از اصفهـان در ایـن برنامه 
شـرکت کردند که با حضـور در برنامه اشـعار 
خـود را خواندند و در پایان ۵ نفـر برگزیده و ۳ 
نفر نیز شایسـته تقدیـر انتخاب و لـوح تقدیر 
و تندیـس دریافت کردند. شـاه زیـدی معیار 
انتخاب شـعرا در کنگـره را ارائـه مضامین و 

قالب های تـازه در اشـعار اعـالم کرد.
• اصفهـان پیشـگام در احیـای 
شـعائر دینـی به عنوان مهـد تمدن 
علـوی و نبـوی در همـه ادوار تاریخ

همچنیـن مدیرعامـل موسسـه اهل بیـت 
علیه السـالم اصفهان در مورد تأثیر برگزاری 
چنیـن برنامه هـای فرهنگـی در پایتخـت 
فرهنـگ و هنـر گفـت: اصفهـان به عنـوان 
مهـد تمـدن علـوی و نبـوی در همـه ادوار 
تاریـخ در احیـای شـعائر دینی پیشـگام بوده 

اسـت.
سـید حسـین رضـازاده افـزود: مـردم دیـار 
اصفهـان از دیربـاز نسـبت بـه برگـزاری 
محافل علمـی و ادبی و نـگارش دیوان های 
شـعر و کتاب هـای پیرامـون خطبـه غدیر و 
شرح های نهج البالغه سـعی فراوان داشتند. 
وی ابراز امیـدواری کرد: برگـزاری این گونه 

مجالـس و انتقـال حکـم الهی والیـت علی 
بـه نسـل های آینـده از زبـان شـعر و ادبیات 
بـا مخاطـب جـوان بسـیار تأثیـر گـزار بوده 
و خواهـد بـود. ضیافـت شـاعرانه غدیـر ۳۰ 
تیرمـاه بـه میزبانـی موسسـه اهل بیـت 

علیه السـالم اصفهـان برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت در ایـن کنگـره همچنیـن از 

کتـاب قـرآن ناطـق نوشـته اسـتاد محمـد 
قدسـی رونمایـی شـد. قـرآن ناطق شـامل 
اشـعار علـوی در فضایـل و  مجموعـه 
علیه السـالم  علـی  حضـرت  مناقـب 
اسـت کـه نویسـنده مسـتندات حدیـث و 
 شـرح و بیـان آن هـا را در ایـن مجموعـه

گردآورده است.

شعروشاعریازبهترینراههاینشرواقعهغدیر
دبیر اجرایی پنجمین کنگره ضیافت شاعرانه غدیر در مورد علت نام گزاری این کنگره مطرح کرد:
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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اتفاقات مثبت شهرهای اصفهان و یزد 
تحت عنوان »تجربه های موفق« در اختیار مدیریت شهری این دو کالنشهر قرار گیرد.

محمد نورصالحی در نشستی مشترک با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر یزد، 
اظهار کرد: طی سال های اخیر مدیریت شهری یزد به ویژگی های شهرسازی، بافت 

تاریخی و بخش قدیمی این کالنشهر توجه خاصی کرده است.
وی ادامه داد: امیدوارم طی این مراودات و ارتباطات دو سویه بین اصفهان و یزد، زمینه 

مبادالت و انتقال تجربیات مدیریت شهری فراهم شود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: این تعامالت باید منتج به اتفاقات 

خوب و ارائه خدمات با کیفیت در شهرها و به تبع افزایش میزان رضایتمندی مردم از 
مجموعه مدیریت شهری و نظام جمهوری اسالمی شود.

وی تاکید کرد: شایسته است اتفاقات و تأثیرات مثبت در شهرهای اصفهان و یزد 
تحت عنوان »تجربه های موفق« در اختیار مدیران مختلف مدیریت شهری این دو 

کالنشهر قرار گیرد.
نورصالحی در پاسخ به سؤاالت اعضای شورای اسالمی شهر یزد در زمینه 
سرمایه گذاری های مشارکتی در اصفهان، گفت: موارد مشابه زیادی در زمینه 
مشارکت با شرکت های بزرگ خارجی و ایرانی در زمینه پروژه های متعدد شهری 

داشته ایم، البته اعتقاد داریم در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید فعال تر 
شویم، حتی می توان بخش عمده ای از بودجه و اعتبارات شهر را از طریق مشارکت 

و سرمایه تأمین کرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری اصفهان خواستار کسب تجربه شهر یزد در زمینه 
رونق بخشی در بافت تاریخی است، البته با این پیش فرض که بافت تاریخی اصفهان 

برخالف یزد تقریباً در سطح شهر پراکنده است و در یک منطقه متمرکز نیست.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: تبادل تجربیات در زمینه گردشگری 

بین دو شهر اصفهان و یزد با ارزش است و باید این مهم رقم بخورد.

لزومتبادل
»تجربههای
موفق«۲کالنشهر
اصفهانویزد

رئیس شورای شهر اصفهان 
تاکید کرد:

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

گزارش ویژه
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شهرستان

Isfahan News

رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش 
آباد گفت: ارگ ایلخانی نوش آباد با توجه به آثار 
و شواهد کشف شده در فصل هشتم کاوش، 
یک اثر تاریخی معاصر سلطانیه زنجان است. 
رضا نوری شادمانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: کاوش های آموزشی در محوطه فیض آباد 
نوش آباد از ۱۹ خردادماه آغاز شد و تا پایان 
مستندنگاری،  آن  از  بعد  و  دارد  ادامه  تیرماه 
تحلیل و تفسیر یافته ها در دانشگاه کاشان ادامه 
خواهد یافت. وی افزود: وجود یک ارگ مربوط 
فصل  هفت  کاوش های  در  ایلخانی  دوره  به 
گذشته در محوطه باستانی فیض آباد نوش آباد 
ثابت شده بود که سلسله مراتب فضای آن نیز 

مربوط به یک شهر ایرانی - اسالمی است.
رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش 
آباد، تصریح کرد: فصل هشتم کاوش ها بعد از 
کشف سازه های حرارتی در ارگ ایلخانی نوش 
آباد و چرایی و چگونگی کاربرد سازه ها انجام شد 
که با توجه به الگو و طرح این سازه ها شواهد 
مختصری از وجود صنایع فلزکاری پیدا شد، اما 
نیازمند کاوش های تخصصی و بلندمدت است. 
نوری شادمانی به شناسایی کاشی زرین فام در 
ارگ ایلخانی نوش آباد اشاره کرد و گفت: کاشی 
زرین در دوره ایلخانی برای بناهای خاص مثل 
مسجد، کاخ و امامزاده ها کاربرد داشته است. 
در  که  گذشته  فصل های  حفاری  افزود:  وی 
کاشی  هیچ  که  شد  انجام  شاه نشین  بخش 
کشف نشد، بنابراین احتمال دارد که این کاشی 
بخش  در  مسجد  یک  کاشی کاری  بستر  از 
کاشی  آن  آرایه  مهمترین  که  بوده  شارستان 
زرین فام است. رئیس پایگاه پژوهشی میراث 
فرهنگی نوش آباد، ادامه داد: حکومت ایلخانیان 
۸۸ سال طول کشیده است که با کشف یک 
سکه که نام ارغون شاه بر روی آن حک شده 
بود می توان گفت که ارگ ایلخانی نوش آباد 
از نظر زمانی با سلطانیه زنجان هم عصر بوده 
که سپس متروک و خالی از سکنه شده است. 
باستان شناسی  این عضو هیات علمی گروه 
از  آباد  فیض  محوطه  گفت:  کاشان  دانشگاه 
سال ۹۱ برای حفاری آموزشی انتخاب شد و 
با دریافت مجوز از پژوهشگاه سازمان میراث 
کاوش  فصل  یک  سال  هر  کشور  فرهنگی 

یکماهه در آنجا انجام می شود.
اثر  مهم ترین  کرد:  تصریح  شادمانی،  نوری 
آباد، یک  نوش  ایلخانی  ارگ  در  کشف شده 
در  که  است  خروس  شکل  به  سفالی  ابریق 
فصل ششم کشف شد که احتمااًل متعلق به 
عصر سلجوقی است و قابل مقایسه با ابریق 
انگلستان  آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  سفالی 
است. رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی 
نوش آباد، گفت: احتمال دارد که در الیه های 
زیرین ارگ ایلخانی نوش آباد، آثار دیگری از 
دوره های قدیمی تر وجود داشته باشد که این 
امر نیز عملیات الیه نگاری را ضروری می کند. 
وی تاکید کرد: تعیین حریم، نقشه برداری و 
جانمایی روی نقشه و ژئوفیزیک، از ضروریات 
محوطه ارگ ایلخانی نوش آباد است و انتظار 
داریم در برنامه های آینده بتوانیم این موارد را 

تحقق بخشیم.
ارگ ایلخانی نوش آباد در سال ۱۳۸۴ با شماره 
ثبت رسیده  به  آثار ملی  ۱۳۵۹۶ در فهرست 

است.

رئیس پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی 
نوش آباد:

ارگایلخانینوشآباد
معاصرسلطانیهزنجاناست

گزارش

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: در سفر 
کارگروه تسهیل استان اصفهان به شهرستان دهاقان یک مجوز یکساله 
و شرایط  هوایی  و  آب  به وضعیت  توجه  بدون  ایجاد شهرک صنعتی 
سفره های آب زیرزمینی و زیست محیطی می دهند که نیاز بود در حوزه آب 
یک بازنگری انجام شود. سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس در شهرضا با اشاره به 
ایجاد شهرک خصوصی کاویان در شهرستان دهاقان اظهار داشت: ۱۶ 
سال پیش در شهرستان دهاقان سرمایه گذاری مجوزهایی را برای ایجاد 

این شهرک اخذ می کند و موفق نمی شود و کار رها می شود و حاال با 
گذشت این مدت ورود پیدا کرده و دوباره می خواهد این شهرک خصوصی 
را ایجاد کند. وی افزود: در سفر کارگروه تسهیل استان به شهرستان 
دهاقان یک مجوز یکساله بدون توجه به وضعیت آب و هوایی و شرایط 
سفره های آب زیرزمینی و زیست محیطی می دهند که نیاز بود در حوزه آب 
یک بازنگری انجام شود، ۱۶ سال پیش شرایط آب به گونه ای دیگر بوده 
است و شرایط بهتر از امروز بوده اما بر اساس ۱۶ سال پیش مجوز صادر 
شده و بدون توجه به شرایط فعلی مجوز آن تمدید شد. محمودی با انتقاد 

از اینکه بدون توجه به وضعیت روستاهای شهرستان دهاقان یک مجوز 
یکساله صادر شد، بیان کرد: بیشتر شغل روستائیان شهرستان دهاقان 
دامداری و کشاورزی است و هر گونه برداشت در باالدست در پایین دست 
تأثیرگذار خواهد بود و شرایط اقتصادی و اجتماعی و اشتغال را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن این موضوعات تمدید یکساله مجوز 
شهرک خصوصی کاویان را در کارگروه تسهیل مصوب کردند و از آن 

طرف هر گونه مخالفت با این شهرک را به دادستانی ارجاع کرده اند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در 
مجلس شورای اسالمی:

کمآبیاجازهایجاد
شهرکصنعتیجدیدرا

بهدهاقاننمیدهد

گزارشتصویری

در جریان سفر شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر یزد به اصفهان مدیران شهری یزد و اصفهان با یکدیگر دیدار کردند.

منبع: ایمنا

فرمانـدار تیـران و َکرَون گفت: انشـعاب بیـش از هزار 
منـزل مسـکونی شـهر تیـران نیمـه مـرداد به شـبکه 

فاضـالب متصل می شـود.
افـزود:  ایرنـا  بـا  در گفت وگـو  کیـا  علـی محمـدی 
مالکانـی کـه حق انشـعاب فاضـالب خـود را تاکنون 
پرداخـت کرده باشـند در فـاز اول به شـبکه فاضالب 
متصـل و از نیمـه مـرداد ایـن خدمـت بـه آنـان ارائه 

شـد. خواهد 
اتصـال شـبکه فاضـالب  بیـان کـرد: فـاز دوم  وی 
شـهر تیـران پـس از تکمیـل پرداخـت هزینه توسـط 

مشـترکین و تعییـن نـرخ جدیـد، انجـام می شـود.
فرمانـدار تیـران و کـرون بـا اشـاره بـه تأخیـر در راه 
ایـن شـهر، اظهارداشـت:  انـدازی شـبکه فاضـالب 
تأمیـن اعتبـار بـرای انجـام طـول شـبکه و احـداث 
تصفیـه خانـه مهمتریـن دلیـل تأخیـر در ایـن پـروژه 
بـوده که بـزودی شـاهد بهره بـرداری از تصفیـه خانه 

بود. خواهیـم 
وی ادامـه داد: از میـان تقریبـاً هفـت هـزار خانـوار 
تیرانـی، تنهـا یـک هـزار آن حـق انشـعاب را طـی 
سـال های پیـش پرداخـت کرده انـد و اسـتقبال خوبی 

از ایـن پـروژه نشـده اسـت.
محمـدی کیا یادآورشـد: با اجـرای فـاز اول این پروژه 
پیـش بینـی می شـود کـه شـاهد اسـتقبال مـردم و 

پرداخـت حـق انشـعاب ها باشـیم.
بـه گفتـه وی، تکمیـل شـبکه فاضـالب تیـران ۷۸۰ 
میلیـارد ریـال اعتبـار دیگر نیـاز دارد که پـس از ایجاد 
تصفیـه خانـه دوم، لولـه کشـی در کل شـهر انجـام 

می شـود.
فرمانـدار تیـران و کـرون همچنین از انجـام مطالعات 
اولیـه اجـرای فاضـالب شـهر عسـگران در بخـش 
کـرون خبـرداد و اذعـان داشـت: ایـن پـروژه نیز پس 
از تکمیـل مطالعـات و بـرآورد هزینه هـا بـه صـورت 
مشـارکتی بخش خصوصـی و مردمـی اجرایی خواهد 

. شد
بـه گـزارش ایرنـا، اجـرای پـروژه فاضـالب تیـران از 
اوایـل سـال ۹۲ مطرح و پـس از انتخـاب پیمانکار در 
سـال ۹۳ آغاز شـد که جانمایی و احـداث تصفیه خانه 
موجـب تأخیـر چند سـاله در اجـرای این پروژه شـد. 

تیـران و کـرون در ۴۵ کیلومتری غـرب اصفهان قرار 
دارد.

مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان از وقوع 
حریـق در ۳۰۰۰ متر از مراتع تبر پشـتکوه شهرسـتان 
فریدونشـهر خبـر داد که با تالش یگان هـای امدادی 

و مشـارکت تیم هـای محلی اطفا شـد.
منصـور شیشـه فروش بـا اعـالم ایـن خبـر به ایسـنا 
گفـت: در سـال جـاری ۶ مـورد حریـق بـه مسـاحت 

۸/۸ هکتـار در اسـتان اتفـاق افتـاده اسـت.
بی  و  طبیعی  عوامل  را  آتش سوزی ها  این  علت  وی 
احتیاطی گردشگران و ساکنان محلی در پوشش های 
فریدونشهر،  برخوار،  شهرستان های  مرتعی  و  گیاهی 

فریدن، لنجان و آران بیدگل برشمرد.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان بـا 
تأکیـد بر ضـرورت رعایـت اصول پیشـگیری از وقوع 
حریـق در پوشـش های گیاهـی و مرتعـی بـا توجـه 
بـه افزایـش دمـا، گفـت: عـدم آتـش زدن بقایـای 
کشـاورزی و گیاهی، پاکسـازی و حذف پوشـش های 
گیاهـی خشـک در باغـات و فضاهای سـبز شـهری، 
در  آب  بطری هـای  و  بـراق  اشـیا  رهاسـازی  عـدم 
در  آتـش  کـردن  روشـن  از  خـودداری  و  عرصه هـا 
دارد،  زیـادی  بسـیار  اهمیـت  طبیعـی  محیط هـای 
همچنیـن از شـهروندان خواسـته می شـود حـوادث و 

حریـق را بـه موقـع بـه تلفـن ۱۵۰۴ اعـالم کننـد.

