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فرونشست، بازی های ورزشگاه نقش جهان را به تعطیلی می کشاند؟

دورخیز فرونشست، برای لیگ برتر!
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مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد:

ثبت نام بیش از ۱۰۰ هزار اصفهانی در پیاده روی اربعین
2

اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران 
به همراه جمعی از مدیران شعب استانی این بانک، 
ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه و دیدار با 
مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت 
در حوزه های اقتصادی و مالی و فروش، راهکارهای 
همکاری فزاینده بین این دو مجموعه را مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار دادند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ضمن ابراز خرسندی 
از حضور در فوالد مبارکه گفت: در سالی که بنا به 
فرمایش مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین نامگذاری شده است، مجموعه بانک رفاه 
کارگران، حمایت از همه واحدهای تولیدی را رسالت 
خود می داند و این جای خوشبختی است که فوالد 
مبارکه در حوزه صنعت فوالد و توسعه اقتصادی کشور 
نقش پیشران و در توسعه صنایع باالدست و پایین دست 

خود نقش محوری دارد.
وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران عالوه بر این 
که سهامدار فوالد مبارکه است، به عنوان بانکی که 
نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور برعهده 
دارد، تمامی ظرفیت های خود را بسیج کرده تا در همه 
حوزه های تأمین منابع داخلی و ارزی و بین المللی و 
همچنین در حوزه حمایت از مشتریان فوالد مبارکه، 
یاری رسان بزرگترین فوالدساز کشور و خاورمیانه باشد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: این مجموعه 
آشنایی کاملی با روند تولید و طرح های توسعه در دست 
اجرای فوالد مبارکه دارد؛ فوالد مبارکه نیاز بیش از ۳ 
هزار کارخانه و کارگاه صنعتی کشور را تأمین می کند که 
این امر نشانه پویایی و اثربخشی این مجموعه است، 
بنابراین باور ما هم بر این است که گروه فوالد مبارکه 
باید بیش از قبل تقویت و حمایت شود تا بتواند همچنان 

در اشتغال زایی و توسعه زیرساخت های صنعتی و 
اقتصادی کشور نقش آفرینی نماید.

للـه گانی نتیجه جلسه خود و همراهان را با مدیرعامل 
و معاونین و مدیران فوالد مبارکه مثبت ارزیابی کرد و با 
تاکید بر این که بانک رفاه کارگران آماده گی تأمین ۱۰۰ 
درصدی بودجه مورد نیاز توسعه های فوالد مبارکه را 
دارد، اذعان داشت: همکاری اقتصادی با فوالد مبارکه، 
توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را به همراه دارد و به 
یقین این همکاری دستاوردهای بیشتر و درخشان تری 

برای ذینفعان به همراه دارد.
• مأموریت اصلی فوالد مبارکه حرکت به جلو 

با سرعت و کیفیت رقابتی
در ایـن بازدید محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامل فوالد 
مبارکه نیز حضـور مدیرعامـل بانک رفـاه کارگران و 
هیات همـراه وی در فـوالد مبارکـه را مثبـت ارزیابی 
کرد و ضمـن تشـریح دسـتاوردهای خطـوط تولید و 
طرح های توسـعه در دسـت اجـرای شـرکت تصریح 
کرد: بـدون شـک سـرمایه گذاری بانک های کشـور 
و ازجملـه بانـک رفـاه کارگـران در فـوالد مبارکـه 
می توانـد تعاملـی باشـد کـه بـرد دو طـرف و تأمیـن 
منافع حداکثری سـهامداران و ذینفعـان فوالد مبارکه 

و بانک را دربرداشـته باشـد.
طیب نیـا با تاکیـد بـر این کـه تولیـد بهتریـن راهکار 
بـرای بقـا و اعتـالی اقتصـادی اسـت، بیـان کـرد: 
حرکـت رو بـه جلـو بـا سـرعت و کیفیـت رقابتـی 
مأموریت اصلی فوالد کشـور اسـت، از ایـن رو بر این 
باوریم کـه پروژه هـای زیرسـاختی فـوالد مبارکه که 
در توسـعه اقتصادی کشـور اثرگـذار هسـتند، باید به 
موقع اجرا شـوند چراکه کشـور نیازمند تولید، توسـعه 

و شـکوفایی اقتصادی بیشـتر اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه تمامـی طرح هـای توسـعه 
فـوالد مبارکـه از ابتـدا و مشـخصاً در حـال حاضـر با 
آینده نگری دقیق و کارآمد تعریف و اجرا شـده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: بانک هـا می توانند همانند سـنوات 
قبل، معین کارخانه هایـی مانند فوالد مبارکه باشـند؛ 
ایـن در حالی اسـت کـه توسـعه های مـد نظـر فوالد 
مبارکه ظرفیت هـا و توانمندی های کشـور را افزایش 
خواهـد داد و کمک خواهد کـرد با تولیـد محصوالت 
با تنـوع و ارزش افـزوده باالتر به اشـتغال زایی و رونق 
اقتصـادی کمک شـایان توجهی شـود در عیـن حال 

از خـروج ارز از کشـور نیز پیشـگیری به عمـل آید.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: نگاه 
توسعه ای در فوالد مبارکه در همه موارد از تولید تا 
ارتقای دانش فنی سرمایه های انسانی و تنوع حداکثری 
در تولید محصوالت ساری و جاری است به همین دلیل 
پیشرفت پروژه های توسعه را به روز و دائم کنترل و رصد 

می کنیم تا به موقع اهداف مورد نظر حاصل شود.
طیب نیا با اشاره به این که برنامه های توسعه ای فوالد 
مبارکه کاماًل با برنامه، هدفمند و دقیق در حال اجراست، 
ادامه داد: منابع مالی مورد نیاز اجرای هریک از این 
پروژه ها مانند نورد گرم ۲ و توسعه نورد سرد و احداث 
نیروگاه که در نوع خود هرکدام یک ابَرپروژه هستند و 
می توانند تحولی عظیم در صنعت خودروسازی و لوازم 

خانگی کشور ایجاد کنند، به خوبی دیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در میادین گازی اشاره و خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که از گاز در خطوط تولید فوالد مبارکه 
به عنوان یک ماده اولیه استفاده می شود، به بار نشستن 
این پروژه نیز نه تنها خطوط تولید را از قطعی های گاز رها 
می سازد بلکه برای سرمایه گذاران، ذینفعان و شرکای 
تجاری کسب و کار فوالد مبارکه و به طور کلی برای 
چرخه اقتصاد کشور و جامعه که همواره از سوی تولید 
به امید و شادابی بیشتری رسیده است، ارزش افزوده به 
شدت باالیی ایجاد خواهد کرد؛ این در حالی است که 
شرایط اقتصاد جهانی به گونه ای در حال حرکت است 

که فضای کاماًل رقابتی را شاهد هستیم.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود ضمن اسـتقبال 
از اعـالم همـکاری مجموعـه بانـک رفـاه بـرای 
سـرمایه گذاری در فـوالد مبارکـه و حمایـت از 
طرح هـای توسـعه ایـن شـرکت ادامـه داد: همچنان 
کـه پیـش از ایـن هـم تصریـح و تأکیـد نموده ایـم، 
فوالد مبارکـه آماده اسـت تـا از تمامـی ظرفیت های 
موجـود بـرای توسـعه اقتصـادی و صنعتـی کشـور 

اسـتفاده نمایـد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در بازدید از فوالد مبارکه مطرح کرد:

 آمادگی صددرصدی بانک رفاه برای مشارکت
در طرح های توسعه ای فوالد مبارکه

گزارش

 
ــه خصــوص کالنشــهرهای  ــروزه شــهرها ب  ام
ــه  ــعه نیافت ــعه و توس ــال توس ــورهای در ح کش
درگیــر مســائل و مشــکالتی هســتند کــه 
منجــر بــه کاهــش اســتانداردهای زیســتی 
ــر،  ــش فق ــت. افزای ــده اس ــی ش ــن نواح در ای
دسترســی ناکافــی بــه مســکن و خدمــات 
اصلــی شــهری، گســترش زاغــه نشــینی و 
مســکن های غیرقانونــی، سیســتم حمــل و 
ــت  ــهروندان، رقاب ــی ش ــی، بیگانگ ــل ناکاف نق
شــغلی و اقتصــادی نابرابــر، نارســایی امکانــات 
اصلــی شــهر، ویرانــی محیــط زیســت، آلودگی 

هــوا، تراکــم جمعیــت، ناکافــی بــودن خدمــات 
بهداشــتی اصلــی، آب و بحران هــای اجتماعــی 
را می تــوان ازچالش هــای پیشــروی اشــاره 

ــرد. ک
ــن بحران هــا در  ــن مســائل و گــذر از ای حــل ای
ســایه ســرمایه گذاری های پایــدار و فراهــم 
ــر  ــکان پذی ــعه ام ــاخت های توس ــردن زیرس ک
اســت در ایــن میــان می تــوان بــه نقــش 
گردشــگری بــه عنــوان اهرمــی قدرتمند اشــاره 
ــه  ــهری ب ــی ش ــان دیپلماس ــن می ــرد. در ای ک
ــعه و گســترش  ــای توس ــی ازابزاره ــوان یک عن

ــالت  ــی تعام ــزار اصل ــهری و اب گردشــگری ش
بیــن شــهرهای نقــاط مختلــف در تقویــت 
ــًا در  ــه اساس ــی ک ــت موضوع ــگری اس گردش
دوران پــس ازجنــگ ســرد و بــا گســترش 
ــای  ــوب فض ــدن در چارچ ــی ش ــد جهان فراین
ــوان  ــه عن ــروزه ب ــده و ام ــرح ش ــا مط جریان ه
ــد  ــد و قدرتمن ــن، کارآم ــای نوی ــی از ابزاره یک
بــر  لملــل در برا کنــش در فضــای بین ا

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــنتی ق ــی س دیپلماس

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

میالد پارسافر
سرمقالـــه
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نقش دیپلماسی شهری در توسعه گردشگری اصفهان
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مروری بر صنعت نساجی در اصفهان از عرش تا فرش 

صنعت نساجی اصفهان
اسیر تار و پود 

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ 

هشداربه
واکسن نزده ها 

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

تخصیص ۹5 میلیاردی اعتبار برای 
ساماندهی محله »وحید«
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

ارائه کاالبرگ بدون رعایت قیمت
شهریور 1400 محلی از اعراب ندارد

چهره روز

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 واگذاری اراضی به ۱۳۳ نفر
از اقشار ویژه استان اصفهان
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از ۱۴ 
هزار مترمربع از اراضی ملی این استان در راستای تأمین 

مسکن اقشار ویژه استان اصفهان واگذار شد.

021 - 88016649  | 88356308

031 - 32274793 | 32274792 

agahinaslefarda.ir

سایت ثبت آگهی مفقودی 

   آگهى مزایده( نوبت دوم)
شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده  13 آیین نامه مالى شهردارى به استناد مجوز شماره 6/329 ش   و   6/331ش شوراى اسالمى شهر  در نظر 
دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در شهرك کارگاهى کاوه جهت ایجاد مرکز معاینه فنى واحداث باسکول60تن بر اساس نظریه کارشناسى 

به شرح زیر اقدام نماید.
-قیمت پایه  کارشناسى قطعه  شماره  14 فاز 4 به مبلغ هر متر مربع 85000000  ریال مى باشد.

-قیمت پایه  کارشناسى قطعه  شماره  20 فاز 4 هر متر مربع هر متر مربع 85000000 ریال مى باشد.
تضمین شرکت در مزایده متقاضیان مى بایست معادل 5 درصد قیمت پایه براى هر پالك به حساب سپرده  شماره  3100001909000 شهردارى نزد بانک ملى واریز نمایند.

-زمان آگهى مزایده از تاریخ1401/05/19 لغایت1401/05/30 مى باشد.
-متقاضیان جهت اطالع از موقعیت مکانى و شرایط پالك هاى ذکر شده مى توانند در طول مدت مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.

-پیشنهادات مى بایست تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1401/05/30 به دبیرخانه شهردارى علویجه تحویل گردد.
       على اصغر شفیعى- شهردار علویجه

شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده  

شناسه آگهى: 1362211



در شـــهر
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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
مرگ و میر قوچ و میش ها در پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کالقاضی صحت 

ندارد.
حسین اکبری در پی باز نشر مکرر خبری 
غیرواقعی و ناصحیح منتسب به مرگ جمعی 
قوچ و میش ها در پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی اظهار داشت: همان طور 
که در آبان ماه 1400 نیز اعالم شد، فیلم 
بازنشر شده مرگ و میر قوچ و میش ها در 
فضای مجازی مربوط به فروردین 1398 
در پارک ملی گلستان واقع در شمال شرق 

ایران بوده است.
وی افزود: بر اساس بررسی های کارشناسی 
انجام شده آن زمان علت تلفات قوچ ها در آن 
پارک عامل بیماری همه گیر، سموم یا عوامل 
انسانی تشخیص داده نشد بلکه علت مرگ 
و میر، بیماری ناشی از تغییر ناگهانی دما و 
یخبندان اعالم شد که رویدادی کاماًل موقت 

بوده و در همان زمان برطرف شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در 
خصوص نژاد قوچ های تلف شده گفت: 
همانطور که در این فیلم مشخص است، 
قوچ و میش مورد نظر، نژاد “اوریال” بوده 
که نژادی مختص شمال شرق ایران است 
در حالی که جمعیت قوچ های پارک ملی 
کاله قاضی در استان اصفهان از نژاد قوچ و 
میش “اصفهان” است که ظاهری به نسبت 

متفاوت با قوچ اوریال دارد.
وی ادامه داد: همچنین شرایط خاص 
توپوگرافی و زیستگاهی پارک ملی کاله 
قاضی به لحاظ داشتن ارتفاعات کاماًل 
صخره ای برای کل و بز وحشی و از نظر 
زیستگاه های دشتی برای آهو مناسب 
است و برای گونه قوچ و میش وحشی که 
وابسته به تپه ماهورها و نواحی کوهستانی 
غیرصخره ای است، مطلوبیت بسیار کمی 
داشته به همین دلیل قوچ و میش پارک ملی 
کاله قاضی دارای جمعیت پایین و متغیر 
بین 60 تا 100 رأس و محدود به دو لکه 
زیستگاهی در نقاط چشمه توتی و سروش 

جان است. 
اکبری در خصوص حمله ملخ ها به منطقه 
گفت: پارک ملی کاله قاضی پوشش علفی و 
مرتعی نسبتاً ضعیفی داشته و خشکسالی های 
شدید نیز در این منطقه حکمفرما است. 
بنابراین استفاده از سموم برای مقابله با ملخ 
که معموالً در کشتزارها انجام می شود، بیانگر 
این نکته است که خبر سم پاشی و مسمومیت 
حیات وحش اساساً غیرکارشناسی، نادرست 

و کذب تنظیم شده است.

