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گفت و گو با معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان درباره »گره های کورشهر«:

گره گشایی زمین های علی آباد کلنگان انجام شد

9 Impressive 
Health Benefits 

of Onions
5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد:

زنگ هشدار افزایش تب کریمه کنگو در اصفهان

 حسـین محزونیـه  کاهـوی بـرگ قرمـز از 
خانـواده گل هـای مرواریـد اسـت. این نـوع کاهو 
شـبیه کاهوی رومی اسـت، با این تفـاوت که نوک 
برگ هـای آن قرمـز یـا بنفش اسـت. این سـبزی 
خوشـمزه عالوه بر رنگ و لعـاب دادن به سـاالد و 
سـاندویچ، دارای خواص زیادی برای سـالمتی نیز 
هسـت. در ایـن مقاله بـه شـرح 9 مـورد از مزایای 
ایـن نـوع کاهـو بـرای سـالمتی پرداخته ایـم، که 

عبارتنـد از:
1. سرشار از مواد مغذی با کالری کم

کاهـو بـرگ قرمز حـاوی مواد مغـذی و سرشـار از 
انـواع ویتامین ها و مـواد معدنی ضروری اسـت، اما 
کالری آن بسـیار کم اسـت. مشـخصات تغذیه ای 
آن مشـابه سـایر سـبزیجات برگدار محبوب، مانند 
کاهـوی سـاالدی و کاهـوی رومـی اسـت، امـا 
تفاوت هایـی نیـز دارد. مثـاًل کاهـو بـرگ قرمز در 
مقایسـه با کاهوی رومـی ویتامین K بیشـتر، آهن 
بیشـتر و کالری کمتری دارد، در حالـی که کاهوی 
رومی فیبـر و ویتامین هـای A و C بیشـتری دارد.

2. آبرسانی قوی
نوشـیدن آب کافـی و آبرسـانی کافـی بـه بـدن 
بسـیار ضروری اسـت. اگرچـه نوشـیدن آب نقش 
مهمـی در هیدراته نگه داشـتن بـدن دارد، خوردن 
مـواد غذایـی پـرآب ماننـد کاهـو بـرگ قرمـز نیز 
می توانـد مؤثر باشـد. کاهو بـرگ قرمـز 96 درصد 
از آب تشـکیل شـده اسـت که باعث رفع تشـنگی 
می شـود. خاصیـت پرآبـی ایـن مـاده غذایـی 
می توانـد بـه مهـار گرسـنگی و افزایـش سـیری 

نیـز کمـک کند.
3. سرشار از آنتی اکسیدان های قوی

کاهـو بـرگ قرمـز دارای آنتـی اکسـیدان هایی 
اسـت کـه از بـدن در برابـر آسـیب های ناشـی از 
رادیکال هـای آزاد محافظـت می کنـد. وجـود 
رادیکال هـای آزاد بیـش از حـد در بـدن احتمـال 
ابتـال بـه برخـی بیماری هـا را افزایـش می دهـد. 
کاهـو بـرگ قرمـز همچنیـن سرشـار از آنتـی 

اکسـیدان بتا کاروتن )یک رنگدانـه کاروتنوئیدی( 
اسـت که در بـدن بـه ویتامیـن A تبدیل می شـود.

مصـرف مقـدار کافـی بتاکاروتـن باعـث تقویـت 
بینایی شـده و خطر دژنراسـیون ماکـوال )وضعیتی 
کـه منجـر بـه از دسـت دادن بینایـی می شـود( را 
کاهـش می دهـد. بعـالوه، رنـگ قرمـز ایـن نوع 
کاهـو بـه دلیـل وجـود آنتوسـیانین ها )گروهـی از 

آنتـی اکسـیدان های فالونوئیـدی( اسـت.
4. باعث سالمت قلب می شود

معمـواًل پیروی از یـک رژیـم غذایی غنـی از میوه 
و سـبزیجات خطر ابتـال بـه بیماری هـای قلبی را 

کاهـش می دهـد.
اگرچه هیـچ مدرکـی دال بـر تاثیرات مثبـت کاهو 
بـرگ قرمـز بـر سـالمت قلـب وجـود نـدارد، این 
سـبزی دارای خـواص تقویـت کننده قلب اسـت. 
کاهو بـرگ قرمز حـاوی پتاسـیم و منیزیم اسـت. 
پتاسـیم و منیزیـم ضربـان قلـب را سـالم نگـه 
می دارنـد و سـلول های عضالنـی قلـب را آرام 

. می کننـد
A 5. منبع عالی ویتامین

ویتامیـن A بـه گروهـی از ترکیبـات محلـول در 
چربـی گفتـه می شـود کـه باعـث حفـظ ایمنـی، 
رشـد سـلولی و سـالمت چشـم و بینایی می شوند. 
ویتامیـن A برای رشـد طبیعی و عملکرد بسـیاری 
از اندام هـای حیاتـی از جملـه قلـب، کلیه هـا و 
ریه هـا نقش اساسـی دارد. کاهـو برگ قرمـز مملو 

از ویتامیـن A اسـت.
K 6. سرشار از ویتامین

کاهـو بـرگ قرمـز منبـع عالـی ویتامین K اسـت. 
ویتامیـن K بـرای لختـه شـدن خـون بسـیار 
ضروری اسـت. در صـورت نبـود ویتامیـن k خطر 
خونریزی کنتـرل نشـده افزایش می یابـد. بعالوه، 
ویتامین k در رشـد و تکامل اسـتخوان ها نیز نقش 
مهمی دارد. مصـرف کافی ایـن ویتامیـن از پوکی 

اسـتخوان و شکسـتگی جلوگیـری می کنـد.
7. به کاهش فشار خون کمک می کند

بسـیاری از افراد در سراسر جهان فشـار خون باال 
دارنـد، که باعث می شـود قلب سـخت تر کار کند و 
ممکن اسـت خطر بیماری قلبی یا سـکته افزایش 
یابـد. مطالعـات اخیـر نشـان می دهـد کـه رژیـم 
غذایـی غنـی از پتاسـیم ممکن اسـت بـه کاهش 

فشـار خون کمـک کند.
پتاسـیم موجـود در کاهـو بـرگ قرمـز بـا کاهش 
اثـرات سـدیم و کمک بـه گشـاد شـدن رگ های 

خونـی، باعـث کاهـش فشـار خـون می شـود.
8. وزن را کاهش می دهد

کاهـو بـرگ قرمـز بـه دلیـل دارا بـودن برخـی 
خصوصیـات تغذیـه ای، می توانـد باعـث کاهـش 
وزن شـود. بـرای مثـال، ایـن سـبزی بسـیار کـم 
کالری اسـت اما در عیـن حـال فیبر نسـبتًا باالیی 
دارد و می تواند باعث ایجاد احسـاس سـیری شود.

بعالوه، محتـوای آب زیادی دارد. طبـق تحقیقات 
از  رژیم هـای غذایـی سرشـار  انجـام شـده 
موادغذایی کـم کالری و پـرآب، مانند سـبزیجات 
بـرگ دار ماننـد کاهـو بـرگ قرمـز، می تواننـد بـه 
میزان قابـل توجهی کاهـش وزن را افزایش دهند.

9. افـزودن آن بـه رژیـم غذایـی راحت 
اسـت

کاهـو بـرگ قرمـز عـالوه بـر خـواص زیـادی 
که بـرای سـالمتی دارد، بسـیار خوشـمزه اسـت. 
می تـوان آن را بـه سـاالد یـا بـه سـاندویچ اضافه 
کـرد که عـالوه بـر طعـم خوشـمزه، به غـذا رنگ 
و لعـاب هـم بدهـد. عـالوه بـر ایـن، ایـن نـوع 

سـبزیجات تقریبـًا ارزان قیمـت هسـتند.
سخن پایانی

کاهو بـرگ قرمز یـک مـاده غذایی بسـیار مغذی 
بوده و سرشـار از آنتی اکسـیدان ها و ویتامین های 

A و K است.
عـالوه بر ایـن، بـه کاهـش فشـار خـون، کاهش 

وزن و تقویـت سـالمت قلـب کمـک می کنـد.
https://www.healthline.com/nutrition/

red-leaf-lettuce

 9 خاصیت
کاهوی برگ قرمز

2

 
بحران میانسالی با خود مشکالتی را به همراه دارد 
و یک پدیده طبیعی است که برای همه اتفاق می 
افتد و خیلی از ما در زندگی آن را تجربه می کنیم؛ 
اما جالب است بدانید که می توان در این سن و سال 
زندگی خیلی شادی را هم تجربه کرد؛ به شرطی 
که اطالعات و نکات مهمی را در این باره بدانیم. 
این در حالی است که بحران جمعیتی و لزوم جوان 
سازی جمعیت که رهبری مدام در بیاینات متعدد 
برآن تاکید دارند لزوم زندگی شاد در میانسالی )که 

قرار است در بحران آن به سر ببریم( فصل مهی 
از زندگی است. به همین دلیل الزم است درباره 
این فصل مهم که پیِش روی جمعیت بسیاری از 

ایرانیان است بیشتر بدانیم.
• دلیل و ریشه اصلی شاد نبودن در دوران 

میانسالی
حتمًا شما هم می پرسید که چه چیزی باعث حس 
غمگینی و ناراحتی در دوران میانسالی می شود و 
چگونه باید حس شادابی را به خودمان برگردانیم؟ 

بدانید که حس ناراحتی در دوران میانسالی فقط برای 
شما اتفاق نمی افتد. مطالعات نشان می دهد که اکثر 
افراد در دوره میانسالی با این بحران مواجه می شوند 
و تئوری های مختلفی در این باره مطرح شده است. 
در واقع میانسالی سنی است که ما دیگر از شغلمان 
کناره گیری می کنیم، ازدواجمان را انجام داده ایم، 
بچه ها را بزرگ کرده ایم، خانه مان را خریده ایم و 

دیگر چیزی برای تجربه و تالش نداریم.
ادامه در صفحه 7 ...

حوریه محزونیه
سرمقالـــه
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موانع و راه حل زندگی شاد در سنین باال؛

شادی در میانسالی را از جوانی شروع کنید
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درتشریح نشست کمیسیون اقتصادی:

بلوکه کردن بخشی از تسهیالت توسط 
بانک ها خالف شرع و قانون است

مدیر پروژه شهید کشوری خبر داد:

 احداث چندین پروژه توسعه محور
در شهرک شهید کشوی

کاهش تولید جهانی بنزین

 سیراب شدن باک ها
گران تر می شود!

٣
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گفت و گو با قاسم حدادی فر؛ کاپیتان دیروز، مربی امروز؛

 تنها راه حل مشکل داوری
داوری ویدئویی است

چهره روز

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد:

 بررسی چالش های
 تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی

با دستگاه های اجرایی
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در »کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید« فعاالن اقتصادی با 
عالی ترین مقام دستگاه اجرایی که با آن دستگاه چالش دارند، در 

استانداری اصفهان به گفتگو می پردازند تا موانع تولید رفع شود.

منبع: ایرنا

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1401/05/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/05/23

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

نام روزنامه:روزنامه اخبار اصفهان
تاِریخ انتشار:1401/5/6

مبلغ تضمینبرآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره  مناقصه

لوله گذاري فاضالب باقیمانده ورودي و خروجی 145-2-401/3
ایستگاه پمپاژ دیزیچه مبارکه  (با ارزیابى کیفى)

جارى

14,487,329,258  564,620,000 2 ماه

5 ماه

اصالح کلکتور فاضالب خیابان شهیدان کاظمی به 174-2-401/2
قطر 1400میلی متر  (با ارزیابى کیفى)

جارى
40,794,872,868  1,354,000,000

9 ماه

189-2-401
اصالح شبکه فاضالب میدان قائمیه حدفاصل کوي 
پردیس تا روبروي بلوار شفق ضلع جنوبی زندان در 

منطقه دو (با ارزیابى کیفى)

جارى
39,573,468,4491,317,200,000

6 ماه

نوبت اول



در شـــهر
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رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان از ارائه خدمات آسان، سریع 
و هوشمند به مردم شامل تعویض پالک، 
ترخیص وسایل نقلیه توقیفی، رسیدگی به 

اعتراضات خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان به 
منظور کاهش هزینه و وقت مردم، تعدادی 
از خدمات خود را به صورت آسان، سریع و 

هوشمند ارائه می کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون برخی از خدمات 
نظیر تعویض پالک، ترخیص وسایل نقلیه 
توقیفی و رسیدگی به اعتراضات به صورت 
اینترنتی انجام می شود، افزود: رویکرد 
پلیس راهور فراجا این است که مردم بتوانند 
با کمترین هزینه و بدون مراجعه حضوری 
به مراکز این پلیس، خدمات خود را دریافت 

کنند.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان در راستای معرفی اپلیکیشن 
»پلیس من« ادامه داد: شهروندان می توانند 
با نصب این اپلیکیشن بر روی تلفن همراه 
خود از خدمات اینترنتی پلیس راهور شامل 
استعالم نمره منفی، استعالم خالفی وسیله 
نقلیه، ثبت نام ترخیص موتورسیکلت های 
اینترنتی  نوبت دهی  ثبت نام  توقیفی، 
تعویض پالک و سایر خدمات بهره مند 

شوند.
وی با اشاره به کاهش مراجعات مردمی 
و برچیده شده صف های طوالنی در 
مراکز تعویض پالک با راه اندازی ثبت نام 
نوبت دهی اینترنتی، تصریح کرد: افرادی که 
قصد تعویض پالک خود را دارند می توانند 
در اپلیکیشن پلیس من به بخش ثبت نام 
نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک مراجعه، 
مدارک خود را اسکن کنند، همه اقدامات 
مربوطه را در این سامانه انجام دهند و تنها 
برای دریافت پالک خود در ساعت، روز و 
تاریخی که خود انتخاب می کنند به مرکز 

تعویض پالک مراجعه کنند.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه اخیراً با 
تالش کارشناسان پلیس راهور فراجا 
امکان ترخیص وسایل نقلیه به صورت 
اینترنتی فراهم شده است، اضافه کرد: 
مالکان وسایل نقلیه ای که وسیله آن ها به 
علت تخلفات رانندگی توقیف شده و فاقد 
دستور قضائی است، می توانند با مراجعه 
به اپلیکیشن »پلیس من« یا وب سایت 
»راهور ۱۲۰« به صورت غیرحضوری 
نسبت به ثبت درخواست اینترنتی ترخیص 
وسیله خود در تمام ساعات شبانه روز اقدام 

کنند.
وی با بیان اینکه روند هوشمندسازی 
در پلیس راهور فراجا با قدرت و شتاب 
بیشتر درحال انجام است، خاطرنشان کرد: 
اقدامات بیشتری در راستای ارائه خدمات 
آسان، سریع و هوشمند به مردم در دست 
اقدام است که متعاقبًا این خدمات به مردم 

معرفی خواهد شد.

ارائه خدمات پلیس 
 راهور استان اصفهان
به صورت اینترنتی

رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
خبر داد:

دانشـجویان پسـر ورزشـکار رشـته تپانچـه دانشـگاه 
اصفهـان در پانزدهمیـن دوره المپیـاد فرهنگی ورزشـی 
کشـور که بـه میزبانـی دانشـگاه تبریـز برگزار می شـود 

موفـق بـه کسـب مقـام سـوم تیمـی تپانچه، شـدند.
مسـابقه تپانچـه تیمـی دانشـجویان پسـر پانزدهمیـن 
المپیـاد فرهنگـی ورزشـی دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آموزش عالی کشـوربه میزبانی دانشـگاه تبریـز درتاریخ 
۱ مـرداد ۱۴۰۱ برگزار و تیم دانشـگاه اصفهـان موفق به 

کسـب مدال برنـز این مسـابقات شـد.
ایـن موفقیـت توسـط مسـعود نـوروزی دانشـجوی 
مهندسـی پزشـکی، نیما الگونه دانشـجوی تربیت بدنی، 
محمد صـادق قـادری دانشـجوی تربیت بدنی بـه مربی 

گـری خانـم فهیمـه جنید بـه دسـت آمده اسـت.
شـایان ذکر اسـت در ایـن دور از مسـابقات تیـم تپانچه 
دانشـگاه تهـران مقـام اول، دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
مقـام دوم و دانشـگاه اصفهـان مقـام سـوم را کسـب 

نمودنـد.
در مجموع تپانچـه و تفنگ ، دانشـگاه تهـران مقام اول، 
دانشـگاه اصفهان مقام دوم و دانشـگاه فردوسـی مشهد 

مقام سـوم را به خـود اختصـاص دادند.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن دور از مسـابقات تیـم 
تیرانـدازی بـا تفنـگ دانشـگاه اصفهـان مقـام اول، تیم 
دانشـگاه تهران مقام  دوم و تیم دانشـگاه علـم و صنعت 

مقـام سـوم را کسـب نمودنـد.

پانزدهمین المپیاد ورزشی کشور برگزار شد:

کسب مقام سوم تیمی تپانچه دانشگاه اصفهان

پژمان عقدک در خصوص وضعیت شـیوع بیماری تب کریمه کنگو در اسـتان 
اصفهان، اظهـار کـرد: تب کریمـه کنگو بیماری مشـترک بیـن انسـان و دام 
اسـت و درصورتی که ذبح، غیربهداشتی باشـد از دام به انسـان منتقل می شود.