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به 
ارزش ۱۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران این فرماندهی خبر داد.

مرتضی هادیان فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان اظهار داشت: در راستای اجرای 
طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و مبازه با قاچاق کاال و ارز، مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان فالورجان در پی اطالع از نگهداری چند دستگاه موتورسیکلت 
سنگین قاچاق در یک منزل مسکونی و تعمیرگاه، بررسی موضوع را دستور کار خود 
قرار دادند. وی افزود: مأموران با انجام یک سری اقدامات پلیسی و هوشمندانه پس 
از بررسی صحت و سقم موضوع و هماهنگی با مقام قضایی در محل حاضر شدند و 
به بازرسی پرداختند. هادیان با بیان اینکه در بازرسی به عمل آمده از محل ۳ دستگاه 
موتورسیکلت های  ارزش  کرد:  تصریح  شد،  قاچاق کشف  سنگین  موتورسیکلت 
کشف شده از سوی کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است. فرمانده انتظامی 
شهرستان فالورجان با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این خصوص خاطرنشان کرد: 
قاچاق تأثیر مخربی بر اقتصاد کشور می گذارد و پلیس با این پدیده شوم و مخرب 
اقتصادی برخورد قانونی می کند، در این راستا از شهروندان می خواهیم هرگونه اخبار 

خود را در این خصوص بالفاصله به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان گلپایـگان گفـت: شـایع ترین 
جسـمی  معلولیت هـای  ترتیـب  بـه  گلپایـگان  در  معلولیت هـا 
حرکتـی، ذهنـی، اعصـاب و روان، ناشـنوایی و نابینایـی اسـت.
فاطمـه قائمـی، در نشسـت خبـری، اظهـار کرد: هفته بهزیسـتی 
امسـال بـا شـعار »شـروعی دوبـاره بـرای زیسـتن« از ۲۵ تیرماه 
آغـاز و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشـت. آموزش پیـش از ازدواج، 
مشـاوره ازدواج بـه زوجیـن، مشـاوره خانـواده، مشـاوره و درمـان 
اعتیـاد، پیشـگیری از ایـدز، حمایـت از زنـان و فرزندان بـد یا بی 
سرپرسـت، تأمیـن اشـتغال و مسـکن، تأمیـن هزینـه جهیزیـه و 
ازدواج پیگیـری و نظـارت بـر مناسـب سـازی معابـر و... تنهـا 

بخشـی از خدمات وسـیع سـازمان بهزیسـتی اسـت.
انسـانی،  نیـروی   ۳۳ بـا  گلپایـگان  بهزیسـتی  داد:  ادامـه  وی 
یـک مرکـز اورژانـس اجتماعـی و ۵ مجتمـع خدمات بهزیسـتی 
و توانبخشـی شـهری و روسـتایی دولتـی فعالیـت دارد. حـوزه 
شـایع ترین  دارد.  مددجـو   ۸۵۶ و  هـزار  گلپایـگان  توانبخشـی 
جسـمی  معلولیت هـای  ترتیـب  بـه  گلپایـگان  در  معلولیت هـا 
حرکتـی، ذهنـی، اعصاب و روان، ناشـنوایی و نابینایی اسـت و در 
ایـن بخـش ۶ مرکـز بـه صـورت روزانه یا شـبانه روزی مشـغول 

بـه کار هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان گلپایگان 

بـا بیـان اینکـه بـه ۳۸۰ زن سرپرسـت خانـوار خدمـات ارائـه 
می دهیـم، گفـت: اکنـون شـایع ترین آسـیب های اجتماعـی در 
شهرسـتان گلپایگان طالق، اعتیاد، بیـکاری، اختالفات خانوادگی 
و کـودک آزاری اسـت. ارائه خدمات به این آسـیب های اجتماعی 
توسـط اورژانس اجتماعـی، کلینیک های مـددکاری، خانه کودک 

و نوجـوان، خیریه هـای طـرف قـرارداد و... انجـام می شـود.
مهـم  بخش هـای  از  پیشـگیری  حـوزه  کـرد:  تصریـح  قائمـی 
بهزیسـتی اسـت که اگر سـایر دسـتگاه ها در این بخش همکاری 
الزم را داشـته باشـند بسـیاری از آسـیب های اجتماعـی کاهـش 
می بایـد. در ایـن حـوزه در طول سـال بـه بیش از ۱۵ هـزار نفر از 
همشـهریان خدمات آموزشـی، حمایتی، مشـاوره ای و پیشـگیری 
ارائـه می شـود. دو مرکـز تـرک اعتیـاد، ۶ مرکز مشـاوره عمومی 
و تخصصـی و یـک مرکـز ژنتیـک تحـت نظـارت این حـوزه در 

شهرسـتان در حـال فعالیت اسـت.
وی یادآورشـد: پیگیـری صـدور و تمدید مجوز مراکـز غیر دولتی 
و خصوصـی، تأمین هزینه مسـکن، جهیزیه و ازدواج، تسـهیالت 
خدمـات  حـوزه  در  و...  سـاختمانی  پروانـه  اشـتغالزایی، صـدور 
مشـارکت های مردمی اسـت. سـال گذشـته به ۵۰ نفر تسهیالتی 
تـا سـقف ۱۰۰ میلیـون تومـان پرداخـت شـد کـه در مجمـوع 
تسـهیالت پرداختـی بـه ۴ میلیـارد و ۱۵۰ میلیـون تومان رسـید.

فرمانده انتظامی شهرسـتان شـهرضا از کشف پوشـاک قاچاق به ارزش 
۷ میلیـارد ریـال در عملیات ماموران ایـن فرماندهی خبر داد.

سـرهنگ سـهراب قرقانـی بیـان داشـت: در اجـرای طـرح کنتـرل 
محورهـای مواصالتـی ایـن شهرسـتان، مأمـوران ایسـتگاه ایسـت و 
بازرسـی شـهید امامی فرماندهی انتظامی شهرسـتان شـهرضا به یک 
دسـتگاه کامیون مشـکوک شـده و آن را جهت بررسـی بیشـتر متوقف 

می کننـد.
وی افـزود: مامـوران پـس از توقیـف خـودرو و طی هماهنگـی با مقام 
قضائـی اقـدام بـه بازرسـی از خـودروی مذکـور می کنند و در بازرسـی 
بـه عمـل آمـده موفق به کشـف پوشـاک زنانـه و مردانه، کفـش زنانه 
و عطـر خارجـی می شـوند که فاقـد هرگونه اسـناد مثبته گمرکـی بود.

فرمانده انتظامی شهرسـتان شـهرضا با بیان اینکه ارزش اموال کشـف 
شـده از سـوی کارشناسـان ۷ میلیارد ریال تعیین شـده اسـت، تصریح 
کـرد: در ایـن خصوص راننده دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونـده برای 

سـیر مراحـل قانونی بـه مرجع قضائی معرفی شـد.
ایـن مقـام انتظامـی در پایـان خاطرنشـان کرد: با توجه به شـعار سـال 
و در راسـتای حمایـت از تولیـد داخـل، پلیـس بـا بهـره گیـری از تمام 
امکانـات و تجهیـزات خـود به مبـارزه قانونی و مسـتمر بـا قاچاقچیان 

کاال و ارز ادامـه خواهـد داد.

 فرماندار تیران و َکرَون خبر داد:

انشعابشبکهفاضالبشهر»تیران«نیمهمردادوصلمیشود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

حریقدر۳هزارمترازمراتعپشتکوهفریدونشهر

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خبر داد:

کشف۳دستگاهموتورسیکلتسنگینقاچاق
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا:

پوشاکقاچاقبهمقصدنرسید

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان:

طالقواعتیاد،شایعترینآسیبهایاجتماعی
کشورهای اروپایی چند روزی است که با توجه به گرمای بی سابقه 
هوا شرایط هشدار قرمز اعالم کرده و هشدار داده اند که گرما در 
بسیاری از مناطق نیمکره شمالی زمین رکوردشکن خواهد بود و 

باعث آسیب های جانی و مالی بسیاری خواهد شد.
براین اساس این کشورها در حال آماده باش برای مواجهه با این 
موج گرما می شوند، اما چرا دمای ۴۰ درجه در دشت کاشان نرمال و 

در اروپا کشنده است؟ 
عباس ارغوانی، رئیس اداره هواشناسی کاشان در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: پاسخ به این سؤال که چرا ساکنان مناطق گرم و خشک 
مرکزی ایران می توانند دمای ۵۰ درجه را تحمل کنند، اما اروپائیان 
با وجود تکنولوژی های پیشرفته، تحمل دمای ۴۰ درجه را هم ندارند 

سه علت دارد.
وی افزود: سبک زندگی متفاوت اولین علت تحمل گرمای دمای ۵۰ 
درجه در پهنه بیابانی ایران است. در کشورهای خاورمیانه و ایران، به 
خصوص مناطق مرکزی ایران و دشت کاشان، مردم زندگی خود را 

با این شرایط هماهنگ کرده اند.
رئیس اداره هواشناسی کاشان افزود: ساکنان مناطقی که اقلیم گرم 
و خشک دارند، از دیرباز خود را با این آب و هوا وفق داده و در عصر 
جدید نیز از وسایل سرمایشی مناسب استفاده می شود و این در حالی 
است که در بسیاری از مناطق اروپایی به واسطه اقلیم معتدل، از 

طراحی اقلیمی مناسب و وسایل سرمایشی به صورت نادر استفاده 
می کنند. ارغوانی تصریح کرد: تطبیق بیولوژیکی، اصلی ترین عامل 
تحمل گرما در مناطق کویری است به این معنا که شرایط زیستی و 
متابولیسمی ساکنان مناطق گرمسیری ایران و معتدل اروپا بر اساس 

میانگین بلندمدت اقلیمی مناطق خود منطبق شده اند.
وی گفت: حداکثر میانگین دمای گرم ترین ماه های مناطق معتدل 
اروپا به ندرت به ۲۵ درجه سانتی گراد می رسد در حالی که دمای 
درجه  از ۲۵  کمتر  ندرت  به  کاشان  دشت  گرم  مناطق  شبانه روز 
اروپا، یک  برای  بنابراین دمای حدود ۴۰ درجه  است.  سانتی گراد 
غافلگیری اقلیمی محسوب شده و آسیب جانی، مالی و محیطی 

فروانی ایجاد می کند. 
رنگ  مانند  ژنتیکی  تفاوت  افزود:  کاشان  هواشناسی  اداره  رئیس 
پوست و میزان رطوبت هوا نیز از عوامل تشدیدکننده مخاطرات 
اقلیمی موج های گرمایی در مناطق مختلف است. هرچه پوست 
تیره تر باشد با وجود دریافت بیشتر نور خورشید اما بیشتر گرما را 

دفع می کند.
ارغوانی خاطرنشان کرد: دما ۴۰ درجه به باال با موج های گرمایی 
در کاشان و سایر مناطق کویری و بیابانی، عادی و نهادینه شده و 
نمی تواند آسیب زیادی ایجاد کند، اما مشکالت عمده آن در درازمدت 

به واسطه افزایش مصرف آب و تداوم خشکی قابل مشاهده است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تشریح کرد:

چرادمای۴۰درجهدشتکاشاننرمال،امادراروپاکشندهاست؟
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As major players in the world 
and West Asia’s political and 
economic scene, Iran and 
Russia have been expanding 
political and economic ties for 
many years, however, the re-
lations between the two coun-
tries have entered a whole 
new level over the past few 
months.
The imposition of sanctions 
on both countries has been 
a major factor in bringing 
the two sides closer together, 
making them a strong alliance 
against U.S. pressures. Over 
the past few months, senior 
officials from the two sides 
have been meeting and visit-
ing each other to consolidate 
bilateral cooperation in vari-
ous fields, including energy, 
oil, gas, and transit, as well 
as diplomatic and political re-
lations.
As the most significant event 
among the mentioned ex-
changes, Russia’s President 
Vladimir Putin visited Teh-
ran on Tuesday to attend the 

7th Summit of the Guarantor 
States of the Astana Process.
During his visit to Tehran Putin 
met with Leader of the Islam-
ic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei and President 
Raisi and exchanged views on 
the recent development in the 
world and in the relations be-
tween the two countries.
In these meetings, the two 
sides reached new agree-
ments and stressed the need 
for taking the necessary 
measures for broadening 
political and economic ties 
between the two countries in 
order to nullify the impacts of 
the U.S. sanctions.
Using national currencies: an 
end to the dollar dominance
During his meeting with Pres-
ident Putin, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Khamenei said global devel-
opments entail mutual and 
growing cooperation between 
Iran and Russia. He stressed 
the need for the two coun-
tries to implement a monetary 

agreement to use national 
currencies for trade exchang-
es.
The talks over using the na-
tional currencies in trade ex-
changes have been ongoing 
between Iran and Russia for 
years and the two sides have 
even implemented the idea in 
some of their exchanges over 
the past few years, however, 
the imbalance in the level of 
trade between the two sides 
have been a major impedi-
ment in the way of the full 
realization of the mentioned 
goal.
In the meeting with Putin, the 
Leader stressed the necessity 
of implementing the agree-
ments and contracts between 
the two countries, saying 
such collaborations will bene-
fit Tehran and Moscow in the 
distant future.
He advocated the use of na-
tional currencies in the trade 
between the two countries 
and also using other curren-
cies instead of dollar, suggest-

ing, “Dollar should be slowly 
removed from the path of 
global transactions, and this 
is possible step by step.”
The Leader emphasized that 
economic cooperation be-
tween Iran and Russia, espe-
cially in the wake of Western 
sanctions, is necessary for 
securing the interest of both 
countries.
Outlook of a free trade agree-
ment
Among other issues, Tehran 
and Moscow have been nego-
tiating a free trade agreement 
to ensure acceleration in the 
economic relations between 
the two countries.
According to Kambiz Mir-Ka-
rimi, the deputy head of the 
Iran-Russia Joint Chamber 
of Commerce, the two sides 
have been implementing a 
preferential agreement that is 
applied to several commodity 
items since 2018, however, 
turning this preferential agree-
ment into a free trade agree-
ment would mean that 80 per-
cent of the items exchanged 
between the two countries will 
be subject to free trade and 
will have zero tariffs.
“Negotiations on this issue are 
progressing rapidly, as Iran is 
also in talks with the Eurasian 
Economic Union (EAEU)to 
reach a free trade agreement 
as well,” he said.
Surge in transit through Iran
The war between Russia and 
Ukraine has had various po-
litical and economic conse-
quences for all the countries 
in the world and in the region, 
among which the shift in the 
usual routes for commodity 
transportation is of significant 
importance.
As major suppliers of food-
stuff and cereal in the world, 
both Russia and Ukraine have 
been facing difficulties in 
sending their products to des-
tination markets, thus looking 
for new ways for distributing 
their commodities.
In this regard, the Interna-
tional North-South Transport 
Corridor (INSTC) has become 

a major focal point for Russia 
to achieve its trade goals, and 
once again, this has brought 
Iran to the center of attention 
for the federation as a signif-
icant part of the mentioned 
corridor passes through Iran 
on the way to access South 
East Asia.
To this end, Russia has re-
cently signed an agreement 
with Iran for the transit of up 
to $10 million worth of goods 
through the Islamic Republic. 
The country is also making 
new investments in Iran’s 
transportation projects along 
the INSTC routes.
Final words
The new developments in the 
political relations between 
Iran and Russia depict a bright 
outlook for the two countries’ 
economic relations as well.
However, in the economic 
sense, the important issue 
that should be taken into con-
sideration is that the trade 
exchanges between the two 
sides should be balanced as 
soon as possible otherwise 
the realization of the econom-
ic targets set by the leaders of 
the two countries would be 
difficult if not impossible.
Currently, Iran’s imports from 
Russia are three to four times 
more than the exports to the 
country, so if the two coun-
tries are to use their national 
currencies for trade, this im-
balance would result in a lack 
of Ruble for Iranian traders to 
pay for the imported goods.
The best way to compensate 
for this shortage is for Rus-
sia to invest in Iran for the 
joint production of the goods 
that are demanded in Russia. 
Also, investment in transpor-
tation and transit projects in 
the Caspian Sea region can 
benefit both sides, as it will 
increase the volume of transit 
through Iran, and this way, 
the Islamic Republic can also 
access third markets in East 
Europe and especially in the 
EAEU region more easily to 
export its commodities to the 
said region.