مرگ و میر قوچ و 
میش ها در پارک ملی 
کالقاضی صحت ندارد

معاون محیط زیست استان 
اصفهان:

مریــم یــادگاری مدیــرکل حــج و 
زیــارت اســتان اصفهــان گفــت: 111 هزار 
و 400 نفــر از ایــن اســتان بــرای حضــور در 
پیــاده روی اربعیــن در ســامانه ســماح پیش 
ثبــت نــام ســفر اربعیــن را انجــام داده انــد.

ــدود  ــار داشــت: ح ــی، اظه علیرضــا صادق
60 درصــد ثبــت نــام شــدگان در ایــن 
ســامانه مربــوط بــه شــهر اصفهــان اســت 
و پــس از آن خمینی شــهر، نجف آبــاد، 
شــهرضا، شاهین شــهر و فالورجــان 
ــت  ــداد ثب ــر تع ــدی از نظ ــای بع در رده ه
نامــی قــرار دارنــد. مدیــرکل حــج و زیارت 
ــش  ــت پی ــد مهل ــان از تمدی ــتان اصفه اس

ثبــت نــام اربعیــن حســینی در ســامانه 
ســماح تــا پایــان وقــت روز جمعــه ۲1 
ــتاقان  ــت: مش ــر داد و گف ــاه خب ــرداد م م
ــاد  ــت ایج ــن فرص ــن از ای ــارت اربعی زی
ــدام  ــام اق ــت ن ــش ثب ــه پی شــده نســبت ب

کننــد.
ــران هنــگام ثبــت  ــا بیــان اینکــه زائ  وی ب
ــاب  ــود را انتخ ــر خ ــورد نظ ــرز م ــام م ن
می کننــد ادامــه داد: در زمــان حاضــر 
ــر  ــزار نف ــش از ۷0 ه ــا بی ــران ب ــرز مه م
بیشــترین متقاضــی و پــس از آن مرزهــای 
ــه و مــرز هوایــی بیشــترین  شــلمچه، چذاب
ــد.  ــان دارن ــتان اصفه ــا را از اس متقاضی ه

صادقــی اضافــه کــرد: عالقه منــدان بــرای 
ــن  ــاده روی اربعی ــام در پی ــت ن ــش ثب پی
ــماح  ــامانه س ــق س ــد از طری ــینی بای حس
ــا  ــی samah.haj.ir ی ــانی اینترنت ــه نش ب
ــاز  ــی مج ــرکت های زیارت ــر و ش ــه دفات ب
در ســطح اســتان اصفهــان مراجعــه کننــد. 
ــام  ــت ن ــد ثب ــه اینکــه رون ــا اشــاره ب وی ب
ــده شــتاب بیشــتری  ــی مان در فرصــت باق
می گیــرد، خاطرنشــان کــرد: از متقاضیــان 
و مشــتاقان زیــارت پیــاده روی اربعیــن 
ــام  ــتاریم ن ــتان خواس ــن اس ــینی در ای حس
نویســی خــود را بــه لحظــات پایانــی 
موکــول نکننــد و توجــه ویــژه ای بــه 

ــماح  ــامانه س ــده در س ــرح ش ــکات مط ن
در مــورد دســتورالعمل های تدویــن 
ــکات  ــیون، ن ــتی، واکسیناس ــده بهداش ش

ــند. ــته باش ــروری داش ض
ــارت اســتان اصفهــان  ــرکل حــج و زی مدی
ــه  ــرادی ک ــا اف ــاص و ی ــاران خ ــه بیم ب
ــه  ــد، توصی ــن دارن ــال س ــش از 60 س بی
ــاده روی اربعیــن در ســامانه  ــرای پی کــرد ب
همچنیــن  نکننــد،  ثبت نــام  ســماح 
افــرادی کــه ثبت نــام کرده انــد نیــاز 
اســت ۲ ُدز واکســن را دریافــت کــرده و 
ــا  ــی کرون ــت منف ــز تس ــزام نی ــع اع موق

ــند. ــته باش ــراه داش هم

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد:

ثبت نام بیش از ۱۰۰ هزار اصفهانی در پیاده روی اربعین

محمدرضا جان نثاری در جلسـه سـتاد کرونا در اسـتانداری اصفهـان افزود: 
باید تالش شـود تا زائران اعزامی از ایران با خاطری آسـوده بـرای زیارت به 

عراق بروند و موجب سـرایت بیماری به مردم آن کشـور نشـوند.
وی اظهار داشـت: اگـر در این حدود سـه هفته مانـده به راهپیمایـی اربعین 

پروتکل ها بـه خوبی رعایت شـود اربعیـن آبـی در پیش خواهیم داشـت.
معاون سیاسـی، امنیتـی و اجنماعی اسـتانداری اصفهـان افزود: بـه کوری 
چشـم دشـمنان مراسـم های مذهبی ابا عبـداهلل الحسـین )ع( بـا عظمت، 

شـکوه خاص و رعایـت حداکثـری پروتکل هـای بهداشـتی برگزار شـد.
وی خاطرنشـان کرد: با وجـود آنکه برخی معتقـد بودند که به دلیل شـرایط 
کرونایی گذشـته، اوضاع اقتصادی و تهاجمات فرهنگی، اسـتقبال مردم در 
این ایام کمرنـگ خواهد بود حضور حداکثـری مردم از لحـاظ کمی و کیفی 

به نحو شایسـته ای صـورت گرفت.
جان نثـاری افزود: بسـیاری از هیات هـا با برگزاری مراسـم در فضـای باز و 
توزیع نـذورات با ظروف یکبـار مصرف موارد پیشـگیری از ابتال بـه کرونا را 
رعایت کردنـد، وی با تاکید بر دسـتور رییس جمهـور مبنی بر ادامه داشـتن 
همه فعالیتهـا در کشـور بـدون تعطیلـی از مدیـران مـدارس و دانشـگاه ها 
خواسـت که از اکنـون شـرایط و فضای مناسـب به لحـاظ تهویه ومسـائل 

بهداشـتی را برای دانـش آمـوزان و دانشـجویان فراهم کنند.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری اصفهان همچنین از اصناف 
هم خواست که در شـرایط شیوع سـویه جدید کرونا نسـبت به رعایت موارد 

بهداشـتی از جمله زدن ماسـک بیش از پیش اقدام کنند.
وی بـه فرمانـداران نیـز توصیه کـرد کـه در مکانهـای پرتجمع مـردم را به 
رعایتپروتکل های بهداشـتی از جمله زدن ماسک، تزریق واکسـن ُدز یادآور 

و شسـتن دسـت ها ترغیـب کنند.
• فرمانداران در ترغیب مردم برای دریافت واکسن دز یادآور اقدام کنند

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در این جلسـه از فرمانداران اسـتان 
درخواسـت کـرد که نسـبت به ترغیـب مـردم به روش هـای مختلـف برای 

دریافـت دزچهارم واکسـن کرونـا وارد عمل شـوند.
شـاهین شـیرانی افـزود: در زمـان حاضـر از جمعیت هـدف باالی 18 سـال 
در اسـتان تنها 3، 41 درصـد برای دریافـت واکسـن دز چهارم اقـدام کردند.

وی اظهار داشـت: این در حالیسـت که رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی 
در مراکز تجمعـی، حمل و نقـل و ادارات به کمتر از ۵0 درصد رسـیده اسـت.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان افزود: در روزهای 16، 1۷ و 18 مرداد 
آمار بیماران بسـتری در بیمارسـتانها افزایش یافته اسـت. وی به مسـووالن 
آمـوزش و پرورش تاکیـد کرد که هم نسـبت بـه ترغیب جامعه هـدف برای 
دریافت واکسـن دز یادآور اقدام کنند و هم شرایط کالسـها در مدارس دولتی 

و غیردولتـی را از لحاظ بهداشـت و تهویه برای مهرمـاه آماده کنند.
از اسـفند سـال 98 تا کنـون حـدود ۵0۵ هـزار نفر در اسـتان اصفهـان بطور 
قطعی به کرونا مبتال شـدند که از میان آنهـا 11 هزار و ۷9۷ نفـر جان باختند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
ازمذهبی ها، حزب اللهی ها و مردم متدین استان 
دعوت کرد که با رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشتی کاری کنند که این منطقه و در مجموع کشور 

در آستانه اربعین به لحاظ شیوع کرونا پاک باشد.

تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان خواستار شد:

خبر ویژه

ــی اســت کــه موضــوع هشــدار  مدت
برانگیز فرونشســت، زنگ خطــر را در 
اصفهــان بــه صــدا درآورده و کم آبی، 
ــای  ــه از آب ه ــت های بی روی برداش
زیرزمینــی و خشکســالی های بــه 
ــران را  ــن بح ــد ای ــده، رون ــود آم وج
تســریع کــرده اســت. تــا جایــی کــه 
اکنــون گریبان گیــر اماکــن ورزشــی 
ــده  ــتان ش ــن اس ــگاه های ای و ورزش

ــت. اس
چنــدی پیــش رئیــس بخــش زلزلــه 
و خطرپذیــری مرکــز تحقیقــات 
راه مســکن و شهرســازی کشــور 
در  صفحــه ای   160 گزارشــی 
خصــوص وضعیــت فرونشســت 
ــه کــرد کــه در آن تمــام مناطــق  ارائ
شــمالی اصفهــان همچــون 1۵، 14، 
ــمال  ــه نوعی مناطق ش 9، ۲، 8، ۷ و ب
ــر  ــاً درگی ــان تمام ــی اصفه و هالل
نــرخ بــاالی فرونشســت زمیــن 
ــالوه  ــتره ع ــن گس ــتند و در ای هس
ــه  ــکونی ک ــاختمان های مس ــر س ب
نزدیــک بــه 800 هــزار واحــد را در بر 
می گیــرد، زیرســاخت های مهــم 

ــود دارد. ــز وج ــری نی دیگ
علــی بیت الهــی، مدیــر بخــش 
مرکــز  زلزله شناســی  مرکــز 
ــازی  ــکن و شهرس تحقیقات راه، مس
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد: ع ــح می ده توضی
ــمالی  ــدوده ش ــاِک مح ــن و خ زمی
ــه  ــت ک ــرا اس ــوع واگ ــان از ن اصفه
ــکاف  ــن ش ــت زمی ــر فرونشس در اث
ــه  ــد ک ــاق می افت ــی اتف و ترک های

ــک  ــکاف های تیپی ــن ش ــی از ای یک
ــان  ــگاه نقش جه ــدوده ورزش در مح
ــز موجــود  ــر آن نی اســت کــه تصاوی
اســت و این هــا عالئمــی دال بــر 
ــن  ــد پیشــروی فرونشســت زمی رون
در اصفهــان دارد کــه پیش بینــی 
می کنیــم در ماه هــای آتــی ایــن 

ــود. ــتر ش ــم بیش عالئ

بــه گــزارش ایســنا، ورزشــگاه نقــش 
جهــان که طــی قــراردادی 4۵ ســاله 
بــه باشــگاه ســپاهان اجــاره داده 
ــرار  ــت ق ــر فرونشس ــده، در خط ش
گرفتــه تــا جایــی کــه بنابر شــنیده ها 
ــابقه در  ــزاری مس ــو برگ ــکان لغ ام
ــی  ــود دارد. برخ ــگاه وج ــن ورزش ای
منابــع از اعــزام تیمــی برای بررســی 
شــرایط فرونشســتی ایــن ورزشــگاه 

ــد. ــر داده ان خب
ــا ایــن حــال دبیــر هیئــت فوتبــال  ب
می گویــد:  اصفهــان  اســتان 
هیــچ  نقش جهــان  ورزشــگاه 
مشــکلی بــرای برگــزاری مســابقات 
ــال  ــان احتم ــاید کارشناس ــدارد. ش ن
فرونشســت ورزشــگاه را در آینــده 
پیش بینــی کــرده باشــند، امــا فعــاًل 
ــد  ــچ مشــکلی ورزشــگاه را تهدی هی

. نمی کنــد
حمیدرضــا دادخــواه بــا بیــان 
اینکــه ورزشــگاه های فوالدشــهر 
الزم  آمادگــی  نقش جهــان  و 
بــرای میزبانــی مســابقات لیــگ 
برتــر را دارنــد، تصریــح می کنــد: 

ــرای  ــرایط ب ــام ش ــبختانه تم خوش
برگــزاری مســابقات در اصفهــان 
فراهــم اســت. البته هــر دو ورزشــگاه 
ــرار  ــه ق ــد ک ــی دارن ــص کوچک نواق
اســت طــی چنــد روز باقــی مانــده تا 
ــاز مســابقات برطرف شــود. زمان آغ

وی بــا اشــاره بــه شــرایط الزم بــرای 
حضــور هــواداران، خاطرنشــان 
ــای ورودی  ــب گیت ه ــد: نص می کن
ــام  ــه اتم ــهر ب ــگاه فوالدش در ورزش
ــان  ــگاه نقش جه ــیده و در ورزش رس
ــازمان  ــت. س ــام اس ــه اتم ــز رو ب نی
ــدم  ــاره ع ــزی درب ــاًل چی ــگ فع لی
ــالم  ــا اع ــه م ــاگران ب ــور تماش حض

ــا  ــه بازی ه ــن لحظ ــا ای ــرده و ت نک
ــزار شــده و  ــته برگ ــق روال گذش طب
ــد  ــد از 30 درص ــگاه ها می توانن باش
ظرفیــت ورزشــگاه ها بــرای حضــور 

ــد. ــتفاده کنن ــاگران اس تماش

دادخــواه بــا تاکیــد بــر لــزوم 
راه انــدازی ســامانه بلیت فروشــی 
ــادآور می شــود:  توســط باشــگاه ها ی
ســامانه بلیت فروشــی یکــی از 
الزامــات برگزاری مســابقات اســت و 
ــال اصفهان از دو باشــگاه  هیئت فوتب
ذوب آهــن و ســپاهان پیگیری هــای 
الزم در ایــن زمینــه را بــه عمــل 

آورده اســت. فصــل گذشــته ســامانه 
بلیت فروشــی در زمــان برگــزاری 
ــکاالتی  ــا اش ــاس ب ــای حس بازی ه
مواجــه بــود کــه بــه باشــگاه ها تأکید 
ــع  ــص را رف ــن نواق ــد ای ــم بای کردی
ــن و  ــگاه ذوب آه ــر دو باش ــد. ه کنن
ــا هیئت  ســپاهان همــکاری زیادی ب
ــده اند  ــد ش ــتند و متعه ــال داش فوتب
ــرده  ــع ک ــی را رف ــص قبل ــه نواق ک
ــگ  ــاز لی ــش از آغ ــز پی ــت نی و هیئ
ــد  ــگاه بازدی ــر دو باش ــامانه ه از س
خواهــد کــرد، زیــرا دسترســی آســان 
هــواداران بــه بلیــت مســئله مهمــی 

اســت.