وی با اشـاره به شناسـایی ۵ بیمار مبتال به بیمـاری تب کریمه کنگـو از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون در اسـتان اصفهـان، گفت: هـر ۵ بیمـار در شهرسـتان 
فریدون شـهر شناسـایی شـدند و ۴ نفر از آن هـا به موقع بـرای درمـان خود به 
بیمارسـتان های داران یا فریدن مراجعه کردنـد، اما یک نفـر از آن ها جان خود 
را از دسـت داد. بیماری که فوت شـد عالئمی همچـون تب، سـردرد، بدن درد، 
کمردرد و خون ریزی را داشـت، اما به علت مراجعه دیرهنـگام، اقدامات درمانی 

مؤثـر نبود و منجـر به فوت او شـد.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان، علـت ابتـالی این افـراد به تب 
کریمه کنگو را مصرف گوشـت آلوده اعالم و به شـهروندان توصیـه کرد که از 
مکان هایی که مطمئن هسـتند موازین بهداشـتی را رعایت می کنند، گوشـت 

خریـداری کنند.
وی با بیـان اینکه بیمـاری تب کریمه کنگـو به طور معمـول از دام انتقـال پیدا 
می کنـد، هشـدار داد: اگـر افـراد بـرای گرفتـن کنه هایـی کـه بـر روی دام ها 

می نشـینند آن هـا را له کننـد، احتمـال انتقال بـه بدن انسـان وجـود دارد.
عقدک اعالم کـرد: در حال حاضر اداره کل دام پزشـکی اسـتان، منطقه فریدن 
را تحت کنتـرل دارد، سم پاشـی های الزم را انجـام داده و برنامه های عملیاتی 
برای کنترل دام و طیور در منطقـه و حوضچه هایی که برای عبـور دام ها وجود 
دارد را طراحی کرده اسـت. دام پزشـکی در حد امکانات خود اقدام کـرده و برای 
توسـعه کار خـود را بـا ادارات دیگـر ازجمله بهداشـت و اسـتانداری هماهنگی 

انجام داده اسـت.
وی در رابطـه بـا سـالمت گوشـت های خوراکـی اعـالم کـرد: گوشـت های 
خوراکی هیچ مشـکلی بـرای مصـرف ندارند و حتـی اگـر دام ها آلوده باشـند، 
اسـتفاده از آن ها به شـرطی که گوشـت ها را ۲۴ سـاعت در یخچال نگهداری 

کنید، هیچ مشـکلی نـدارد.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تصریح کـرد: ذبح گوسـفند باید 
در محیط بهداشـتی و کشـتارگاه های رسـمی که دامپزشـک وجود دارد انجام 
شـود. اگر دامی را جای دیگری ذبح کنید، گوشـت آن ۲۴ پس از ساعت ماندن 

در یخچال قابلیت اسـتفاده دارد.
وی با اشـاره به ذبح گوسـفند بـرای حجاج خاطرنشـان کـرد: به غیر از شـیوع 
بیماری ها، بارها توصیه شـده که ذبح و سـر بریدن حیوانـات در جلوی کودکان 
به علـت بیماری هـای جسـمی و روحی نبایـد انجام شـود. امـا اگر هـم انجام 
شـد هر کسـی که در تماس با پوسـت و خون این حیوان باشـد، ممکن اسـت 

سـالمتی خود را به خطـر بیندازد.

ــوم پزشــکی اصفهــان  ســخنگوی دانشــگاه عل
از ابتــای ۵ بیمــار بــه تــب کریمــه کنگــو و فــوت 

ــر داد. ــهر خب ــار در فریدون ش ــک بیم ی

زنگ هشدار افزایش تب 
کریمه کنگو در اصفهان

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هشدار داد:

خبر ویژه

قاسـم حدادی فـر، هافبک سـابق تیم 
ملی فوتبـال اسـت کـه در حوالـی ۳۹ 
سـالگی اش دوران جدیـدی از فوتبـال 
خـود را در قامـت مربـی آغـاز کـرده و 
پـس از حـدود ۲۱ سـال سـابقه حضور 
در تیـم ذوب آهـن به عنـوان بازیکـن، 
بـه جمـع کادر فنی ایـن تیم پیوسـت. 
قاسـم حدادی فـر در دوران بـازی بـه 
جـز دو فصل، باقـی سـال ها را در جمع 
همشـهری هایش گذرانـد و همین امر 
سـبب شـد که جایـگاه خاصـی در دل 
هـواداران اصفهانـی و ذوب آهنی هـا 
پیدا کند. این وفاداری در فصل گذشـته 
نیز ادامه داشـت و او یک سـال دیگر با 
گاندوهـا تمدیـد کـرد، امـا با توجـه به 
موضوع جوان گرایی تارتار، مصدومیت 
پیش آمـده بـرای حدادی فـر و برخـی 
حواشـی پیرامـون اختـالف نظـر او بـا 
سـرمربی از همراهی تیم منصرف شد. 
اکنـون روزهـای جدایـی حدادی فـر از 
تیمش گذشـته و این بـار در جایگاهی 
دیگـر و از روی نیمکـت بـه گاندوهـا 
کمک خواهـد کرد. به همـه این دالیل 
ایسـنا بـرای بررسـی بیشـتر شـرایط 
کاپیتان سـابق ذوبی ها در سمت جدید 
با قاسم حدادی فر، دسـتیار و مربی تیم 
فوتبال ذوب آهن گفت وگو کـرد که در 

ادامـه می خوانیـد:
• تغییراتـی کـه در نیمکـت 
لیـگ  بـرای  ذوب آهـن 
بیسـت ودوم پیش آمد را چطور 

؟ می بینیـد
معمار یکـی از بـزرگان فوتبال اسـت و 
یـار شـفیق تارتار بـود که بنابر مسـائل 
خانوادگی نتوانسـت در کنار تیم باشـد. 
همچنیـن طـی جلسـات خوبی کـه با 
مدیریـت باشـگاه ذوب آهـن و تارتـار 
داشـتم، تصمیم گیری بر عهـده خودم 
گذاشـته شـد که یا در جایـگاه بازیکن 
یا جایـگاه مربـی بـه تیم کمـک کنم. 
در نهایـت بـا توجه بـه مسـئولیتی که 

داشتم و یک سـال دور از میادین بودم، 
ترجیح دادم بـه کادر فنی اضافه شـوم.

• چشـم اندازتان بـرای حضور 
در جمع کادر فنی چیسـت؟

تنهـا هدفـم کمـک بـه تیـم اسـت. 
چیزهایـی کـه می خواهـم را بـرای 
کمـک بـه حـوزه مربی گـری کسـب 
می کنـم. در سـمت و قامـت جدیـدی 
هسـتم و در حـال گذرانـدن تجربـه و 
چالـش سـختی هسـتم، ولـی انگیـزه 
زیادی برای موفقیـت در ایـن راه دارم.

• اولویت ذوب آهن در تشـکیل 
تیم برای فصل جدیـد چه بود؟

شـاکله اصلی تیـم حفـظ شـده و چند 
بازیکـن خـوب دیگر نیـز به مـا اضافه 
شـدند تـا حـدود ۹۰ درصـد تیم بسـته 
شـده باشـد. ما تیم صنعتی هستیم که 
با بودجه محدود کار می کنیـم. اولویت 
تیـم حفـظ بازیکنـان خـوب فصـل 
گذشـته و اضافـه شـدن چنـد بازیکن 
خـوب جدید بـود. ایـن کار تا حـدودی 
انجـام شـده و هنـوز جـای کار دارد. در 
اردو تهـران نقـاط ضعـف مشـخص 
خواهد شـد و یک یـا دو بازیکـن دیگر 

به تیـم اضافـه می شـوند.
• با توجه بـه رقـم قراردادهای 
فصـل،  ایـن  در  بازیکنـان 
می تـوان به سـقف قـرارداد یا 

نظـارت مقامـات فکـر کـرد؟
قیمـت بازیکنـان بسـیار بـاال رفته که 
البتـه امـری طبیعـی اسـت. زیـرا در 
سـال پیش از جـام جهانی هسـتیم و با 
توجه به تـورم موجود، بازیکـن در عمر 
کوتـاه بازی بایـد آینـده خود را بسـازد. 
بـا توجـه بـه تبصره هـا، امـکان نـدارد 
این موضـوع در ایـران قانون شـود. در 
ذوب آهـن بودجـه محـدودی داریـم و 
بیـش از آن امـکان هزینه نداریـم. تیم 
مـا در ایـن بـازار نقـل و انتقـاالت جـا 
مانـده و منتظـر ریـزش باقـی تیم هـا 

هسـتیم.

• برنامـه ذوب آهـن پیـش از 
شـروع فصـل چیسـت؟

حدود سه هفته اسـت که تمرینات تیم 
شروع شـده و روند تمرینی پرفشاری را 
بازیکنان سـپری می کننـد. اولین بازی 
دوسـتانه مان را عصـر پنجشـنبه برابر 
فجر سپاسی شـیراز در ورزشـگاه ملت 
انجام دادیـم و از روز جمعه بـرای ادامه 
بازی های دوسـتانه به تهـران آمدیم تا 
به یک نتیجـه کلی برسـیم. امیـدوارم 
فصل را خوب شـروع کرده و در نهایت 

با نتیجه خـوب به پایان برسـانیم.
• شـرایط تیـم ملـی و تصمیم 
ابقـای سـرمربی را چگونـه 

ارزیابـی می کنیـد؟
شـرایط تیم ملـی نگران کننده اسـت، 
اما با ابقای اسـکوچیچ گامـی بلند برای 
فوتبال برداشته شـد. البته تبعاتی دنبال 
دارد کـه امیـدوارم مـردم و فدراسـیون 
پشت سرمربی باشـند، زیرا زمان کمی 
مانده و باید با مدیریـت و پردازش بهتر 

تـدارک خوبی بـرای تیم دیده شـود.

• برنامـه بـازی خداحافظـی 
پایـان دوران بازیتـان بـه کجا 

رسـید؟
 اتفاقـات زیـادی در پایان فوتبالـم قرار 
بود بیفتد کـه نشـد و اآلن عالقه ای به 
برگـزاری این بازی نـدارم. این معضلی 
اسـت کـه در فوتبال مـا وجـود دارد که 
با پیشکسوتانشـان بـه خوبـی برخورد 
نمی کننـد. البتـه از طرفـی بـرای مـن 
خوب بـود که با نیمکت نشـینی فوتبال 
را تمـام نکـرده و کسـی اشـک هایم را 
ندیـد. اما فکـر می کنـم لیاقت داشـتم 
که بهتر از این هـا از فوتبال کنـار بروم.

• حواشـی و اشـتباهات داوری 
بـه  چقـدر  گذشـته  فصـل 

ذوب آهـن ضـرر زد؟
در دو سـال اخیر خیلـی از داوری ضربه 
خوردیـم و حتـی بـه سـقوط نزدیـک 
شـدیم. بـه جامعـه داوری احتـرام 
بگویـم  نمی خواهـم  و  می گـذارم 
قصـدی در کار اسـت، اما تـا زمانی که 
سیسـتم ویدئوچک و VAR بـه فوتبال 

ما نیاید، ایـن اتفاقات تکرار خواهد شـد 
به خصـوص بـرای تیم هایی کـه زیاد 
از سـوی رسـانه ها و هـواداران حمایت 

نمی شـوند.
• راهکار چیست؟

تنهـا راه حـل ورود هرچـه سـریع تر 
سیسـتم داوری ویدئویـی اسـت. فکـر 
نمی کنم تجهیـز ۱۰ یـا ۱۲ ورزشـگاه 
بـرای کشـوری بـه ثـروت ایـران کار 
عجیبـی باشـد که بـه طـور حتـم این 
اقدام نتایج بهتری برای فوتبال کشـور 

رقـم می زنـد.
• سخن پایانی؟

بـه مـردم اصفهـان می گویـم کـه تـا 
آخرین لحظـه بـه هـواداران ذوب آهن 
وفـادار مانـدم و هیچ چیـز را بـه ایـن 
پیراهن نفروختـم. هـواداران خیلی من 
را حمایـت کردنـد. می شـد بهتـر تمام 
شـود، امـا اکنـون می خواهـم در قامت 
جدید و با تجربیاتم به تیـم کمک کنم. 
مهم تـر از هـر چیـزی تیـم ذوب آهن و 
بازگشـت به روزهای اوج گذشته است. 

تنها راه حل مشکل داوری، داوری ویدئویی است
گفت و گو با قاسم حدادی فر؛ کاپیتان دیروز، مربی امروز؛
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وزیر میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی با اشـاره به مدت 
زمان مرمت گنبد مسـجد شـیخ لطف الـه اصفهان، گفـت: کار مرمت 
این گنبـد از ۱۲ سـال قبل آغاز شـده بـود. از زمانی که داربسـت ها باز 
شد، احساس شـد اشـکاالتی در نحوه مرمت گنبد وجود دارد به همین 
دلیل بالفاصلـه به پژوهشـگاه وزارتخانـه مأموریت دارم بـا همکاری 
معاونـت میراث فرهنگی بررسـی کنند تا مشـخص شـود اشـکال در 

کدام قسـمت گنبد وجـود دارد، متخلفان مشـخص شـود و بعد تحت 
مدیریت هیاتـی خبره و متبحـر مرمت، تجدید شـود.

سـید عزت الـه ضرغامـی گفت: ایـن پـروژه باعث شـد کـه روی کل 
پروژه هـای مرمتـی وزارتخانـه کـه در طـول زمـان انجام می شـود، 
نظـارت همـه جانبه ای شـود تا ان شـاءاهلل شـاهد تکـرار این مسـائل 
نباشـیم. هیـچ توجیحـی برایـم در اتفاقـی کـه در مرمـت گنبـد حاج 

لطـف اهلل افتـاد قابـل قبـول نیسـت و خاطیان مجـازات می شـوند.
وی با اشـاره به حساسـیت یونسـکو نسـبت بـه آثـار باسـتانی ایران، 
گفت: قبل از اینکه چنین مسـائلی برای یونسـکو اهمیت داشته باشد، 
برای خودمان مهم می شـود. کشـور مستقلی هسـتیم و اهمیت حفظ 
میراث فرهنگی را درک می کنیم. البته یونسـکو هم مسـوولیت هایی 

دارد کـه بـه آنها توجـه می کنیم.

هیچ توجیحی برایم در اتفاقی 
که در مرمت گنبد حاج لطف اهلل 
افتاد قابل قبول نیست

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجنماعــی اســتانداری 
ــدارس  ــون م ــم اکن ــد از ه ــرد: بای ــد ک ــان تاکی اصفه
و دانشــگاه ها بــا فــرض ادامــه داشــتن وضعیــت 

کرونایــی، آماده ســازی شــود.
ــا در  ــتاد کرون ــه س ــاری در جلس ــان نث ــا ج محمدرض
ــس  ــد ریی ــر تاکی ــا ب ــزود: بن ــان اف ــتانداری اصفه اس
ــرایط  ــردن در ش ــل ک ــرای تعطی ــی ب ــور، مبنای جمه
ــرار  ــد برق ــورات بای ــام ام ــدارد و تم ــی وجــود ن کرونای

ــد. ــاری باش و ج
ــون  ــم اکن ــاس از ه ــن اس ــر ای ــت: ب ــار داش وی اظه

مســووالن آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی بایــد 
نســبت بــه ایجــاد شــرایط مناســب بــه لحــاظ تهویــه 
ــوزان و  ــش آم ــاب دان ــاب و ذه ــیوه ای ــا و ش کالس ه
دانشــجویان اقــدام کننــد تــا تمامــی مراکــز آموزشــی 

ــود. ــایی ش ــر بازگش در مه
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجنماعــی اســتانداری 
ــداران،  ــه فرمان ــرد ک ــد ک ــن تاکی ــان همچنی اصفه
فرماندهــان نطامــی و انتظامــی و مســووالن 
دســتگاه های اجرایــی و قضایــی نیــز بایــد بــر 
ــت پروتکل هــای  حــوزه کاری خــود در راســتای رعای

بهداشــتی نظــارت الزم را داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه عــادی انــگاری، تناســبی 
ــن  ــد ای ــت: بای ــدارد، گف ــا ن ــد کرون ــویه جدی ــا س ب
ــان گذاشــته شــود  ــا مــردم در می ــه ب موضــوع صادقان
تــا پروتکل هــای بهداشــتی شــامل زدن ماســک، 
رعایــت فاصلــه اجتماعــی و شســتن دســت ها را 

رعایــت کننــد.
ــوم  ــگاه های عل ــای دانش ــزود: روس ــاری اف ــان نث ج
پزشــکی، فرمانــداران و ســایر مقامــات به مــردم اعالم 
کننــد کــه ایــن بیمــاری انکارناپذیــر اســت و بصــورت 

ــد. ــت کنن ــا را رعای ــر پروتکل ه ــخت گیرانه ت س
وی بااشــاره بــه در پیــش بــودن مراســم دهــه محــرم 
ــده در  ــب منتشــر ش ــت: برخــالف مطال ــن گف و اربعی
شــبکه های اجنماعــی کــه برپایــی مراســم مذهبــی از 
جملــه محــرم میــزان مبتالیــان بــه کرونــا را افزایــش 
ــی  ــر مذهب ــه قش ــت ک ــده اس ــت ش ــد، ثاب می ده
ــار  ــر اقش ــتر از دیگ ــاداری بیش ــور معن ــن بط و متدی

پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت می کننــد،
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجنماعــی اســتانداری 
اصفهــان در عیــن حــال بــه تمــام کســانی کــه 

ــرای اقامــه مراســم اباعبــداهلل الحســین )ع( تــالش  ب
می کننــد توصیــه کــرد کــه بمنظــور برگــزاری 
باشــکوه ایــن مراســم، پروتکل هــای بهداشــتی 
ــاز  ــیع و روب ــای وس ــور در فضاه ــکل حض ــه ش را ب

رعایــت کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا در ایــن جلســه کــه بصــورت 
ارتبــاط ویدئــو کنفرانــس بــا فرمانــداران و مســووالن 
ــمیرم و  ــان، س ــه کاش ــر از جمل ــتان های دیگ شهرس
شــهرضا برگــزار شــد گزارشــی از وضعیــت مبتالیــان 
بــه کرونــا در ایــن شهرســتانها و اقدامــات بهداشــتی و 

ــد. ــه ش ــی ارائ درمان
ــا از اســفند ســال ۹۸ در کشــور شــیوع  ــروس کرون وی
ــتان  ــر در اس ــزار نف ــدود ۴۹۷ ه ــون ح ــت و تاکن یاف
ــد-۱۹  ــاری کووی ــه بیم ــی ب ــور قطع ــان بط اصفه
ــان  ــر آن ج ــر اث ــر ب ــزار و ۷۳۱ نف ــال شــده و ۱۱ ه مبت

نــد. باخته ا
تاکنــون حــدود ۸۶ درصــد از جمعیــت باالی ۱۲ ســال 
اســتان اصفهــان نوبــت اول و ۷۷ درصــد نوبــت دوم و 
۳۸.۳ درصــد جمعیــت بــاالی ۱۸ ســال اســتان نوبــت 

ــد. ــا را دریافــت کرده ان ســوم واکســن کرون

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

مدارس و دانشگاه های اصفهان برای بازگشایی در شرایط کرونایی آماده شود
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شهرستان

Isfahan News

صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان  گردشگری  و  دستی 
درصد   ۹۰ چون  گفت:  فالورجان 
شهرستان  در  موجود  زمین های 
فالورجان کشاورزی و از نوع مرغوب 
زمین ها  این  کاربری  تغییر  هستند 
زیرساخت های  ایجاد  منظور  به 
گردشگری توسط بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران با مشکل جدی مواجه 

می شود.
با  گفت وگو  در  کریمیان  حافظ 
تاریخی  آثار  وضعیت  درباره  ایسنا 
فالورجان،  شهرستان  گردشگری  و 
تاریخی  اثر  تاکنون ۵۰۴  کرد:  اظهار 
شناسایی  فالورجان  شهرستان  در 
شده که از این تعداد ۳۳ اثر به ثبت 
تاریخی  اثر   ۲۵ است.  رسیده  ملی 
تاکنون مرمت شده و در حال حاضر 
باید  دارد.  مرمت  به  نیاز  نیز  بنا   ۲۰
توجه کنیم که مرمت بناهای تاریخی 
یک کار مستمر است و اینگونه نیست 
که اگر امروز یک بنا را مرمت کنیم تا 
چند سال این بنا نیاز به مرمت نداشته 

باشد.
تاریخی  آثار  مرمت  برای  افزود:  وی 
شهرستان فالورجان حدود ۲۵ میلیارد 
مثال  برای  است.  نیاز  اعتبار  تومان 
وسعت  که یک هکتار  داریم  قلعه ای 
مرمت  برای  متوسط  طور  به  و  دارد 
هر بنای تاریخی نیاز به یک میلیارد 
شاخص  بناهای  است.  اعتبار  تومان 
پیربکران،  بقعه  فالورجان  تاریخی 
پل های  اشترجان،  جامع  مسجد 
قلعه  حمام ها،  کبوترخانه ها،  تاریخی، 
وزیرآباد و خانه مؤیدی زفره را شامل 

می شود.
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان  گردشگری  و  دستی 
پیربکران  بقعه  گفت:  فالورجان، 
دارد  قدمت  سال   ۸۰۰ از  بیش  که 
خود  به  را  گردشگر  جذب  بیشترین 
به   ۱۳۱۰ سال  در  و  داده  اختصاص 
همچنین  است.  رسیده  ملی  ثبت 
مسجد جامع اشترجان و کبوترخانه ها 
گردشگران  پذیرای  سال  طول  در 
روزانه  نوروز  ایام  در  هستند.  زیادی 
جاذبه های  از  نفر  هزار   ۸ به  نزدیک 
گردشگری فالورجان بازدید می کنند.

بخش  در  کرد:  تصریح  کریمیان 
صنایع دستی نزدیک به ۵۰۰ هنرمند 
کار  رشته   ۳۰ در  که  داریم  فعال 
داریم  کارگاه   ۳۵ همچنین  می کنند. 
سرامیک،  سفال،  رشته های  در  که 
فعالیت  نگارگری  و  معرق  میناکاری، 
هر  در  شاخصی  هنرمندان  و  دارند 

کدام از این رشته ها فعال هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان 
فالورجان مطرح کرد؛

 کاربری کشاورزی
 زمین های فالورجان سدی

 دربرابرسرمایه گذاران
گردشگری

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی عملکرد بانک ها 
در اجرای تکالیف قانونی گفت: به گفته مدیران عامل بانک ها این حجم از 
تکالیف قدرت برنامه ریزی و مدیریت بانک ها را به شدت کاهش داده است. 
مهدی طغیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه امروز کمیسیون در 
خصوص بررسی آخرین وضعیت منابع و مصارف بانکهای دولتی و نیز اجرای 
تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط 

بانکهای مذکور با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: به موجب قوانین 
مختلف تسهیالت تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته شده که بار اصلی آن 
هم بانک ها دولتی و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی تحمل می کنند و البته 
این خصوص  بانک ها در  به منابع و مصارف  از طرفی  بار سنگینی است. 
توجه نشده و برای بخش عمده ای از منابع بانک ها به موجب این قوانین 

تصمیم گیری شده است.
وی افزود: به گفته مدیران عامل بانک ها این حجم از تکالیف قدرت برنامه 
بانک ها قدرت  ریزی و مدیریت بانک ها را به شدت کاهش داده و اساساً 

مانوری برای اینکه بتوانند مجموعه خود را همانند یک مجموعه سود آور اداره 
کنند، ندارند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در این جلسه مقرر شد، به موجب ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس 
بانک ها و سر جمع  منابع و مصارف  از وضعیت  شورای اسالمی گزارشی 
تسهیالت تکلیفی که به موجب قانون متوجه بانک ها شده و همچنین عملکرد 
آنها تدوین و به صحن ارائه شود. عملکرد بانک ها نیز از این جهت مورد بررسی 
قرار می گیرد که ممکن است تمامی بانک ها عملکرد مناسبی در اجرای قوانین 

نداشته باشند و از این رو مورد انتقاد مردم و نمایندگان نیز قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
درتشریح نشست کمیسیون اقتصادی:

بلوکه کردن بخشی از 
تسهیالت توسط بانک ها 

خالف شرع و قانون 
است

اینفوگرافیک

عوارض مواد مخدر بر بدن عوارض مواد مخدر بر بدن عوارض مواد مخدر بر بدن 
عوارض 

جسمانى مصرف مواد  
مخدر

در مورد عارضه هاى جسمى اعتیاد
 مى توان به آلودگى و آسیب پذیر 

کردن دندان ها، ملتهب ساختن مخاط 
دهان، نقصان ترشحات غدد بزاقى، 
ضعف قواى جسمانى و کاهش شدید 

وزن بدن و بیمارى هاى قلبى و 
عروقى اشاره کرد.

مهم ترین 
محــل تاثیــر مواد 

مخدر بر مغز اســت.  در مغز 
گیرنده هایى وجــود دارد که این 

مواد بر آن  ها اثر مــى  کنند.  اولین  
اثر بر گیرنده هاى مغز سبب تنظیم و 
کاهش احساس درد، کاهش فعالیت 
مرکز تنفس، یبوســت و اعتیاد 

مى شود. دومین اثرافزایش 
حجم ادرار مى  شود.

ض  ر ا عو
روانى مصرف مواد مخدر

بر هم خوردن تعادل روانى،  ضعف 
اراده، از بین رفتن احساس مسوولیت، 

ایجاد احساسات خصومت زا، بیقرارى، 
عصیانگرى، اضطراب دائم و احساس بى 
کفایتى و تنهایى، اختالل در خواب، بروز 

انواع بیمارى ها و اختالالت روانى از 
تهدیدهاى ناشى از مصرف مواد 

مخدر است.

نابسامانى 
خانوادگى، محدود 

شدن روابط خانوادگى، عدم 
تربیت صحیح فرزندان، خشونت 
در خانواده، افت سطح فرهنگ 
اجتماعى و اقتصادى خانواده، 
گسترش طالق و کاهش آمار 

ازدواج.

اینفوگرافیک/ سمیه عزیزیان

دادستان کاشان گفت: نیکوکاران این شهرستان در سومین برنامه 
سحاب رحمت ۶۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان 

غیر عمد و حمایت از خانواده مددجویان کمک کردند.
قانون  طبق  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  دهقانی،  روح اهلل 
جمهوری اسالمی ایران، فرد مجرم باید جزای عمل خود را ببیند، 
اما خانواده آنها مجرم نیست و باید در امنیت بوده و از آنها حمایت 

شود تا دچار مشکل نشوند.
وی افزود: شرایط جامع به گونه ای است که برخی افراد خواسته 
یا ناخواسته به دام جرم می افتند، اما بقیه شهروندان باید حامی 

خانواده ها باشند تا آنها دچار آسیب های اجتماعی نشوند.
دادستان کاشان تصریح کرد: نگاه جامعه به زندانی باید اصالح 
از  تعدادی  تنها  و  بالفطره در کاشان کم است  زیرا مجرم  شود، 

مددجویان ناخواسته دچار اشتباه شده اند که به جزای عمل خود 
می رسند، اما توقع از همه شهروندان به ویژه نیکوکاران این است 

که به یاری خانواده مددجویان همت کنند.
محمد  کنسرت  با  همراه  که  سوم  همایش  در  گفت:  دهقانی 
معتمدی برگزار شد، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای ساخت سوله در 
زندان کاشان تعهد شد تا فرصت اشتغال برای مددجویان فراهم 

شود.
دادستان کاشان افزود: نیکوکاران کاشان در این آیین ۲۳ میلیارد 
و ۷۶۰ میلیون ریال کمک نقدی داشتند که برای تکمیل نیروگاه 

خورشیدی هزینه خواهد شد.
وی تصریح کرد: نیروگاه های خورشیدی که ساخت آن در دومین 
همایش سحاب رحمت شروع شده بود ماهانه ۴۰۰ میلیون ریال 

و  مددجویان  خانواده  به  کمک  برای  که  داشت  خواهند  درآمد 
تحصیل فرزندان آنها صرف خواهد شد.

دادستان کاشان افزود: در سومین همایش سحاب رحمت، یکی از 
بانوان کاشان النگوی طال خود را هدیه کرد که قرار شد این النگو 
در مزایده ای به فروش رسیده و عایدی آن برای حمایت از اشتغال 

مددجویان هزینه شود.
دهقانی تصریح کرد: این همایش چشم اندازی داشت که بر اساس 
آن زیرساخت های اشتغال مددجویان فراهم شود تا هم جمعیت 
کیفری و هم زمینه ارتکاب جرم در خانواده زندانیان را کمتر کنیم.

به گزارش ایسنا، سومین همایش سحاب رحمت با هدف حمایت 
از اشتغال مددجویان زندان کاشان و خانواده آنها با اجرای کنسرت 

در کاشان برگزار شد.

کنسرت محمد معتمدی با هدف جمع آوری کمک های 
از  حمایت  و  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادی  برای  ملی 

خانواده های زندانیان در تاالر شهر کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پیش از اجرای این برنامه که 
و  هنرمندان  خیران،  مسئوالن،  از  جمعی  استقبال  با 
ورزشکاران کاشان در تاالر این شهر همراه بود معتمدی 
بزرگترین افتخار خود را شهروند این خطه بودن عنوان 

کرد.
رضا رویگری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون میهمان 

ویژه کنسرت گلریزان معتمدی بود.
خیران شرکت کننده در این برنامه که در قالب همایش 
سحاب رحمت برگزار شد ۲ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان 
وجه نقد و چهار میلیارد تومان برای ساخت مکانی به منظور 

اشتغال زندانیان کمک کردند.
محمد معتمدی متولد ۱۳۵۷ در شهر کاشان، فارغ التحصیل 
کارشناسی رشته کارگردانی از دانشکده صدا و سیما است، 
وی فراگیری آواز و همچنین ساز نِی را به صورت خودآموز 
از سنین نوجوانی آغاز کرد. از سال ۱۳۷۶ آغاز به فراگیری 
شیوه آواز سیدحسین طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش 
کرد. معتمدی همچنین به سبب عالقه ای که به مکتب 
آواز اصفهان داشت، همزمان به تمرین و الگوبرداری از 
آواز اساتیدی همچون تاج اصفهانی و ادیب خوانساری 
پرداخت و در این مسیر از راهنمایی اساتیدی همچون 

مرحوم حسین عمومی و علی اصغر شاه زیدی بهره برد.
معتمدی تاکنون با گروه های متعددی فعالیت داشته که 
از جمله آنها می توان به گروه خورشید )مجید درخشانی(، 

همنوازان شیدا )مرحوم محمدرضا لطفی(، ارکستر ملی 
ایران )فرهاد فخرالدینی(، هم آوایان )حسین علیزاده( و 
گروه ادیب )که خود وی پایه گذار آن است( اشاره کرد. 
معتمدی سال ۲۰۱۳ میالدی از سوی رادیو دولتی فرانسه 
جایزه  و  شده  انتخاب  سال  برگزیده  خواننده  عنوان  به 

فرانس موزیک ۲۰۱۳ را دریافت کرد.
روایت آوازین در اپراهای مولوی، حافظ، عاشورا، سعدی و 
خیام از جمله مهمترین آثار معتمدی است. وی در اپراهای 
مولوی، حافظ، سعدی و خیام، روایت آوازین شخصیت 

اصلی داستان و نقش اول را برعهده داشته است.
وطنم ایران )مرحوم محمدرضا لطفی و همنوازان شیدا - 
۱۳۸۷(، بودن و سرودن )مجید درخشانی و گروه خورشید 
جهان آبادی،  سینا  معتمدی،  )محمد  صوفی   ،)۱۳۸۵  -
قزوینی  عارف  یادواره   ،)۱۳۸۶- رضایی نیا  حسین 
)محمدرضا لطفی و همنوازان شیدا – ۱۳۸۸(، بدرود با 
)پویا  گاهی  سه  گاهی   ،)۱۳۹۰- قمصری  )علی  بدرود 
سرایی- ۱۳۹۱(، سراسر مه )آرش کامور و گروه سروشان 
-۱۳۹۲( و مناجات )بدون ساز و فقط به صورت آواز در 
دستگاه های موسیقی ایرانی، مناجات خوانی به مناسبت ماه 

رمضان-۱۳۹۷( از جمله آثار معتمدی است.
موزیک ویدئوی فیلم بدون قرار قبلی با ترانه ای از سیدتقی 
سیدی، آهنگسازی مسعود سخاوت دوست، قطعه موسیقی 
پروا تیتراژ سریال وضعیت زرد، با شعری از محمدمهدی 
سیار، آهنگسازی حبیب خزایی فر از دیگر آثار این هنرمند 
است. همچنین موزیک ویدئوی کویر با شعر، آهنگ و آواز 

معتمدی و تنظیم افشین عزیزی منتشر شده است.

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: تمامی تفرجگاه های 
روستای  گردشگری  بیشه  ازجمله  دهاقان  شهرستان 
دزج و چشمه علی همگین در روزهای پایانی هفته جاری 

تعطیل است.
علی جمشیدیان فرماندار شهرستان دهاقان در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در دهاقان با اشاره به پیش بینی های 
هواشناسی در خصوص بارندگی پایان هفته در استان و 
احتمال وقوع سیالب اظهار داشت: با توجه به خسارات 
سیالب در استان فارس، ضرورت داشت اقدامات الزم در 
جهت پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات انجام شود.

وی در همین راستا ادامه داد: با توجه به حضور عشایر 
برای  الزم  هشدارهای  شهرستان،  مناطق  بعضی  در 
خانوارهای عشایری که در مسیل ها استقرار دارند، داده 
شد تا نسبت به تغییر مکان و اسکان در مناطق امن 

اقدام کنند.
جمشیدیان بیان کرد: با توجه به فرارسیدن موعد برداشت 
بعضی محصوالت کشاورزی، مقرر شد کشاورزان هرچه 
سریع تر نسبت به برداشت فوری محصوالت خود اقدام 

کنند.
تمامی  آماده باش  از  دهاقان  شهرستان  فرماندار 
دستگاه های عضو مدیریت بحران و خدمات رسان و لغو 
مرخصی کارکنان این دستگاه ها خبر داد و گفت: تمامی 
امکانات بخش دولتی و خصوصی به منظور آمادگی هرچه 
بیشتر در برابر سیالب و خسارات احتمالی بسیج خواهد 

شد.
وی گفت: به دستگاه های مربوطه تکلیف شد نسبت به 
بررسی و بازگشایی مسیل ها و پل ها در سطح شهر و 

روستاها اقدام فوری داشته باشند.