New horizons of Tehran-Moscow partnership against West

Iran’s export to Qatar 
falls 17% in 3 months 
on year
The value of Iran’s export to Qatar 
dropped 17 percent in the first quar-
ter of the current Iranian calendar 
year (March 21-June 21), from the 
first quarter of the previous year, the 
spokesman of Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) 
announced.
On June 6, Iran and Qatar inked a 
memorandum of understanding 
(MOU) at the end of the two coun-
tries’ eighth Joint Economic Com-
mittee meeting in Doha to outline 
avenues for future cooperation.
The MOU was signed by Iranian En-
ergy Minister Ali-Akbar Mehrabian 
and Qatar’s Minister of Commerce 
and Industry Sheikh Mohammed Bin 
Hamad Bin Qassim Al-Thani who co-
chaired the committee meeting.
This memorandum determines the 
framework of cooperation in various 
fields including transit, transporta-
tion, industry and trade, energy, cus-
toms and free zones, tourism, culture, 
agriculture, sports, etc.
Speaking at the eighth meeting of 
the Iran-Qatar Joint Economic Com-
mittee, Mehrabian emphasized the 
Iranian government’s approach to 
developing international relations and 
said: “Considering our good relations 
in the past, this meeting should be a 
new chapter in the development of 
cooperation between the two coun-
tries.”
“We hope to see a significant increase 
in interactions with the agreements 
reached in this meeting,” he added.
“One of the most important goals of 
the meeting is to support the Iranian 
and Qatari private sectors, and we are 
happy to see that a large conference 
with the participation of Iranian busi-
nessmen is being held in Doha at the 
same time as the meeting of the joint 
committee,” Mehrabian said
According to the official, eight MOUs 
on food, medical industry, knowl-
edge-based companies, etc. were 
also signed between businessmen of 
the two countries on the sidelines of 
the mentioned meeting.
The Iranian energy minister noted that 
Iran and Qatar have set financial goals 
for 2023 and hope to see doubled 
economic relations and trade balance 
between the two countries.
Meanwhile, in the same day, Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) and 
Qatar Chamber of Commerce and In-
dustry also signed an MOU to form a 
Joint Economic Council.
The document was signed by Sheikh 
Khalifa bin Jassim Al-Thani, Chairman 
of the Qatar Chamber of Commerce 
and Industry, and his Iranian Coun-
terpart Gholam-Hossein Shafeie in 
Doha.
In the signing ceremony, Al-Thani 
hailed the formation of the council 
that makes up of elites of different 
economic sectors of the two coun-
tries.
He said that the council will help 
discover investment opportunities in 
both countries and develop mutual 
cooperation.
The Qatari official stressed the im-
portance of the positive role that the 
private sector can play in developing 
trade between the two sides.
Shafeie, on his part, announced Iran’s 
willingness to boost trade ties with 
Qatar and said that there are numer-
ous grounds for cooperation in this 
regard.
In another event held on the sidelines 
of the two countries’ Joint Economic 
Committee meeting, TPO Head Al-
ireza Peyman-Pak held talks with the 
private sector representatives of the 
two countries to discuss trade related 
issues and challenges.
Speaking in that meeting, Pey-
man-Pak expressed the Iranian gov-
ernment’s determination to fully sup-
port Qatari traders and investors who 
decide to do business in Iran.
“Holding joint meetings between 
businessmen and private sectors of 
the two countries is one of the issues 
emphasized by the governments of 
Iran and Qatar, and both countries are 
working to establish stable trade rela-
tions,” he said.

Arab public opinion 
turns against nor-
malization with Is-
rael
A recent poll by an Ameri-
can think tank has confirmed 
what every independent expert 
knows: Arab public opinion does 
not support the controversial 
policy of normalization between 
Israel and Arab states.
Almost two years into the sign-
ing of the controversial Abra-
ham Accords between Israel and 
some Arab states, the already 
shaky support for normalization 
among Arab public opinion has 
dropped further, a poll by The 
Washington Institute showed. 
“The wave of Arab countries 
officially normalizing relations 
with Israel over the past several 
years stands in contrast with a 
growing lack of public support 
for the Abraham Accords in the 
[Persian] Gulf,” the Institute 
said, noting that those who fa-
vorably view normalization with 
Israel are now a “minority” in 
Saudi Arabia, Bahrain, and the 
United Arab Emirates (UAE).
It added, “TWI polling from 
March 2022 demonstrates that 
more than two thirds of citizens 
in Bahrain, KSA, and UAE view 
the Abraham Accords unfavora-
bly less than two years out.”
The polling stands in contrast 
to another one from November 
2020, in which some percentage 
of Emiratis, Bahrainis, and Sau-
dis showed relative optimism 
about normalization. While 
in November 2020, nearly 40 
percent of Saudis and Qataris 
supported the Accords, support 
for these agreements is now 
hovering between 19% to 25% 
in Saudi Arabia, Bahrain, and 
the UAE, according to the new 
polling. 
The number of those in Lebanon 
viewing the Abraham Accords 
“very negative” has increased 
from 41% in November 2020 
to 66% this March, while sup-
port in Egypt has dropped from 
about a quarter to 13%.
Attitudes toward sub-state 
business and sports relations 
with Israel have also been re-
markable in the Persian Gulf 
Arab countries. A further 50% 
of Saudis and 47% of Emiratis 
strongly disagreed with allowing 
such ties. With the exception of 
Kuwait, disapproval rates of al-
lowing business or sports ties 
with Israelis now edge closer 
to half (Bahrain – 58%, KSA – 
60%, UAE – 55%), the Institute 
said. 94% of Kuwaitis and 93% 
of Lebanese surveyed disagreed 
with the notion—and a further 
77% of Lebanese and 88% of 
Kuwaitis strongly rejected it.
The figures from the poll bear 
witness to a widely held belief 
that ordinary Arabs do not sup-
port their leaders in establishing 
ties with Israel. The Abraham 
Accords might have succeeded 
in generating a limited base of 
support in countries that nor-
malized ties with Israel, but they 
absolutely failed to bring about 
a drastic change in Arab public 
opinion. And even that limited 
base is now evaporating.
The polling also gives substance 
to the remarks by Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei, the Leader 
of the Islamic Revolution, in his 
meeting with Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan. 
In the meeting, Ayatollah 
Khamenei described the Pal-
estinian cause as being the 
number one issue in the world 
of Islam. “Despite certain gov-
ernments’ interest in the Zionist 
regime, nations totally oppose 
this usurper,” he noted. 

Iran is increasing oil export to Vene-
zuela, documents seen by Reuters on 
Tuesday showed.
As reported, Iran is increasing sup-
plies of a key crude grade that Vene-
zuela is using to boost its aging refin-
eries’ productivity and free domestic 
oil for exports.
The two U.S.-sanctioned countries 
have strengthened energy coopera-
tion in recent years, swapping Vene-
zuelan heavy oil and other commodi-
ties for Iranian gasoline, condensate, 
refinery parts and technical assis-
tance.
The exchange has grown since May 
when state companies form both 
nations struck a contract to revamp 
Venezuela’s El Palito refinery, after 
earlier work at the country’s largest 
facility.
Venezuela’s state-run oil company 
PDVSA is set to receive 4 million 
barrels of Iranian Heavy crude this 
month, an increase from 1.07 million 
barrels imported in June and a vol-
ume similar to May, when a supply 
contract with Iranian state firm Nafti-
ran Intertrade Co (NICO) was signed, 
one of the documents showed.
The cargoes are expected to arrive 
in Venezuela’s Jose port by the end 
of the month on Iran-flagged super-
tankers Herby and Serena, according 
to the document. The vessels’ tran-
sponders were last recorded pass-
ing near Fujairah, in the United Arab 
Emirates last month, according to 

Refinitiv Eikon data.
PDVSA and Venezuela’s oil ministry 
did not immediately reply to requests 
for comment.
PDVSA is refining the Iranian crude 
at facilities craving suitable crude to 
increase output of motor fuels. The 
supply also is allowing the state-run 
company to free its lightest grades for 
blending and exporting.
In mid-June, Iranian Oil Minister 
Javad Oji met with Venezuelan Pres-
ident Nicolas Maduro in Tehran, dur-
ing which the two sides stressed the 
expansion of energy ties, especially in 
the oil industry.
In that meeting, Oji and Maduro dis-
cussed and decided on issues such 

as fuel supply to Venezuela and also 
the exports of petroleum products, 
petrochemical products, and petro-
chemical catalysts to the south Amer-
ican country.
Other topics discussed at the meet-
ing included decisions on the export 
of technical and engineering services 
to Venezuela by Iran with the aim of 
the reconstruction and moderniza-
tion of the country’s refineries and 
the development of its oil and gas 
fields.
Heading a high-ranking politico-eco-
nomic delegation Maduro arrived in 
Tehran on June 10 for an official visit.
The presidents of Iran and Venezuela, 
as holders of more than 460 billion 

barrels of crude oil reserves, formally 
held talks during that visit in which a 
20-year cooperation document was 
inked between the two sides.
The strategic document includes co-
operation in the fields of politics, cul-
ture, economy, oil, petrochemicals, 
and tourism.
The document was signed in the 
presence of President Ebrahim Raisi 
of Iran and his Venezuelan counter-
part Nicolas Maduro.
After the signing of the strategic co-
operation document, the two presi-
dents held a joint press conference.
Raisi said Iran’s foreign policy has 
always been focused on building rela-
tionships with independent countries.
“Venezuela has shown exemplary 
resistance to enemy threats,” Raisi 
said.
Back in May, Oji headed a delegation 
to Latin American countries including 
Venezuela to pursue expansion of 
ties.
Earlier on January, the two countries 
had signed a memorandum of under-
standing on the sidelines of the 6th 
Summit of the Gas Exporting Coun-
tries Forum (GECF) in Doha, Qatar, to 
cooperate in a variety of areas includ-
ing technical services, technology 
transfer, training services, manpower 
training and cooperation in the refin-
ing sector.
The document was signed by Oji and 
Venezuelan Foreign Minister Felix 
Plasencia Gonzalez.

Iran increasing oil export to Venezuela
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 3,000 points on 
Wednesday.
The index closed at 1.471 million points.
As reported, over 3.514 billion secu-
rities worth 26.619 trillion rials (about 
$100 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 1,396 

points, and the second market’s index 
gained 8,531 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran Ener-
gy Exchange (IRENEX), and Iran’s over-
the-counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
3,000 points on 
Wednesday

Oman navy chief 
meets Iran top 
genera l
Rear Admiral Saif bin Nasser 
Bin Mohsin Al Rahbi, com-
mander of Oman’s navy, met in 
Tehran with Iran’s Armed Forces 
Chief of Staff, Major General 
Mohammad Bagheri.
Referring to the importance of 
the military relations between 
the two countries, the Com-
mander of the Navy of the Sul-
tanate of Oman said, “Iran and 
Oman have had favorable mil-
itary relations for a long time, 
and today these relations are 
expanding in different dimen-
sions.”
Major General Bagheri also said, 
“Thank God, Oman’s policies 
are balanced and today there 
is necessary coordination in 
the political and cultural fields 
between the two countries. In 
matters related to the security 
of the region and other matters, 
the policies of the two countries 
are coordinated and aligned.”
“The Strait of Hormuz and the 
Sea of Oman as a common 
area for both countries are of 
vital importance and are con-
sidered one of the areas of close 
cooperation between the two 
countries, and today our fleets 
travel to and from the coasts of 
the two countries, and we also 
appreciate your hosting of Irani-
an Navy ships in Oman ports,” 
the Chief of General Staff of the 
Armed Forces said, according to 
Iran’s state news agency IRNA. 
Hailing political relations be-
tween the two countries, Gener-
al Bagheri also said, “For about 
16 years, the relations between 
the armed forces of the two 
countries have continued in the 
form of joint communication, 
and meetings and visits are held 
regularly, and the military stabil-
ity of the two countries is an in-
dication of the closeness of the 
interests of the two countries.”
He added, “The Islamic Repub-
lic of Iran is taking steps to de-
velop relations with neighboring 
countries, and for this reason, 
we do not place any restrictions 
in the field of relations between 
the two countries, especially the 
relations between the armed 
forces of the two countries.”
The Iranian general said, “The 
tripartite committees that work 
for the working group on rela-
tions between the two countries 
are in a favorable situation to-
day, and in recent months they 
have held two meetings in Teh-
ran and one meeting in Oman, 
and these relations can improve 
day by day.”
He added, “The Islamic Republic 
has major capacities, especially 
in the field of defense industry 
and military relations. There are 
no restrictions on relations, and 
all the facilities that you saw in 
the defense exhibition can be 
provided to you.”
Bagheri stated, “The two coun-
tries have valuable experiences 
in the field of combating ter-
rorism and maritime affairs, 
and by exchanging experience, 
they can create the basis for 
improvement of combat and 
naval power, and we welcome 
the development of relations in 
various fields.”
He pointed out, “Our Army’s 
navy has been trying to estab-
lish security in the north and 
west of the Indian Ocean and 
the Red Sea by sending fleets 
for many years, and they have 
gained good experience. We are 
establishing a maritime secu-
rity center in Chabahar and we 
welcome your presence in this 
center as well as holding joint 
exercises.”

Secrets of successful managers  
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.changeboard.com/article-details/16330/secrets-of-successful-managers/

Many people have been promoted to 
management positions because they 
were good at the technical aspects of 
their previous role. However, good man-
agement or leadership requires a very 
different set of skills, most of which have 
nothing to do with technical ability and 
everything to do with a genuine interest 
in others and their continued develop-
ment. The most technically able member 
of staff might not be the ideal person to 
be promoted to a management position. 
The team member who exhibits care, 
compassion, support and challenge to-
wards others and towards themselves 
might be a better choice for promotion. 
What are the characteristics and behav-
iours of a good manager?
Listening
The manager’s ability to listen with inter-
est and attention and without interrup-
tion allows team members to feel heard 
and respected. Good managers begin 
team meetings by encouraging a lis-
tening environment, where each person 
is given 5 minutes to speak about their 
thoughts and feelings and is listened 
to by the rest of the team without inter-
ruption.  This often results in the team 
meeting being shorter and more pro-
ductive than usual, as peoples’ thoughts 
or ideas are not hijacked by questions, 
objections or interjections from others.  