دورخیز فرونشست، برای لیگ برتر!
فرونشست، بازی های ورزشگاه نقش جهان را به تعطیلی می کشاند؟

پنج شنبه 20 مرداد 1401  | شمـاره 1122

نمایش »اسـتغاثه هشـتم« به کارگردانـی ودیعه کریمـی همزمان با ایـام محرم 
از ۲0 مرداد تـا 18 شـهریور هر روز به غیر از شـنبه ها سـاعت 19 بـه روی صحنه 

می رود.
این نمایش نوشـته زنده یاد اسـتاد ابراهیم کریمی هسـنیجه از پیشکسـوتان هنر 
نمایش اسـت که روایتگر وقایـع کربال بوده و اسـتغاثه های آقا اباعبداله الحسـین 

)ع( را بـه تصویر می کشـد.
مرتضی صباغی، حمید اسـکندری، مهتاب کشـاورز، حمیدرضا فالمـرزی، ناصر 
نصر و ودیعـه کریمـی از جمله بازیگـران این نمایش هسـتند که بـه ایفای نقش 

می پردازنـد.
ودیعـه کریمی، کارگردان این نمایش گفت: اسـتغاثه هشـتم یکـی از آثار مذهبی 
زنده یـاد ابراهیـم کریمی اسـت که به سـبک اجـرای تقطیع کار شـده که اسـتاد 

ابراهیـم کریمی مبدع این سـبک اسـت.
وی اظهـار داشـت: بازیگـران در این سـبک از نمایش با رهاسـازی احساسـات و 
انگیزش های درونی خود نسـبت به متن، تماشـاگر را وارد دنیای نمایشنامه کرده 

و او را در روایـت، همراه خـود می کنند.
وی افزود: تفـاوت این نمایـش با کارهای قبلـی من در شـیوه اجـرا و طراحی کار 

اسـت؛ در این سـبک از نمایش، خلـق دنیایی شـگرف و متفاوت بـر روی صحنه، 
باعث می شـود دنیایی تماماً اسـتعاری شـکل بگیـرد. در این نمایـش هم تالش 
شـده با به تصویر کشـیدن روایـت از طریـق حـواس و ادراکات درونـی، معانی به 

مخاطب انتقال داده شـود.
کارگـردان نمایش اسـتغاثه هشـتم، هـدف از اجـرای این نمایـش را اشـاعه آثار 
مذهبی دانسـت و ادامـه داد: تمـام تالش خـود را صرف اجـرای این اثر با سـبک 
ابداعی پدرم کـرده ام تا به نوعـی حق مطلـب را به عنوان شـاگرد و فرزنـد وی ادا 

کرده باشـم.

»استغاثه هشتم« 
روی صحنه تاالر 

هنر

کارگردان نمایش خبر داد:

خبر روز
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ زمین پالک 747 فرعی از یک اصلی 
که در دفتر1 صفحه 414 ذیل ثبت 55 بنام ابوالقاسم نوابی سمیرمی ثبت 
و سندمالکیت صادر گردیده است که سپس به موجب سند شماره 42057 
مورخ 1396/05/01 به عطااله آقائی انتقال  قطعی گردیده است که سند 
سریال 857673د/94 صادر گردیده است که متقاضی به موجب درخواست 
شماره 14012172014002647 مورخ 1401/05/08 بانضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود به گواهی دفتر 353 سمیرم رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت به علت جابجائی مفقود گردیده است لذا مراتب 
به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید. 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد.
محمدزمانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم

تاریخ انتشار:1401/5/20
شناسه آگهی: 1359910

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302011000050 مورخ 1401/05/12 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدحسین سیدصالحی فرزندسیدعلی به شماره 
شناسنامه 365 صادره از خوانسار در یک قطعه زمین قلمستان به مساحت 
3576/15 مترمربع پالک 1292 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 4 ثبت 
خوانسار محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/03

شناسه نوبت اول: 1360599
شناسه نوبت دوم:1360679

حبیب اکبری- رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302011000049 مورخ 1401/05/12 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن عادلی فرزندمحمد به شماره شناسنامه 791 
صادره از خوانسار در یک قطعه زمین به مساحت 945/27 مترمربع پالک 
910 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/03

شناسه نوبت اول: 1360588
شناسه نوبت دوم:1360657

حبیب اکبری- رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1180 
14016030200700 مورخ 21 / 03 / 1401  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا شجاع فالورجانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 81 وکدملی 
1110719353 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

52 / 337مترمربع پالک 413اصلی واقع در ششدربندی فالورجان خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهیم رهنما فرزند اکبر محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

 تاریخ انتشار نوبت اول :20 / 05 /1401 
شناسه آگهی نوبت اول:  1361659  

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  5/  06 / 1401  
شناسه آگهی نوبت دوم: 1361660

 آگهی فقدان سند
آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1 فرعی از 2826 اصلی بخش 1

محمدجواد خواجه وندی فرزند اکبر باستناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامت دو سوم دانگ 
مشاع از ششدانگ  باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی پالک 1 فرعی از 2826 اصلی 
در گلپایگان بخش 1 که در ذیل صفحه 217 و  دفتر 103 بنام محمدجواد 
خواجه وندی فرزند اکبر ثبت وصادر و تسلیم گردید و معامله دیگری هم 

انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی

ازبین رفته/ مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی 
ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارائه مسترد گردد
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد
تاریخ انتشار آگهی : 1401/05/20

شناسه 1362699
محمد سلمانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1107 14016030200700 مورخ 18 / 03 / 1401  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن دهقان 
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 1212 وکدملی 1288817010 صادره از اصفهان 
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 76 / 55 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد 
خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای احمد دهقان کلیشادی محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/5  

تاریخ انتشار نوبت دوم :  20 /  05 / 1401  
محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

شناسه نوبت اول:  1355340
شناسه نوبت دوم: 1355342

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 280 فرعی از 118 اصلی 
واقع در روستای جاریان جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز

شماره نامه: 140185602033001083
چون تمامی ششدانگ قطعه زمین معروف دوازده ققیزی خرابه پالک ثبتی 
فرعی 280 از 118- اصلی واقع در روستای جاریان جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام پروین کاشانی فر فرزند غالمرضا و 
غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 
ساعت 10:30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.
شناسه آگهی: 1360924 تاریخ انتشار: 1401/5/20 

مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
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شهرستان

Isfahan News

 رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
گلپایگان گفت: در سال گذشته ۴۷۷ مورد 
جاری  سال  ابتدای  از  و  گزیدگی  حیوان 
تاکنون ۱۶۹ مورد حیوان گزیدگی که اکثراً 

توسط سگ بوده گزارش شده است.
علی اصغر صبوحی، در جلسه شورای اداری 
شهرستان گلپایگان که در فرمانداری برگزار 
شد، با بیان اینکه گلپایگان در وضعیت قرمز 
ابتدای  از  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  کرونایی 
اسفند سال ۱۳۹۸، ۲۴ هزار و ۲۹۷ مورد 
تست کرونا در شهرستان گلپایگان گرفته 
شده که از این تعداد ۳۷ درصد آنها مثبت 
بوده است. در مرداد ماه تقریباً هر فردی که 
به مراکز درمانی مراجعه کرده تست کرونای 
وی مثبت بوده است. همچنین طی مدت 
اخیر ۲ مورد فوتی کرونایی داشتیم که یکی 
دیگری  و  داشت  زمینه ای  بیماری  آنها  از 

واکسن کرونا تزریق نکرده بود.
سال   ۵ باالی  جمعیت  داد:  ادامه  وی 
شهرستان، ۸۳.۲ درصد نوبت اول و ۷۶.۴۸ 
تزریق  را  کرونا  واکسن  دوم  نوبت  درصد 
از ۹۸  از جمعیت بیش  کرده اند. همچنین 
هزار نفری شهرستان ۱۵ هزار و ۶۳۸ نفر 
هیچکدام از ُدزهای واکسن کرونا را تزریق 
شبکه  رئیس  ایسنا،  گزارش  به  نکرده اند. 
بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان گفت: 
گلپایگان یک بیمارستان با ۱۰۲ تخت فعال، 
۱۱ بخش درمانی، ۳۴ پزشک متخصص و 
۳ فوق تخصص دارد. درمانگاه خاتم االنبیا 
تا ساعت ۱۲ شب و درمانگاه بیمارستان شهر 
گوگد حدوداً تا ساعت ۹ شب فعال است و 
همین موضوع سبب شده درمانگاه بیماران 
باشد.  شلوغ  گلپایگان  بیمارستان  سرپایی 
صبوحی افزود: ۳ پایگاه اورژانس در سطح 
شهرستان فعال است، اما در صدد راه اندازی 
یک پایگاه اورژانس در منطقه شهرک الوند 
و مسکن مهر هستیم. ۱۹۸۳ مرکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان داریم 
که در چهار ماه گذشته ۴ هزار و ۲۶۷ مورد 
انجام شد که ۶۰ مورد به  آنها  از  بازرسی 
مراجع قضایی معرفی و ۴ واحد هم پلمب 
شده  انجام  بازرسی های  با  همچنین  شد. 
تاکنون آلودگی آب از نظر مواد شیمیایی و یا 
میکروبی مشاهده نکردیم. وی تصریح کرد: 
در سال گذشته ۴۷۷ مورد حیوان گزیدگی 
و از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۹ مورد 
حیوان گزیدگی که اکثراً توسط سگ بوده 
در شهرستان گزارش شده که باید کمیته 
اتالف حیوانات فعال تر شود. اکنون هر ُدز 
واکسنی که برای افراد حیوان گزیده تزریق 
می کنیم حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 

برای دولت هزینه در بردارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
خودکشی ها  آمار  اینکه  بیان  با  گلپایگان 
سه  در  آورشد:  یاد  است،  افزایش  روبه 
ماهه نخست سال جاری ۷۰ مورد تصادف 
خودرویی و ۷۹ مورد تصادف موتوری را در 
شهرستان شاهد بودیم که می طلبد کمیته 
اجرایی  آن  مصوبات  و  فعال  ایمن  جامعه 

شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گلپایگان 
خبر داد:

گزارش ۱۶۹ مورد حیوان 
گزیدگی در شهرستان

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

آب  منابع  کیفیت  و  محیط زیست  مسئول 
شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: معادن 
استخراج  با  استرک  جوشقان  تراورتن 
منطقه،  این  کارستی  آبخوان  اصلی  بدنه 
سرشاخه های تغذیه منابع آب کاشان راازبین 

برده است.
بنابر  داشت:  اظهار  پور  سیدی  مسعود 
در  انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  سیاست های 
رئیس  اخیر  سخنان  و  محیط زیست  حوزه 
کنندگان  تخریب  درخصوص  قضا  دستگاه 
اساسی  قانون   ۵۰ اصل  نیز  و  محیط زیست 
که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی 
می داند و بر ممنوعیت آن دسته از فعالیت های 
محیط زیست  آلودگی  با  که   ... و  اقتصادی 
باشد،  همراه  آن  غیرقابل جبران  تخریب  یا 
تاکید دارد، شرکت آب منطقه ای اصفهان در 
جوشقان-  معادن  مخرب  فعالیت  خصوص 

استرک موظف به اجرای قانون است.
با  محیط زیست  تخریب  اینکه  بیان  با  وی 
به  جوشقان-استرک  تراورتن  معادن  فعالیت 
عینه اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: این 
هشت معدن حدود ۱۵ سال است که بدون 
منطقه ای  آب  شرکت  از  مجوزی  هیچ  اخذ 

فعال بوده اند و طی دو سال اخیر که با انجام 
مطالعاتی متوجه وجود منابع کارستی در منطقه 
منابع  بر  معادن  این  فعالیت  مخرب  تأثیر  و 
آب کاشان شده ایم و بارها طی مکاتباتی به 
متأسفانه  دادیم،  هشدار  مختلف  ارگان های 
برداشت معادن با شدت بیشتری در حال انجام 

است.
را  آبخوان  اصلی  بدنه  معادن   •

برداشت می کنند
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشاره به مطالعاتش 
منابع  و  کارستی  تاقدیس های  بزرگترین  بر 
آب کشور طی دو دهه گذشته، افزود: آبخوان 
جوشقان استرک محدوده کوچکی بود که با 
مطالعاتی که انجام دادیم متوجه وجود یک نوار 
این منطقه شدیم؛ وجود  در  باریک کارستی 
این منبع لطف خدا بوده زیرا باید پارامترهای 
مختلفی وجود داشته باشد که یک چشمه یا 
آبخوان کارستی آنهم در دل کویر ایران شکل 
بگیرد اما شوربختانه با دست خودمان در حال 
نابود کردن آن هستیم. سیدی پور ادامه داد: 
دفتری،  مطالعات  با  گذشته  ماه  هفت  طی 
پایش های میدانی، تجهیز به شبکه پیزومتری 