مدیـر آمـوزش و پرورش شاهین شـهر گفت طـرح تعمیق و تثبیت 
یادگیـری و جبـران اُفـت تحصیلـی در شهرسـتان شاهین شـهر 

می شـود. برگزار 
در  شاهین شـهر  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر  اکبرپـور،  علیرضـا 
گفت وگـو بـا پانا گفت: »طـرح تعمیق و تثبیت یادگیـری و جبران 
اُفت تحصیلی در تابسـتان ۱۴۰۱ در شـاهین شـهر اجرا می شود.«

وی افـزود: »تمـام تمریـن و تکرارهـا بایـد در کالس درس بـه 
صـورت هدفمنـد برگزار شـود. همچنین بـرای به نتیجه رسـیدن، 
بایـد آموزش هـا معطـوف بـه مشـکالت یادگیـری دانـش آموزان 

باشـد، بنابرایـن سـنجش اولیـه از مطالـب انجام شـده اسـت.«

دادستان کاشان خبر داد:

کمک ۶۳ میلیارد ریالی نیکوکاران کاشان در سومین همایش سحاب رحمت

کنسرت گلریزان محمد معتمدی در کاشان برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش شاهین شهر خبر داد:

 اجرای طرح تعمیق و تثبیت
 یادگیری و جبران اُفت تحصیلی

در شهرستان شاهین شهر

فرماندار شهرستان دهاقان بیان کرد:

تعطیلی تمام تفرجگاه های دهاقان در آخر هفته

رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اردسـتان گفـت: بـا توجـه به 
درخواسـت های مـردم، حجـم تـردد و سـرعتی کـه پیمانـکار این پـروژه دارد 

انتظـار داریـم ایـن محـور در مـاه جـاری زیر بـار ترافیـک برود.
ابوالفضـل کوهـی در گفت وگو با ایسـنا، اظهار کـرد: اداره راهـداری و حمل و 
نقـل جاده ای شهرسـتان اردسـتان در راسـتای ایمنـی عبور و مـرور در محور 
اصفهـان بـه اردسـتان اقدام به نصـب ۹۱۰ عدد نیوجرسـی ۴ متـری در رفوژ 
میانـی ایـن محـور کرده و حـدود ۶۰۰ عدد دیگر نیاز اسـت که در دسـتور کار 

این اداره قـرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه روکـش آسـفالت دوم محـور ترانزیت اردسـتان به کاشـان، 
افـزود: عملیـات روکـش آسـفالت دوم ایـن محـور از حدفاصـل پلیـس راه به 
سـمت خروجی اردسـتان به میـزان ۱۲ کیلومتـر انجام شـده و در حال حاضر 
ایـن عملیـات از دو راهـی اصفهـان بـه سـمت نائین در حـال انجام اسـت. با 
توجـه بـه ضخامـت آسـفالتی کـه در این محـور انجام می شـود هـر کیلومتر 
آسـفالت در ایـن محور حدود یک میلیـارد و صد میلیون تومان برای سـازمان 

راهـداری هزینه دارد.
رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اردسـتان، تصریـح کـرد: بـا 
پیگیری هـای انجـام شـده فـاز یـک روشـنایی محـور کمربنـدی اردسـتان 
بـا هزینـه بالـغ بـر ۲۰ میلیـارد ریـال بـه اتمـام رسـید و فـاز دوم ایـن محور 

حدفاصـل پمپ بنزین کمربندی تا خروجی شـهر به سـمت جنـوب حدود ۷۰ 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد که تا کمتـر از یک ماه دیگر تکمیل می شـود. 
همچنیـن فـاز سـوم ایـن پـروژه از زیرگـذر شـهر زواره به سـمت پلیـس راه 

اردسـتان در دسـت اقدام و بررسـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پیشـرفت ۹۰ درصـدی روکـش آسـفالت بانـد دوم محـور 
اردسـتان بـه زواره، گفـت: بـا توجـه به درخواسـت های مـردم، حجم تـردد و 
سـرعتی کـه پیمانـکار این پـروژه دارد انتظـار داریم ایـن محور در مـاه جاری 

زیر بـار ترافیـک برود.
کوهـی در خصـوص گالیه مردم درباره وضعیت آسـفالت برخـی از محورهای 
شهرسـتان، خاطرنشـان کـرد: مطالبـه مـردم بـر حق اسـت، ولی بایـد توجه 
داشـت کـه وسـعت جغرافیایی اردسـتان وسـیع اسـت و طبیعتاً تعـداد جاده ها 
و خرابـی آنهـا نیـز زیـاد اسـت. در چنـد سـال گذشـته اقدامـات خوبـی برای 
روکـش آسـفالت محورهـای مختلـف انجـام شـده، ولـی بـا توجه بـه حجم 

خرابـی جاده هـا هنـوز نتوانسـته رضایت مردم را داشـته باشـد.
رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اردسـتان، افزایـش هزینه های 
آسـفالت را یکـی از دالیل وضعیـت خرابی جاده ها عنوان کـرد و گفت: میزان 
خرابـی جاده هـای اردسـتان زیـاد و اعتبـار برای بهسـازی آن اندک اسـت که 

بایـد بـا صبـوری و در عین حال پیگیـری اعتبـار الزم را دریافت کنیم.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان:

باند دوم محور اردستان-زواره به زودی زیر باِر ترافیک می رود
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A high-ranking trade delega-
tion from Germany has visited 
Iran to hold talks with govern-
ment officials and business 
executives and to explore op-
portunities for cooperation.
The delegation, led by Chair-
man of the Board of the Ger-
man Federal Association for 
Economic Development and 
Foreign Trade (BWA) Michael 
Schumann, met with Head 
of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organiza-
tion (ISIPO) Ali Rasoulian on 
Monday and discussed co-
operation between the small 
and medium-sized enterprises 
(SMEs) of the two countries.
In this meeting, Schumann 
voiced his organization’s read-

iness to promote and facilitate 
economic relations with Iran, 
especially in the field of small 
and medium-sized business-
es, saying that BWA will take 
all the necessary measures to 
support German SMEs invest-
ment in Iran’s industrial parks.
Emphasizing the necessity 
of connecting the SMEs of 
Iran and Germany to promote 
economic relations between 
the two countries, Rasoulian 
for his part, said that the es-
tablishment of a technology 
exchange center between 
German and Iranian compa-
nies can also be very fruitful 
in order to promote economic 
cooperation.
He expressed hope for the 

expansion of trade exchanges 
between the two countries, 
adding: “Many production 
units in Iran need technolog-
ical development and up-to-
date machinery, and German 
companies can cooperate with 
us in this field.”
PGPIC welcomes co-op with 
German companies
On the same day, the German 
delegates paid a visit to the 
office of Iran’s largest petro-
chemical company Persian 
Gulf Petrochemical Industries 
Company (PGPIC) in Tehran 
and held talks with PGPIC’s 
senior officials including the 
company’s Managing Director 
Abdolali Ali-Asgari.
In this meeting, Ali-Asgari 

briefed the German officials 
about the PGPIC, saying: 
“As the second largest pet-
rochemical company in West 
Asia, PGPIC currently has 20 
projects worth $15 billion un-
derway across Iran.”
He further noted that Iran 
expects German suppliers to 
fulfill their obligations regard-
ing the delivery of machinery 
and equipment to the Iranian 
petrochemical plants based 
on deals signed before the im-
position of the U.S. sanctions 
in 2018.
“Those companies should 
know that if they do not deliv-
er the equipment, it will even-
tually harm them because we 
will achieve the knowledge for 

domestic production of those 
machineries,” the official said.
Schumann in his turn said 
that exploring investment and 
technology transfer in the Ira-
nian petrochemical sector has 
been among the main goals of 
the German delegation’s visit 
to Iran.
Iran welcomes exchanging 
trade delegations with Ger-
many
The German delegation also 
attended a meeting with Head 
of Iran Trade Promotion Or-
ganization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak on Monday, in which 
the official expressed willing-
ness for exchanging trade del-
egations and to organize B2B 
meetings between the compa-
ny representatives of the two 
sides.
The meeting was also attend-
ed by Iran’s Ambassador to 
Germany Mahmoud Farazan-
deh.
Speaking at this gathering, 
Peyman-Pak noted that the 
countries must separate busi-
ness from political issues, 
saying: “The experience of co-
operation with other countries 
shows that business relations 
can be expanded regardless of 
the political points of view.”
The German side also con-
firmed these remarks and 
stated that the expansion of 
political relations will lead to 
the closeness of interests and 
finally the closeness of people 
to each other and will lead to 
positive results.

Germany seeking investment in Iran’s industrial sector

Nasrallah: No Israeli 
Target Beyond Range 
of Hezbollah Mis-
siles

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah says the 
resistance movement’s precision 
missiles can hit any Israeli target 
at sea or on land.
Nasrallah issued the warning on 
the 40th anniversary of the foun-
dation of Hezbollah, coinciding 
with the occupying regime of Is-
rael’s work at maritime oil and gas 
fields, including Karish, off Leba-
non’s coast.

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

Foreign Policy: U.S. 
‘a Mess’, Arabs Don’t 
Trust It

U.S. President Joe Biden’s trip to 
the Middle East ended not with a 
bang but a whimper, leading news 
publication Foreign Affairs said.
The rewards for his fist bump 
with Saudi Crown Prince Muham-
mad bin Salman, known as MBS, 
proved paltry, the magazine said.

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

No one gets smarter 
by talking

In the latest sign that Washington 
is still not ready to make the nec-
essary political decisions required 
to conclude nuclear talks, a U.S. 
official accused Iran of being un-
willing to return to the 2015 nucle-
ar deal. 
U.S. State Department spokesman 
Ned Price said recently, “The Unit-
ed States and our partners within 
the P5+1 are committed to the 
course of a mutual return to com-
pliance with the JCPOA, but the 
key adjective there is ‘mutual.’ To 
date, we have not seen any indica-
tion that Iran is ready or willing at 
this stage to return to the JCPOA.”

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

Germany seeking 
investment in Iran’s 
industrial sector

A high-ranking trade delegation 
from Germany has visited Iran 
to hold talks with government 
officials and business executives 
and to explore opportunities for 
cooperation. The delegation, led 
by Chairman of the Board of the 
German Federal Association for 
Economic Development and For-
eign Trade (BWA) Michael Schu-
mann, met with Head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks 
Organization (ISIPO) Ali Rasoulian 
on Monday and discussed coop-
eration between the small and me-
dium-sized enterprises (SMEs) of 
the two countries.

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

“No Israeli target, 
land or sea, beyond 
Hezbollah missiles”
The Secretary-General of Leb-
anon’s Hezbollah says the re-
sistance movement’s precision 
missiles can strike targets across 
all of Israeli occupied Palestinian 
land and sea warning the regime 
that its demise is near.

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

Two Iranian athletes 
banned for doping
Deaf sprinter Hashem Yadegari 
and kurash wrestler Saba Karama-
li have tested positive for banned 
substances.
Yadegari tested positive for an-
abolic steroid Mesterolone and 
Stanozolol.
He will be ineligible for competi-
tion for four years from May 22, 
2022 to May 20, 2026.
Karamali also tested positive for 
using the prohibited substance 
spironolactone.
She will be ineligible for three 
months from May 31, 2022 to 
Aug. 31, 2022.

More oil revenue 
despite US sanc-
tions

The announcement of the 
significant increase in Iran’s 
revenues from the sale of oil 
proves yet again the coun-
try’s potentials to success-
fully deal with the maximum 
pressure policy of the US.
On Tuesday, Seyyed Ehsan 
Khandouzi, the economic 
spokesman of the incum-
bent administration, said that 
the country’s revenues from 
the export of crude oil and 
condensates in the first four 
months of the current Irani-
an year has grown by 580% 
compared to the same period 
last year.

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

Raeisi: West re-
sponsible for 
hurdle in nuclear 
talks

Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi blamed the 
United States and E3 group 
of France, Britain and Ger-
many for issuing an anti-Teh-
ran resolution through the 
International Atomic Energy 
Agency (IAEA) amid the talks 
on the revival of a 2015 nu-
clear, saying they caused a 
crisis in the negotiations.
Raeisi made the remarks 
on Tuesday morning in an 
address to a gathering of 
the country’s Friday prayer 
leaders, Mehr News Agency 
reported.

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

Iran urges U.S. to 
prove ‘good faith’, 
abandon blame 
game

Iran called on the United 
States to abandon its blame 
game over the revival of the 
2015 nuclear accord, assert-
ing that Tehran remains a 
member of the deal, unlike 
Washington which unilateral-
ly withdrew from it four years 
ago.
In a tweet on Tuesday, the 
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Nasser Kanaani 
said the United States is the 
party that needs to prove its 
“good faith” in the ongoing 
talks aimed at the restoration 
of the landmark deal, formal-
ly known as the Joint Com-
prehensive Plan of Action 
(JCPOA), and lifting of sanc-
tions, according to Press TV.

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

Iran’s Oil Reve-
nues Up 580%

Iran’s income from oil and 
condensates exports is 
580% higher in the first four 
months of the Iranian year 
(March 21 to July 21) com-
pared with the same period a 
year ago, the Iranian econo-
my minister said on Tuesday.
“Due to the increase in oil ex-
ports and our new budget’s 
currency conversion rate, we 
saw a 580% increase in the 
treasury’s income from the 
export of oil and condensate 
in the first four months of 
this year,” Economy Minister 
Ehsan Khandouzi told a news 
conference.
Oil prices have nearly dou-
bled from a year ago because 
of the war in Ukraine and the 
global post-pandemic eco-
nomic recovery.

In a meeting of D-8 Chambers of Com-
merce and Industry (D-8 CCI) in Bang-
ladesh’s capital Dhaka on Tuesday, 
Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) Gholam-Hossein Shafeie 
emphasized the need for the members 
of the organization to strengthen pres-
ence and influence in global markets 
through positive interaction with each 
other and with the world.
“The only way to activate the cham-
bers of commerce and the private sec-
tors of the D-8 member countries is to 
strengthen the supply chain through 
promoting joint investment, joint pro-
duction, and bilateral and multilateral 
cooperation among the members of 
the organization and with other coun-
tries,” Shafeie said in his speech at the 
meeting.
As reported by the ICCIMA portal, 
Shafeie announced the readiness and 
willingness of Iran’s private sector to 
play an intermediatory role among the 
D-8 member states and emphasized: 
“Having extensive oil and gas reserves 

and mineral resources and being locat-
ed at the east-west, north-south tran-
sit crossroads, Iran is ready to play a 
significant role in connecting the D-8 
members and in this regard welcomes 
investment in different sectors.”
He further mentioned the capacities 
and potentials of the D-8 nations, say-
ing: “D-8 Organization for Economic 
Cooperation benefits from irreplace-
able capacities in various economic, 

geographical, and cultural sectors in 
addition to great human resources, 
but these capacities will not be activat-
ed without serious cooperation among 
the members.”
This organization is established on 
solid and reliable foundations, he said, 
adding that the members of this or-
ganization have a population of more 
than one billion and a gross domes-
tic product of more than four trillion 

dollars, which, considering the good 
relations between the members, can 
become a great power in the global 
economy.
The ICCIMA head also invited the 
heads of the D-8 chambers of com-
merce to visit Iran along with trade 
delegations to get familiar with the 
economic capacities of the Islamic 
Republic and to explore avenues of 
mutual cooperation.
Established in 1997, D-8, also known 
as Developing-8, is an organization 
for development cooperation among a 
group of developing countries includ-
ing Iran, Bangladesh, Egypt, Indone-
sia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and 
Turkey.
The objectives of the D-8 Organiza-
tion for Economic Cooperation are 
to improve member states’ position 
in the global economy, diversify and 
create new opportunities in trade 
relations, enhance participation in 
decision-making at the internation-
al level, and improve standards of 
living.

Iran calls on D-8 members to expand trade ties with world

As announced by a provincial official, 23 idle 
production units were revived in the industrial 
parks and zones of Qazvin province in the first 
three months of the current Iranian calendar year 
(March 21-June 21).
Reza Saffari, the managing director of the prov-
ince’s Industrial Parks Company, said these units 
returning to the production cycle have created jobs 
for over 400 persons.
As announced recently by the head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks Organization 
(ISIPO), 211 idle industrial units have been revived 
in the country’s industrial parks and zones in 100 
days since the beginning of current Iranian calen-
dar year (March 21).
“We have planned to revive 1,600 idle units in the 
present year, which is predicted to create jobs for 
28,800 persons”, Ali Rasoulian stated.
“The mentioned 211 units returning to the produc-
tion cycle, our target for this year has been materi-
alized by 13 percent”, he stated.
By reviving these units, jobs have been created for 
4,481 persons, which shows that the job creation 

target has been martialized by 16 percent, the of-
ficial added.
Rasoulian has previously announced that 2,067 
idle industrial units were revived in the country’s 
industrial parks and zones during the previous Ira-
nian calendar year 1400 (ended on March 20).
According to the ISIPO head, with the reviving of 
the mentioned units job opportunities were creat-
ed for over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to revive 2,000 
stagnant units inside and outside industrial parks 
and zones in the previous year and by the end of 
the year 2,067 idle units returned to the production 
cycle, which provided employment for more than 
39,000 people,” Rasoulian said.
The official noted that 1,433 small workshop units 
were also established in the mentioned year most 
of which were production and knowledge-based 
units with high technology.
The necessary licenses were also obtained for 
establishing 26 new industrial parks and zones 
across the country in the previous year, he added.
In late February, the official said that 900 consult-

ants from the private sector and knowledge-based 
companies were selected in the form of industry 
clinics across the country to recognize the weak-
nesses of industrial units with the aim of reactivat-
ing stagnant units or units that are operating below 
capacity.
He stressed that reviving idle production units is 
the main approach that the government is current-
ly following in the industry sector.
The government is seriously pursuing its pro-
grams to resolve production units’ problems in 
collaboration with the private sector; Very good 
planning has been done in this regard, Rasoulian 
said.
He mentioned providing infrastructure and sup-
porting small businesses and enterprises as two 
major programs of the Ministry of Industry, Mining 
and Trade in relation to industrial parks and said 
that 2,023 projects related to providing infrastruc-
ture for industrial parks, including water, electrici-
ty, and gas supply, with 60 trillion rials (about $215 
million) of credit is underway in different parts of 
the country.