Instead, people wait their turn to offer 
their thoughts.
Asking
Good coaching questions are open-end-
ed and succinct and set the stage for 
team members to do any or all of the 
following:
• Increase their awareness
• Change or challenge their perspective
• Design goals and actions
• Generate different options
• Identify feelings
• Generate ideas through creative 
thought or visualisation
• Identify progress
• Identify what is holding them back
• Test motivation or commitment
Supporting 
Care and compassion are key elements 
of effective management. Good manag-
ers take an interest in their team mem-
bers and have enough knowledge of 
them to notice when they are having a 
difficult time. At times like this a good 
manager will be able to identify the ap-
propriate level of support required: fur-
ther training or development, confidence 
building, mentoring or coaching or more 
challenge. When the entire team is un-
der pressure a good manager will roll up 
their sleeves and join in with the team 
to lend a hand and champion them all to 
get the job done together. Good manag-

ers are comfortable about praising and 
appreciating their team members and 
take time to celebrate individual 
and collec-
tive suc-
cesses.
C h a l -
lenging
Team mem-
bers need to feel clear about what 
is expected of them, so suc-
cessful managers will set clear 
expectations and boundaries. 
Successful managers hold 
team members accountable, 
provide regular feedback and 
are comfortable with an en-
vironment of healthy challenge 
and conflict within the team. 
 Being a role model
If you have had a good manager, 
the chances are you that will yourself 
have become a good manager to oth-
ers.  When you are a manager yourself 
it is important to remember that your 
direct reports will be learning YOU. 
They won’t learn to do what you say 
as much as what you do.  Therefore 
a good manager role models the be-
haviours he or she wants to encourage 
in others.
If you are a manager, consider what 
messages your behaviours send to your 

team.  Complete the answers to 
these questions yourself - then ask your 
team members to answer the same 
questions about you:
• How often do I praise others?
• How comfortable am I to challenge 
others?
• What would people other than myself 
say about the environment in my team?
• How loyal am I towards my team and 
the wider company?
• How consistently do I keep promises 
and do what I have said I would do?

• How good am I at apologising if I get 
something wrong?
• How often do I celebrate individual and 
team successes?
• How well do I listen?
If you have the mentioned characteris-
tics as a manager, you can be proud of 
yourself because you are a good man-
ager and your team members should 
appreciate you.

The value of export from Semnan 
province, in the north central Iran, 
increased 38 percent in the first 
quarter of the present Iranian cal-
endar year (March 21-June 21), 
as compared to the same period of 
time in the past year, according to a 
provincial official.
Ali Sa’ddedin, the director-gener-
al of the province’s customs de-
partment, said that 57,000 tons of 
products worth $25.5 million were 
exported from the province in the 
three-month period.
He said the products were exported 
to 25 countries, and named con-
structional materials, tiles, cement, 
washing powder and also lead in-
gots as the major exported items.
As previously announced by the 
deputy head of the province’s In-
dustry, Mining and Trade Depart-
ment, 290,000 tons of commodities 
worth $97 million were exported 
from Semnan in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 
20), which indicate 54 percent rise 
in value and 12 percent growth in 
weight as compared to year 1399.

Hamidreza Maddah named light 
hydrocarbon, caustic soda, ground 
cable, refined lead, washing pow-
der, rebar, silicon, ceramic tile, 
evaporative cooler, sweets and 
chocolate, and sodium chloride as 
the major exported items which 
were exported to 39 countries in-
cluding Afghanistan, Iraq, UAE, 
Turkey, Pakistan, China, England, 
India, Croatia, Serbia, Hong Kong, 
Armenia, Azerbaijan, and Italy.
The official also announced that 
12,000 tons of commodities worth 
$58 million were imported to the 
province in the past year.
He named components and parts 
of electrical machines and devic-
es, machines and devices for con-
fectionery or for the production of 
cocoa or chocolate, cotton wool, 
separate parts of automobiles, and 
bakery or pastry making machines 
as the main imported items, and 
Turkey, China, Italy, Germany, Uz-
bekistan, South Korea, UAE, Spain, 
Austria, Netherlands, Belgium, Ma-
laysia, and Switzerland as the major 
sources of imports.

Quarterly export from 
Semnan province increases 38% year on year

Iran and Turkey discussed ways of 
expanding economic relations along 
with political ties in the Turkish-Iranian 
High-Level Cooperation Council in Teh-
ran on Tuesday, IRNA reported.
During the meeting, which was co-
chaired by Iranian President Ebrahim 
Raisi and Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan, the two sides nego-
tiated the extension of the gas export 
contract between the two sides for the 
next 25 years.
In the meeting, President Raisi noted 
that the Islamic Republic of Iran is de-
termined to expand economic relations 
with neighboring countries.
The president also evaluated Teh-

ran-Ankara ties as positive and pro-
gressive, saying that the two countries 
should pursue appropriate policies to 
move towards increasing their annual 
trade exchanges to $30 billion.
On the sidelines of the mentioned 
meeting, Iranian Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian also held talks 
with Turkish Minister of Energy and 
Natural Resources Fatih Dönmez in 
which the two sides exchanged views 
on cooperation in energy fields.
Later on, Head of Turkey’s Small and 
Medium Enterprises Development 
Organization (KOSGEB) Hasan Basri 
Kurt met with Head of Iran Small In-
dustries and Industrial Parks Organ-

ization (ISIPO) Ali Rasoulian to dis-
cuss ways of expanding cooperation 
between the small and medium-sized 
enterprises (SMEs) of the two coun-
tries.
In this meeting Rasoulian referred to 
the signing of a memorandum of un-
derstanding (MOU) between the two 
countries on cooperation between 
SMEs, saying: “President Raisi has 
emphasized on setting up joint in-
dustrial parks in the country’s special 
economic zones, considering the good 
infrastructure for setting up such parks 
in the free and special economic zones 
and the active presence of economic 
enterprises in these areas.”

Tehran says ready to 
welcome fraternity 
with neighbors

 Iranian Foreign Minister Hossein Ami Ab-
dollahian has stressed that Tehran is plow-
ing ahead with plans to establish favorable 
ties with all nations, particularly neighbors. 
Amir Abdollahian remarked on his Twitter 
account that the Islamic Republic extends 
a hand to anybody who does so. He added 
Iran’s foreign policy places a high impor-

tance on fostering relations with neighbors 
and that this goal is being achieved.
The top diplomat said that Iran reiterates its 
position that regional states should coop-
erate constructively and fruitfully to achieve 
overall economic growth and that they are 
responsible for creating security and stabil-
ity in the area.

The foreign minister was ostensibly making 
reference to a remark made by a number of 
Persian Gulf Cooperation Council (PGCC) 
members indicating their willingness to 
enhance their relations with Iran. Relation-
ships with neighbors have taken the top 
spot on the foreign policy priorities of the 
administration of President Ebrahim Raisi.

Tehran, Ankara discuss broadening of economic ties
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 مریم یادگاری  مراسم اختتامیه اولین 
جشنواره ملی فیلم مستند کوتاه اصفهان 
شهرخالق صنایع دستی و پنجمین 
جشنواره ملی عکاسی با محوریت 
صنایع دستی در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.
اتاق  نایب رئیس  سبحانی  بهرام 
بازرگانی اصفهان در این مراسم اظهار 
داشت: نبود جانشین برای بسیاری از 
هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی 
اصفهان بسیار ناراحت کننده و بسیاری 
از صنایع دستی در معرض نابودی است 
که برای کشوری که مهد هنر، تمدن 
و فرهنگ است نقطه ضعف بزرگی 

محسوب می شود.
وی با تأکید بر جانشین پروری برای 
هنرمندان صنایع دستی افزود: مشخص 
نیست کدام دستگاه های متولی باید 
در این خصوص برنامه ریزی کنند. 
امروز شاهد هستیم درترمیم درست 
گنبدی که چند صد سال پیش بنا شده 

درمانده ایم که جای نگرانی دارد.
سبحانی با بیان اینکه در کشورمان به 
رواج هنر به عنوان جاذبه گردشگری 
نمی پردازیم، ادامه داد: در حالی که در 
بسیاری از کشورها هنر و صنایع دستی 
برای  تاریخی  بناهای  از  بیش 
گردشگران جاذبه ایجاد کرده که این 

ظرفیت در اصفهان مغفول مانده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
حوزه  مسئوالن  کرد:  تصریح 
خصوصی  بخش  در  صنایع دستی 
باید برای رفع مشکالت این حوزه 
مطالبه گری کنند و دانشگاه های شهر 
اصفهان مانند دانشگاه هنر می توانند 
به پرورش استعدادهای ناب در هنر 
و صنایع دستی بدون توجه به سطح 

تحصیالت آنها بپردازند.
وی خطرنشان کرد: اولین جشنواره 
ملی فیلم مستند کوتاه اصفهان شهر 
خالق صنایع دستی و پنجمین جشنواره 
ملی عکاسی صنایع دستی بیشتر بر 
صنایع دستی کاربردی، تک استاده و در 
حال انقراض تمرکز داشت که امیدوارم 
این جشنواره در سطح گسترده تری 

برگزار شود و تداوم داشته باشد.
سبحانی با اشاره به سابقه چندهزار 

ساله صنایع دستی تأکید کرد نمی توان 
با برگزاری یک جشنواره حق مطلب 
را درباره صنایع دستی ایران و اصفهان 
ادا کرد، اما نباید از هیچ تالشی در این 
حوزه فروگذار شود تا صنایع منسوخ شده 

نیز احیا گردد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان اینکه ایران، چین و هند سه قطب 
اصلی صنایع دستی دنیا هستند، اضافه 
کرد: در این میان ایران در حوزه تنوع 
صنایع دستی حرف اول را در دنیا می زند 
و اصفهان گنجینه ای از صنایع دستی را 
در دل خود دارد و افراد زیادی به طور 
مستقیم از این بخش ارتزاق می کنند. 
ارزش این صنایع دستی زمانی بیشتر 
می شود که آن را با گردشگری پیوند 
بزنیم و چرخه ای از خدمات را به 

گردشگران ارائه دهیم.
• لزوم توجه به صنایع دستی 

اصفهان با رویکرد حل مسئله
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری 
اصفهان نیز در این مراسم گفت: ۱۴ 
شهر صنایع دستی کشورمان به ثبت 
جهانی رسیده است و اصفهان را در دنیا 
با صنایع دستی آن می شناسند؛ بنابراین 
باید با رویکرد حل مسئله به صنایع دستی 
اصفهان توجه کرده و برای آینده این 

صنعت فکری کنیم.
وی با اشاره به تعداد باالی رسته های 
صنایع دستی موجود در کشورمان که 
بیشتر آنها در اصفهان تولید می شود، 
افزود: صنایع خالق و صنایع فرهنگی 
جای خود را در دنیای امروز باز کرده 
و اتحادیه اروپا بین سال های 20۱۴ 
تا 2020 بودجه ای معادل ۴۶ میلیارد 
یورو به توسعه صنایع خالق و فرهنگی 
هزینه کرده است. صنایع خالق به خلق 
و تولید کاال و خدماتی گفته می شود که 
منشأ آنها خالقیت و سرمایه فکری 
است و صنایع دستی جزو آن دسته بندی 
می شود؛ این در حالی است که سهم 
GDP کشورمان از فروش صنایع دستی 
حدود 2 تا 3 درصد است که هم اکنون در 
کشورهایی مانند هند، چین و ترکیه به 8 

تا ۱۶ درصد رسیده است.
نقش با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد 

گردشگری و صنایع دستی ذیل شورای 
برنامه ریزی استان بیان کرد: به نظر 
می رسد باید یک کمیته تخصصی را به 
صنایع دستی اختصاص دهیم تا اداره کل 
میراث فرهنگی سیاست هایی که در 
آن تدوین می شود را با همراهی سایر 

دستگاه ها عملیاتی کند.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری اصفهان با بیان اینکه برای 
ایجاد یک شغل در سایر بخش ها باید 
به طور متوسط یک میلیارد تومان 
سرمایه گذاری کرد، گفت: این در حالی 
است که این رقم در حوزه صنایع دستی 
و صنایع خالق حداکثر یکصد میلیون 
تومان است. گردشگری و صنایع دستی 
جزو اولویت های توسعه ای استان است 
و اقتصاد خالق در حوزه فرهنگ و هنر 

باید مورد توجه قرار گیرد.
• در حوزه صنایع دستی از بخش 

خصوصی بیشتر حمایت شود
همچنین عباس شیردل، رئیس سابق 
اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته برای جمع آوری 
میدان  از  خارجی  صنایع دستی 
نقش جهان در طول ۱۴ سال گذشته 
بیان کرد: این وظیفه هم اکنون بر عهده 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان گذاشته شده که 

امیدوارم با آنها همراهی شود.
وی به انتخاب اصفهان به عنوان شهر 
جهانی صنایع دستی و پیوستن به جمع 
شهرهای خالق در دوران تصدی 
ریاست اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
گفت: متأسفانه پس از معرفی اصفهان 
به عنوان شهر خالق در سال 95 اقدام 
درخوری در این حوزه انجام نشد که 
امیدوارم این موضوع با قدرت بیشتری 
دنبال شود. همچنین امیدوارم با حمایت 
اتاق بازرگانی و یاری هنرمندان بتوانیم 
جشنواره فیلم و عکس صنایع دستی را 

به صورت بین المللی برگزار کنیم.
شیردل با بیان اینکه قانون حمایت از 
هنرمندان در سال 9۷ تدوین شد که 
قرار بود دولت ظرف ۶ ماه بعد آیین نامه 
اجرایی آن را ابالغ کند، افزود: این اتفاق 
هنوز رخ نداده و به نظر می رسد دولت 
در این حوزه بخش خصوصی را قبول 
ندارد. حدود ۴00 نفر از اساتید تراز اول 
صنایع دستی در شورای عالی هنر در 
اصفهان حضور دارند که می توانند 
کمیسیون  به  فکر  اتاق  به عنوان 
گردشگری، صنایع دستی و فرش 
اتاق بازرگانی کمک کنند و همچنین 
بر مرمت آثار تاریخی اصفهان نظارت 

داشته باشند.
رئیس سابق اتحادیه صنایع دستی 

اصفهان با تأکید بر حمایت از اعضای 
اتحادیه  این  هیئت رئیسه  جدید 
خاطرنشان کرد: یکی از هنرمندان 
جوان اصفهان یکی از صنایع دستی 
منسوخ شده را احیا کرده و کشور سوئیس 
برای سفارش به این هنرمند آمادگی دارد 
که رفع موانع آن مستلزم اصالح قانون 
خروج نقره و طال است که امیدوارم این 
موضوع از سوی شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