و نمونه برداری شیمیایی آب در منطقه به این 
نتیجه رسیدیم که بلوک های تراورتنی که این 
هشت معدن استخراج می کنند از بدنه اصلی 
ساده تر  بیان  به  است؛  آبخوان  اپی کارست  و 
دارند آبخوان را می کنند و می برند و این روند 
عماًل در مدت زمان کوتاهی باعث می شود که 
چشمه ها نابود شود هرچند هم اینک این اتفاق 
به نحوی افتاده اما ادامه آن، شرایط منطقه را 

حادتر و وخیم تر خواهد کرد.
کاشان  در  زمین  نشست  تشدید   •
با  رود  زاینده  بر  جدید  بارگذاری  و 

نابودی آبخوان
وی با اشاره به تأثیر برداشت و تخریب بدنه 
معادن،  توسط  منطقه  این  کارستی  آبخوان 
تصریح کرد: سرشاخه های تغذیه کننده آبخوان 
آبرفتی کاشان در حال از بین رفتن است که 
تشدید فرونشست را در منطقه به دنبال دارد 
و همین امر سبب شده که فرونشست زمین 
در شمال شهرستان کاشان بیشتر اتفاق افتد؛ 
از سوی دیگر قنوات خشک شده و پیشروی 
آب شور دریاچه نمک به سمت کاشان را شاهد 

هستیم.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت 

آب منطقه ای اصفهان افزود: با از بین رفتن این 
منبع کارستی آب چاه ها کاهش یافته و کاشان 
درمورد چاه های آب شرب با مشکل روبه رو 
خواهد شد که این امر بارگذاری بیشتر بر زاینده 
رود را به دنبال خواهد داشت زیرا عماًل یکی 
از سرشاخه ها و آب های زیر زمینی منطقه را 
می خشکانیم و شرب مردم را کاهش می دهیم 

که برای تأمین آن باید انتقال آب انجام شود.
کارستی  آبخوان  داشت:  ابراز  پور  سیدی 
از  نیمی  از  بیش  که  را  استرک  جوشقان 
بارش های جوی را ذخیره و به چشمه ها منتقل 
می کند عماًل دارند از بین می برند و در واقع 
محل تغذیه آبخوان را استخراج می کنند. این 
فاجعه است. نباید این اتفاق افتد اگرهم تا امروز 
جبران  کرده  وارد  که  خسارتی  شده،  انجام 

ناپذیر است.
• این فاجعه زیست محیطی را هشدار 
پیش  معدن داران  نفع  به  اما  دادیم 

می رود
وی با بیان اینکه خروجی آبخوان های کارستی 
زیر  منابع  تغذیه  یا  و  چشمه  صورت  به  یا 
ممکن  اکنون  داشت:  اظهار  است،  سطحی 
در  زیر سطحی  منابع  و  این چشمه ها  است 

پی فعالیت ها حذف شده باشند و چه بسا پایین 
منتهی  نائین  و  کاشان  به  که  دره ای  دست 
می شود، خشک شده و هیچ خروجی به آبخوان 

کاشان ندارد و این یعنی نابودی منطقه.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت 
آب منطقه ای گفت: این فاجعه زیست محیطی 
را به تمامی ارگان های ذی ربط استان اصفهان 
و کاشان اعالم کردیم اما متأسفانه این قضیه 

دارد به نفع معدن داران پیش می رود.
از  معدن  اینکه چهار  به  اشاره  با  پور  سیدی 
استرک  جوشقان-  در  تراورتن  معدن  هشت 
سال های قبل متروکه شدند، اظهار داشت: در 
آخرین جلسه شورای معادن استان در تیرماه 
آب  و مخالفت  گزارش  اعالم  پی  در  امسال 
منابع  محیط زیست،  کل  ادارات  منطقه ای، 
طبیعی و سازمان زمین شناسی نیز مخالفت 
بیشتر  بررسی  بر  قرار  نتیجه  در  که  کردند 
مسئله با اعمال نظر شرکت آب منطقه ای شد 
اما متأسفانه اکنون اداره کل صنعت، معدن و 
اعمال  با  و  کرده  پیش دستی  استان  تجارت 
نظرات خود مصوبه ای را در خصوص فعالیت 

این معادن ابالغ کرده است.
• حتی استخراج یک بلوک تراورتن 

خیانت است
صمت  سازمان  مصوبه  این  طی  افزود:  وی 
تراورتن  معدن  هشت  است  قرار  استان 
 ۲۵ ساالنه  و  دهند  فعالیت  ادامه  همچنان 
درصد از استخراج خود بکاهند در حالی که با 
توجه به شرایط وخیم آبخوان منطقه، ما اعالم 
کردیم حتی استخراج یک بلوک از این منطقه 
خیانت به آب و آبخوان است زیرا این آبخوان 
خیلی محدود و کوچک است و هرکدام از این 
بلوک های تراورتن که خارج شود معادل اضافه 
کردن یک چاه غیر مجاز در آبخوان کاشان 
است و در شرایطی که وزارت نیرو در تالش 
برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و بستن 
چاه های غیر مجاز است، فعالیت مخرب این 

معادن خود آبخوان را نابود می کند.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه فعالیت 
کرد:  تصریح  شود،  متوقف  باید  معادن  این 
منطقه و آبخوان کاشان برای منافع شخصی 
و  است  نابودی  و  تخریب  حال  در  عده ای 
شوربختانه از زمانیکه ما مخالفت خود را اعالم 
جوشقان  معادن  تخریب  و  برداشت  کردیم 

استرک زیادتر شده است.

سیدی پور با اشاره به اینکه تاکنون نظارتی 
بر وضعیت برداشت این معادن وجود نداشته، 
و  طبیعی  منابع  محیط زیست،  کرد:  تصریح 
ادامه  مخالف  همه  شناسی  زمین  سازمان 
از مسئوالن  و  معادن اند  این  فعالیت مخرب 
ادامه  زیرا  شوند  تعطیل  این ها  می خواهیم 
در  شور  آب  روی  پیش  سبب  روند  این 
منابع  تغذیه  سرشاخه های  نابودی  کاشان، 
آب زیرزمینی و تشدید فرونشست منطقه و 
خواهد  زاینده رود  حوضه  بر  بیشتر  بارگذاری 
شد. به گزارش مهر، هشت معدن تراورتن در 
اطراف روستاهای جوشقان و استرک از دهه 
به  معادن  این  می کنند.  فعالیت  تاکنون   ۸۰
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است. 
روستای جوشقان به فاصله ۲۴ کیلومتری از 
مرکز شهر کاشان و در مسیر کاشان به مشهد 
اردهال قرار گرفته. این روستا با حدود دو هزار 
جمعیت، دارای آب و هوایی گرم و خشک و 
تا ۳۰  بین ۲۰  تابستان  در  آن  درجه حرارت 
از منفی ۵ تا ۱۸ درجه باالی  و در زمستان 
صفر متغیر است. چشمه های ثالثه و بارینجه از 
جمله چشمه های معروف روستای جوشقان- 

استرک به شمار می روند.

مسئول محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان:

نابودی منابع آب کاشان با ادامه فعالیت معادن جوشقان-استرک

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: مکانیزم کاالبرگ الکترونیک و تأمین کاالهای اساسی با قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ با یکدیگر معنا پیدا می کند و انتخاب یکی و رها کردن 
دیگری بی معنا است. مهدی طغیانی درباره درخواست دولت مبنی بر 
حذف عبارت “به نرخ پایان شهریور سال ۱۴۰۰ “ از قانون بودجه در 
رابطه با تأمین کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ الکترونیکی گفت: از 
آنجاکه برنامه دولت در مرحله نخست مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در موعد 
مقرر اجرایی نشد و دولت ناچار شد مراحل بعدی را به تعویق بیاندازد و 

در ماه های اردیبشهت، خرداد و تیر پرداخت نقدی انجام داد، شرایط تغییر 
کرده به این معنا که ممکن است مردم از پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی 
از طریق کاالبرگ استقبال نکنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی افزود: ما در مجلس بر این نظر بودیم که موضوع مذکور از ابتدا 
به صورت کاالبرگ الکترونیک انجام شود تا کاالهایی که امنیت غذایی 
الزم را برای مردم به همراه دارد، تأمین شود. وی اضافه کرد: مجلس، 
تأمین کاالی اساسی براساس نرخ ارز ترجیحی را بر پرداخت نقدی ترجیح 
می داد زیرا هدف از این سازوکار تأمین امنیت غذایی برای همه اقشار 

جامعه بود اما شرایط در اردیبشهت و خرداد در مرحله نخست حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، دولت را به سمت پرداخت نقدی برد. پرداخت نقدی شرایط 
جدیدی است و با گذشته متفاوت است لذا اگرچه ما در مجلس معتقد 
بودیم پرداخت کاالیی از طریق کاالبرگ الکترونیک بهترین راهکار است 
اما اکنون که چندین ماه، پرداخت نقدی انجام شده بنابراین بحث استقبال 
جامعه مهم شده است؟ بنابراین اگر با یک نظرسنجی قوی اثبات شود 
که مردم همچنان کاالبرگ الکترونیک را ترجیح می دهند قطعاً نظر ما 

برگشت به مکانیزم کاالبرگ الکترونیک است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

ارائه کاالبرگ بدون 
رعایت قیمت شهریور 

۱۴۰۰ محلی از اعراب 
ندارد

فرماندار گلپایگان گفت: مدیران کارهای انجام شده را از 
طریق رسانه های شهرستان به اطالع مردم برسانند و از 

نشست خبری نترسند.
اداری شهرستان  محمدرضا عسگریان، در جلسه شورای 
گلپایگان ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: در برخی از 
جلسات حضور رئیس اداره کارگشا است نه نماینده آن اداره. 
اخیراً شاهدیم برخی از روسای ادارات در جلسات شرکت 
نمی کنند و در هر جلسه یک نماینده می فرستند، قرار نیست 
دور هم بنشینیم و چایی بخوریم و باید جلسات خروجی 
داشته باشد. وی افزود: برخی از افراد برای حل مشکالتشان 
به دفتر امام جمعه و فرمانداری مراجعه می کنند، این نشان 
دهنده آن است که در آن اداره به داد و تقاضای ارباب رجوع 
رسیدگی نشده است. امکاناتی از جمله خودرو و مهمانسرا 
که در اختیار یک اداره است متعلق به دولت است و قرار 
نیست فقط افراد آن مجموعه از آنها استفاده کنند و باید 

با فرمانداری همکاری الزم را در این راستا داشته باشند.
به گزارش ایسنا، فرماندار گلپایگان گفت: برپایی میزهای 
خدمت در نماز جمعه اقدام بسیار خوبی است، شاید برپایی 
می توانند  مردم  اما  باشد  تکراری  ما  برای  هفته  هر  آن 

مصوبات  پیگیری  مسئول  کنند.  بیان  را  خود  مشکالت 
سفر استاندار و رئیس جمهور، شخِص رئیس اداره است و 
کمیته ای در شهرستان در رابطه با پیگیری مصوبات سفر 
استاندار باید تشکیل شود تا به مردم گزارش ها را ارائه دهیم.

یا زمین  اداراتی که دارای ساختمان و  اینکه  بیان  با  وی 
وقفی هستند اجاره موقوفات را پرداخت کنند در خصوص 
انجام شده  کارهای  ادارات خاطرنشان کرد:  اطالع رسانی 
را مدیران از طریق رسانه های شهرستان به اطالع مردم 
برسانند و از نشست خبری نترسید، اگر انتقادای هم به ما 
وارد شد باید گوش دهیم، چراکه اطالع رسانی خدمات به 
مردم سبب امیدواری آنها به نظام و دستاوردهای آن خواهد 

شد. 
همچنین رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان گلپایگان 
گفت: امیدواریم خبرنگاران در راستای جهاد تبیین و بیان 
واقعیت ها کوشا باشند. از ۲۷ اردیبهشت تاکنون برنامه های 
مختلفی از جمله برنامه های مناسبتی دهه امامت و والیت 
تشکیل  شهرستان،  مختلف  نقاط  در  غدیر  جشن های  و 
جلسات توجیهی برای روسای هیئت های مذهبی، مداحان و 

مبلغان را برگزار کردیم.

مدیـر مهـد قرآن شـهرضا با اشـاره بـه اینکه محـرم، می توانـد محفلی 
بـرای آمـوزش مبانـی سـبک زندگی قرآنـی باشـد، گفـت: کارگاه های 
تخصصـی آمـوزش قـرآن با حضور اسـاتید مجـرب در شـهرضا برگزار 

می شـود.
حجت االسـالم والمسـلمین عباسـعلی الصاق در گفت و گـو با خبرنگار 
مهر اظهار داشـت: قرآن سرچشـمه تمدن اسـالمی اسـت و الزم اسـت 
مبانـی آن از سـنین کودکـی برای دسـتیابی به سـبک زندگی اسـالمی 

در وجـود افراد نهادینه شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مهـد قـرآن کریـم مکانی بـرای شـکوفایی و 
جـذب اسـتعدادهای قرآنـی اسـت، افـزود: شـهرضا بـا دارا بـودن ۳۰۰ 
قرآن پـژوه و تعـداد زیـادی فعـاالن معـارف اسـالمی، در زمینه هایـی از 

جملـه تجویـد، تدبیـر، تفسـیر و حفـظ قـرآن کریـم فعالیـت می کند.
مدیـر مهد قرآن کریم شـهرضا با اشـاره بـه اینکه ماه محـرم، می تواند 
آغـازی بـرای یادگیـری و تکمیـل معـارف بانـی اسـالمی و دینـی و 

دسـتیابی بـه مبانی حوزه سـبک زندگی اسـالمی و قرآنی باشـد، تاکید 
کـرد: کارگاه و دوره هـای آموزشـی قرآنی با حضور اسـاتید مجرب حوزه 

قـرآن بـه صـورت تخصصی بـرای قرآن پژوهـان برگزار می شـود.
وی ادامـه داد: جـدا از فعالیت هـای قرآنی مهد قـرآن، خیریه مهد قرآن 

نیـز با تحت پوشـش قـرار دادن ۶۰۰ خانوار و مددجو فعال اسـت.
حجـت االسـالم الصـاق تصریـح کـرد: عمـده فعالیت های ایـن خیریه 
در زمینـه آمـاده سـازی بسـته های کمک معیشـتی، جهیزیـه، درمان و 

پزشـکی، تأمیـن ارزاق بـرای خانواده هـای نیازمنـد بوده اسـت.
• راه اندازی شـعبه سـوم مهد قرآن کریم در شهرسـتان 

ضا شهر
الصـاق بـا اشـاره بـه راه انـدازی شـعبه سـوم مهـد قـرآن کریـم در 
شهرسـتان شـهرضا گفـت: گـروه معـارف اسـالمی مهـد قـرآن در 
ایـن شـعبه بـا برگـزاری جلسـات، نشسـت های بصیرتـی و غرفه های 
تخصصـی حـوزه خانـه و خانـواده در خدمـت مـردم شـهرضا هسـتند.