23 idle industrial units revived in Qazvin province in Q1
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 968 
points to 1.438 million on Tuesday.
As reported, over 4.391 billion se-
curities worth 27.907 trillion rials 
($100 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index fell 2,365 

points, but the second market’s in-
dex dropped 3,044 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX drops 
968 points on 
Tuesday

IPL 2022/23: Teh-
ran derby head-
lines Matchweek 
1 2

Tehran derby between Esteg-
hlal and Persepolis football 
teams will be held on Match-
week 12 of Iran Professional 
League (IPL).
The draw ceremony for the 
2022/23 season was held on 
Monday in Tehran’s Evin Hotel.
Defending champions Esteg-
hlal will host Persepolis on 
Matchweek 12 but the exact 
time of the match has not been 
revealed.
The 2022/23 season will kick 
off on Aug. 22.
A total of 16 teams will partici-
pate at the new season.
Malavan and Mes Kerman will 
participate in the edition as 
the newcomers after securing 
promotion to the league last 
season.
Padideh and Fajr Sepasi were 
also relegated from the IPL to 
the First Division.
Iran Professional League is 
the highest division of pro-
fessional football in the west 
Asian country. It is the top-lev-
el football league in Iran since 
its foundation in 2001.
Since 2013, the league com-
prises 16 teams. The winners 
of IPL and Hazfi Cup automati-
cally qualify for the AFC Cham-
pions League group stages. 
The runners-up and the third-
place teams should participate 
at the AFC Champions League 
Play-off round.
Persepolis are the most suc-
cessful club with seven titles 
in IPL and 14 in total.
Matchweek 1 Fixture:
*Foolad – Sanat Naft
*Naft Masjed Soleyman – Mes 
Kerman
*Aluminum – Havadar
*Esteghlal – Sepahan
*Nassaji – Mes Rafsanjan
*Gol Gohar – Tractor
*Zob Ahan – Persepolis
*Paykan – Malava

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

Iranian juniors win 
medals at 2022 
Asian Youth and 
Junior Champion-
ships

Iranian weightlifters Ali Esfan-
diari and Mohammadmasoud 
Mamivand claimed medals in 
the 2022 Asian Youth and Jun-
ior Championships.
Esfandiari claimed a gold 
medal in the +109kg by lifting 
386kg in total. He lifted 175kg 
in snatch and 211kg in clean 
and jerk.
The silver medal went to Uz-
bekistan’s Mirzabaev Mirkhosil 
(176-206-382) and Korean 
Jiyong Nam took the bronze 
medal with (159-212-371).
Mamivand also claimed a sil-
ver medal in the 109kg weight 
class with (161-203-364).
ALI Ammar Rubaiawi from 
Iraq claimed the gold with 
(171-202-373) and the bronze 
medal was won by Uzbeki-
stan’s Abdurashitov Nurbol 
with (145-171-316).
The competition was held in 
Tashkent, Uzbekistan from 
July 15 to 25.

 Loading and unloading of goods in 
the ports of Iran increased six percent 
in the first four months of the present 
Iranian calendar year (March 21-July 
22), as compared to the same period 
of time in the past year, the coun-
try’s Ports and Maritime Organization 
(PMO) announced.
As the PMO reported, 69,389,799 
tons of commodities were loaded and 
unloaded in the ports during the four-
month period.
The four-month loading and unloading 
of oil products stood at 34,511,417 
tons, with nine percent growth, and 
that of the non-oil goods stood at 
34,878,382 tons, with three percent 
rise year on year.
As previously announced by the PMO, 
Loading and unloading of goods in the 
ports of country increased seven per-
cent in the first quarter of the current 
Iranian year (March 21-June 21), as 
compared to the same period of time 
in the past year.
The PMO reported that 51,661,306 
tons of commodities were loaded and 
unloaded in the ports during the three-
month period.
Based on the data previously released 
by Transport and Urban Development 
Ministry, loading and unloading of 
goods in the ports of Iran rose 17 per-
cent during the previous Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
as compared to the preceding year.
The ministry’s data show that loading 
and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 152.91 million tons 
in the previous Iranian calendar year, 
while the figure stood at 130.69 mil-
lion tons in the preceding year.

During the said year, loading and un-
loading operations in the container 
sector reached 2.1 million TEUs with 
a weight of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than the 1.85 
million TEUs in the Iranian calendar 
year 1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sec-
tor, while in the liquid bulk sector the 
figure increased by 12.6 percent, in 
the general cargo sector rose by 13.1 
percent, and in the oil sector grew by 
22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition, to 
facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that Iran’s Ports 
and Maritime Organization has defined 
a high number of projects to develop 
and improve the country’s ports, as 
the country aims to double the capaci-
ty of its ports in a course of five years.
According to the PMO, the capacity of 
the country’s ports has increased from 
180 million tons in the Iranian calen-
dar year 1392 (ended in March 2014) 
to 250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

Loading, unloading of goods 
in ports up 6% in 4 months on year

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 1,894,368 tons of 
commodities worth $413 million were 
traded at Iran Mercantile Exchange 
(IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange traded on its metals 
and minerals trading floor 1.685 million 
tons of commodities valued at almost 
$260 million
On this floor the IME sold 874,842 tons 
of cement, 531,000 tons of iron ore, 
200,460 tons of steel, 63,500 tons of 
sponge iron, 710 tons of zinc, 12,650 
tons of aluminum, 4,100 tons of cop-
per, 30 tons of precious metals con-
centrate, 1,000 tons of coke and 6 kg 
of gold bars.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
203,116 tons of commodities worth 
more than $148 million.
Commodities traded on this floor in-
cluded 74,818 tons of polymeric prod-
ucts, 4,200 tons of vacuum bottom, 
32,000 tons of lube cut, 34,191 tons 
of chemicals, 110 tons of sulfur, 2,953 
tons of base oil and 54,360 tons of bi-
tumen.
The IME also traded within the same 

week 6,034 tons of commodities on its 
side market.
As previously reported, 8.849 million 
tons of commodities worth more than 
$2.2 billion were traded at the IME dur-
ing the past Iranian calendar month 
Khordad (ended on July 22), the third 
month of Iranian calendar year.
The exchange saw on both domestic 
and export pits of its oil and petrochem-
ical trading floor, trade of 1.121 million 
tons of commodities valued at more 
than $784 million.
The IME’s customers purchased on this 
floor 201,350 tons of vacuum bottom, 
275,059 tons of bitumen, 316,753 tons 
of polymeric products, 148,500 tons of 
lube cut, 161,706 tons of chemicals, 
4,605 tons of sulfur, 13,456 tons of oil, 
110 tons of argon, 1,000 tons of slops 
wax and 755 tons of insulation.
Furthermore, the exchange traded on its 
metals and minerals trading floor 7.696 
million tons of commodities worth 
more than $1.4 billion.
Items traded on this floor included 
4,352,000 tons of cement, 1,428,000 
tons of steel, 1,551,000 tons of iron ore, 
273,500 tons of sponge iron, 36,225 
tons of aluminum, 41,400 tons of zinc, 
20,910 tons of copper, 510 tons of mo-
lybdenum concentrate, 1,000 tons of 

coke, 60 tons of lead, 60 tons of pre-
cious metals concentrate and 57 kg of 
gold bars.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 31,660 tons 
commodities.
The value of trades at Iran Mercantile 
Exchange rose 102 percent, and the 
volume of trades at the exchange in-
creased 128 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), which was the highest level of 
growth in the history of the exchange 
since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of different 
products, 10 major records in total val-
ue and physical market trades were reg-
istered. In a way that besides the total 
value of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume, and 
value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil prod-
ucts trades and the volume and value of 
side market trades all hit records.
IME is one of the four major stock mar-
kets of Iran, the other three markets are 
Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran 
Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth $413m traded at IME in a week

9 Impressive Health Benefits 
of Onions

By: PARISA JAMADI

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

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

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

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

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

fiber that are broken down by benefi-
cial gut bacteria.
Gut bacteria feed on prebiotics and 
create short-chain fatty acids — in-
cluding acetate, propionate and bu-
tyrate.
Research has shown that these short-
chain fatty acids strengthen gut health, 
boost immunity, reduce inflammation 
and enhance digestion (35, 36).
9. Easy to Add to Your Diet
They give flavor to savory dishes and 
can be enjoyed either raw or cooked.
Not to mention, they can boost your 
intake of fiber, vitamins and minerals.
The Bottom Line
The health benefits related to onions 
are quite impressive.
These nutrient-packed vegetables 
contain powerful compounds that may 
decrease your risk of heart disease 
and certain cancers.
Onions have antibacterial properties 
and promote digestive health, which 
may improve immune function.
Adding more onions to your diet is an 
easy way to benefit your overall health.
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 یلدا توکلی  مشکل ۵۰ ساله و گره 
کور زمین های علی آباد کلنگان حل 
شد، گره های کور و پیچیده شهر یکی 
پس از دیگری باز می شود و مالکان 
این زمین ها از امروز می توانند پیگیر 

وضعیت پالک های خود باشند.
وحید مهدویـان معاون شهرسـازی 
و معمـاری شـهردار اصفهـان در 
ایـن را بـه خبرنـگار مـا گفـت: بـا 
پیگیری هـای مـداوم ایـن معاونت، 
خوشـبختانه موفـق شـدیم یکی از 
پیچیده تریـن گره هـای کـور شـهر 
اصفهـان را باز کنیـم، زمین های فاز 
یک علی آبـاد کلنگان که مسـاحت 
آن حـدود ۷۰ هکتـار می باشـد در 
منطقـه ۱۲ شـهری و محـدوده 
شـمال شـهرک نگیـن، انتهـای 
خیابان رباط سـوم واقع شـده اسـت 
کـه در سـال ۱۳۴۹ توسـط ارتـش 
جمهـوری اسـالمی ایـران تفکیک 
شـده و به نظامیـان واگذار می شـود 
و در سـال ۱۳۵۰ اسـناد مالکیت این 
پالک هـا صـادر و تحویـل مالـکان 
شـده اسـت، که به دالیـل مختلف 
از جملـه قرارگیـری ایـن زمین هـا 
مشـکالت  محـدوده،  از  خـارج 
فراوانـی بـرای مالـکان بوجـود آمد 
و به یـک گره کـور در شـهر، تبدیل 
شـد. مهدویـان بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه شـورای عالـی شهرسـازی و 
معماری در سـال ۱۳۹۰ درخواسـت 

شـهرداری اصفهـان مبنـی بـر در 
محـدوده قـرار گرفتـن زمین هـای 
علی آباد کلنـگان را تصویـب نکرد، 
گفـت: پیگیـری و نامـه نگاری هـا 
اصفهـان  شـهرداری  توسـط 
همچنـان تـا سـال ۱۳۹۷ ادامـه 
می یابـد تـا سـرانجام طـی ابالغی 
از سـوی وزارت راه و شهرسـازی به 
اسـتانداری اصفهـان ایـن زمین هـا 
در محـدوده شـهری قـرار می گیرد 
و در پـی آن شـهرداری اصفهـان 
طرح های تفکیکی الزم که توسـط 
ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران 
تهیـه شـده اسـت را ارائـه می کنـد 
که متاسـفانه به دالیل نامشخص و 
برخالف مطالبات مـردم پرونده این 
زمین ها مجـدداً از سـال ۱۳۹۸ راکد 
می شـود. وی بـا اشـاره بـه ایـن که 
در سال ۱۴۰۰ معاونت شهرسازی و 
معماری شـهرداری اصفهان مجدداً 
پرونـده را بـه جریـان انداخته اسـت 
گفت: ما بـا آگاهی که از مشـکالت 
مـردم منطقـه و مالـکان زمین های 
علـی آبـاد کلنـگان داشـتیم بنـا بر 
تاکیـد شـهردار محتـرم اصفهـان و 
شـورای اسـالمی شـهر با به جریان 
انداختـن مجـدد ایـن پرونـده بـه 
دنبـال حـل مشـکالت مـردم و باز 
شـدن این گره کـور شـهر اقدامات 
الزم را انجـام دادیـم کـه بـه لطـف 
الهی در سـفر رئیس جمهور محترم 
بـه اصفهـان در جلسـه ای کـه بـا 

حضـور مدیـر کل محترم بازرسـی، 
نظـارت و ارزیابـی عملکـرد مرکـز 
ارتباطات مردمی ریاسـت جمهوری 
و مدیـران ارشـد اسـتان برگزار شـد 
موضـوع مطـرح شـد و مسـتندات 
توسـط این معاونـت به سـمع و نظر 
حاضریـن رسـید کـه خوشـبختانه 
باعث شـد در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ 
طـی نامـه شـماره ۳۲۰/۴۶۸۳۸ 
مدیـرکل محتـرم دفتـر نظـارت بر 
طرح هـای توسـعه و عمـران وزارت 
راه و شهرسـازی، الحـاق زمین های 
علی آباد کلنـگان به شـهر اصفهان 
و طرح تفکیکـی آن تصویب نهایی 
شـود و ایـن مصوبـه هـم اکنـون 

توسـط اسـتاندار محتـرم اصفهـان 
بـه شـهرداری اصفهان ابالغ شـده 
است. معاون شهرسـازی و معماری 
شـهردار اصفهـان حل این مشـکل 
و گـره کور ۵۰ سـاله را به نفـع مردم 
دانست و گفت: شـهرداری اصفهان 
بـا اقداماتـی نظیـر مستندسـازی، 
انجـام مکاتبـات بـا دسـتگاه های 
ذیربـط در چارچـوب اجـرای قوانین 
و مقـررات و همچنیـن برگـزاری 
جلسـات فنی و توجیهی متعدد، اخذ 
مصوبـه شـورای عالی شهرسـازی 
و معمـاری بـر روی نقشـه تفکیکی 
زمین هـای علـی آبـاد کلنـگان، 
پیگیـری تـا حصـول نتیجـه و اخذ 

ابالغ مصوبه از اسـتانداری اصفهان 
و ... یکـی از گره هـای کـور شـهر با 
نیم قـرن سـابقه را باز کـرد و اکنون 
با درایت و حمایت مدیریت شـهری 
مالـکان ایـن زمین هـا می تواننـد 
بـرای اخـذ پروانـه سـاختمان و 
سـاخت خانـه در زمین هـای خـود 
اقـدام کننـد، گفتنـی اسـت در 
طـرح تفکیکـی نهایی سـرانه های 
فضـای سـبز، آموزشـی، فرهنگی، 
بهداشـتی، ورزشـی و ... دیده شـده 
اسـت و بـرای شـهروندانی کـه در 
آینـده در ایـن زمین هـا سـاکن 
می شـوند زندگـی خـوب و آرامـی 

آرزو می کنیـم.
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عملیات اجرایـی طرح جهاد آبرسـانی به منظور آبرسـانی پایدار به 
۸۷ روستا در سـه شهرسـتان اسـتان اصفهان با همکاری قرارگاه 

سـازندگی امام حسـن مجتبی )ع( در حال اجرا اسـت.
در نخسـتین مرحلـه از اجرای ایـن طرح کـه در قالب طـرح جهاد 
آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشـور در حال اجرا اسـت، ۸۷ روستا 
در شهرسـتان های نائین، فریدونشـهر و سمیرم از آبرسـانی پایدار 

بهـره مند می شـوند.
در شهرسـتان نایین و در مرحله نخسـت اجرای این طـرح، ۳۰۰۰ 
نفر در ۵۴ روسـتا از آبرسـانی پایـدار بهره منـد می شـود و تاکنون 

برای اجـرای طرح های آبرسـانی بـه مجتمع های روسـتایی الی 
سـیاه و کوهسـتان- بهارسـتان در حـدود ۱۵۰۰۰ متر حفـاری و 

۸۲۰۰ متـر لوله گذاری شـده اسـت.
در طرح جهاد آبرسـانی در این شهرسـتان عالوه بـر حفر و تجهیز 
دو حلقه چاه آب، ۱۱۷ کیلومتـر خط انتقال و شـبکه توزیع، ۳۷۰۰ 
متر مکعب مخـزن و پنج بـاب ایسـتگاه پمپاژ نیـز اجـرا و احداث 

می شـود.
در شهرسـتان فریدونشـهر نیـز ۲۳ روسـتا با اجـرای این طـرح از 
آبرسـانی پایدار بهـره مند می شـوند که عملیـات لوله گـذاری در 

روسـتاهای این شهرسـتان به طول ۱۳۶ کیلومتر انجام می شـود 
و تا کنون ۱۷۴۰۰ متر حفاری و ۳۰۰۰ متر لوله گذاری شـده است؛ 
هم اکنون نیز عملیـات حفاری و لولـه گذاری در منطقه پیشـکوه 

و مجتمع روسـتایی بـرف انبار فریدونشـهر در حال اجرا اسـت.
گفتنی اسـت جهاد آبرسـانی در این شهرسـتان با احـداث ۲۰ باب 
مخزن با ظرفیـت ۱۳۰۰ متـر مکعب و ۹ بـاب ایسـتگاه پمپاژ نیز 

اجرایی می شـود.
شایان ذکر اسـت جهاد آبرسـانی در شهرستان سـمیرم نیز در ۱۰ 

روسـتا به طول ۲۷ کیلومتـر در آینـده ای نزدیک آغاز می شـود.

معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان گفت: 
یک هـزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام در اسـتان اصفهـان وجود دارد 
که از ایـن تعداد حـدود ۹۰۰ طـرح بـاالی ۶۰ درصد پیشـرفت 

فیزیکـی دارند.
امیررضـا نقـش در نشسـت بـا بانـوان کارآفریـن و بررسـی 
مشـکالت اشـتغال و سـرمایه گـذاری در اسـتانداری اصفهان، 
افـزود: طرح هـای نیمه تمـام بـاالی ۶۰ درصـد از سـال ۹۷ تا 
کنون بدلیـل افزایش نـرخ ارز نتوانسـتند ماشـین آالت را مورد 

نیـاز خـود را وارد کنند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طرح هـا بـرای تکمیـل ایـن طرح هـا 
حـدود ۲۰ هـزار میلیـارد تومانی نیـاز اسـت، ادامـه داد: تکمیل 
طرح هـای نیمـه تمـام بـاالی ۶۰ درصـد بـرای ۳۳ هـزار نفـر 

اشـتغال زایـی در اسـتان اصفهـان ایجـاد خواهـد کرد.
معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان اظهار 
داشـت: بُـرش شهرسـتانی بـرای ایـن طرح هـای نیمـه تمـام 
انجـام شـده و فرمانـداران موظـف شـدند کـه مشـکل فعاالن 
اقتصـادی در زمینـه ایـن طرح هـای نیمـه تمـام را بصـورت 

مـوردی بررسـی کننـد.
وی اضافه کرد: شـاخص های بهبود محیط کسـب و کار استان 
اصفهان در آذرماه گذشـته در رتبه شـانزدهم کشـور قرار داشت 
کـه در زمـان حاضر بـه جایگاه نهم در کشـور رسـیده امـا هنوز 

هم مناسـب نیست.
نقش بـا اشـاره بـه اینکـه تمرکـز بسـیاری از صنایع کشـور در 

اصفهان اسـت، خاطرنشـان کرد: تمرکـز صنایع در این اسـتان 
موضوع ارزشـمندی نیست و نشـان دهنده رشـد نامتوازن است 
و این رشـد نا متوازن خـودش را در مشـکل آب و هـوا و محیط 

زیسـت نشـان می دهـد و مشـکالتی را ایجاد کرده اسـت.
وی گفت: ۱۰ هزار واحد تولیدی در اسـتان اصفهـان وجود دارد 
و اصفهـان در جایگاه اول کشـور از نظـر صنعت قـرار دارد و در 
مجمـوع این اسـتان بـا ۲۳۰ هـزار صنـوف تولیـدی و خدماتی 

بعنوان اسـتانی خاص محسـوب می شـود.
به گفته وی، اسـتان اصفهان مقام اول تولید شـیر کشـور، مقام 
اول تولید گوشـت مـرغ کشـور و مقـام دوم تولید گوشـت قرمز 
کشـور را دارد و ۶۰ درصـد فـوالد کشـور، ۴۵ درصـد نسـاجی 
کشـور و ۵۵ درصـد مصنوعـات طـالی کشـور در این اسـتان 

تولیـد می شـود.
معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان افزود: 
هفـت هـزار میلیـارد تومـان در ۹ ماهـه گذشـته تأمیـن مالـی 
واحدهای تولیدی در اسـتان انجام و در قالب تبصـره ۱۸، رونق 
تولیـد و تبصـره ۱۶ پرداخـت شـد کـه تاکنون سـابقه نداشـته 

اسـت اما هنـوز کافی نیسـت.
وی با بیان اینکه مسـائل زیـادی در زمینه تأمیـن مالی ۱۰ هزار 
واحد تولیدی در اسـتان وجـود دارد، ادامه داد: وضعیـت منابع و 
مصارف بانک های اسـتان در گذشـته قابـل قبول نبـود و منابع 
و مصارف بانک هـا در این اسـتان ۵۹ درصد بـود در حالیکه این 

میزان در کشـور ۸۵ درصد اسـت.

نقش با اشـاره بـه اینکه بانک ها در پرداخت تسـهیالت بشـدت 
انقباضی عمـل می کردند، تصریح کـرد: ۵.۷ دهـم منابع بانکی 
کشـور در اسـتان اصفهان اسـت اما ۳.۴ دهم تسـهیالت کشور 
به ایـن اسـتان اختصـاص دارد و این امـر بمعنی این اسـت که 
منابـع بانک هـای اصفهـان در نقـاط دیگـر کشـور تبدیـل بـه 

تسـهیالت می شود.
وی اضافه کـرد: مصوبـه کارگـروه تسـهیل و رفع موانـع تولید 
از نظر الزم االجرا بودن در سـطح دسـتور دادسـتان کل کشـور 
اسـت که ایـن کارگـروه بایـد در اسـتان احیـا می شـد و جایگاه 

خـود را پیـدا می کرد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان 
گفـت: انبوهـی از مصوبـات در اسـتان بدلیـل تمکیـن نکردن 
دسـتگاه های اجرایـی باقی مانـده بود کـه این تـرک فعل های 
مسـووالن دسـتگاه های اجـرای توسـط سـتاد تسـهیل و رفع 

موانـع تولیـد اسـتان بـه دادگسـتری ارائه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تـالش زیـادی بـرای احیـای مـاده ۶۱ در 
اسـتان اصفهان انجام شـد که تـا حد زیـادی هم در ایـن زمینه 
موفـق بودیم یـادآور شـد: بـر اسـاس مـاده ۶۱ قانون تسـهیل 
و رفـع موانـع تولیـد، مصوبه هـای سـتاد تسـهیل و رفـع موانع 
تولیـد الزم االجـرا هسـتند مگـر اینکـه خـالف قوانیـن جاری 

کشـور باشد.
نقـش افزود: حـدود ۹۰۰ پرونده پشـت در سـتاد تسـهیل و رفع 
موانـع تولیـد در اسـتان وجـود داشـت کـه در زمان حاضـر این 

پرونده هـا به روز شـده اسـت و پس از ثبـت در این سـتاد یک تا 
۲ هفتـه نوبت رسـیدگی به آنهـا داده می شـود.

وی گفت: بر اسـاس اعـالم مرکـز فوریت های کسـب و کار در 
اتـاق بازرگانی اصفهـان از ایـن تعداد پرونـده ۸۰ تـا ۸۵ درصد 

ایـن مصوبات اجرایی شـده اسـت.
نشسـت معاون هماهنگی امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان 
بـا بانـوان کارآفریـن و بررسـی مشـکالت اشـتغال و سـرمایه 

گـذاری روز سـه شـنبه در اسـتانداری اصفهان برگزار شـد.

با اجرای طرح جهاد آبرسانی در 3 شهرستان استان اصفهان؛

مردمان87روستایاستاناصفهانازآبرسانیپایداربهرهمندمیشوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

1600طرحنیمهتمامدراستاناصفهانوجوددارد

گفت و گو با معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان درباره »گره های کورشهر«:

گرهگشاییزمینهایعلیآبادکلنگانانجامشد

پیمان فیروز نیا افزود: در سال های گذشته که منابع آبی منطقه وضعیت بهتری 
داشت حدود ۲۰ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت برنج می رفت اما این رقم 

اکنون به حدود چهار هزار هکتار می رسد.
وی دلیل کاهش سطح زیر کشت فعلی را افت منابع آبی و توصیه های ترویجی 
کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: اکنون به دلیل اینکه کشت و برداشت برنج 
سود زیادی پیداکرده است برخی کشاورزان را ترغیب کرده که در زمین های 

کشاورزی حتی نه چندان بزرگ به کشت آن بپردازند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: برخی از 
اراضی کشاورزی نیز ازلحاظ ارتفاع پایین تر از سطوح دیگر است و ازآنجاکه 
کشت برنج مستلزم اجرای روش غرقابی است بنابراین به غیراز آن نمی توان 

محصول دیگری را کشت کرد.
فیروز نیا افزود: از هر هکتار در استان اصفهان ۶ تن َشلتوک به دست می آید و 
سپس درصورتی که از هر هکتار چهار ُتن برنج برداشت شود میزان کل برداشت 

از مزارع استان بالغ بر ۱۶ هزار تن است.
وی با اشاره به اینکه کشت برنج برخالف دیگر محصوالت کشاورزی در ابعاد 
کوچک از مزارع نیز مقرون به صرفه است، تصریح کرد: برخی از کشاورزان 
کشت این ماده غذایی را در سطح محدودتر برای مثال در مساحت یک یا ۲ 

جریب )هزار مترمربع( از اراضی و به عنوان مصرف شخصی تولید می کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: بر اساس مصوبه 
دولت به جز استان های گیالن و مازندران، کشت این محصول در سایر مناطق 
ممنوع است، بر همین مبنا ما نیز هیچ گونه خدماتی مانند کود، بذر، تسهیالت 

بانکی و سایر نهاده ها به برنج کاران ارائه نمی کنیم.
فیروز نیا خاطرنشان کرد: بااین حال ابزار قانونی برای اینکه بتوان فعالیت آنان 
را متوقف کرد وجود ندارد، البته افرادی که برای این منظور از آب چاه استفاده 

می کنند به شرکت آب منطقه ای معرفی می شوند تا تعرفه هایشان تغییر کند.
• مصرف آب درکشت برنج تفاوت زیادی با برخی محصوالت 

دیگر ندارد
وی درباره میزان آب مصرفی در تولید این محصول تصریح کرد: برای 
کشت برنج در هر هکتار حدود ۱۴ تا ۲۰ هزار مترمکعب آب استفاده می شود، 
البته این گونه نباید متصور شد که تفاوت مصرف آب در تولید برنج با سایر 
محصوالت بسیار باالست، برای مثال در استحصال برخی تولیدات بهاره )مانند 
صیفی جات( برای هر هکتار ۱۲ هزار مترمکعب آب مورداستفاده قرار می گیرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: زمان دوره رشد برنج 
در زمین اصلی حدود سه ماه هست و در ماه نخست کشت به دلیل اینکه گیاه 
هنوز رشد نکرده، مقدار تبخیر آب در زمین های کشاورزی باالست اما رفته رفته 

مقدار تبخیر کمتر می شود.
فیروز نیا افزود: با توجه به شرایط خشک سالی و کمبود شدید منابع آبی، بازهم به 
کشاورزان توصیه می کنیم که از کشت این محصول اجتناب و سایر محصوالت 

را جایگزین کنند.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان دارای ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است 
که به دلیل کمبود منابع آبی حدود ۲۰۰ هزار هکتار از این اراضی زیر کشت 

محصوالت زراعی و باغی است.
مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار هکتار است و مجموع 
تولیدات باغی و گلخانه ای آن در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار ُتن برآورد 

می شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
میزان سطح کشت برنج در این استان در یک دهه اخیر 
به دلیل کمبود شدید منابع آبی و توصیه های ترویجی 

کشاورزی به یک پنجم گذشته رسیده است.

مدیر امور زراعت کشاورزی اصفهان:

کشتبرنجدراستاناصفهان
بهیکپنجمرسیدهاست

 گفت و گو

مدیـرکل آمـوزش فنـی وحرفـه ای 
اسـتان اصفهـان از جشـنواره تولیـد 
محتـوای مهارتـی ویـژه مربیـان مراکـز 
و آموزشـگاههای فنـی و حرفـه ای آزاد 
اسـتان با اهـداء جوایـز ارزنـده خبـر داد.

آرش اخـوان طبسـی دربـاره اهـداف 
جشـنواره گفـت: ارتقـای مهارت هـای 
تولیـد محتـوای الکترونیکـی مربیـان و 
کارشناسـان سـازمان، هم افزایی مربیان 
و کارشناسـان مهـارت آمـوزی، ترویـج 
مهـارت آمـوزی الکترونیکـی و ترغیـب 
مربیـان بـه اسـتفاده از فناوری هـای 
آموزشـی و شناسـایی اسـتعدادهای برتر 
تولیـد محتـوا از اهـداف مهـم هسـتند.

 گفتنـی اسـت کـه موضـوع جشـنواره 
»تولیـد محتـوای الکتریکـی مهارتـی 
جهـت آمـوزش مهارت هـای کوچـک« 

اعـالم شـده اسـت.
طبسـی درخصوص محورهای جشنواره 
نیز اظهار داشـت: خوشـه صنعت، خوشه 
کشـاورزی، خوشـه خدمـات و خوشـه 
هنـر و صنایـع دسـتی محورهـای اصلی 
هسـتند و کلیـه مربیـان مراکـز دولتی و 
آموزشـگاههای آزاد فنـی و حرفـه ای 
اسـتان ها می تواننـد در ایـن جشـنواره 

شـرکت کننـد.
بنـا بـر اعـالم دبیرخانـه مشـخصات 
محتـوای مـورد پذیـرش بـه شـرح زیـر 
اسـت: مربـی در اثـر ارسـالی خـود بایـد 
یـک مهـارت کوچـک کاربـردی را در 
حرفـه مـورد فعالیـت بـه صـورت گام به 
گام آمـوزش دهـد. هـر مربـی می توانـد 
حداکثـر سـه اثـر تولیـدی خـود را برای 
شـرکت در جشـنواره ارسـال نمایـد. آثار 
پیشـنهادی بـه جشـنواره بایـد جدیـد، 
منحصـر بـه فـرد و محصـول خـود ارائه 
دهنـده باشـد، آثـار قدیمـی، تکـراری، 
کپـی، ترجمـه و اقتبـاس از دیگـران 
مـورد پذیـرش قـرار نخواهنـد گرفـت و 
در صـورت تخلـف در هـر مرحلـه ای از 
جشـنواره حـذف خواهـد شـد. رعایـت 
شـئونات اسـالمی و قوانیـن و مقـررات 
در آثـار ارسـالی ضـروری اسـت در 
غیراینصـورت اثـر ارسـالی از جشـنواره 
حذف خواهـد شـد. مالکیت معنـوی آثار 
متعلق به صاحب اثـر بـوده و ارائه دهنده 
آن اثر، در قبال مدعیان پاسـخگو خواهد 
بـود. آثـار ارائـه شـده بایـد بـه صـورت 
خروجـی فیلم بـا فرمت MP4 و سیسـتم 
کدگـذاری H264 ارائـه شـوند. کیفیـت 
 )1080P(FHD فیلم آثار باید به صـورت
و فیلـم خروجـی بـه صـورت افقـی 
)۱۰۸۰*۱۹۲۰( باشـد. کیفیـت نـور در 
آثـار باید مناسـب باشـند تـا سـوژه مورد 
نظـر بـه درسـتی قابـل مشـاهده باشـد. 
صـدا بـا کیفیـت مناسـب بـدون نویـز و 
اصـوات و آهنگ های نامناسـب و با بیت 
ریـت 320kb/s باشـد. حجـم فایل های 
ارسـالی حداکثـر 50MB باشـد. زمـان 

ارسـال حداکثـر ۵ دقیقـه باشـد.

برگزاری جشنواره تولید 
محتوای مهارتی

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان 
اصفهان خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

نماد شـپنا اعالم کرد بیش از ۴۸ درصد سـهم پتروشـیمی اصفهـان و بیش از 
۱۷ درصد سـهام شـرکت نفت سـپاهان را خریده و این سـرمایه گذاری ها در 

راسـتای تبدیل شـدن به هلدینگ پترو پاالیشـی شـپنا است.
پاالیشـگاه اصفهـان بـا نمـاد شـپنا اعـالم کـرد بیـش از ۴۸ درصـد سـهم 
پتروشـیمی اصفهـان و بیـش از ۱۷ درصـد سـهام شـرکت نفت سـپاهان را 
خریـده و این سـرمایه گذاری هـا در راسـتای تبدیل شـدن به هلدینـگ پترو 

پاالیشـی شـپنا است.
سـرمایه گذاری در زنجیـره ارزش بنـزن و احداث واحد فنل آسـتن، سـرمایه 
گذاری در زنجیـره ارزش بوتان و احـداث واحد بوتادین و صنایع وابسـته مانند 
pbr با هدف جلوگیـری از سـوزاندن فراورده آل پی جی، سـرمایه گـذاری در 
زنجیـره ارزش پروپـان و احداث واحـد DHT و دسـتیابی به پروپیلـن با هدف 
جلوگیـری از سـوزاندن فراورده آل پـی جی، سـرمایه گذاری در احـداث واحد 

اسـید فسـفریک در شهرسـتان سـمیرم با هـدف کاهـش گوگـرد نهایی که 
مجموعـه سـرمایه گذاری هـا در ایـن چهـار طرح یـک میلیـارد یورو اسـت. 
همچنیـن راه اندازی واحـد تصفیـه گازوئیل با سـرمایه گـذاری ۵۱۱ میلیون 
یورویی که قرار اسـت در تابسـتان سـال جاری راه اندازی شـود و دستاورد آن 
افزایش کیفیت محصول دیزل به اسـتاندارد یورو اسـت و بازگشـت سـرمایه 

۴ سـاله آن ۶ همت هم سـود پیش بینی شـده اسـت.