همچنین در ابتدای این مراسم عنوان 
شد اولین جشنواره ملی فیلم مستند 
کوتاه اصفهان شهر خالق صنایع دستی 
و پنجمین جشنواره ملی عکاسی با 
محوریت صنایع دستی در ۶ محور 
کلیدی صنایع دستی کاربردی، آثار 
فاخر صنایع دستی، اساتید قدیمی و 
صنایع تک استاده، هنرهای در حال 
منسوخ شدن، ارتباط بین صنایع دستی 
و گردشگری و کاربرد صنایع دستی در 
معماری ایرانی برگزار شد. 500 اثر در 
حوزه فیلم و عکس به دبیرخانه این 
جشنواره رسید که در بخش فیلم 35 
اثر در بخش حرفه ای و ۱۱ اثر در بخش 
جنبی و همچنین 50 اثر در بخش 
عکس واجد شرایط حضور در مسابقه 
بود. در پایان این مراسم نیز برگزیدگان 
جشنواره معرفی شدند و از آنها تقدیر شد.
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مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری شهرداری اصفهان گفت: 
در حال حاضر هفت مرکز معاینه فنی ویژه 
خودروهای سبک در ۱۱ خط و یک مرکز معاینه 
فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در یک 
خط فعال است که به طور میانگین روزانه به 500 

خودرو خدمات الزم را ارائه می دهد.
سیدعلی عبدالهی اظهار کرد: راه اندازی یک 
مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای سبک و 
موتورسیکلت در محدوده زینبیه و یک مرکز 
معاینه فنی خودروهای سبک در خیابان 

امام خمینی )ره( در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: تجهیز دو مرکز معاینه فنی جی 
و شفق برای ارائه خدمات فنی به موتور سیکلت 
به زودی اجرایی خواهد شد و خدمات معاینه فنی 

را به موتور سیکلت سواران ارائه می کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و 
کاالی درون شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه سامانه نوبت دهی آنالین مراکز معاینه 
Fani.hamlebar. فنی اصفهان به نشانی
com فعال است، افزود: سه مرکز »شفق«، 
»ارغوانیه« و »جی« تحت پوشش این سامانه 
فعالیت می کند که از مزایای سامانه می توان به 
جلوگیری از اتالف وقت و مدیریت زمان از سوی 

شهروندان هنگام دریافت خدمات معاینه فنی 
خودرو اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه پراکندگی مراکز معاینه فنی 
در سطح شهر جزو اهداف و برنامه های آینده 
سازمان حمل ونقل بار و کاالی درون شهری 
شهرداری است، تصریح کرد: به طور متوسط 
2۱ درصد از خودروها، دارای نقص و عیوب فنی 
است که پس از تشخیص عیوب در مراکز معاینه 
فنی، خودروها به واحدهای تعمیراتی ارجاع داده 

می شود.
عبدالهی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه 
معاینه فنی خودروهای سبک ۴۷ هزار تومان و 

برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین ۷۱ هزار 
و ۶00 تومان است و خودروهای دارای نقص فنی 

تا ۱5 روز مهلت رفع عیب و مراجعه مجدد دارند.
وی با بیان اینکه از سال 80 برای نخستین بار 
مراکز معاینه فنی به صورت غیرمکانیزه و از 
سال 8۶ نخستین مرکز مکانیزه معاینه فنی در 
شهر اصفهان راه اندازی شد، اضافه کرد: مراکز 
معاینه فنی »جی«، »تاکسیرانی«، »راهور« و 
مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در ساعات 
اداری و مراکز معاینه فنی »شفق«، »ارغوانیه«، 
»آتشگاه« و »بهار« در دو نوبت صبح و عصر به 

شهروندان خدمات معاینه فنی ارائه می دهد.

 مریم محسنی  شرکت توزیع برق اصفهان میزبان دو نفر از نمایندگان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با حضور مدیر عامل و دیگر مدیران شرکت در مرکز پایش و 
مدیریت بار و دیسپاچینگ شرکت بود. در این نشست عباس مقدایی و حسین میرزایی از 
نمایندگان مجلس یازدهم کم و کیف عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان را مورد بررسی 

قرار دادند.
• رضایت مردمی از عملکرد توزیع برق اصفهان در این روزهای گرم 

تابستان

بخش عمده عباس مقتدایی نماینده مجلس اصفهان رضایت مردمی از عملکرد توزیع برق 
اصفهان در این روزهای گرم تابستان بوده است.

وی گفت: تماس های تلفنی متعددی از اقشارو گروه های مختلف جامعه بابت تشکر از 
مجموعه دست اندرکاران توزیع برق داشته ام که امسال وضعیت برق بهتری را برای ما 

ایجاد کرده اند.
وی تصریح کرد: شرکت توزیع برق اصفهان یکی از مجموعه هایی است که در کشور جایگاه 
ویژه و قابل توجهی دارد. این دیدار فرصت مناسبی شد تا توضیحاتی را از مسئولین و مدیران 

و همه دست اندرکارانی که اینجا حضور دارند بشنویم.
وی خاطر نشان کرد: نمودارهایی که ما دیدیم نشان می دهد که وضعیت مدیریت و برنامه 
ریزی در این بخش قابل توجه است. مخصوصًا وقتی در مقام مقایسه با سال گذشته 

موضوع بررسی شود
نماینده مجلس یازدهم شورای اسالمی ابراز داشت: اگر قطعی برق در سال گذشته با امسال 
را مقایسه کنیم، متوجه درایت و مدیریت صنعت برق خواهیم شد. آمارها و نمودارها نشان 
می دهد که حد بسیار قابل توجهی از مدیریت سبب شده که موانع و مشکالت امسال نسبت 

به سال قبل کاهش پیدا کند و شاهد قطعی برق در بخش خانگی نباشیم.
مقتدایی اظهار داشت: میزان مصرفی که امسال داریم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 
نکرده است اما برنامه ریزی و مدیریت دقیقتر و قویتر صورت گرفته است. وی با اشاره به 

اینکه گزارش ها اطالعات موثقی را در اختیار ما می گذارد گفت: ما در تولید برق همچنان 
موانع و مشکالتی را داریم و بخشی از این مشکالت را در مجموعه قانون گذاری و مباحث 
مربوط به برنامه هفتم توسعه باید به طور جدی تری پیگیری کنیم که در حال حاضر مقرر 
شده نتایج جلسات کارشناسی که برگزار شده را منتقل کنیم و در حوزه قانون گذاری هم 

انشاهلل پیگیری های الزم را به انجام رسانیم.
وی وجود نیروهای انسانی خالق و دلسوز را در شرکت توزیع برق اصفهان یک موهبت 
عنوان کرد و افزود: بازدید از این مجموعه نشان داد که ظرفیت نیروی انسانی قابل توجهی 
در حال حاضر وجود دارد که اگر به آنها بهایی بیشتری داده شود، آن ها می توانند مدیریت 

قوی تری را ارائه دهند و به تولید، پیشرفت و توسعه کشور و بهبود مصرف کمک کنند.
 نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد: به نظر می رسد در 
حال حاضر وضعیت شرکت توزیع برق اصفهان واقعاً به گونه ای است که بتواند در پیشرفت 
و توسعه کشور نقش آفرینی کند و از این جهت از همه عوامل و دست اندرکاران تشکر 

می کنم.
وی در پاسخ به این سؤال که مجلس چه اقداماتی در حوزه انرژی انجام می دهد تا این صنعت 
با مشکالت اقتصادی کمتر دست به گریبان شود گفت: ما یک ناترازی در تولید و توزیع برق 
در کشور داریم که گزارش آن امروز بررسی شد. این وضعیت را باید هم در بودجه سالیانه 
و هم در برنامه هفتم توسعه بررسی و برنامه ریزی کرد از این جهت پیگیری هایی صورت 

گرفته است و امید داریم که به نتایج خوب و مثمر ثمری برسد.
ما در سال گذشته برای تولید برق تجدیدپذیر یارانه هایی در نظر گرفتیم که جنبه تشویقی 

داشته و می تواند در سالهای آینده هم تداوم داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: مجلس در مجموع در ابعاد نظارتی و قانون گذاری، کارهای 
خوبی را برنامه ریزی کرده است. حتی کمسیون مربوطه به طور تخصصی در این زمینه 

پیشرفت های داشته است.
عباس مقتدایی در خصوص چالش های رمز ارزها گفت: این موضوعی کاماًل تخصصی 
است که ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن مربوط به توزیع و مصرف برق می شود و بخش 
دیگر آن به مباحث اقتصادی مربوط می شود. چند جلسه در مجلس برگزار شده که بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد به طور مشخص با کمیسیون اقتصادی مجلس در آن حضور 
داشتند و در آن تصمیم گیری های کالن کشوری صورت گرفته است. منتهی چون موضوع 

یک موضوع چند بعدی و فنی است، در سطح ملی باید تدبیر کنند.
وی افزود: به طور کلی مجلس نسبت به این موضوع هم حساسیت الزم را داشته و هم 
واکنش نشان داده و در حال حاضر هم یک انضباط بیشتری در مقام مقایسه با سال های 
گذشته ایجاد شده است. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم ومجلس کمک 
می کند تا یک انسجام فکری و تولید یک ادبیات مشترک بین بخش های مختلف در کشور 

شکل بگیرد وامیدواریم که همه این موارد به نتیجه مطلوب برسند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی درون شهری شهرداری:

روزانه۵۰۰خودروبهمراکزمعاینهفنیاصفهانمراجعهمیکنند

نماینده مجلس اصفهان در بازدید از مرکز پایش و مدیریت بار و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

کسبرضایتمردمبادرایتومدیریتتوزیعبرق

اختتامیه اولین جشنواره ملی فیلم مستند کوتاه اصفهان شهرخالق صنایع دستی و پنجمین جشنواره ملی عکاسی با محوریت صنایع دستی برگزار شد؛

اعالمفیلمهاوعکسهایبرتردوجشنوارهدریکمراسم!

حسـین ایراندوسـت در حاشـیه هفتاد و یکمین جلسـه کارگروه تنظیم بازار 
اسـتان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: شرکت پشـتیبانی امور دام استان 
مکلف شـد که همه سـردخانه ها را از گوشـت مـرغ ُپـر کنـد و در عین حال 
اختیار عمـل را به اتحادیـه و کشـتارگاه ها دادیم تا گوشـت مرغ و مـرغ زنده 

را در اختیـار اسـتان های متقاضی قـرار دهند.
وی ادامـه داد: بر اسـاس گزارشـی کـه امـروز از سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان در زمینه تخم مرغ دریافت شـد روزانه بیش از 320 ُتـن تخم مرغ در 

اسـتان تولید می شـود کـه مقـدار قابل توجهی اسـت.
به گفته وی، سـهم قابل توجهی از مرغ های تخمگذار جوان در حال ارسـال 
به سـالن های تولید هسـتند که در آینده نزدیک بـا افزایش قابـل توجهی از 

تخم مرغ نیـز مواجه خواهیم شـد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشـاورزی اصفهان اظهار داشت: 
قیمت تخـم مـرغ در چند روز گذشـته مقـداری با افزایـش مواجه شـد اما بر 
اسـاس گزارش دسـتگاه متولـی و اتحادیـه مزبـور در 2 روز اخیـر قیمت ها 
روند کاهشـی به خود گرفته و نیاز اسـت که مسـووالن حوزه هـای نظارتی 
در زمینـه قیمت تخم مـرغ در واحدهـای صنفی هـم نظارت بیـش از پیش 

داشـته باشـند که در این زمینـه تاکید الزم صـورت گرفت.
وی اضافـه کـرد: مباحـث مختلفـی در جلسـه امروز مطرح شـد که بیشـتر 
آنهـا در مـورد نظارت هـای بیش از پیـش در حـوزه بـازار بویژه مـواد غذایی 

متمرکـز بود.
ایراندوسـت خاطرنشـان کـرد: دسـتگاه های نظارتـی اسـتان گزارش های 
بسـیار خوب و امیـدوار کننـده ای را ارائه کردنـد اما با ایـن حـال در کارگروه 
تنظیم بـازار اسـتان تاکید شـد کـه نظارت هـا بیشـتر، مسـتمرتر و دقیق تر 

انجام شـود.
وی اضافـه کـرد: دربـاره نرخ گـذاری یـک سـری از کاالهـا و محصوالت 
غذایی بویـژه کاالهایی که مصارف عمومی دارد از دسـتگاه متولی خواسـته 

شـد که نرخ گـذاری را سـریعتر و دقیقتر انجـام دهد.
معاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان گفت: 
موضـوع ُکد گـذاری روی فروشـگاه ها از دیگـر مـواردی بود که از سـازمان 
متولی خواسـته شـد که به کلیه واحدهـای صنفـی ابالغ کند که برچسـب 
ُکد شناسـایی را بـر روی درب مغازه ها نصب کننـد تا برای دسـتگاه نظارتی 

قابل شناسـایی و کنترل باشـد.
وی ادامـه داد: در ایـن جلسـه تاکید شـد که نـرخ نامه هـا و نرخ کاالهـا باید 
در معرض دید مشـتریان قرار گیرد و مشـتریان به محض ورود بـه آن واحد 

صنفـی بتواند قیمـت کاالها را مشـاهده کنند.
ایراندوسـت گفت: با توجه به اینکه در آسـتانه مـاه محرم و صفر قـرار داریم 
آمادگی الزم برای قرار دادن یک سـری کاالها در اختیار هیات های مذهبی 
وجـود دارد و از نظر تأمیـن و تهیه کاالهـا و هماهنگی های انجام شـده کار 
توزیع این کاالهـا با محوریت سـازمان تبلیغات اسـالمی انجام خواهد شـد 
و هیات هـا باید بـرای تهیـه مواد اولیـه مورد نیـاز خود بـه سـازمان تبلیغات 

درخواسـت ارائه دهند.
وی اضافـه کـرد: در جلسـه امـروز مباحثـی در مـورد نظـارت بـر فعالیـت 
داروخانه هـا مطـرح و از دانشـگاه علوم پزشـکی خواسـته شـد کـه مباحث 

نظارتـی را همچـون گذشـته بـا قـوت و قدرت بیشـتر بـه پیـش ببرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهان خاطرنشـان 
کرد: برخـی از کاالها که جنبـه احتکاری داشـتند و در روزهای اخیر کشـف 

شـدند، اختیار عمل بـرای توزیع ایـن کاالها به دسـتگاه متولی داده شـد.
وی اظهار داشـت: تاکید نهایی جلسـه امروز بر این امر بود که در حوزه تولید 
و بویژه تولید مـواد پروتیینی، حمایت و مراقبت بیش از پیش انجام شـود و در 
کنار آن برای خرید محصوالت مازاد از جمله گوشـت قرمز و مرغ از شـرکت 
امور پشـتیبانی امور دام خواسـته شـد که با جدیت و محوریـت اتحادیه های 
مربوطه این کار را انجام دهد تا بخشـی از گوشـت مرغ و گوشـت قرمز مازاد 

موجود ذخیره سـازی شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: امروز این استان در زمینه تولید گوشت 
مرغ با فراوانی مواجه است و همه نیاز بازار داخل پوشش 

داده می شود.

معاون جهاد کشاورزی در حاشیه هفتاد و یکمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار استان خبر داد:

فراوانیتولیدگوشتمرغدراستان

گزارش

مدیرعامــل انجمــن خیــران مسکن ســاز 
گفــت: نزدیــک بــه هفــت هــزار 
واحــد مســکونی هم اکنــون توســط 
انجمن هــای خیــران مسکن ســاز در 
سراســر کشــور در حــال ســاخت اســت.