آییـن سـنتی و مذهبی خیمه بـرداری شـهر نوش آباد که آذر سـال 
۸۴ بـه شـماره ۵۹۸ در فهرسـت میـراث معنـوی کشـور بـه ثبت 

رسـیده اسـت، برگزار شد.
آییـن سـنتی و مذهبـی خیمه بـرداری نوش آبـاد بـا پیشـینه بیش 
از یـک قرن، سـه واقعه شـهادت حسـین بـن علی علیه السـالم، 
آتش کشـیده شـدن خیمه هـای حسـینی و حضور زنان بنی اسـد 

در کربـال را بازآفرینـی می کند.
آییـن سـنتی و مذهبـی خیمه بـرداری، بـا تعزیـه شـهادت سـید 
مظلومـان عالـم آغـاز می شـود. در آن نیمـروز داغ تاریخ بشـریت 
کـه خورشـید رحمـت نبـوی در سـرخی افق عاشـورا غـروب کرد 
و جهـان بـه سـیاره حیـرت بشـر سـپرد و در سـالم آخریـن نماز، 
جـواب گرفـت: ان اهلل تعالـی اَِذَن فی َقتلُِکم و َقتلـی فی هذا الیوم 

َفَعلَیُکـم بالصبـر والقتال..
ایـن آئیـن در زمینـی بـه وسـعت ۲۰ هکتـار اجـرا می شـود که در 
یـک گوشـه از زمیـن تعزیـه، خیمه هـای حسـینی به صـورت نیم 
دایره برپا شـده اسـت و در گوشـه ای دیگر، نخلستان و نهر علقمه 

بازآفرینی شـده است.
پـس از شـهادت آن حضـرت، لشـکر عمرسـعد و شـمر، سـوار بر 
اسـب یـا پیاده، بـا سـنگ و خنجر بـه خیمه های حسـینی یورش 
بـرده، بـا اسـب بـر پیکـر شـهدا می تازنـد کـه در میـدان افتـاده، 

کـودکان را بـا تازیانـه می نوازند و اهـل حرم را به اسـارت می برند.
و در مرحلـه سـوم، آن هنـگام که آتش خیمه ها نشسـت، جماعتی 
کـه سـر و روی خـود را بـا پارچـه سـیاه یـا سـفید پوشـانده اند بـا 
تکه هایـی از چـوب نـی از بـاالی سـر برهـم می زنند و بـه میدان 

می آینـد، می گردنـد و شـروه می کننـد:
ای خیـل عـرب، خیل عـرب، حرمت از این کشـته بدارید / هرچند 

شهید اسـت، غریب اسـت، به خاکش بسپارید.
آن هـا بـه بیان نقل، حضـور زنان بنی اسـد را تداعـی می کنند که 
بـه یـاری فرزند رسـول خدا به کربـال آمدند اما زمانی رسـیدند که 
پیکرهـا بـر زمین مانده و فرات در عطش و آتش سـرگردان شـده 
بـود، پـس به رسـم ادب، نهـال انسـانیت را در زمیـن تفتیده طف، 
بـه خـاک سـپردند تا همـه عصرهـا و نسـل ها را خطاب کنـد: ان 

الحیاه، عقیـده و الجهاد.
و در ایـن گریـه و شـروه، سـواری سـبزپوش که به روایتی، شـبیه 
خوان امام سـجاد علیه السـالم اسـت، به میان آنها آمده و اسـامی 

شـهدا را معرفـی می کنـد و بنی اسـد آنها را دفـن می کنند.
آئین هـای سـنتی و مذهبـی خیمـه کوبـی و خیمه بـرداری در 
نوش آبـاد برگـزار می شـود، بزرگ تریـن مراسـم آیینـی مذهبی بر 
اسـاس یک سـنت دیرینه اسـت که سـال ۹۲ به شـماره ۵۹۸ در 

فهرسـت میـراث معنـوی کشـور به ثبت رسـیده اسـت.

مدیـر آمـوزش و پـرورش شـهرضا گفـت: حضـور گسـترده 
دانـش آمـوزان در مراسـم عـزاداری محـرم به دنیا نشـان داد 
که عشـق به اهـل بیت به ویـژه راه سیدالشـهدا )ع( در وجود 

نوجوانـان ایرانی نهادینه شـده اسـت.
احمـد رمضانـی در گفـت و گو بـا خبرنگار مهر اظهار داشـت: 
با فرارسـیدن مـاه محرم، قلـب ارادتمندان سیدالشـهدا )ع( در 
اقصـی نقـاط جهـان به یـاد واقعـه عاشـورا و مظلومیـت امام 
حسـین )ع( و یارانـش می تپـد. وی بـا بیـان اینکـه حضـرت 
اباعبـداهلل )ع( بـا شـهادت خـود بـه همـه جهانیـان درس و 
سرمشـق آزادی و آزادگـی را داد، افزود: امسـال با فرارسـیدن 
ایام ماه محرم و عنایت ویژه سـرور و سـاالر شـهیدان، شـاهد 
برپایی حسـینیه ای بـرای خانواده بزرگ فرهنگیـان بودیم که 
برنامـه عـزاداری در این هیئت تـا دوازدهم محـرم ادامه دارد.

مدیـر آمـوزش و پرورش شـهرضا ادامه داد: تصریـح کرد: این 

حسـینیه به همت خانواده بزرگ فرهنگیـان و فعاالن مذهبی 
در محـل مدیریـت آمـوزش و پرورش برپا شـده اسـت با این 
هـدف کـه قیام عاشـورا و اهداف قیـام امام حسـین )ع( برای 

نوجوانان تبیین شـود.
رمضانـی بـا اشـاره بـه حضـور گسـترده دانـش آمـوزان و 
فرهنگیـان در مراسـم های این حسـینیه گفت: دانـش آموزان 
شهرسـتان بـا حضـور خـود در ایـن مراسـم، زنده کننـده یاد 

شـهدای جـوان و نوجـوان عاشـورا هسـتند.
وی بـا دعوت از دانش آموزان و فرهنگیان و شـهروندان برای 
شـرکت در ایـن محفـل معنوی گفـت: امروزه باید با شـرکت 
گسـترده و تبیین این مراسـم های مذهبی به دشـمنان اسالم 
نشـان دهیـم کـه محبت و عشـق اهل بیـت )ع( هیچـگاه از 
وجـود مـا خـارج نخواهد شـد و تا ابـد در دل هایمـان جاودانه 

خواهـد ماند.

فرماندار گلپایگان:

مدیران از نشست خبری نترسند

برگزاری کارگاه های
تخصصی آموزش قرآن در شهرضا

 عشق به اهل بیت و سیدالشهدا )ع(
در وجود نوجوانان نهادینه شده است

آیین سنتی و مذهبی خیمه برداری نوش آباد برگزار شد

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری 
کاشـان گفت: انفجار یک منزل مسـکونی موجب مصدوم شـدن 
یـک مـرد ۴۸ سـاله و دو خانم ۴۷ و ۱۹ سـاله و تخریب بخشـی 

از منزل شـد.
 محمدعلـی پیراسـته در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: تماس 

شـهروندان با سـتاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشـانی، انفجار در منزل 
مسـکونی را گزارش کرد که تیم های عملیاتی از ایسـتگاه شـماره 

چهـار این سـازمان به محـل حادثه اعزام شـدند.
وی افـزود: ایـن حادثـه موجـب تخریـب قسـمت هایی از منزل و 
سـوختن قابـل توجهـی از اثاثیه منزل شـد و مجروحان ناشـی از 
سـوختگی توسـط تیم های عملیاتـی اورژانس در محـل به مراکز 

درمانی منتقل شـدند.
پیراسـته تصریـح کـرد: مـاه گذشـته، ۳۷۶ عملیـات شـامل ۱۲۰ 
مـورد آتش سـوزی و ۲۵۶ مـورد حادثـه بـه وقـوع پیوسـته کـه 
مأمـوران آتش نشـانی بـا حضـور به موقـع خـود، جـان ۸۰ نفـر از 

شـهروندان حادثـه دیـده را نجـات دادنـد.
مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری 
کاشـان گفـت: شـهروندان در تیرماه گذشـته ۷۸۰۵ مـورد تماس 
با سـامانه ۱۲۵ آتش نشـانی داشـتند کـه ۴۶۰ تیـم عملیاتی آتش 
نشـانی در اولیـن فرصـت به محل حادثه اعزام شـدند کـه در این 

مـدت یـک مـورد فـوت و ۴۰ مصدوم ثبت شـد.
وی گفـت: کارشناسـان بخـش پیشـگیری سـازمان آتش نشـانی 
کاشـان ۴۰۸ مـورد بازدیـد و ۳۴ مـورد صدور دسـتورالعمل ایمنی 
جهـت کاربری هـای مختلـف شـهری بـا اولویـت مکان هـای 

عمومـی و مهـم انجـام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان:

انفجار منزل مسکونی در کاشان و سه مصدوم

گفت و گو



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

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

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

I s fa h a n  N e w s
Thursday, August 11, 2022 - No: 1122 

About 15 million tons of oil 
and non-oil commodities were 
loaded and unloaded in Imam 
Khomeini port, in the south-
western Khuzestan province, 
during the first four months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21-July 22), ac-
cording to a provincial official.
Behrouz Aqaei, the direc-
tor-general of Ports and Mari-

time Department of Khuzestan 
province, said that during this 
period, 4.74 million tons of 
basic goods were also loaded 
and sent to domestic con-
sumption destinations.
He put the amount of loaded 
and unloaded non-oil prod-
ucts at 8.783 million tons and 
that of oil products at 6.138 
million tons in the mentioned 

four-month period.
As previously announced by 
the former director-general of 
the province’s Port and Mari-
time Department, loading and 
unloading of goods in Imam 
Khomeini port rose 17 per-
cent during the previous Irani-
an calendar year 1400 (ended 
on March 20), as compared to 
the preceding year.

Adel Deris said that 45.976 
tons of commodities were 
loaded and unloaded in this 
port during the past year.
The official also said that the 
annual loading and unload-
ing of non-oil goods in Imam 
Khomeini port increased 11 
percent to stand at 29 million 
tons.
Based on the data previous-
ly released by Transport and 
Urban Development Minis-
try, loading and unloading 
of goods in the ports of Iran 
rose 17 percent during the 
past year, as compared to its 
preceding year.
The ministry’s data show 
that loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons in 
the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading 
and unloading 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 per-
cent in the dry bulk sector, 
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. unilateral 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 development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-
jects for more development of 
the ports and also take some 
measures to encourage in-
vestment making in ports, in 
addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, es-
pecially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) has defined 
a high number of projects 
to develop and improve the 
country’s ports, as the coun-
try aims to double the capac-
ity of its ports in a course of 
five years.
According to Ports and Mar-
itime Organization, the ca-
pacity of the country’s ports 
has increased from 180 
million tons in the Iranian 
calendar year 1392 (ended 
in March 2014) to 250 mil-
lion tons in 1399 (ended in 
March 2021).

About 15m tons of goods loaded, unloaded in Imam Khomeini port in 4 months

Iran’s six-month 
exports to U.S. up 
16-fold

The value of Iran’s exports to 
the United States increased 
16-fold in the first half of 2022 
compared to the figure for the 
corresponding figure for 2021.
Based on data released by the 
United States Census Bureau, 
the U.S. imported commodities 
worth $5 million from Iran in 
the first half of the year, while 
the figure was $300,000 in the 
same period of time in the past 
year, Tasnim News Agency re-
ported.
According to the data, the two 
countries traded $23.8 million 
worth of goods in the first half 
of 2022, an increase of 18 per-
cent from the figure in the first 
half of 2021.

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

Power plant re-
pairs cost Iran over 
$135m: Report

Iran spent more than $135 
million on critical repair work 
needed in power plants in the 
country in the three months to 
late June amid efforts to boost 
grid reliability and to prevent 
power cuts in household and 
manufacturing sectors over the 
warn summer months.
A report by Fars News Agency 
showed that the Iranian En-
ergy Ministry had carried out 
extensive repair projects in the 
country’s electricity generation 
sector in the quarter to June 21.
The report cited government 
figures showing that an entire 
annual repair budget of more 
than 42 trillion rials had been 
spent on 661 repair projects in 
power plants in Iran in a bid to 
increase generation capacity by 
more than nine gigawatts (GW) 
before the start of the summer.

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

Iron Age Museum: 
A 3,200-year-old 
cemetery in Tabriz

Don’t make a mistake. There is 
no metal object in the Iron Age 
Museum of Tabriz, the capital 
city of the northwestern prov-
ince of East Azarbaijan. It is a 
3,200-year-old cemetery of the 
followers of Mithraism, which 
was unearthed during the con-
struction of a shopping center 
near the Blue Mosque in 2007. 
The cemetery is like an aban-
doned mine built under the 
earth, with a wooden bridge 
overlooking it. Mithraism is a 
religion based on the worship 
of Mithra, the god of the sun, 
justice, and war, in pre-Zoroas-
trian times. Known as Mithra in 
the Roman Empire during the 
2nd and 3rd centuries CE, this 
deity was honored as the patron 
of loyalty to the emperor.