پاالیشگاه اصفهان اعالم کرد:

شپنابهسمت
پتروپاالیشیشدن!



جهـــــــان

Isfahan News

  امین رضایـی  در حالی کـه چندی پیـش گزارش 
منتشـر و مندرج شـد مبنی بـر اینکه اگـر با ایـن روال 
جلو برویم ممکن اسـت به واردات بنزین برسـیم حاال 
در گزارشـی که ایسـنا منتشـر کـرده آمده اسـت: افت 
یکباره قیمـت جهانـی بنزیـن در دو هفته گذشـته، به 
سود پاالیشـگرها لطمه زده و آنها را وادار می کند برای 
اجتنـاب از ضرر بیشـتر، تولیـد بنزین را کاهـش دهند.

جالب تـر اینکـه معامله گـران می گوینـد پاالیشـگرها 
ناچـار خواهنـد شـد بـرای اجتنـاب از ضـرر بیشـتر، 
تولید بنزیـن را کاهش داده و سـوخت های سـودآورتر 
تولیـد کننـد امـا تقاضـای تابسـتانی از قیمت بـاال در 
جایگاه هـای سـوخت آمریـکا و اروپـا و بی ثباتـی و 
کاهـش تقاضـای فصلـی در بخش هایـی از آسـیا، 

آسـیب دیـده اسـت.
• حاشـیه سـود پاالیش، دو برابـر باالتر از 

دوران طالیی اسـت
اخیراً چارلز کمپ، نایب رییس شـرکت مشـاوره انرژی 
»بیکر انـد اوبرایان« به وال اسـتریت ژورنـال گفت: ما 
شـاهد آن هسـتیم که حاشـیه سـود پاالیش، دو برابر 
باالتـر از دوران طالیـی اسـت. وی بـه دوره ۲۰۰۴ تـا 
۲۰۰۷ اشـاره داشـت که پاالیشگرها سـود عظیمی به 

جیـب زده بودند.
بـر اسـاس گـزارش اویـل پرایـس، بزرگ تریـن 
شـرکتهای انرژی بیـن المللـی هم در آسـتانه انتشـار 
درآمدهای اسـتثنایی کسـب و کارهـای پاالیش خود 
قـرار دارنـد کـه نتیجـه حاشـیه سـود بـاال و تقاضای 
قوی برای سـوخت در سـه ماهـه دوم اسـت. بعضی از 
شـرکتهای نفتی بیـن المللی پیـش از ایـن درآمدهای 
کالن واحدهـای پاالیـش خـود برای سـه ماهـه دوم 

سـال میـالدی جـاری را پیـش بینـی کرده انـد.
بـه گفتـه معامله گـران و تحلیلگـران و بر اسـاس آمار 
ذخایـر، ایـن وضعیـت بـه رشـد موجـودی بنزیـن در 
قطب هـای تجـارت بـزرگ جهـان از سـنگاپور تـا 
آمسـتردام-روتردام-آنتورپ و آمریـکا منتهـی شـده 

اسـت.
• حاشیه سـود بنزین در آسـیا بیش از ۱۰۲ 

درصـد در ژوییه کاهـش پیدا کرد
سـخنگوی »فورموسـا« به رویترز گفت: ما سوختهای 
حـاوی گوگـرد کـم را بیشـتر خواهیـم فروخـت زیـرا 

حاشـیه سـود بهتری دارند.
طبق آمـار رفینیتیو، حاشـیه سـود بنزین در آسـیا بیش 
از ۱۰۲ درصـد در ژوییـه کاهـش پیدا کرد و ۱۴ سـنت 
در هـر بشـکه ارزان تـر از نفت برنـت شـد در حالی که 
در ژوئـن ۳۸ دالر و ۵ سـنت در هـر بشـکه باالتـر از 
قیمت نفت برنـت بود. حاشـیه سـود بنزین بـرای این 
وقـت از سـال، بـه پایین ترین رکورد مشـاهده شـده از 
سـال ۲۰۰۰ به این طـرف نزول کـرده اسـت. این امر 
حاشـیه سـود پاالیش آسـیا را از ۳۰ دالر و ۴۹ سنت در 
هر بشـکه نسـبت به نفت دوبی در ژوئن، به ۸۸ سـنت 

در هر بشـکه در روز دوشـنبه کاهش داد.
• چین از هر اتفاقی سود می برد!

در این بیـن و با این آمـار انتظار می رود پاالیشـگرهای 
دولتـی چیـن ظرفیـت پاالیـش را در اوت و سـپتامبر 
افزایش دهند و صادرات بیشـتری انجام دهند تا ذخایر 

داخلـی کمتر شـود.
یکـی از منابـع آگاه بـرآورد کـرد پاالیش نفت خـام در 
چین که طـی ۱۲ ماه گذشـته بـه دلیـل قرنطینه های 
کوویـد پاییـن ۱۴ میلیـون بشـکه در روز بـود، ممکن 
اسـت به ۱۴ میلیـون بشـکه در روز یـا باالتـر افزایش 

پیـدا کند.
شـرکت مشـاوره FGE بـرآورد کـرد صـادرات بنزین 
از هنـد پـس از این کـه تعرفه صـادرات هفته گذشـته 
حـذف شـد، ممکـن اسـت بـه میـزان ۱۵ تـا ۲۰ هزار 
بشکه در روز رشـد کند و صادرات اوت و سـپتامبر را به 

۲۶۰ هزار بشـکه در روز برسـاند.
در ایـن بیـن، واردات بنزیـن بـه آسـیا در نیمـه اول 
ژوییه ۲۴۰ هزار بشـکه در روز در مقایسـه بـا نیمه دوم 
ژوئن کاهـش پیـدا کند کـه ناشـی از کاهـش واردات 

به اندونـزی بـود کـه بزرگتریـن واردکننـده بنزین در 
آسیاسـت.

در سریالنکا و پاکسـتان، تقاضا از نامالیمات اقتصادی 
و سیاسـی متأثر شـد و افت حاشـیه سـود منطقه ای را 

تشـدید کرد.
شـرکت مشـاوره FGE انتظار دارد تقاضا بـرای بنزین 
در آسـیا بجز چیـن، در فاصلـه ژوییه تا سـپتامبر بهبود 
اندکی پیدا کند و ۸۰ هزار بشـکه در روز کمتر از سـطح 
مشـاهده شـده در مدت مشابه سـال ۲۰۱۹ شـود زیرا 
قیمتهـای بـاالی خـرده فروشـی، تقاضـا را سـرکوب 

کرده اسـت.
آمـار دولتـی نشـان داد در آمریـکا، تقاضـا بـرای 

محصوالت بنزین که مشـتقات بنزین هسـتند، حدود 
۸.۵ میلیون بشـکه در روز یا حـدود ۷.۶ درصد پایین تر 

از مدت مشـابه سـال گذشـته اسـت.
قیمت معامـالت بنزین بـرای تحویـل فـوری در بندر 
نیویورک اواسـط ژوییـه بـه ۳.۳۵ دالر در هـر گالن در 

مقایسـه بـا ۴.۴۳ دالر در ژوئـن، کاهش پیـدا کرد.
بـاب یاوگـر، مدیـر معامـالت انـرژی در شـرکت 
»میزوهـو« گفـت: پاالیشـگرها بایـد نگـران رشـد 
موجودی بنزین خود در فصل رانندگی تابسـتان باشـد 
و مشـاهده این که نرخ اسـتفاده از ظرفیت پاالیشـگاه 
در هفتـه آینـده کاهـش بیشـتری پیـدا کـرده اسـت، 

تعجـب آور نخواهـد بـود.

در اروپا آمـار ترافیک گـروه آمار ترافیک تام تام نشـان 
می دهـد کـه تقاضـای شـهری بـرای سـوخت، رو به 

کاهش گذاشـته اسـت.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، حاشـیه سـود پاالیـش 
سـوخت شـناور در شـمال غربی اروپا روز جمعه حدود 
۱۰ دالر در هر بشـکه بود که کمتـر از رکـورد ۵۶ دالر 

در اوایـل ژوئـن بود.
با این حـال، تحلیلگران گروه مالی سـیتی انتظـار دارد 
حاشـیه سـود پاالیـش در سـه ماهه چهـارم بـه دلیل 
افزایـش تقاضـای ناشـی از سـوئیچ از گاز بـه نفت در 
اروپـا و کاهش بیشـتر صـادرات دیزل روسـیه به دلیل 

تحریمهـای اتحادیـه اروپا، دوبـاره تقویت شـود.
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یورونیوز : ۹ پناهجوی افغان بامداد سه شنبه با پروازی ازتهران به ایتالیا منتقل 
شدند. این نخستین گام از خروج حدود ۳۰۰ نفردیگرازافغانستان در هفته جاری 
است. از سرگیری خارج کردن شــهروندان در خطر افغانستان با همکاری دولت 
ایتالیا، نهادهای خیریه و سازمان های بین المللی اجرایی می شود. وزارت امور خارجه 
ایتالیا با صدور بیانیه ای اعالم کرد کریدور بشردوستانه جدید به منظور»پذیرش 
شماردیگری ازپناهجویان و شهروندان سرکوب شده افغانستان« انجام می شود. 
هدف از این برنامه »برخورداری شمار بیشتری از شهروندان افغانستان از آینده ای 
امن و با کرامت« توصیف شده است. قرار است ۲۰۰ پناهجوی دیگر روز چهارشنبه 

از اسالم آباد و گروه دیگر روز پنجشنبه از تهران به ایتالیا پرواز کنند. در ماه اوت سال 
گذشته و پس از سقوط جمهوری اسالمی افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، 
هزاران شهروند افغان که عمدتاً همکاران دولت های خارجی و نهادهای بین المللی 
بودند، سراسیمه از فرودگاه بین المللی کابل گریختند. برنامه انتقال غیرنظامیان در 
خطر در ماه های بعد و با همکاری ایاالت متحده، دولت های اروپایی و همچنین 
شرکت های امنیتی-اطالعاتی ادامه یافت. با این حال جنگ اوکراین و گسیل 
گروه جدیدی از پناهجویان به اروپا این روند را عماًل برای ماه ها متوقف کرد. در 
حال حاضر هزاران پناهجوی افغان در ایران و پاکستان در انتظار پذیرش موارد 

پناهندگی از سوی سفارت های اروپایی هستند. سازمان ملل متحد هفته گذشته 
گزارش کرد از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، دست کم ۳۲۸۰ پناهجوی افغان از راه 
دریای مدیترانه وارد ایتالیا شده اند. کشورهای جنوبی اروپا در کناره دریای مدیترانه 
و از جمله ایتالیا و یونان بزرگ ترین مبادی ورودی پناهجویان از خاورمیانه و شمال 
آفریقا به مرزهای اتحادیه اروپا هستند. در یک سال و نیم گذشته و با توجه به تشدید 
کنترل مرزهای شرق اروپا، عبور از دریای مدیترانه، با وجود خطرهای گسترده، بار 
دیگر به معبر اصلی پناهجویان و مهاجران برای رسیدن به کشورهای اروپای غربی 

بدل شده است.

 ۹ نفر از تهران به 
ایتالیا پرواز کردند

کریدور بشردوستانه انتقال 
پناهجویان افغان به اروپا؛

سرمقاله
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از طرفی استرس آیندهِ فرزندان، افراد میانسال را ناراحت، 
غمگین و مضطرب می کند؛ حتی بعضی از آن ها در این 
دوره طالق می گیرند، پدر و مادرشان را از دست می دهند، 
بیمار می شوند و همین سختی ها باعث می شود که دیگر 
شاد نباشند؛ اما به نظر شما چگونه باید در این دوره حس 
شادی را به خودمان برگردانیم؟ برای تجربه زندگی خوب 
و با کیفیت در دوران میانسالی کافیست موارد زیر را به 

دقت به اجرا دربیاوریم.
• روابط معنادار داشته باشید

باید سعی کنید در این دوران روابط معناداری را برای 
خودتان شکل دهید. روی خودتان سرمایه گذاری کنید. 
تجربیات عاطفی خود را نسبت به زندگی باال ببرید و به 
این فکر نکنید که چقدر سن دارید. به این فکر کنید که 
چگونه برای خودتان، شادی هایتان و دوستانتان زمان 
بگذارید. مثاًل در مهمانی تولد دوستانتان شرکت کنید 
یا با همسرتان خوش گذرانی های ساده و کم هزینه 

داشته باشید.
• انتظارات غیرواقع بینانه را کنار بگذارید

باید یاد بگیرید که چگونه در این سن و سال انتظارات 
واقع بینانه داشته باشید. نقاط ضعف و قوت خود را 
بشناسید و بپذیرید که همه در زندگی سختی هایی را 
متحمل می شوند و شما می توانید خیلی خوب با سختی ها 

کنار بیایید، به شرطی که انتظار ماورایی نداشته باشید.
•  دوستانتان را فراموش نکنید

دوستان در این دوران بهترین افرادی هستند که می توانند 
به شما کمک کنند، زیرا شرایط مشابه با شما را دارند و 
می توانید در کنار آن ها دردودل کنید، حال خوبی پیدا 

کنید و بفهمید که تنها نیستید.
• در لحظه زندگی کنید

وقتی که آینده برایتان ترسناک و غیرقابل تحمل می شود، 
تنها راه شاد زیستن این است که در لحظه زندگی کنید. به 
این فکر کنید که سختی های زندگی را سپری کرده اید، 
برای خودتان جایگاه و موقعیت مشخصی دارید و دیگر 
استرس رفتن به سِر کار را ندارید و می توانید استراحت 
کنید و از زندگی لذت ببرید؛ پس حال که اتفاق بدی 
رخ نداده است، بهتر است از همین لحظه ها لذت ببرید 

و خدا را شکر کنید.
افزون بر همه این موارد امید است دولت مستقر با اتخاذ 
سیاست های اصولی و اجرایی و نه صرفًا رسانه ای و 
وعده ای در متد افزایش جمعیت سریع علمی و عملی 

ایجاد کند.

سیراب شدن باک ها گران تر می شود!
کاهش تولید جهانی بنزین



معاون محیط زیسـت طبیعـی و تنـوع زیسـتی اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهـان گفـت: حقابه 
محیط زیسـتی تاالب بین المللی گاوخونـی در حدود ۲۰ 
سـال گذشـته به طور کامل تأمین نشـده و این تاالب به 

نفس هـای آخـر افتاده اسـت.
حسـین اکبـری افـزود: پایـش هـای میدانـی و تحلیـل 
تصاویـر ماهواره ای نشـان می دهـد که حـدود ۹۸ درصد 

از پهنـه تـاالب گاوخونی خشـک اسـت.
وی با بیـان اینکه در ۲۰ سـال اخیـر رهاسـازی آب برای 
تأمین حقابه کامـل تاالب گاوخونی انجام نشـده اسـت، 
اظهـار داشـت: فقـط در نیمـه دوم سـال ۹۸ حـدود ۵۰ 
میلیون متر مکعـب از حقابه تاالب در چند روز رهاسـازی 
موقـت آب از سـد رودشـتین تأمیـن شـد اما دیگـر هیچ 
رهاسـازی آبی برای آن نداشـتیم و امسـال هـم که چند 
نوبت آب زاینده رود برای شـرق اصفهان رهاسـازی شد، 

آبی بـه تاالب نرسـید.
وی حقابـه تـاالب بیـن المللـی گاوخونـی در یک سـال 
را ۱۷۶ میلیـون متر مکعـب رآورد کـرد و گفـت: در زمان 
حاضـر حـدود ۱۰۰ لیتـر بـر ثانیـه آب از محـل زهـاب 
کشـاورزی و پسـاب از باالدسـت و ایستگاه شـاخه کنار 

وارد تـاالب می شـود.
اکبری با بیـان اینکـه در زمانی کـه تـاالب وضعیت آبی 
نرمـال داشـت، سـاالنه بطـور میانگیـن حـدود ۲۰ هزار 
قطعه پرنده از گونه هـای مختلف وارد تاالب می شـد که 
در برخـی سـال ها بـه ۱۵۰ هزار قطعـه می رسـید، گفت: 
تعداد پرندگان در ۲ دهه گذشـته به تدریـج کاهش یافته 
و بر اسـاس سرشـماری در سـال گذشـته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ 

قطعه رسـید.

بـه گفتـه وی، فالمینگوهـا کـه از پرنـدگان شـاخص 
مهاجـری بودنـد کـه بـه تـاالب گاوخونـی اصفهـان 
می آمدند در زمـان حاضر به تعداد بسـیار کـم وارد تاالب 
می شـوند بطوریکه در ۲ سـال گذشـته حدود ۴۰۰ قطعه 
و پارسـال حدود یکصد قطعـه آن در تاالب گزارش شـد 
درحالیکه در سـال های وضعیت آبی نرمال بـه چند هزار 

قطعـه می رسـید.