ــد از  ــیه بازدی ــور در حاش ــاد خاکی پ فره
طرح ســاخت مســکن کریمان اردســتان 
ــزود:  ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت وگ در گف
ــتان  ــن شهرس ــال در ای ــرح امس ــن ط ای
ــا کمــک  ــه و ب ــق برنام ــاز شــده و طب آغ
نیکــوکاران و منابــع تعریــف شــده در 

ــت. ــرفت اس ــال پیش ح
ــود  ــالش می ش ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــا کمتریــن هزینه و  طرح هــای مســکن ب
ــان برســد، اضافه  ــه پای بهترین ســاخت ب
ــوکاران در  ــک نیک ــذب کم ــا ج ــرد: ب ک
ــح و  ــه مصال ــف از جمل ــای مختل قالب ه
خدمــات فنــی ایــن طــرح در شهرســتان 
ــان می شــود. ــل متقاضی تکمیــل و تحوی

مدیرعامــل انجمــن خیــران مسکن ســاز 
ــه  ــک ب ــون نزدی ــه تاکن ــان اینک ــا بی ب
ــر ســاز در  ــزار واحــد مســکونی خی 2۱ ه
ــان  ــار متقاضی ــاخته و در اختی ــور س کش
ــان  ــر نش ــت، خاط ــده اس ــرار داده ش ق
ــازمان  ــار س ــن در کن ــن انجم ــرد: ای ک
ــام خمینــی  ــه امــداد ام بهزیســتی، کمیت
ــاد مســکن  ــاد مســتضعفان و بنی )ره(، بنی
ــای  ــرای خانواده ه ــالمی ب ــالب اس انق
دارای 2 معلــول بــه بــاال در روســتاها 
ــن و  ــون ۱۴ هــزار و 300 واحــد تأمی تاکن

ــت. ــل داده اس تحوی
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــه داد: اعتب وی ادام
واحدهــا توســط ســازمان بهزیســتی، 
ــاد  ــی )ره(، بنی ــام خمین ــه امدادام کمیت
مســتضعفان، بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی و ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــت  ــن و پرداخ ــام )ره( تأمی ــرت ام حض

شــده اســت.
ــرو در  ــان پیش ــتان اصفه • اس

ــور  ــران کش ــر و خی امورخی
خیریــن  انجمــن  عامــل  مدیــر 
مسکن ســاز گفــت: اســتان اصفهــان 
ــرو  ــور پیش ــران در کش ــر و خی در امورخی
بــوده و عــالوه بــر حــوزه مســکن در 
ــازی  ــه س ــالمت و مدرس ــای س حوزه ه

گام هــای مهمــی برداشــته اســت.
ــن  ــروز از چندی ــزود: ام ــور اف ــی پ خاک
طــرح خیرســاز در شــهرهای اســتان 
اصفهــان از جملــه اردســتان بازدیــد 
کردیــم و امیــد مــی رود در نشســت هیات 
ــران  ــاز در ته ــران مسکن س ــره خی مدی
ــرای طــرح اردســتان  ــداری کمــک ب مق

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
ــرح  ــکن ط ــد مس ــوع ۴5۴ واح در مجم
کریمــان در اردســتان پیــش بینــی شــده 
ــهر  ــد در ش ــداد، 220 واح ــن تع ــه از ای ک
ــاد در  اردســتان و 28 واحــد در شــهر مهاب

ــاخت اســت. ــال س ح
همچنیــن ۱۴ واحــد در شــهر زواره 
تکمیــل شــده و ۱92 واحــد دیگــر 
ــدن  ــادر نش ــل ص ــه دلی ــهمیه زواره ب س
ــتگاه های  ــوی دس ــای الزم از س مجوزه
ــت. ــده اس ــی نش ــوز اجرای ــه هن مربوط

ــر ۴3  ــزون ب ــا اف ــتان ب ــتان اردس شهرس
ــری  ــت در ۱۱8 کیلومت ــر جمعی ــزار نف ه
ــده  ــع ش ــان واق ــرقی اصفه ــمال ش ش

اســت.

حدود ۷ هزار واحد مسکونی 
خیرساز در کشور در حال 

ساخت است

مدیرعامل انجمن خیران مسکن ساز:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

رییس جهاد دانشگاهی اصفهان گفت: این مجموعه دانشگاهی با توجه به سیاست های 
برنامه ریزی خود مبنی بر توجه به مطالعات شهری پایدار، از این رو یاور فکری مدیران 
شهری محسوب می شود. مهدی ژیانپور افزود: دیدگاه و رویکرد این مجموعه 
به موضوع مطالعات شهری پایدار در سه گروه پژوهشی "اجتماعی"، "اقتصادی- 
گردشگری" و "کالبدی" معطوف است. رییس جهاد دانشگاهی اصفهان در پاسخ به 
سؤال خبرنگار ایرنا درباره شیوه انجام نیازسنجی ها برای طرحهای پژوهشی گفت: نیاز 
سنجی مطالعات پژوهشی از سوی کارفرمایان انجام می گیرد. وی افزود: مجموعه 
شهرداری و شورای شهر اصفهان بر اساس نیازها هر ساله طرح های پژوهشی تعریف 

می کنند و جهاد دانشگاهی برای مطالعات، پیگیری و اجرای آن ورود پیدا می کند. 
رییس جهاد دانشگاهی اصفهان اظهار داشت: در زمان حاضر تهیه برنامه جامع شهری 
اصفهان، طرح پیوستن اصفهان به شهرهای خالق یونسکو و همچنین طرح جامع 
گردشگری به جهاد دانشگاهی واگذار شده است. وی همچنین یکی از اولویت های 
مهم این مجموعه را جذب دانشجویان مستعد در حوزه پژوهش و پرورش پژوهشگران 
برای موضوعات مختلف از جمله مسائل شهری عنوان کرد و گفت:. در این راستا 
اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی اصفهان در کنار امور آموزشی بصورت تمام وقت 
به پیگیری طرحهای پژوهشی مربوط به استان می پردازند. ژیانپور با اشاره به سالروز 

تأسیس جهاد دانشگاهی در ۱۶ مرداد گفت: این مجموعه در سال ۱359 در پی نیازی 
که برزمین مانده بود، تأسیس شد و در طول ۴0 سال گذشته تالش شده با اقدامات و 
فعالیتهای به روز پاسخگوی نیازهای جامعه بپردازد. رییس جهاد دانشگاهی اصفهان 
یادآور شد: آموزش های جهاد دانشگاهی محدود به آموزش زبان های خارجه نیست و 
در طول یک دهه اخیر در حوزه های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و پزشکی دوره هایی 
منتاسب با نیازهای جامعه تعریف شده است. ژیانپور افزود: در استان اصفهان 2 واحد 
جهاد دانشگاهی اصفهان و صنعتی اصفهان به همراه پژوهشکده رویان و موسسه 

آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشغول ارائه خدمات هستند.

رییس جهاد دانشگاهی 
اصفهان:

جهاددانشگاهی
اصفهان،یاور
فکریمدیران

شهریاست



جهـــــــان

Isfahan News

 اخبار اصفهـان  اواسـط تیرماه امسـال بـود که در 
کمال تعجـب و حیرت دیدیم و شـنیدیم یک شـرکت 
تولیـد ماکارونی قصـد ورود بـه عرصه تولید خـودرو را 
دارد، تـا از این پـس »زر خودرو« نیز جزو شـرکت های 

تولیدکننده خودرو در کشـور شـناخته شود.
آن زمـان قائـم مقـام مدیـر عامـل گـروه صنعتـی زر 
مـاکارون اعـام کـرده بود کـه جـواز تولیـد زر خودرو 
برای گروه صنعتـی زرماکارون از سـوی وزارت صمت 

صادر شـده اسـت!
مهدی امینی خاطر نشـان کرد: جـواز تولیـد زر خودرو 
برای گروه صنعتـی زرماکارون از سـوی وزارت صمت 
صـادر شـده اسـت. زرخـودرو سـاختمان مرکـزی و 
زمینـی بـه مسـاحت تقریبـی ۴۴۰ هکتـار در اسـتان 
البرز – اتوبـان کرج خریداری و جواز تأسـیس سـاخت 
یـک میلیـون دسـتگاه انـواع خودروهـای مختلـف، 
از خـودروی اقتصـادی تـا خـودروی سـواری و انـواع 

کامیـون و کامیونـت را گرفته اسـت.
 موضوعـی کـه از سـوی سـخنگوی وزارت صمت نیز 
مـورد تأییـد قـرار گرفـت و او بـا اشـاره بـه تفاهم نامه 
امضا شـده در سـال ۱۴۰۰ برای اجرای سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه سـرمایه گذاری، موافقـت 
وزارت صمـت و اعطای مجـوز برای تأسـیس کارخانه 
تولید خـودرو را تأییـد کرده و گفتـه بـود »چنانچه این 
گـروه صنعتـی بـه ظرفیـت اعامـی در تولید خـودرو 
برسـد، می توانـد رقیبـی بـرای دو خودروسـاز بـزرگ 

کشـور بـه حسـاب آید«.
سـخنگوی وزارت صنعـت، معدن و تجـارت همچنین 
با اشـاره بـه ادعـای گـروه صنعتـی زر مـاکارون برای 
تولیـد یک میلیـون دسـتگاه خودرو از سـوی شـرکت 
زیرمجموعـه اش یعنـی »زر خـودرو« اعـام کـرد: 
»بهـار سـال گذشـته، تعـدادی از هلدینگ هـای 
بـزرگ تولیـدی- سـرمایه گذاری، تفاهم نامـه ای را با 
وزارت صمـت امضـا کردنـد کـه در چارچـوب اجرای 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و در جهـت توسـعه 

سـرمایه گذاری بوده اسـت. در قالب تفاهم نامه مذکور، 
گروه صنعتـی زر با یک پیشـنهاد چهار میلیـارد دالری 
بـرای سـرمایه گذاری در حوزه هـای حمل ونقـل، 
غذایـی، شـیمیایی، خـودرو و پتروشـیمی وارد عمـل 
می شـود. در حـوزه خـودرو پیشـنهاد ایـن شـرکت، 
سـرمایه گذاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یـورو برای 
تولید یک میلیون دسـتگاه خودرو در سـال شامل ۶۰۰ 
هـزار خـودرو سـواری، ۲۰۰ هـزار خـودرو هیبریدی و 

۲۰۰ هـزار خـودرو سـنگین بوده اسـت.«
به گفتـه وی، در نهایت »با بررسـی کارنامه عملکردی 
گـروه صنعتـی زر در حوزه هـای مختلـف و بـا توجـه 
بـه اینکه این گـروه صنعتـی در دهـه ۶۰، کار سـاخت 
قطعـات خـودرو همچـون سرسـیلندر و میل لنـگ را 
آغاز کـرده و در این زمینه صاحب تجربه اسـت، وزارت 
صمت بـا ایـن درخواسـت موافقـت کـرده و در تیرماه 
۱۴۰۰، مجـوز تأسـیس کارخانـه بـرای تولیـد خودرو 

بـرای این گـروه صنعتـی صادر شـد.«
در ایـن میـان امـا، پلیـس راهنمایـی و رانندگـی بـه 
عنـوان یکـی از منتقـدان کیفیـت و ایمنـی برخـی از 
خودروهـا و همچنیـن مجری شـماره گذاری وسـایل 
نقلیـه اظهارنظـری را مطـرح نکـرده بـود و همیـن 
امر سـبب شـد تا نظـر رئیس پلیـس راهـور فراجـا در 
خصـوص تصمیـم ایـن کارخانـه خودروسـازی برای 
رقابت بـا ایران خـودرو و سـایپا را جویا شـویم. سـردار 
سـید کمال هادیانفـر در گفت وگو بـا ایسـنا، دراین باره 
گفت: »بـه نظرم ایـن موضـوع را بایـد ابتـدا از وزارت 
صنعـت، معـدن و تجارت بپرسـیم، مـا چیز زیـادی در 
این مـورد نشـنیده ایم، اما بـه طور کلـی در ایـن موارد 
بایـد یکسـری مراحل از سـوی شـرکت های متقاضی 

تولیـد خـودرو طی شـود.«
وی دربـاره این مراحـل گفت: »اگـر شـرکتی بخواهد 
وارد عرصـه خودروسـازی شـود، بایـد ابتـدا یکسـری 
مجوزهـا و موافقت های اصولـی را اخذ کنـد. برای این 
امر باید مجوزهـای مختلفی را دریافت کند که شـامل 

مجوزهـای دولـت از جملـه وزارت صمـت، سـازمان 
اسـتاندارد، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، پلیس و 

... را دریافـت کند.«
رئیـس پلیـس راهـور فراجـا بـا بیـان اینکه »بـه نظر 
می رسـد کـه ایـن شـرکت بیشـتر بـه دنبـال مونتـاژ 
خـودرو اسـت تـا تولیـد خـودرو«، اظهارکـرد:  »مـن 
نظرم این اسـت که این ها بیشـتر دنبال مونتـاژ خودرو 
هسـتند و دنبال تولید خودرو نبوده و خودروساز نیستند. 
احتمااًل اینطور اسـت کـه محصولی در خارج از کشـور 

شناسـایی شـده و بـا شـرکت آن قـرار داد بسـته اند تا 
اینجـا کارخانـه آن را راه انـدازی کنند.«

هادیانفـر تاکیـد کـرد:  »هـر خودرویـی کـه تولیـد یا 
حتـی مونتـاژ می شـود، بایـد ایمنـی و کیفیـت الزم 
را داشـته باشـد و بتوانـد از جـان راننده و سرنشـینان 
آن محافظـت کنـد. بایـد حتمـًا نمونه هـای تصـادف 
آزمایشـگاهی آن هم مـورد بررسـی قرار بگیـرد و در 
صورت دریافـت تائیدیه های ایمنی ایـن محصوالت 

تولید شـود.«

همـه ایـن در حالیسـت کـه برخـی کارشناسـان 
صنعـت خـودرو کشـور معتقدنـد چنانچـه نـگاه ایـن 
گـروه تولیدی، تولیـد خودروهـای داخلی باشـد، وعده 
تولیـد سـاالنه یـک میلیـون دسـتگاه خـودرو عملـی 
نیسـت. هرگاه این شـرکت های مدعی، قـادر به تولید 
محصول در یک بـازار آزاد و بـه قیمت مناسـب و البته 
قابـل رقابـت بـا بازارهـای خارجـی باشـند، می تـوان 
تحلیـل کـرد کـه تـوان تولیـد محصـول در صنعـت 

دیگـری را نیـز دارنـد یـا خیر.
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همایون سامه یح نجف آبادی/ عضو کمیسیون بهداشت مجلس
ایـن کـه واضـح اسـت و همـه می داننـد و می بیننـد؛ کرونـا هنـوز تمام نشـده و 
همچنان خطر افزایـش فوتی هـا و مبتایان و احتمـال وقوع جهـش جدیدی در 
ویروس کرونا وجـود دارد بنابراین همچنـان باید رعایت پروتکل های بهداشـتی 
در اولویـت قـرار گیـرد و در اماکن و وسـایل عمومی و فضاهای بسـته از ماسـک 

اسـتفاده شود.
پس به این دلیل باید اسـتفاده از ماسک در وسـایل حمل و نقل عمومی و هواپیما 
با توجه به حضور تعداد زیـادی از مردم و بسـته بودن فضا باید جدی گرفته شـود.

متاسـفانه شـاهد بی تفاوتی و بـی خیالی مردم نسـبت بـه رعایـت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسـک هسـتیم در حالی که وارد پیک هفتم کرونا شده ایم 
و مشـخص نیسـت که ویروس با سـرد شـدن هوا و در فصول پاییز و زمستان چه 

رفتاری خواهد داشـت.
کرونا هنوز تمام نشـده و همچنان خطـر افزایـش فوتی ها و مبتایـان و احتمال 
وقوع جهش جدیـدی در ویروس کرونـا وجود دارد بنابراین همچنـان باید رعایت 
پروتکل های بهداشـتی در اولویت قرار گیرد و در اماکن عمومی و فضاهای بسـته 

از ماسک اسـتفاده شود.