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

Iran: ‘Final Text’ 
Out of Question at 
This Stage

An Iranian foreign ministry offi-
cial has dismissed a Wall Street 
Journal report that a text for re-
storing the 2015 nuclear accord 
with Iran had been completed 
and that negotiations in Vienna 
were finished.
“Given the continuation of dis-
cussions on several important 
remaining issues, we are not 
yet at a stage where we can 
talk about the finalization of the 
text,” the unnamed official was 
quoted as saying by IRNA news 
agency late Monday.
Iranian officials have said they 
had already conveyed an initial 
response to the draft and would 
come back with additional 
views at a later point.

Iran’s export to 
U.S. rises 16 folds 
in H1

The value of Iran’s export to 
the United States increased 
by 16 folds in the first half 
of 2022 from the first half of 
2021.
Based on the data released 
by the United States Census 
Bureau, the U.S. imported 
commodities worth $5 mil-
lion from Iran in the first half 
of this year, while the figure 
was $300,000 in the same 
period of time in the past 
year, Tasnim news agency 
reported on Tuesday.
According to the mentioned 
data, the two countries traded 
$23.8 million worth of goods 
in the first half of 2022, rising 
18 percent from the figure in 
the first half of 2021.
The United States Census 
Bureau’s data shows that the 
value of U.S. export to Iran 
fell five percent to $18.8 mil-
lion in the six-month period 
of this year, from $19.8 mil-
lion in the same time span of 
the previous year.
As previously reported by 
this bureau, the value of trade 
between Iran and the United 
States reached $15 million 
in the first three months of 
2022, to register a 55-per-
cent rise year on year.
The two countries had traded 
$9.7 million worth of goods 
in the first quarter of 2021.
Iran exported $4.7 million 
worth of commodities to the 
U.S. during Q1 2022, regis-
tering a drastic increase of 
4,700 percent.
The U.S. had imported only 
$100,000 worth of goods 
from Iran in the first three 
months of 2021.
The imports from the U.S. 
also increased by seven per-
cent compared to the figure 
for the previous year’s same 
period in which Iran import-
ed only $9.6 million worth of 
commodities from the U.S.
The Islamic Republic im-
ported $10.3 million worth 
of goods from the U.S. in Q1 
2022.
The amount of trade between 
Iran and the United States is 
not significant compared to 
the two countries’ total trade 
with the world. Iran ranks 
179th among the U.S.’s top 
export destinations in the 
first Half of 2022.

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

500 intl. travel-
ers attend Ashura 
commemorations 
in Yazd

Over 500 foreign travelers at-
tended mourning ceremonies 
held in Yazd to commemorate 
the Shia holy day of Ashura, 
the province’s tourism chief 
has said. “More than 500 
foreign tourists — on three-
day spiritual tours — visited 
the [mourning] rituals of the 
[lunar] month of Muharram 
held in different cities of Yazd 
[province],” Ahmad Akhoun-
di said.
The travelers came from 15 
countries including Austria, 
Russia, Spain, and China, the 
official said.

The value of export from Mazandaran 
province, in the north of Iran, rose 
34 percent in the first four months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-July 22), as compared to 
the same period of time in the past 
year, a provincial official announced.
Hassan Khayerianpour, the deputy 
governor-general of the province for 
economic affairs, said that commod-
ities worth $300 million were export-
ed from the province in the said four-
month period, while the weight of 
exported goods also rose 19 percent.

The official named dairy products, 
cement, mineral products, paper, 
aquatic feed, and fishery products 
as the major items exported from the 
province during the first four months 
of the present year.
He listed Iraq, Turkey, the UAE, Uz-
bekistan, Kyrgyzstan, and Turkmeni-
stan among Mazandaran’s export tar-
get countries and said: “Increasing 
the number of export destinations is 
seriously on the order.”
As previously announced by Hos-
sein-Qoli Qavanlou, the head of the 

province’s Industry, Mining and 
Trade Department, the value of ex-
port from Mazandaran province rose 
55 percent in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
from its preceding year.
He said that commodities worth 
$277 million were exported from the 
province in the previous year.
In terms of the weight, the exports 
also indicate 44 percent annual 
growth, he added.
The official further named cement, 
minerals, dairy products, plastic, and 
kiwi as the main exported products, 
and Iraq, Russia, Kazakhstan, Turk-
menistan, Turkey, Uzbekistan, Azer-
baijan, Afghanistan, the United Arab 
Emirates, and India as the major ex-
port destinations.
According to the data released by 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value 
of Iran’s non-oil exports reached 
$17.24 billion in the first four months 
of the current Iranian calendar year, 
up 22 percent compared to the last 
year’s same period.
Based on the mentioned data, Iran 
exported 35.656 million tons of non-
oil commodities in the mentioned 
four months, IRIB reported.
Meanwhile, some 11.159 million 

tons of goods valued at $17.24 billion 
were imported into the country in the 
said period, indicating a 17-percent 
rise in terms of value compared to 
the last year’s same time span.
In total, the Islamic Republic traded 
about 46.815 million tons of non-
oil goods worth $34.48 billion with 
its trade partners in the first four 
months of the current Iranian calen-
dar year, up 19 percent in terms of 
value, the IRICA data showed.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $5.617 
billion worth of imports from the Is-
lamic Republic, followed by Iraq with 
$2.398 billion, the United Arab Emir-
ates (UAE) with over $2.264 billion, 
Turkey with $2.06 billion, and India 
with $567 million.
Liquid propane, methanol, liquefied 
natural gas, urea, liquid butane, pol-
yethylene, bitumen, light petroleum 
oils, iron and steel ingots, and light 
oil products were among the top ex-
ported items in the said four months.
Meanwhile, the country’s top five 
sources of imports during these four 
months were the UAE with $4.875 
billion, China with $4.422 billion, 
Turkey with $1.787 billion, India with 
$859 million, and Russia with $599 
million worth of imports.

Export from Mazandaran province increases 34%

During the past Iranian calendar week (ended on 
Friday), 2,094,115 tons of commodities worth 
$482million were traded at Iran Mercantile Ex-
change (IME).
As reported by the IME’s Public Relations and In-
ternational Affairs Department, the exchange trad-
ed on its metals and minerals trading floor 1.677 
million tons of commodities valued at almost $269 
million
On this floor the IME sold 866,110 tons of cement, 
460,000 tons of iron ore, 235,974 tons of steel, 
61,500 tons of sponge iron, 36,025 tons of zinc, 
13,350 tons of aluminum, 5,729 tons of copper, 30 
tons of molybdenum concentrate, 30 tons of pre-
cious metals concentrate and 12 kg of gold bars.
Furthermore, the IME witnessed on both domestic 
and export rings of its oil and petrochemical trad-
ing floor 408,439 tons of commodities worth near-
ly $212 million.
Commodities traded on this floor included 82,507 

tons of polymeric products, 87,000 tons of vacu-
um bottom, 49,000 tons of lube cut, 39,761 tons 
of chemicals, 2,625 tons of sulfur, 5,737 tons of 
base oil, 200 tons of insulation and 137,729 tons 
of bitumen.
The IME also traded within the same week 5,343 
tons of commodities on its side market.
The value of trades at Iran Mercantile Exchange 

rose 102 percent, and the volume of trades at the 
exchange increased 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 ad-
dition to new records in the volume and value of 
trades of different products, 10 major records in 
total value and physical market trades were regis-
tered. In a way that besides the total value of trades, 
the volume and value of physical market trades, the 
volume, and value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil products trades 
and the volume and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock markets of Iran, 
the other three markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth $482m traded at IME in a week
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Iran national basketball team trav-
eled to Tokyo, Japan on Tuesday 
to hold a one-week training camp 
in the Asian country.
Iran have traveled to Japan with a 
mixture of young and experienced 
players.

Iran were knocked out of the 2022 
FIBA Asia Cup after losing to Jor-
dan 91-76 in July.
Now, the Iranian federation is go-
ing to field the young players and 
the Team will face the Japanese 
outfit in two friendly matches.

Iran basketball 
team to hold 
camp in Japan

Tehran Reopens 
Printing Industry 
Exhibition

 The 4th Iran’s Printing and 
Packaging Industry Exhibition 
(IPAP) will be held in  Tehran’s 
Shahr-e Aftab (The Sun City) 
on August 30 to September 2 
after 2 years of  hiatus due to 
the coronavirus pandemic. 
Reza Rahmani, Executive Di-
rector of the event told IBNA: 
“The exhibition is held after a 
two-year hiatus due to corona-
virus pandemic this event will 
be held as a follow-up to the 
experiences of the previous 
editions of IPAP and this time 
we try to take more innovative 
measures.”
“This year’s exhibition will be 
attended by experts of printing 
and packaging machinery, as 
well as foodstuffs and card-
board production,” he said.

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

Iran Volleyball 
Team Defeats 
Qatar at Islamic 
G a m e s

 The Iranian volleyball team B 
began the Asian games in Tur-
key on a high note after beating 
Qatar in three straight sets on 
Tuesday.
While Iran’s national volleyball 
Team A led by Behrouz Ataei 
is preparing for the world 
championship after landing in 
seventh place in the Volleyball 
League of Nations recently, 
Iran Volleyball Federation sent 
Team B to Islamic countries’ 
games in Turkey. Led by Azim 
Jazideh, the Iranian volleyball 
Team B beat the Qatari national 
team in three straight sets on 
Tuesday.

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

Painting by Ru-
holamin depicts 
Imam Hussein (AS) 
in final farewell to 
young daughter

 Iranian impressionist painter 
Hassan Ruholamin has un-
veiled his latest work depicting 
Imam Hussein (AS) in his final 
farewell to his three-year-old 
daughter Roqayyeh (SA). He 
published a picture of the paint-
ing entitled “Daddy” on his In-
stagram on Monday when the 
country was commemorating 
the martyrdom anniversary of 
the Imam and his companions.
The 110 X 130-centimeter oil 
painting shows the Imam em-
bracing Roqayyeh before go-
ing to the battlefield while his 
horse, named “Zuljinah”, and 
the enemy forces can be seen 
in the background.

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

Oral medicine for 
SMA patients de-
livered to Iran

The first shipment of Evrys-
di, an oral medication used to 
treat spinal muscular atrophy 
(SMA), has been imported to 
the country, Saeed Azamian, 
CEO of the SMA Association of 
Iran, said on Tuesday.
Spinal muscular atrophy is a 
disease that robs people of 
physical strength by affecting 
the motor nerve cells in the 
spinal cord, taking away the 
ability to walk, eat, or breathe. 
It is the number one genet-
ic cause of death for infants. 
It affects approximately 1 in 
11,000 births, affecting any 
race or gender.

Dates are chewy with a sweet flavor. They are also 
high in some important nutrients and have a vari-
ety of advantages and uses.
This article will discuss 7 health benefits of eating 
dates and how to incorporate them into your diet.
1. Very Nutritious
Dates have an excellent nutrition profile.
Since they’re dried, their calorie content is higher 
than most fresh fruit. The calorie content of dates 
is similar to that of other dried fruits, such as rai-
sins and figs (1).
Most of the calories in dates come from carbs. 
The rest are from a very small amount of protein. 
Despite their calories, dates contain some impor-
tant vitamins and minerals in addition to a signifi-
cant amount of fiber.
Dates are also high in antioxidants, which may 
contribute to many of their health benefits.
2. High in Fiber
With almost 7 grams of fiber in a 3.5-ounce serv-
ing, including dates in your diet is a great way to 
increase your fiber intake (1).
Fiber can benefit your digestive health by prevent-
ing constipation. 
3. High in Disease-Fighting Antioxidants
Dates provide various antioxidants that have a 
number of health benefits to offer, including a re-
duced risk of several diseases.
Antioxidants protect your cells from free radicals, 
which are unstable molecules that may cause 
harmful reactions in your body and lead to dis-
ease (7Trusted Source).
Compared to similar types of fruit, such as figs 
and dried plums, dates appear to have the highest 
antioxidant content (8Trusted Source).
4. May Promote Brain Health
Eating dates may help improve brain function.

The potential brain-boosting properties of dates 
have been attributed to their content of antioxi-
dants known to reduce inflammation, including 
flavonoids (13Trusted Source). 
5. Excellent Natural Sweetener
Dates are a source of fructose, which is a natural 
type of sugar found in fruit.

They make a great healthy substitute for white 
sugar in recipes due to the nutrients, fiber and 
antioxidants that they provide.
It is important to note that although dates are high 
in fiber and nutrients, they are still fairly high in 
calories and best consumed in moderation.
6. Other Potential Health Benefits

Dates have been claimed to have a few other 
health benefits that have not yet been extensively 
studied.
• Bone health: Dates contain several minerals, 
including phosphorus, potassium, calcium and 
magnesium. 
• Blood sugar control: Dates have the potential 
to help with blood sugar regulation due to their 
low glycemic index, fiber and antioxidants. Thus, 
eating them may benefit diabetes management 
(2Trusted Source).
7. Easy to Add to Your Diet
Dates are incredibly versatile and make a delicious 
snack. They are often paired with other foods, 
such as almonds, nut butter or soft cheese.
Dates are also very sticky, which makes them 
useful as a binder in baked goods, such as cook-
ies and bars. You can also combine dates with 
nuts and seeds to make healthy snack bars or 
energy balls, as in this recipe.
What’s more, you can use dates to sweeten up 
sauces, such as salad dressings and marinades, 
or blend them into smoothies and oatmeal.
It is important to note that dates are high in cal-
ories and their sweet taste makes them easy to 
overeat. For this reason, they are best consumed 
in moderation. 
The Bottom Line
Dates are a very healthy fruit to include in your diet. 
They are high in several nutrients, fiber and anti-
oxidants, all of which may provide health benefits 
ranging from improved digestion to a reduced 
risk of disease.
There are several ways to add dates to your diet. 
They also make a great snack.
It’s easiest to find dates in their dried form, though 
these are higher in calories than fresh fruit so it is 
important to eat them in moderation. 