اکبـری ادامـه داد: در پایین دسـت زاینـده رود و بین سـد 
رودشـتین تا تاالب گاوخونی به فاصله حدود ۸۰ کیلومتر 
مقداری زهـاب کشـاورزی و پسـاب وجـود دارد و بدلیل 
حداقل رطوبـت موجـود، تعـدادی پرنـده در آن محدوده 

بویـژه حدفاصل اژیـه تا شـاخه کنار وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکـه اگـر وضعیـت خشـکی تـاالب بـه 
همیـن منـوال ادامه یابـد ممکن اسـت تا یک مـاه دیگر 

صـد درصـد آن خشـک شـود، تصریح کـرد: اگـر آبی به 
تـاالب نرسـد بـه کویـر تبدیـل می شـود و بیابـان زایی 
را بعنـوان پدیـده ای خطرنـاک توسـعه داده و ارزش ها و 
کارکردهای واقعـی خود را از دسـت می دهـد و به محلی 
برای تهدیدهـای جدی مانند غبارخیزی و توسـعه بیابان 

تبدیـل می شـود.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیسـت اصفهان برخی از 

کارکردهای تاالب گاوخونی را تعدیـل آب و هوا، کاهش 
اثرات فرونشسـت زمین، جلوگیری از سـیالب، حفاظت 
از ذخائـر ژنتیکی و تنوع زیسـتی و مباحث گردشـگری و 
تاریخی دانسـت و افزود: اگر تاالب خشک شـود با توجه 
به موقعیت ویـژه آن در فالت مرکـزی، کارکردهای خود 

را از دسـت می دهـد یا بـه حداقل می رسـد.
وی با بیان اینکـه در زمان حاضر حداقلـی از کارکردهای 
تاالب مانند گردشـگری آن وجود دارد، خاطرنشـان کرد: 
نگاه ویژه ای در سـطح ملی و اسـتانی بـرای تأمین حقابه 
تـاالب گاوخونـی شـکل گرفتـه و امید اسـت بـه نتایج 
خوبی منتج شـود زیرا می تـوان با هم افزایـی و همکاری 
بین بخشـی و متناسـب با بارش، حجم آب و ذخیره منابع 

آبی، کسـری از حقابه تـاالب را تأمیـن کرد.
اکبری افـزود: اداره کل حفاظت محیط زیسـت اصفهان 
در پنج سـال اخیر چهار طرح الیروبی بطور غیر پیوسـته 
از سـد رودشـتین تـا ورزنـه و نزدیـک تـاالب بـه طـول 
۶۰ کیلومتـر اجـرا کرده کـه در اسـتفاده بهینـه از حداقل 
رطوبـت موجـود و ایجـاد جریـان آب بـه سـمت تاالب 

مؤثـر بوده اسـت.
گاوخونـی یکـی از تاالب هـای بیـن المللی ایران اسـت 
که در کنوانسـیون رامسـر در سـال ۱۹۷۵ به ثبت رسید. 
این تاالب با وسـعتی حدود ۴۷۶ کیلومتر مربع در انتهای 
مسـیر رودخانـه زاینـده رود و در فاصلـه ۱۴۰ کیلومتری 
جنـوب شـرقی اصفهـان قـرار دارد. حداقـل نیـاز آبـی 
زیست محیطی ساالنه گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب 
محاسبه و تعیین شـده اسـت. به دلیل محقق نشدن این 
حقابه، گاوخونی خشـکیده و کارشناسـان نسبت به فعال 

شـدن کانون گردوغبـار آن هشـدار داده اند. 

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

در »کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد« فعـاالن اقتصـادی بـا 
عالی تریـن مقـام دسـتگاه اجرایی کـه بـا آن دسـتگاه چالش دارنـد، در 
اسـتانداری اصفهـان بـه گفتگـو می پردازند تـا موانـع تولید رفع شـود.

دویسـت و یازدهمین جلسـه کارگروه تسـهیل و رفع موانع تولید برگزار 
شـد. امیررضـا نقـش معـاون امـور هماهنگـی اقتصـادی اسـتانداری 
اصفهـان درخصـوص ایـن کارگـروه، بیـان کـرد: در ایـن نشسـت ۱۸ 
پرونده از متقاضیان )غیربانکی( بررسـی شـد. متقاضیانی که مشکالتی 
را با دسـتگاه اجرایی از جملـه امور اراضـی، اداره اسـتاندارد، معاونت غذا 
دارو، بیمـه تأمیـن اجتماعـی، شـرکت شـهرک ها و سـازمان صمـت 

داشـتند در جلسـه حضور پیـدا کردند و مشـکالت خـود را بـا باالترین 
مقام اجرایی آن دسـتگاه اجرایی دراسـتان مطـرح نمودند. وی با اشـاره 
به این کـه مصوبه کارگروه تسـهیل و رفـع موانع تولید درهمان جلسـه 
تصمیم گیـری و بالفاصله ابـالغ خواهد شـد، اظهارکرد: ایـن کارگروه 
بر اسـاس ماده ۶۱ قانون رفـع موانع تولیـد و تولید رقابت پذیـر وارتقای 
نظـام مالـی کشـور در همـه اسـتان ها تشـکیل می شـود و وظیفـه آن 
ایـن اسـت کـه نخسـت بحـث تولیـد را تسـهیل و موانعی کـه فعاالن 
و تولیدکننـدگان اقتصـادی دارنـد از جملـه: موانـع بانکی یـا غیربانکی 

را برطـرف نمایند.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد:

بررسی چالش های تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی با دستگاه های اجرایی

 اخبار اصفهان  مدیر پروژه شهید 
کشوری گفت: منطقه ۶ شهرداری 
اصفهان در نظر دارد جهت رفاه حال 
شهروندان شهرک شهید کشوری سه 
پروژه نیمه تمام را در این شهرک به 
اتمام برساند که شامل فرهنگسرای 
چند منظوره، احداث تقاطع غیر 
هم سطح شهید کشوری و فروشگاه 

کوثر است.
حسـین پناهـی بـا اعـالم ایـن خبر 
گفـت: شـهرک شـهید کشـوری از 
دهه ۷۰ شمسـی به شـهر اصفهان 
الحاق و مقرر شـد کـه بنیـاد تعاون 
ارتـش در اصفهـان این شـهرک را 
آمـاده کـرده و جهـت تکمیـل بـه 
شـهرداری تحویل دهد کـه این امر 

از سـوی ارتـش محقق نشـد.
او افـزود: بـا ایـن حـال شـهرداری 
طراحـی  بـه  نسـبت  اصفهـان 
و اجـرای چنـد پـروژه جهـت رفـاه 
حـال شـهروندان و سـاکنان ایـن 
شـهرک اقدام کرد که ایـن پروژه ها 
شـامل احداث و نگهداری مستمر از 
فضای سـبز، احداث فرهنگسـرای 
چندمنظـوره، برقـراری خطـوط 
اتوبوسـرانی، احداث فروشگاه کوثر، 
احداث پل دفاع مقـدس در خروجی 
شـهرک و احـداث تقاطـع غیـر 
هم سـطح شـهید کشـوری اسـت.

پناهی خبر داد: پروژه فرهنگسـرای 
چند منظـوره کـه شـامل کتابخانه، 
سـالن مطالعه، مجموعـه فرهنگی 
و سـالن ورزشـی اسـت بـا هزینـه 
اولیـه پیمـان بـه مبلـغ ۲۵۸ میلیارد 
ریال انجام شـده اسـت کـه در حال 
حاضـر سـفت کاری ایـن پـروژه به 
پایان رسـیده و مرحله نـازک کاری 
آن در حـال عقـد قـرارداد اسـت. 
پناهـی دربـاره دیگر پروژه شـهرک 
شـهید کشـور توضیـح داد: پـروژه 
احداث تقاطع غیر هم سـطح شـهید 
کشـوری کـه از خروجـی شـهرک 
بـه سـمت شـمال بزرگـراه شـهید 
کشـوری )پـل دفـاع مقـدس( قرار 
دارد، پـروژه دیگـری اسـت کـه 
تکمیـل آن بـر عهـده شـهرداری 
قـرار گرفته اسـت.او افـزود: تکمیل 
این پروژه به مبلغ اولیـه پیمان ۳۹۵ 
میلیارد ریال انجام شـده که بخشی 
از آن احداث ولی بـه دلیل معارضات 
ملکـی کـه در تعهـدات شـرکت 
عمران آبشـار اسـپادانا بوده متوقف 
شـده اسـت.او درباره پـروژه احداث 
فروشـگاه کوثـر هم چنیـن توضیح 
داد: مرحله سـفت کاری ایـن پروژه 
قبـاًل انجـام شـده اسـت و در حـال 
حاضر پیمانکار مرحله نـازک کاری 
آن توسـط سـازمان میادیـن میوه و 
تره بار و سـاماندهی مشاغل شهری 
شـهرداری اصفهـان انتخاب شـده 
کـه طـی ۱۰ روز آینـده بـا تجهیـز 
کارگاه شـروع بـه کار می کنـد. 
مدیـر پـروژه شـهید کشـوری بـا 
اشـاره بـه دیگـر خدماتـی کـه از 
سوی شـهرداری در شـهرک شهید 
کشـوری در حال ارائه اسـت، اظهار 
کرد: احداث و نگهداری فضای سبز 
و پـارک شـهری، نظافت شـهری و 
جمـع آوری زبالـه، خدمـت رسـانی 
شـرکت اتوبوسـرانی و همچنیـن 
برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی، 
اجتماعـی و ورزشـی هماننـد دیگر 
محـالت شـهر از جملـه خدماتـی 
اسـت که در حال حاضر در شـهرک 

شـهید کشـوری ارائـه می شـود. 

 خبراول
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احداث چندین پروژه 
 توسعه محور

در شهرک شهید 
کشوی 

 مدیر پروژه شهید کشوری
خبر داد:

عکس خبر

درچهارمین روز ازهفته ملی مهارت باعنوان مهارت، 
مربی، مشاوره و نخبگان مهارتی، آرش اخوان 
طبسی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان با علی قاسم زاده شهرداراصفهان در 
خصوص برنامه های اداره کل و هفته ملی مهارت 

گفتگو کرد.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان برتقویت وگسترش 
فرهنگ مهارت آموزی و ارائه آموزش های فنی 
وحرفه ای دراستان تأکید و گفت: نگاه مدیریت 

شهری، نگاه همگراست.
وی بیان داشت: بایستی نوجوانان وجوانان به سمت 

مهارت آموزی راهنمایی و هدایت شوند.
در ادامه آرش اخوان طبسی در خصوص بومی 
سازی و تطبیق آموزشها با داشته های کشور، اجرای 
طرح پیاده سازی نظام آموزش دوگانه وصالحیت 
حرفه ای، گزارش شورای مهارت )طرح موضوعات 
کالن مهارت استان(، کنارگذاشتن فرهنگ مدرک 
گرایی در جامعه وسوق دادن افراد به مهارتهای 

آموزش فنی وحرفه ای باهمکاری مدیریت شهری 
مطالبی را بیان نمود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
خواستار همکاری شهرداری با اداره کل درخصوص 
وشناسایی  مهارت  ملی  مسابقات  برگزاری 
نخبگان مهارتی، اجرای دبیرخانه مهارت آموزی 
درشهرداری و همچنین اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی مهارتی بااستفاده ازظرفیت فضای تبلیغات 

شهری شهرداری شد.

معاون اداره حفاظت محیط زیست اصفهان: عدم تأمین حقابه تاالب در دو دهه!

گاوخونی دو دهه سیراب نشده است

 پریسـا جمدی  بر اسـاس گزارش سـاالنه سـال گذشـته، آمازون، این 
خرده فـروش آنالیـن غول پیکـر، دارای بیـش از ۲۵۰ میلیـون فـوت مربع 
فضای انبـار تحت تملـک و اجـاره ای اسـت. آمـازون بـا تقریبـاً ۶۴۷۰۰۰ 
کارمنـد پـس از والمـارت در رتبـه دوم قـرار دارد. چگونه چنین شـرکتی به 
چنین رشد و پیشـرفتی دسـت پیدا کرده اسـت؟ در این مقاله قصد داریم در 
مورد ۵ رمز موفقیت شـرکت آمـازون از زبـان جف بیـزوس صحبت کنیم.

• وسواس مشتری
یکـی از مهم تریـن موضوعـات وسـواس مشـتری بـه جـای وسـواس 
رقباسـت. مـن بـه کـرات دیـده ام کـه شـرکت ها ادعـا دارندکـه 
مشـتری محور هسـتند، اما در واقع چنین نیسـت و آنها بیشـتر روی رقبا 
متمرکز هسـتند. نظر جف بیـزوس در این بـاره اینگونه اسـت که تمرکز 

بـر رقبـا می توانـد مؤثـر باشـد، امـا در طوالنی مـدت نه!
سـعی کنید مبتکر باشـید نـه تقلیـد کار. همانگونه که فنـاوری، فرهنگ 
و علـم، ماننـد تمـام چیزهای دیگـر، تغییـر کـرده و پیشـرفت می کنند، 

پایـگاه مشـتریان نیـز بـه همیـن صـورت اسـت. اگـر بخواهیـد منتظر 
بمانیـد تا ببینیـد رقبای شـما چـه کاری انجـام می دهنـد، دیگـر مبتکر 

نیسـتید، بلکـه فقـط تقلیدکار هسـتید.
• اشتیاق به نوآوری

طبق گفته بیـزوس آمـازون دوسـت دارد پیشـرو متفـاوت و منحصر به 
فرد باشـد.

• تمرکز روی عالئق
ما خودمـا عالئمـان را انتخـاب نمی کنیـم، ایـن عالئق مان هسـتند که 
مـا را انتخـاب می کنند. بـه گفته بیـزوس بیشـتر افـراد به خواسـته ها و 
عالئـق درونـی خـود توجهـی ندارنـد. بـه ایـن دلیل کـه ممکن اسـت 
خواسـته های هر فـردی پیچیده باشـد و دسـتیابی به آن مسـتلزم زمان 
و تـالش باشـد. و هرکسـی زیر بـار تالش بـرای رسـیدن به اهـداف و 

بلندپروازی هایـش نمـی رود.
• ریسک کردن

یکـی از مهم تریـن رمـوز موفقیـت در کسـب و کار ریسـک پذیر بـودن 
اسـت. بیاییـد نگاهـی بـه زندگـی بیـزوس قبـل از تأسـیس آمازونـم 
بی اندازیـم. زمانـی کـه بیـزوس تنهـا ۳۰ سـال سـن داشـت، در وال 
اسـتریت در صندوق سـرمایه گذاری D. E. Shaw مشـغول بـه کار بود، 
اما آینـده اقتصـاد اینترنـت را خیلی روشـن می دیـد و ایده سـاخت یک 
کتابفروشـی آنالیـن را در ذهنـش می پرورانـد. رئیـس بیـزوس موافق 
این بود کـه این ایـده خوبی اسـت، امـا همچنان سـعی کرد بیـزوس را 
متقاعـد کند کـه حفظ شـغلی که داشـت قطعـًا نسـبت به شـغلی که در 
سـر داشـت خطرات و ریسـک کمتری دارد. بیزوس پیرو افکاری که در 
سـر می پروراند خود را در سـن ۸۰ سـالگی تصور کرد، که آیا در آن سـن 
از ترک شـرکتی کـه در آن مشـغول بـه کار بوده پشـیمان خواهـد بود؟

امـا در نهایـت تصمیـم گرفـت کـه بـه دنبـال خواسـته هایش بـرود و 
ریسـک کنـد.

بیـزوس معتقـد بـود کـه هرگـز از تـالش و شکسـت پشـیمان نخواهد 

شـد، و با افتخار می گویـد که برای رسـیدن بـه اهـداف بلندپروازانه اش 
پرخطرتریـن راه را انتخـاب کرد.

البته بیـزوس اعتقـاد دارد که نـه تنها بـرای کسـب و کار بلکـه در تمام 
شـرایط زندگـی، آدم هـا بایـد بـه سـمت عالقه شـان برونـد، تـا هرگـز 
پشـیمان نشـوند. برای مثال اگر کسـی را دوسـت داری و بـه او نگویی، 
قطعـًا ۵۰ سـال بعد پشـیمان خواهـی بـود از اینکه چـرا حرفی نـزدی و 

کاری نکـردی!
• تصمیمات درست و خوب را سریع بگیرید

بیـزوس برایـن بـاور اسـت کـه رمـز حفـظ یـک کسـب و کار نوآورانه، 
گرفتـن "تصمیمـات بـا کیفیـت بـاال و سـرعت بـاال" اسـت. تعجیل و 
دل گندگـی در گرفتن اکثـر تصمیمـات، به خصـوص در مورد کسـب و 

کار عواقـب خوبـی بـه همراه نـدارد.
www.cnbc.com/2021/07/05/jeff-bezos-best-lessons-for- 

success-from-his-27-years-as-amazon-ceo.html

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

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

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

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم
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5 راز موفقیت آمازون از زبان جف بیزوس؛

 خرده فروش آنالین
چگونه غول شد

 خرده فروش آنالین
چگونه غول شد

در دیدار شهردار اصفهان با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح شد:

تقویت و گسترش فرهنگ مهارت آموزی در کشور
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