درسـت اسـت میزان کشـندگی سـویه های جدید امیکرون از دلتا پایین تر اسـت 
اما ابتای مـردم به ایـن سـویه ها، افزایش مشـکات اقتصـادی برای کشـور و 
خانواده هـا را در پی دارد زیـرا افراد در کنار صـرف هزینه برای درمـان باید چندین 
روز در منزل اسـتراحت کنند و از سـویی اگـر به طور مـداوم مردم بـه کرونا مبتا 
شـوند و سـرکار نروند اقتصاد کشـور با مشـکل مواجه می شـود؛ آنفلوآنزا ساالنه 
چندصد میلیـارد دالر بـه اقتصاد دنیـا خسـارت وارد می کنـد در حالی کـه میزان 
ابتای کرونا بسـیار بیشـتر از آنفلوآنزا اسـت و به طور قطع میزان خسـارت ها نیز 

بسیار بیشـتر خواهد بود.

افزایش ابتالی به 
کرونا یعنی افزایش 
مشکالت اقتصادی

یک الیه پنهان در عدم رعایت 
پروتکل ها که باید پیدا شود؛

یافتهها

ISFAHAN
N E W S

 ورزش دوستان و ورزشکاران
و پاسخ به یک نگرانی؛

رفع ابهامات درباره 
تردمیل و ضرری که برای 

زانو دارد
 پریسا جمدی  دویدن، چه در فضای 
باز و چه روی تردمیل، یک ورزش با فشار 
باالست که می تواند برای زانوها سخت 
باشد. هنگام انتخاب تردمیل، به دنبال 
ویژگی هایی باشید که به حفظ سامت 
زانو کمک می کند. به دویدن روی تردمیل 
معتاد نشوید زیرا میانه روی و اعتدال کلید 
اصلی کاهش خطر آسیب به زانو است. 
اگر قبًا از ناحیه زانو آسیب دیده اید، قبل 
از شروع تمرین با تردمیل با پزشک خود 

صحبت کنید.
• دویدن در مسیر باز در مقابل 

دویدن روی تردمیل
تردمیل یک تخته چوبی نیمه شناور زیر تسمه 
متحرک خود دارد که در کنار چند ضربه گیر 
پاستیکی با کیفیت باال، وظیفه انتقال فشار 
و جذب نیروی وارد از پاهای ورزشکار را دارد. 
مزیت دویدن در جاده متغیر بودن زمین است، 
بنابراین خطر آسیب دیدگی حرکت تکراری 
کاهش می یابد. از آنجا که هر سبک دویدن 
فواید و عواقبی دارد، سعی کنید هر دو شکل 
را در رژیم تناسب اندام خود بگنجانید، اما 

همیشه با حد اعتدال.
• مزایا و معایب تردمیل برای زانو

اکثر دونده های تردمیل با انگشتان پا 
می دوند، با اینکه عادت آسیب دیدگی در 
نهایت به سبک دویدن فرد بستگی دارد. 
وقتی روی انگشتان پا می دوید، شکل پای 
شما به گونه ای است که هنگام تماس 
پا با تسمه نقاله، زانوی شما تا حد زیادی 
خم می شود. بنابراین، زانو با هر قدمی که 
برمی دارید توانایی جذب نیروی بیشتری 

را دارد.
WWW.livehealthy.chron.:منبع
-com/exercising-treadmill

شروط رئیس پلیس راهور برای خودروهای زرماکارون
کسب مجوزها و تولید ایمن و با کیفیت؛



یک کارشـناس مباحث مرمـت میراث معمـاری گفت: در 
نظام هندسی شـکل دهنده به گنبد مسـجد جامع عباسی 
اساس شـکل گیری آن بر مبنای دایره اسـت اما در جریان 
مرمت بیم آن می رود هندسـه گنبد از بین رفتـه و از مقطع 
دایره بـه مقطع بیضـی نزدیک شـده کـه در ایـن صورت 

باید به طـور کامـل پایین آمـده و از نو اجرا شـود.
امیرحسـین دهباشـی در گفت وگو با ایسـنا با بیـان اینکه 
داربسـت ها در مسـجد جامع عباسـی کامـًا اشـتباه اجرا 
شـده اند، اظهار کـرد: من موضـوع خطای بزرگ در شـیوه 
بستن داربسـت ها برای مرمت گنبد مسـجد جامع عباسی 
را دو سـال قبـل مطـرح کـردم و در این خصـوص به طور 
مفصل با دوسـتان مرتبط با این پروژه صحبـت کرده بودم 
و این طـور کـه می پنداشـتم همه در جریان اشـتباه بسـته 
شـدن داربسـت ها بودند. اگر به این موضوع همـان موقع 
توجه الزم می شـد بـا هزینه کمتـر از نیم میلیـون تومانی 
و صـرف دو روز کاری می شـد جلوی این صدمات بیشـتر 

در این گنبـد را گرفت.
او دربـاره اشـتباه در داربسـت زنی توضیح داد: در داربسـت 
زنی بـرای بنـای تاریخی داربسـت ها همیشـه بایـد وزن 
خـود را به تنهایی تحمل کننـد و هیچ تکیه گاهـی به بنای 
تاریخی نداشته باشند، درحالی که سیسـتم داربستی که در 
گنبد مسـجد جامع عباسـی به کاررفته اسـت پروفیل های 
گـرد توخالـی )لولـه( بـوده کـه به واسـطه بسـت های 
اسـتحکاکی به یکدیگـر متصل می شـوند و این سیسـتم 
لوله و بسـت اسـتحکاکی بـرای اسـتواری و جلوگیـری از 
لرزش حیـن کار روی آن همیشـه نیازمند تکیه گاه اسـت، 
هرچند همین سیسـتم هم بدون کفراژبندی اجراشده بود 
کـه در ایـن کارگاه داربسـت ها باالجبار به تکیـه گاه، گنبد 
خود را اسـتوار نگـه می داشـتند، ضمن اینکه این سیسـتم 
بسـت ها در درازمـدت به واسـطه لـرزش یـا فرسـایش 
مقاومت خـود را از دسـت می دهند و نتیجـه آن در صورت 
عـدم توجـه و اصاح، بـه معنـی تحمیـل وزن بیشـتر به 
محل تکیـه گاه خـود بـوده که الـزام بـر بازبینـی و کنترل 
ادواری اجزای تشکیل دهنده داربست را دوچندان می کند. 
این معمـار حفاظتگر بـا بیان اینکـه در داربسـت زنی گنبد 
مسـجد جامـع عباسـی داربسـت ها وزن خـود را به سـازه 

گنبد تحمیـل کرده انـد، افزود: تکیـه گاه محلی اسـت که 
وزن سـازه و نفـرات متـردد بـر آن و نیـروی جانبـی وارده 
بـه داربسـت به واسـطه بـاد و تغییـرات جـوی را از کلیت 
حجم داربسـت گرفته و به یک سـطح مقطـع کوچک در 
سـازه سـنتی وارد می کند، ایـن موضـوع در بهترین حالت 
عامل تورفتگـی و اعوجـاج و در بدترین حالـت باعث پانچ 
کـردن سـازه می شـود. از همین روسـت کـه می بینیم که 
مسـئولین بیـان می کننـد داربسـت ها در محـل تکیه گاه 
به گنبـد، به کاشـی های گنبـد نیـز آسـیب وارده کرده اند.

دهباشـی درباره اینکه چه نوع داربسـتی بـرای این مرمت 
موردنیـاز بـوده اسـت، گفـت: مـا در ایـران چند سیسـتم 
داربسـت داریـم کـه همه گیـر و متداول تریـن آن همیـن 
لوله و بسـت های اسـتحکاکی هسـتند کـه بـرای اجرای 
آن اسـتاندارد ملـی تعریف شـده امـا بسـیاری از مجریـان 
و ناظـران از وجـود آن بی اطـاع هسـتند. نوع دیگـری از 

داربسـت ها در بیـرون از ایران بسـیار متـداول اسـت و در 
ایران با نـام تجاری زودبسـت شـناخته می شـود و در اکثر 
پروژه های مرمتی کشـورهای توسـعه یافته و حتی آسیای 
شـرقی از این نوع داربسـت اسـتفاده می شـود و نمونه بارز 
آن را در مرمـت کلیسـای جامـع نوتـردام یا طاق کسـری 

می بینیـم.
این معمـار حفاظت گـر بزرگ تریـن تهدید برای مسـجد 
جامـع عباسـی را خـروج مجموعـه میـدان نقش جهـان 
از فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو برشـمرد و تصریح 
کـرد: اگرچـه قضـاوت مـن از روی مجموعـه اطاعـات 
منتشرشـده در مورد وقایع حول این میدان تاریخی اسـت 
و نظر قطعـی بـه و بررسـی جامـع ایـن موضـوع نیازمند 
اسـت و انحصـاراً در مـورد دالیـل بـروز اعوجـاج در گنبد 
اگر داربسـت عامل اصلی اعوجاج در پوسـته خارجی باشد 
قطعاً بر سـازه اصلی گنبد لطماتی را وارد کـرده و اگر گنبد 

از داخل بررسـی شـود وجود ترک هـای مختلـف در زیر و 
محـدوده محـل اعوجـاج می تواند گویـای بـروز لطمات 

سـازه ای  باشد.
این کارشـناس ارشـد مرمت میراث معمـاری اضافه کرد: 
از سـوی دیگـر مبانـی نظـری مرمـت و باخـص اصـل 
امانـت داری در مرمـت در اقدامـات ترمیمی گنبد مسـجد 
جامع عباسـی رعایت نشـده و قطعات الیه دکـور خارجی 
)کاشـی ها( به طـور کامـل تعویـض شـده اسـت، ضمـن 
اینکـه ایـن مرمت بـه لحـاظ اجرا نیـز ایـرادات بسـیاری 
دارد که یکی از آن ها اسـتفاده نکردن از شـابلون مناسـب 
برای کنترل هندسـه قوس هـا بـوده، درحالی کـه باید دور 
گنبد ریل گذاری شـده و یک شـابلون عمـودی و دوار کار 
گذاشـته می شـد تا تمام ترک هـا بـا یکنواخت متـوازن و 

کامـل اجرا می شـد.
او در پاسـخ بـه اینکـه چـه کاری می تـوان بـرای بهبـود 

وضعیـت گنبـد انجـام داد، گفـت: صادقانـه میگویـم که 
گنبـد بایـد به طور کامـل بررسـی شـود و در صـورت بروز 
لطمات سـازه ای و تغییر در هندسـه گنبـد در اولیـن اقدام 
پوسـته خارجی کامل پاییـن آمـده و بعد از رفـع نقص ها و 
مقاوم سـازی پوسـته از نو اجرا شـود، چراکه به نظر می آید 
هندسـه گنبد از بین رفته باشـد. ایـن گنبد از ابتدای سـاقه 
تـا رأس باید بر مبنـای دایره پیـش رفته باشـد، درحالی که 
این طـور به نظـر می آیـد در جریـان ایـن مرمت گنبـد در 
بعضـی از نقـاط از مقطع دایـره بـه مقطع بیضـی نزدیک 

شـده است.
دهباشـی در بخشـی دیگر از صحبت های خود مداخات 
گسترده شـهری و حذف و اضافات عناصر شهری تاریخی 
که به صورت مسـتقیم یـا باواسـطه با میـدان نقش جهان 
در ارتبـاط و تعامل اسـت را نیز به عنوان یـک تهدید بالقوه 
بـرای میـدان نقش جهـان در نظـر گرفـت و تأکیـد کرد: 
پروژه هایـی ماننـد پـروژه محور آقـا نجفـی و تأثیر سـوء 
این پروژه بـر پیوسـتگی بافت پیرامـون میـدان و به طبع 
آن متأثر شـدن میـدان از ایـن تغییـرات و از سـویی دیگر 
مرمت هـای پرحاشـیه و تهدیدآمیزی چون گنبد مسـجد 
شـیخ لطف اهلل و همچنیـن پـروژه مداخات گسـترده در 
گنبد مسـجد جامع عباسـی که به واسـطه تعویـض کامل 
الیـه تزئیـن )کاشـی های پوسـته خارجـی گنبـد( یـک 
پروژه نوسـازی )به عنـوان یک تغییـر غیرقابل برگشـت( 
و نـه مرمـت دانسـته می شـود کـه بـا خطاهای جـدی و 
کیفیـت متنـازل در اجـرا روبرو اسـت که هویـت تاریخی 
گنبـد و نمود بصـری و دیـداری آن را نه تنها تحت الشـعاع 
قـرار داده اسـت کـه خـود به تنهایـی می توانـد عاملـی بر 
قرارگیـری نام میـدان نقش جهان در فهرسـت میـراث در 

خطر یونسـکو باشـد.
این معمـار حفاظت گـر افزود: حجـم و کیفیـت مداخات 
در گنبـد مسـجد جامـع عباسـی را می تـوان با کلیسـای 
جامع کوتایسـی که بیشـتر با نام کلیسـای جامـع باگراتی 
در گرجسـتان شـناخته می شـود هم جنـس و هم سـنگ 
دانسـت کـه مداخـات گسـترده و غیرقابل برگشـت در 
مرمـت ایـن مجموعـه باعـث شـد تـا در سـال ۲۰۱۷ از 

فهرسـت سـایت های میـراث جهانـی حذف شـود. 

گونـــاگون
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اسـتاندار اصفهـان گفـت: طرح هـای بـا بیـش از ۵۰ درصد پیشـرفت اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

فیزیکـی با پیگیـری فرمانـداران در شهرسـتان های این اسـتان، جزو 
مصوبـات و پروژه هـای مصـوب سـفر رییـس جمهـور بـه ایـن خطه 
قرار می گیرد. سـید رضـا مرتضوی افـزود: در سـفر رییـس جمهور به 
اسـتان مصوبات خوبـی محقق شـد اما بعضـی از پروژه هـای با باالی 
۵۰ درصد پیشـرفت فیزیکـی و مورد نیـاز در مناطـق و نواحی مختلف 

در فهرسـت نهایی مصوبات قـرار نگرفتـه بود.
وی ادامه داد: بر همین اسـاس و بـا پیگیری برخـی از فرمانداران مقرر 

شـد این طرح ها در فهرسـت نهایی قـرار بگیرد.
اسـتاندار اصفهان با اشـاره بـه جلسـه هفته گذشـته با معـاون اجرایی 

رییـس جمهـور در همین ارتبـاط، اضافـه کرد: این جلسـه بـا حمایت 
آیت اهلل سـید ابراهیم رییسـی در نهاد دولت برگزار شـد تـا طرح های 

مورد اشـاره بتوانـد در فهرسـت نهایی اضافه شـود.
مرتضوی خاطرنشـان کـرد: ایـن طرح ها بر اسـاس تأییـد فرمانداران 
نیـاز اساسـی شهرسـتان ها و نماینـدگان مجلـس و جمع بنـدی آنهـا 
از سـوی فرمانـداران در حـال انجـام اسـت و تـا هفتـه آینـده تمـام 
طرح هـای مورد نیـاز و مصـوب سـفر رییس جمهـوری آمـاده خواهد 

شـد.
بیسـت و پنجمین سـفر اسـتانی رییـس جمهـور و اعضا هیـات دولت 

۲۶ خرداد امسـال انجام شـد.