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 3,019 
points on Tuesday.
The index closed at 1.451 million 
points, as over 5.893 billion securi-
ties worth 50.496 trillion rials (about 
$180.34 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index rose 4,962 
points, and the second market’s in-
dex gained 2,135 points.
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), 
and Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).
Senior stock market analyst, Ashkan 
Zoudfekr, believes the government 
must support the stock market 
against other parallel competitors 
like money and property markets, 
the Securities and Exchange News 
Agency (SENA) reported on Sunday.
“Considering the fact that the capital 
market provides liquidity and dyna-
mism to the economy, and is a use-
ful and active part of the country’s 
economic development, strengthen-
ing it should become a priority for 
the government,” Zoudfekr said.

Stating that lack of sufficient atten-
tion and determination by the gov-
ernment to regulate and supervise 
speculative markets has caused li-
quidity to be guided to such markets 
and become idle and unproductive.
The expert further stressed that the 
government needs to formulate a 
specific strategy for the capital mar-
ket to be followed by other institu-
tions. He noted that the representa-
tives of Stock Exchange Organization 
(SEO) should be actively collaborat-
ing with the country’s legislative and 
decision-making institutions to im-
prove the market’s condition.
“Despite the excellent reports of the 
companies in spring, these days we 
are witnessing a significant outflow 
of resources from the market,” he 
regretted, adding: “By implementing 
a calculated and specific strategy, 
which is adhered by all the economic 
institutions, it is possible to achieve 
the goals set for the stock market in 
the shortest time.”
Iranian stock market has been strug-
gling for months to get back on 
track, however various internal and 
external factors have been hindering 
this market from reaching its true 
potential.

TEDPIX gains 3,000 points on Tuesday

Iran’s thermal power plants’ electricity 
generation capacity reached 72,000 
megawatts (MW), an official with the 
country’s Thermal Power Plants Hold-
ing Company (TPPH) announced.
Mohammad Ramezani, the acting head 
of the company’s projects develop-
ment department, also said that pri-
vate sector accounts for 68 percent of 
the electricity generated by the thermal 
power plants.
Increasing the country’s power gen-
eration capacity and preventing black-
outs during the peak consumption 
periods have been among the Energy 
Ministry’s top priorities since the cur-
rent government administration took 
office in August 2021.
To this end, the ministry had put it on 
the agenda to increase the capacity of 
thermal power plants by 5,300 MW 

by the current Iranian calendar year’s 
summer time peak consumption peri-
od (starting on June 22).
Back in August 2021, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian announced that 
his ministry was planning to boost the 
country’s power generation capacity by 
35,000 MW over the next four years.
The mentioned figure would be 
achieved through the construction of 
the thermal power plants with 15,000 
MW of capacity, and renewable power 
plants with the capacity of 10,000 MW 
by the public and private sectors, as 
well as the construction of new power 
plants with 10,000 megawatts capacity 
by large industries.
Over the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation re-

garding electricity supply during peak 
consumption periods.
In this regard, the Energy Ministry has 
been following new programs to meet 
the country’s power demand during 
peak periods and to prevent outages.
Constructing new units in the coun-
try’s power plants and also building 
new power plants for major industries 
are among the mentioned programs 
that are being pursued seriously by the 
ministry in collaboration with other re-
lated government entities.
The Islamic Republic’s total power 
generation capacity currently stands at 
about 85,500 gigawatts most of which 
is supplied by thermal power plants.
Currently, combined cycle power 
plants account for the biggest share 
of the country’s total power generation 
capacity followed by gas power plants.

The chairman of Iran-Iraq Joint Chamber of Commerce said 
that Iraq tries to increase import of gas from Iran.
Yahya Al-e Es’haq made the remarks while mentioning the 
economic relations between the two neighbors as strategic.
Referring to Iran’s high gas reserves in the world, he con-
sidered the export of gas to Iraq very advantageous for both 
countries from the economic point of view and the short 
transportation distance.
Back in mid-June, Iranian Oil Minister Javad Oji had an-
nounced that Iran has received $1.6 billion from Iraq to 

settle part of the debts it has sought from its neighbor since 
2020 for the supply of gas.
“Fortunately, with active energy diplomacy and after months 
of negotiations, $1.6 billion in arrears for gas exports to Iraq 
was received”, the minister announced in a Twitter post at 
the time.
Given Iraq’s need for natural gas for consumption in power 
plants, negotiations on importing Iranian gas were started 
in late 2010 while a contract for gas sales to Baghdad was 
sealed in June 2013.

The two countries also inked the agreement for the deploy-
ment of natural gas to Basra in October 2015, but the ex-
ports were halted due to payment issues.
Later on, the Iraqi government approved a deal in late 2017 
to import gas from Iran to the eastern border province of 
Diyala, increasing purchases of the Iranian fuel, which were 
resumed in June 2017 after several years of hiatus.
Back in early April, Iraq’s Acting Electricity Minister Adel Ka-
rim had said his country is in need of gas import from Iran 
the coming years.

Iraq tries to boost gas import from Iran

Thermal power plants’ generation capacity hits 72,000 MW
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حذف قانون »معافیت گمرکی« و به 
صفر رسیدن نرخ تسهیالت بازسازی 
و نوسازی صنایع به گفته متولیان 
امر، صنعت۱۰۰ ساله نساجی را در 
شهر تاریخی اصفهان با خطر روبرو 
کرده است ؛ شهری که در گذشته 
قطب نساجی کشور و »منچستر 
گذشته  در  داشت.  لقب  ایران« 
اصفهان از پایگاه های مهم صنعت 
نساجی و بازار آن بود و افزون بر آن 
شهرهای اقماری همچون کاشان و 
اردستان نیز در  این صنعت جایگاه 
ویژه ای داشتند؛  در سال های اول 
قرن گذشته پایه های اولیه صنعت 
نساجی اصفهان بنا نهاده شد  که 
راه آورد آن در دوران گذر ایران از 
سنت به مدرنیسم ، انبوه کارخانه 
های بافندگی و ریسندگی و  هزاران 
کارگری بود که این حرفه را پیشه 
خود کردند و نان آور خانواده خود 

شدند.
اما از آن روزها خیلی گذشته و با انتقال 
نساجی ها به بیرون شهر و افول این 
صنعت، دیگر از صدای بوق کارخانه 
ها خبری نیست و  از هیاهوی انبوه 
کارگران نساجی در صندوق خانه  
حافظه مردم اصفهان جز خاطره ای 

باقی نمانده است. 
• یشی گرفتن نرخ استهالک 
از سرمایه گذاری در صنعت 

نساجی اصفهان
دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان وقوع ۲ اتفاق را برای صنعت 
گفت:  و  دانست  آسیب زا  نساجی 
پیشی  شاهد  سال  سومین  برای 
گرفتن نرخ استهالک در صنعت از 
نرخ سرمایه گذاری هستیم که حذف 
»معافیت گمرکی« از واردات ماشین 
آالت صنعت نساجی در حالی صورت 
گرفت که از زمان پهلوی اول تاکنون 
این معافیت اختصاص می یافت زیرا 
که ایران دانش ساخت ماشین آالت 
این صنعت را ندارد و ما در شرایط کنونی 
همواره به خاطر تحریم مجبور به وارد 
کردن ماشین آالت کارکرده با عمر پنج 
تا ۱۵ سال بودیم که مشمول معافیت 

گمرکی می شد.
سید علی امامی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: در ۲ ماه گذشته نرخ تسهیالت 
و وام بازسازی و نوسازی صنعت صفر 
شد که جز فرسوده شدن صنعت عایدی 

دیگری ندارد. 
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از 
صنایع  نساجی فرسوده است، افزود: از 
زمان قاجار تاکنون برای اولین بار است 

که در یک دهه گذشته شاهد خصوصی 
سازی کامل صنعت نساجی در ایران 

هستیم. 
امامی گفت: برای تکمیل زنجیره 
نساجی و پوشاک در اصفهان و استفاده 
حداکثری اقتصاد و مردم این استان 
از ارزش افزوده و اشتغال این صنعت 
اصیل و استخوان دار، از چند سال قبل 
کار طراحی و جانمایی نخستین شهرک 
پوشاک کشور در اصفهان دنبال شد که 
اکنون در مرحله اخذ مصوبه هیات 

دولت است. 
• روزگار سخت صنعت نساجی 

اصفهان
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در ارتباط با افول صنعت 
نساجی در اصفهان و سرپا نشدن آن در 
سال های گذشته، گفت: اصفهان در 
صنعت نساجی منچستر ایران و مرکز 
تولید روپوش سربازهای انگلیسی 
بود و کارگران توسط این صنایع امرار 
معاش داشتند و در پی رونق این صنعت 
شاهد رونق صنایع دیگر در اصفهان 
از جمله قطعه سازی، آهنگری و حتی 

ذوب آهن بودیم.
عبدالوهاب سهل آبادی افزود: در پی 
بحران اقتصادی اخیر، صنایع مجبور به 
تعدیل نیرو شدند و با بازنشستگی زودتر 
از موعد نیروی کار و نیز  فرسودگی 
ماشین آالت و عدم جایگزینی آن با 
تجهیزات نو، این صنعت رو به افول 
رفت و دیگر کاالی تولیدی در ایران 
توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی 

را نیافت.
وی بیان داشت: بدنبال اجرای قانون 
اصالح ساختار، تمام کارخانه های 
نساجی از شهر اصفهان به اطراف 
انتقال یافتند با تخصیص تسهیالت و 
ماشین آالت  شاهد رشد صنعت نساجی 

در اشترجان و علویجه و غیره شدیم.
و  معدن  صنعت،  خانه  رییس 
تجارت ادامه داد: با توجه به نرخ ارز  
و ارزش پایین پول ملی امکان خرید 
ماشین آالت نو نیست و اگر بخواهیم از 
تجهیزات دست دوم برای تولید به کار 
ببریم امکان رقابت با تولیدات خارجی 
گرفته می شود و  برای تجهیزماشین 
آالت صنعت نساجی  باید از توان 

شرکت های دانش بنیان استفاده شود.
وی گفت: با توجه به اینکه صنعت 
پوشاک پس از خوراکی قرار دارد 
بنابراین ارتقای این صنعت یک الزام 

و ضرورت است. 
• صادرات صنعت نساجی به 
۶۰۰ میلیون دالر کاهش یافته 

است
 رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان 
صنعت نساجی اصفهان،در باره  علت 
افول این صنعت در استان  اصفهان 
گفت: بر اثر دخالت های دولت در صنعت 
شاهد خارج شدن صنایع نساجی 
متعددی از جمله  »پلی اکریل«، » 
وطن  « و »بارش« و سایر واحدهای 
نساجی از عرصه تولید شدیم و کارخانه 
ریسباف همدانیان به خیریه واگذار شد.

حبیب اهلل شاه کرمی با بیان اینکه در 
دنیا دولت کارفرمای خوبی نیست و 
در ایران این مساله را با شدت بیشتری 
شاهد هستیم، افزود: اصفهان که یک 
زمانی بیش از ۵۰ درصد کل نساجی 
ایران را تولید می کرد که اکنون  این 

رقم کاهش یافته است.
میزان  پیش  ۲۵ سال  وی گفت: 
صادرات صنعت نساجی بالغ بر یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده است 
که در زمان کنونی به ۶۰۰ میلیون دالر 

رسیده است. 
شاه کرمی همچنین در ارتباط با 
کارخانه ریسباف واقع در چهارباغ 
اصفهان و رکود آن در ۳۰ سال گذشته 
گفت: با فوت مالکان این کارخانه، در 
مصادره دولت قرار گرفت و تاکنون 
که تلی از گرد و غبار بر روی آن نشسته 

است.
از تامین ملحفه کشورهای اروپایی به 

تامین موکت عراق رسیدیم
همچنین رییس هیات مدیره انجمن 
کارفرمایان صنعت نساجی استان 
اصفهان نبود تجهیزات به روز برای 
تولید نساجی را عمده چالش پیش روی 
این صنعت طرح کرد و گفت: اصفهان 
هنوز در این صنعت نسبت به استان های 
دیگر پیش رو ست اما واردات پارچه 

از کشور چین و هند و ترکیه با مجوز 
شدن  فرسوده  و  مجوز  بدون  و 
ماشین آالت در این صنعت و جایگزین 
نشدن با تجهیزات نو، صنعت را به افول 
برده است که اگر با همین روند ادامه 
یابد تنها تا ۱۰ سال دیگر صنعتی به اسم 

نساجی خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار کردن 
در صنعت نساجی از بین رفته و توان 
رقابت با تولیدات مشابه خارجی را از 
دست داده ایم، گفت: این صنعت نیازمند 
سرمایه گذاری کالن است که این نرخ 

و رشد سرمایه گذاری دیده نمی شود.
شاه کرمی ادامه داد: اصفهان درصنعت 
نساجی سابقه درخشانی داشت و تنها 
یک کارخانه  در کاشان با پنج هزار و 
۲۰۰ کارگر در یک زمانی تمام ملحفه 

اتحادیه  اروپا را تولید می کرد.
شاه کرمی افزود: اکنون تنها موکت و 
فرش از ایران به کشورهای مثل عراق 
و افغانستان صادر می شود و این در 
حالی است که شاهد واردات پارچه های 
هستیم که توان تولید آن در کشور 

است.
• پیشی گرفتن نرخ استهالک از 
سرمایه گذاری در صنعت برای 

سومین سال پیاپی
مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان 
اصفهان نیز با اشاره اینکه دوران افول 
صنعت نساجی به اتمام رسیده است 
گفت: از سه سال گذشته شاهد رشد 
این صنعت در استان اصفهان هستیم 
و شرکت شهرک های صنعتی مسوول 
اختصاص تسهیالت برای بازگشت 

صنایع راکد و نیم راکد به صنعت است
امیر حسین کمیلی افزود:: تعداد کل 
واحدهای نساجی در استان اصفهان  
هزار و ۸۰۰ واحد است که تاکنون ۹ 

میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان در این 
صنعت سرمایه گذاری شده است و 
عامل اشتغالزایی ۵۴ هزار و ۹۳۴ نفر 

شده است.
وی  طرح های در دست اجرا را 
۸۲۷واحد عنوان کرد و افزود: ۲ هزار 
و ۱۴۰ طرح با پیشرفت فیزیکی باالی 
۶۰ درصد در صنعت نساجی وجود دارد.