استاندار اصفهان:

طرحهایباالی۵۰درصدپیشرفتدراصفهانجزومصوباتسفررییسجمهورقرارمیگیرد

استاندار اصفهان گفت: فرمانداران 
در این استان برای توسعه و حل 
مشکات فعلی بیش از گذشته از 
دیدگاه های نخبگان و کارشناسان 

محلی آن خطه استفاده کنند.
سید رضا مرتضوی در نشست با 
فرمانداران استان اصفهان در محل 
اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریشم 
افزود: در این زمینه نیاز است 
جلساتی برگزار شود و گفت وگوی 
رودر رو و اخذ دیدگاه ها می تواند 
بسیاری از راهکارهای مفید را پیش 

روی مدیران مناطق قرار دهد.
دیگر  از سوی  داد:  ادامه  وی 
جلساتی با ائمه جمعه و جماعات و 
دیگر معتمدان می تواند مفید باشد.

استاندار با بیان اینکه دشمنان به 
دنبال کم جلوه دادن دستاوردهای 
نظام هستند، خاطرنشان کرد: آنان 
با استفاده از رسانه های مجازی و 
ماهواره ای سعی می کنند کارهای 
خوبی که در چند دهه گذشته پس 
از انقاب انجام شده ضعیف جلوه 
و نظام کنونی را ناتوان نشان دهند. 
مرتضوی ادامه داد: بنابراین الزم 
است که جهاد تبیین به طور فراگیر 
در شهرستان های استان به این 
دشمن ستیزی دشمنان پایان داده 
و بتواند اطاعات و اخبار درست را 

در اختیار مردم قرار دهد. 
وی همچنین با اشاره به نزدیکی 
ماه های محرم و صفر اضافه کرد: 
در این زمینه باید جلساتی با روسای 
هیات های مذهبی برگزار شود 
زیرا حکومت اسامی حکومتی 
برگرفته از محرم و صفر است و 
بی شک توان مردمی پشتیبان آن 

خواهد بود. 
وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم 
که دشمن سرمایه اجتماعی نظام را 
دستخوش تحول و ضعف قرار دهد 
بنابراین باید خودمان کارهای مفید 
انجام شده را به اطاع مخاطبان و 

مردم برسانیم. 
نظارت  بر  تاکید  با  استاندار 
در  اجرایی  دستگاه های  بر 
شهرستان ها اظهارداشت: این امر 
می تواند پروژه ها و طرح ها را به 
خوبی جلو برد و سرعت اجرای آن ها 

را بیش از گذشته افزایش دهد. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
فرمانداران نمایندگان عالی دولت 
گفت:  هستند  شهرستان ها  در 
بنابراین باید منویات و تصمیماتی 
که در سطح کان کشور و در دولت 
برنامه ریزی و تبیین می شود به 
خوبی در مناطق اجرایی شود برای 
مثال در حوزه مسکن و بازآفرینی 
شهری همانطور که در استان 
جلسات مستمر برگزار می کنیم 
نیاز است که در شهرستان ها نیز 

پیگیری الزم مد نظر قرار گیرد. 
نشست  یرنا،  ا گزارش  به 
فرمانداران شهرستان های استان 
با استاندار اصفهان و معاونان وی 
عصر چهارشنبه در سالن جلسات 
اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریشم 
توابع شهرستان فاورجان  از 

برگزار شد. 
در این جلسه فرمانداران برخی 
نکات، دغدغه ها و مشکات و 
شهرستان های  توانمندی های 
خود را بیان و در خصوص طرح ها 
سخنانی  مختلف  پروژه های  و 
ایراد کردند. استان اصفهان ۲۸ 
شهرستان و افزون بر ۵ میلیون نفر 

جمعیت دارد. 

خبر روز
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ضرورت بهره گیری 
ازدیدگاه نخبگان در 
مدیریت شهرستان ها

استاندار اصفهان در نشست با 
فرمانداران تاکید کرد:

گفت و گو با کارشناس مباحث معماری درباره گنبد مسجد جامع عباسی

مـرمـتازنــو

 مریـم محسـنی  در کشـورهای اروپایـی وقتـی 
صحبت از گرمـا و دمای باال می شـود منظور چیسـت؟ 
قاره سـبز طی سـال های اخیـر موج هـای متعـدد گرما 
را پشـت سرگذاشـته و طی ماه جـاری میـادی دمای 
هـوا به عنـوان نمونـه در برخـی مناطـق اسـپانیا از مرز 
۴۳ درجـه سـانتیگراد هـم عبور کرده اسـت. امـا دمای 
هوا تنهـا فاکتـور مؤثر نیسـت؛ میزان شـرجی بـودن و 
رطوبـت هـوا هـم به نوبه خـود نقـش مهمـی در تعیین 
آسـتانه تحمـل بشـر دارنـد. نتایـج تحقیقـات اخیـر 

دانشـمندان در آمریکا نشـان می دهد کـه ترکیب گرما 
و رطوبـت می توانـد بسـیار سـریعتر از آنچـه تاکنـون 
پنداشـته می شـد خطرناک شـود و آسـتانه تحمل بشـر 

را تحـت تأثیـر قـرار دهد.
کارشناسـان همـواره نسـبت بـه ترکیـب هـوای گـرم 
بـا شـرجی و رطوبـت بـاال هشـدار داده اند. چیـزی که 
 Wet-bulb( به زعـم آن هـا دمـای حبـاب مرطـوب
temperature( خوانـده می شـود می توانـد تهدیـدی 
جدی بـر بـدن انسـان باشـد. دمـای حباب تر یـا دمای 

حبـاب مرطـوب در یـک اتـاق سرپوشـیده در حقیقـت 
دمـای نهایـی هـوای ایـن اتـاق پـس از تبخیـر آب تا 
حدی اسـت که رطوبت هـوا به اشـباع برسـد. بنابراین 
اگـر دمای حبـاب مرطـوب از میـزان مشـخصی باالتر 
باشـد تعریـق دیگـر نمی تواند باعـث خنک شـدن بدن 
شـود و ثابت نگه داشـتن دمـای مرکزی بـدن از کنترل 

خـارج می شـود.
امسـال، ماننـد بسـیاری از سـال های یـک دهـه اخیر، 
امـواج طوالنی تـر و زودهنگام تـر گرمـا، کشـورهایی 
نظیر اسـپانیا، فرانسـه، یونـان و پرتغـال را در می نوردد.

مناطـق وسـیعی در شـمال اسـپانیا کـه عمدتـًا از گزند 
حریق هـای تابسـتانی در امـان بودنـد، امسـال و در 
گرمـای ۴۰ درجـه ای، شـاهد بـروز آتش سـوزی های 
گسـترده هسـتند. دولـت از هلی کوپترهـای آب پـاش 
بـرای اطفـای حریـق اسـتفاده می کنـد. میـگل آنگل 
تامایـو، یکـی از سـاکنان ایـن منطقـه می گویـد: 
»تغییرات اقلیمـی دامن همـه را می گیـرد.« نتایج یک 
پژوهـش علمـی کـه در مـاه ژوئـن منتشـر شـد فرض 
ایـن شـهروند اسـپانیایی را تأییـد می کنـد: »احتمـال 
رویارویی با امـواج طوالنی تر و شـدیدتر گرما در سـایه 

تغییـرات اقلیمـی بسـیار زیـاد اسـت.«
در آخـر هفته گذشـته، تنهـا در اسـپانیا و پرتغـال، هزار 
مورد مـرگ و میر ناشـی از دمـای باالی هوا ثبت شـده 
اسـت. در حالـی کـه اسـتفاده از وسـایل خنک کننـده 
و به ویـژه کولـر، تـا همیـن اواخـر در زندگـی بسـیاری 
از مـردم اروپـا جایـی نداشـت، بسـیاری به فکـر خرید 
کولرهـای گازی افتاده انـد. دمای هـوا در برخی مناطق 

اسـپانیا به بیش از ۴۵ درجه سـانتیگراد می رسد. اگرچه 
اداره هواشناسـی اسـپانیا نسـبت به پایان گرمای شدید 
در شـامگاه دوشـنبه ابراز امیدواری کرده امـا نگرانی از 

باال بودن غیـر معمـول دما همچنـان ادامـه دارد.
در جنوب غـرب فرانسـه و در نزدیکی مرزهای اسـپانیا 
هـم وضعیت مشـابه اسـت: ۱۱ هـزار هکتار جنـگل در 
منطقـه ژیرونـد طعمه حریـق شـده و ۱۴ هـزار نفر روز 
یکشـنبه مجبور بـه تـرک خانه هایشـان شـدند. دولت 
در بسـیاری از مناطـق بـرای رویارویـی بـا مـوج گرما 
وضعیـت اضطـراری اعـام کـرده و از شـهروندان و 
گردشـگران می خواهـد به شـدت مراقـب خود باشـند. 
انتظـار مـی رود در ایـن هفتـه بسـیاری از نواحـی نـوار 
جنوبـی فرانسـه از غـرب تـا شـرق، دمـای بـاالی ۴۰ 

درجـه را از سـر بگذراننـد.
عاوه بر جنـوب غرب، جنوب شـرق فرانسـه هـم روز 
یکشـنبه شـاهد بروز حریق گسـترده در نواحی جنگلی 
بود. ایـن آتش سـوزی ها، بـا اعـزام ماشـین های امداد 
و آتش نشـانی، مـوج گسـترده ای از راهبندان هـای 

طوالنی بـرای مسـافران به وجـود آورد.
در آن سـوی مـرز فرانسـه و در ایتالیـا، آتش سـوزی 
جنگل هـا در حالـی هفتـه گذشـته بسـیاری از مناطـق 
غربی ایـن کشـور را در بـر گرفت کـه دولت نسـبت به 
موج پایـدار گرمای بـاالی ۴۰ درجـه هشـدار می دهد.

همین وضعیـت در منتهی الیـه جنوب غرب قـاره اروپا، 
یعنی در کشـور پرتغـال هم دیده می شـود. این کشـور 
که از سـه جهت از سـوی اقیانوس اطلس احاطه شـده، 
امسـال بـا عبـور از گرمـای ۴۰ درجـه، رکورد پیشـین 

دمای خود در سـال ۲۰۱۹ را شکسـت. گرمای شـدید و 
خشکسـالی باعث بروز حریق در بیش از هـزار هکتار از 

اراضـی جنگلی پرتغال شـده اسـت.
• نوبت رکوردزنی بریتانیا نیز می رسد

اداره هواشناسـی بریتانیـا شـروع مـوج جدیـد گرمـا در 
بریتانیـا را اعـام کـرده کـه تـا سه شـنبه ادامـه پیـدا 
می کنـد. رکـورد دمـا در بریتانیـا ۳۸.۷ درجـه بـوده 
اسـت اما کارشناسـان پیش بینـی می کنند کـه ممکن 
اسـت در تابسـتان امسـال رکـورد جدیدی ثبت شـود. 
ربـکا شـروین از داره هواشناسـی بریتانیـا می گویـد: 
»برخی مدل هـا حداکثر دمای بیـش از ۴۰ درجـه را در 
بخش هایـی از بریتانیـا از آخـر هفتـه آینده و بعـد از آن 

نشـان می دهنـد.«
تونس در شـمال آفریقا نیز بـا موج گرما و آتش سـوزی 
روبرو شـده و بـه محصوالت غات این کشـور آسـیب 
رسـیده اسـت. پایتخـت تونـس در تاریـخ ۱۳ ژوئیـه 

رکـورد دمـای ۴۸ درجـه سـانتی گراد را ثبـت کرد.
• پیـش بینی دمـای هـوای برخی شـهرهای 

ایـران تا سـال ۲۰۵۰
طبق یـک تحقیق صورت گرفته از سـوی یک شـرکت 
سوئیسـی که نتایـج آن در »پلوس وان« منتشـر شـده 
اسـت دمای هوای تهـران در سـال ۲۰۵۰ در گرمترین 
ماه سـال بیـش از شـش درجـه گرمتـر از دمـای فعلی 

خواهـد بود.
نتایـج دقیق تـر ایـن تحقیـق می گویـد تهـران ۶.۲ 
درجـه، کـرج ۶.۵ درجـه و قـم ۶.۶ درجـه در ۲۸ سـال 

آینـده در گرمتریـن مـاه سـال گرمتـر خواهنـد شـد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اصفهان گفت: نخستین 
رویداد تخصصی »تجارت الکترونیک« اول تا هشتم مردادماه 
با هدف افزایش ارزش کسب و کارها از مسیر ابزار تجارت 

الکترونیک در این منطقه برگزار می شود.
جعفر مطلب زاده اظهار داشت: کسب وکارهای استان اصفهان، 
در چهار سطح تولیدکنندگان، فعاالن تجارت الکترونیک، 
اصناف و کسب وکارهای خانگی مخاطبان اصلی این رویداد 

ملی محسوب می شوند.
وی جامعه علمی و دانشگاهی، فعاالن تجارت الکترونیک و 
لجستیک، سرمایه گذاران، کسب وکارهای نوپا، اصناف، مشاغل 

خانگی، توسعه دهندگان نرم افزاری و فعاالن دیجیتال مارکتینگ 
و تبلیغات را از دیگر مخاطبان این رویداد دانست و افزود: 
توسعه تولید و اقتصاد دانش بنیان، توان افزایی کسب وکارهای 
فعال و ارتقای جایگاه اصناف، افزایش مشارکت شرکت های 
زیرساختی در توسعه کسب وکارهای خرد و ارتقای اکوسیستم 

کسب وکارهای نوپا محورهای اصلی این رویداد است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اصفهان گفت: رویداد 
سرمایه گذاری مهرگان )با تمرکز بر تجارت الکترونیک، پست 
و لجستیک( در اولین روز برگزاری این رویداد ملی اختصاص 
خواهد داشت و کارگاه های آموزشی در روزهای دوم تا پنجم 

مردادماه برگزار خواهد شد. وی با اشاره به برگزاری اجاس ملی 
تجارت الکترونیک هم زمان با آخرین روز این رویداد ملی افزود: 
تجارت الکترونیک، تولید و اقتصاد دانش بنیان و توانمندسازی 
اصناف از محورهای این اجاس است. مطلب زاده با اشاره 
به اینکه هفته تجارت الکترونیک اصفهان در سه بخش ارائه 
می شود که نخستین بخش آن، رویداد سرمایه گذاری مهرگان 
است که اول مردادماه برگزار می شود اضافه کرد: مهرگان 
به عنوان یک رویداد سرمایه گذاری است که فرایند جذب 
سرمایه را در کنار شتاب دهی برای ایده ها، استارتاپ ها، ایده ها 
و کسب وکارهای نوپا فراهم می کند وبرترین سرمایه گذاران و 

شتاب دهنده های اصفهان و ایران در این رویداد حضور خواهند 
داشت. به گفته وی، کارگاه های آموزشی این رویداد به صورت 
مجازی و حضوری از دوم تا پنجم مردادماه از سطح مبتدی تا 
تخصصی در حوزه های کسب وکار خانگی، اصناف، فعاالن 
اقتصادی، فعاالن تجارت الکترونیک و تولیدکنندگان برگزار 
می شود. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اصفهان ادامه 
داد: مراسم روز پایانی هفته تجارت الکترونیک اصفهان، با 
حضور مقامات ملی، مدیران برجسته کسب وکار، سرمایه گذاران 
و فعاالن این حوزه در مرکز همایش های اتاق بازرگانی برگزار 

خواهد شد.

آنچه دامن همه را می گیرد و می سوزاند!

تغییراتاقلیمیترسناکوکمسابقه
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