• سهم اندک صنعت نساجی 
اصفهان در تولیدپوشاک

از سوی دیگر سید آرش امامی دبیر 
بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون 
اصفهان با اشاره به اینکه صنعت 
نساجی در اصفهان از ریسندگی، 
بافندگی، رنگرزی، بافت و پوشاک 
تشکیل شده است، اظهار داشت: 
نزدیک به ۸۰ درصد تولیدات صنعت 
نساجی در استان تا قبل از  تولید 
پوشاک است و از بعد مرحله پوشاک، 
سهم اصفهان از کشور به ۱.۹ دهم 

درصد می رسد. 
وی گفت: برنامه ریزی ضعیف مدیران 
و نبود سیاست گذاری درست در این 
راستا باعث شد که بخش بزرگ صنعت 
نساجی در اصفهان شکل بگیرد و 
صنعت پوشاک که محل درآمدزایی 
است و ارزش افزوده باالتر، سرمایه 
گذاری کمتر و تعداد شغل بیشتری دارد 
از استان خارج و به استان های چون 
همدان، تهران و کرج و قم اختصاص 
یابد. از مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ واحد 
صنعتی اصفهان،  ۲۴ درصد به نساجی 
اختصاص دارد به طوری که ۲ هزار و 
۳۰۰ واحد  درصنعت نساجی با ۱۱۷ 
هزار نیروی کار فعالیت می کنند و ۷۵ 
درصد فرش ماشینی، ۵۰ درصد الیاف 
و نخ، ۶۰ درصد پارچه در استان اصفهان 

تولید می شود. 
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 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: تکمیل طرح راه آهن مبارکه- 
لنجان - سفید دشت بعنوان یکی از طرح های ملی و بین ۲ استان اصفهان و چهار محال 
و بختیاری در حال انجام است که با تکمیل این طرح استان چهارمحال و بختیاری به خط 

ریلی سراسری متصل خواهد شد.
مهران زینلیان در حاشیه جلسه شورای فنی استان اصفهان در استانداری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه جلسه با چهار دستور جلسه برگزار شد که اولین دستور کار به 
طرح راه آهن مبارکه - لنجان - سفید دشت اختصاص داشت، افزود: بواسطه عملیات 
خاکبرداری و ترانشه برداری در طول مسیر این طرح، این ُشبهه ایجاد شده که خشکسالی 

و بی آبی برخی از قنوات در سال های گذشته به این موضوع ارتباط دارد.
وی ادامه داد: این طرح از سال ۹۰ به بعد فعال شده و با توجه به اینکه کار فنی و مشاوره 
قابل قبولی از قبل در این زمینه انجام نشده، این شبهه ایجاد شده و بدلیل بروز مسائل 

اجتماعی، طرح متوقف شده بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه شورای فنی بعنوان 
باالترین مرجع در مورد پروژه های فنی استان تصمیم گیری می کند اظهار داشت: مقرر 
شد که با توجه مطالعاتی که از گذشته شروع شده و همکاری مشاور پروژه، این طرح تا ۲ 
هفته آینده با ارائه شدن مطالعات آب منطقه ای، تصمیم گیری نهایی در این زمینه انجام 

شود و تمهیدات الزم با محوریت دفتر فنی استانداری و شرکت آب منطقه ای اتخاذ شود.
به گفته وی، همچنین مقرر شد که با محوریت فرماندار هم مباحث اجتماعی موجود و 

اقناع سازی الزم انجام شود.
زینلیان با بیان اینکه دستور جلسه دوم شورای فنی استان به ساختمان ارکیده بهارستان 
اختصاص داشت خاطرنشان کرد: شهر جدید بهارستان، همانند دشت اصفهان بر روی 
یک پهنه آبُرفتی تأسیس شده که یک سری قنات هایی در گذشته های دور در این منطقه 

وجود داشته که البته بیشتر اینها در زمان حاضر متروکه و غیر قابل استفاده هستند.
وی اضافه کرد: بخشی از این قنات ها که در سال های گذشته شناسایی نشده بودند زیر 
ساختمانها قرار دارند که بعضی از آنها موجب بروز حوادثی می شوند البته جای هیچگونه 

نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: بازدیدهایی توسط متخصصان 
از ساختمان ارکیده بهارستان بعمل آمده و هیچگونه اثر منفی به سازه این ساختمان وارد 
نشده و تنها الزم است که حفره هایی که بر اثر وجود قنات ایجاد شده را باید با سرعت ُپر 
کنند که در جلسه امروز مصوب شد سازمان عمران بهارستان با همکاری شهرداری تا 

یک هفته این کار را به سرانجام برسانند.
وی گفت: همچنین مصوب شد که سازمان عمران کل پهنه بهارستان را با استفاده از 

مشاوران ذیصالح بررسی کند و چنانچه قنات و حفره ای وجود دارد این موارد شناسایی 
شود و راهکار اساسی برای بهارستان در نظر گرفته شود.

زینلیان اظهار داشت: هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و در صورتی که این 
موارد را شناسایی کنیم در طرح ها مورد توجه قرار می دهیم و در آینده از آنها بعنوان فضای 

سبز استفاده کنیم و یا آن مناطق را ُپر می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی این مکان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و موارد قبلی 
که مورد شناسایی قرار نگرفته بوده است اما از این به بعد توجه ویژه ای به این امر خواهد 
شد و با گمانه های ژئوتکنیک همه موارد را پیدا خواهند کرد و مساله آن ها را برطرف 

خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: ۲ دستور جلسه دیگر در شورای 
فنی استان در زمینه فسخ پیمان وجود داشت که یک مورد به نوسازی مدارس و یک 
مورد هم به آبفا اختصاص داشت که هر ۲ مورد با توجه به سوابق پروژه و با توجه به 
اینکه تذکرات الزم پیش از این پیمانکاران داده شده بود و برای جلوگیری از فسخ پیمان 
تالش الزم انجام شده بود اما با توجه به اینکه به جمع بندی الزم نرسیدیم و کمیته های 
تخصصی بر فسخ پیمان تاکید داشتند مقرر شد که هر ۲ مورد در اصطالح ماده ۴۶ و 

فسخ پیمان شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان درباره راه آهن »مبارکه - لنجان - سفید دشت« مطرح کرد:

اتصال چهارمحال و بختیاری به خط ریل سراسری

مروری بر صنعت نساجی در اصفهان از عرش تا فرش 

صنعت نساجی اصفهان اسیر تار و پود 

شما به عنوان یک مدیر وظایف زیادی به عهده دارید، چرا که حتی مسئولیت تمام 
کارهایی که کارمندانتان انجام می دهند نیز به عهده شماست. در این مقاله در مورد 

چندین راز برای تبدیل شدن به مدیری عالی صحبت خواهیم کرد.
1. برقراری ارتباط با کارمندان

یک مدیر الیق باید با کارمندانش ارتباط برقرار کند و بداند که کارمندانش چه 
کار می کنند. برخی بر این باورند که مدیران نباید ارتباط نزدیکی با کارمندان خود 
داشته باشند و باید خود را از آنها جدا بدانند. البته درست است که مدیران نباید با 
کارمندانشان خیلی صمیمی شوند و ارتباط نزدیکی با آنها داشته باشند و از برخی از 

کارمندانشان طرفداری کنند، اما باید با آنها با احترام برخورد کنند.
2. اهمیت دادن به رفتار کارمندان

شما به عنوان یک مدیر برای کارمندان تان الگو هستید. در واقع رفتار شما بر روی 
عملکرد کارمندان تأثیر دارد. اگر عملکرد کارمندان درست نباشد به این معنی است 

که شما به عنوان یک مدیر خوب عمل نکرده اید.
3. با تضاد و کشـمکش ها کنار بیاییـد، هرچند برایتان دشـوار 

شد با
یک مدیر الیق باید بتواند کشمکش های بین کارمندان را به درستی مدیریت کند. 
مدیران موفق می دانند که چگونه به روشی منطقی و منصفانه از کشمکش بین 

کارمندان جلوگیری کنند.
4. مدیریت مؤثر زمان

یک مدیر موفق باید بداند که چگونه زمان خود را مدیریت کند تا بتواند تمام وظایف 
و کارهای خود را سر وقت انجام دهد. مدیران الیق می توانند زمان خود را جوری 
برنامه ریزی و مدیریت کنند که بتوانند تمام کارهای خود را به نحو احسن انجام 

دهند و به کارمندان خود خدمت کنند.
5. آموزش درست و خوب

یکی از ویژگی های یک مدیر الیق این است که مطمئن باشد تمام اعضای تیم 
و کارمندان به درستی آموزش دیده اند. کارمندان باید بتوانند به خوبی با هم کار 
کنند و نیازی به توجه و مراقبت مداوم نداشته باشند، و این مستلزم تالش و آموزش 
درست است. بهترین راه این است که زمان کافی بگذارید و کارمندان جدید را به 
درستی آموزش دهید تا بتوانند به طور یکسان با دیگر کارمندان به درستی کار 
کنند. می توانید این کار را خودتان انجام داده یا از یکی از کارمندان بخواهید که این 

وظیفه را به عهده بگیرد.
۶. ایجاد یک محیط کاری انگیزشی

می توان با انجام یک کار مشترک به منظور دستیابی به هدفی مشترک محیطی 
انگیزشی برای کارمندان ایجاد کرد. در صورتی که همه اعضای تیم بر روی رسیدن 
به یک هدف تمرکز داشته باشند، انگیزه بیشتری در آنها ایجاد می شود، حتی اگر 

هدف چیز بسیار ساده ای باشد، مثاًل زدن رکورد یا بهترین بودن در صنف خود.
7. آموختن از دیگران

تبدیل شدن به یک مدیر عالی و الیق مستلزم زمان، صبر، تمرین و حتی شکست 
خوردن است، و حتی افرادی که سال ها مدیریت کرده اند هنوز هم نیاز به آموزش 

و یادگیری دارند. هرگز نباید از مشاوره یا یادگیری از اطرافیان خود دست بکشید.
از مدیران باالتر از خود راهنمایی بخواهید و الگو بگیرید. همیشه چیزهایی برای 
یادگیری وجود دارد. هرچه بیشتر کمک و راهنمایی بخواهید، در کار خود بهتر 
خواهید شد. به یاد داشته باشید که هیچ کس دانای کل و همه چیز تمام نیست، و 

یادگیری از اطرافیانتان بهترین راه برای رشد و پیشرفت است.
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 حسـین محزونیه  رهبری و مدیریت مسئولیت بزرگی 
اسـت، که برای مدیران تـازه کار می تواند اسـترس زا 
باشـد. مهارت هـا و قوانین زیـادی وجـود دارد که به 

عنوان یـک مدیر الیـق باید آنهـا را بیاموزید.

چگونه مدیر بهتری باشیم؟

7 راه برای ریاسِت درست

یادداشت
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: 
بر اساس نظرات و پیشنهادات مطرح شده، 
تعدادی پروژه جدید در محله وحید با اعتبار ۹۵ 

میلیارد ریال تعریف شده است.
به گزارش صاحب نیوز؛ احمد رضایی با اعالم 
این خبر گفت: در راستای رفع معضالت 
و ارتقای کیفیت زندگی در محله های 
کم برخوردار در این دوره مدیریت شهری، دو 
محله در منطقه پنج با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال 

در درست برنامه ریزی و اقدام گرفته است.
او محله وحید را یکی از محله های مذکور در 
این منطقه دانست و افزود: ساماندهی فضای 
سبز، زیباسازی و نورپردازی و احیای بافت 
فرسوده از جمله پروژه های تعریف شده در 

این محله است.
• محله وحید را یکـی از بومی ترین 

محله هـای منطقه پنج
رضایی محله وحید را یکی از بومی ترین 
محله های منطقه پنج دانست و توضیح داد: 
ساکنان این محله با مشکالتی در حوزه بافت 
فرسوده، زیباسازی و ترافیک مواجه هستند، 
از این رو جلسات بسیاری با حضور شهروندان 
و نخبگان این منطقه برگزار و نظرات و 

پیشنهادات آن ها دریافت شد.
به گفته او، بر اساس نظرات پیشنهادی 
دریافت شده، تعدادی پروژه با اعتبار ۹۵ 
میلیارد ریال برای محله وحید تعریف شده 

است.
• سـاماندهی و زیباسـازی مـادی 

شـایج در دسـتور کار اسـت
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در جنوب شهر اصفهان چهار مادی 
وجود دارد که سه مادی شایج، هزار جریب و 
نایج با طول ۱۳۵۰۲ متر در منطقه پنج واقع 
شده اند، افزود: مادی ها می توانند در بهبود 
هوا و افزایش فضاهای مفرح نقش بسزایی 

داشته باشند.
او خبر داد: ساماندهی مادی شایج با اعتبار ۱۲ 
میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است که 
۳۵ میلیارد ریال از این اعتبار برای ساماندهی 
این مادی در کوچه فرح انگیز و یک و نیم 
میلیارد ریال برای ساماندهی، زیباسازی و 
مبلمان شهری این مادی در کوچه ائمه اطهار 

تخصیص یافته است.
• پیرامـون مسـجد اباعبـداهلل در 
خیابان عالمه جعفری سـاماندهی 

می شـود
رضایی از ساماندهی فضای سبز و گذر 
پیرامون مسجد ابا عبداهلل الحسین )ع( واقع 
در خیابان عالمه جعفری خبر داد و گفت: 
این پروژه نیز با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال اجرایی 

می شود.
درخواست های  مهم ترین  از  یکی  او 
آزادسازی  را  وحید  محله  شهروندان 
گلوگاه های محله دانست و اعالم کرد: 
در سال جاری ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
آزادسازی گلوگاه کوچه شهید یارمحمدیان 

اختصاص یافته است.

تخصیص ۹۵ میلیاردی 
اعتبار برای ساماندهی محله 

»وحید«

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
خبر داد:

 خبر
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه طی دو روز تعطیالت 
گذشته خاموشی به دلیل کمبود برق در سطح استان نداشتیم، گفت: با توجه به 

کاهش دمای هوا پیک بار شبکه سراسری تمام شده باشد.
محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت مصرف برق در 
استان به ویژه در ایام عاشورا و تاسوعا، اظهار کرد: میزان تولید برق استان ۴ 
هزار و ۲۸ مگاوات و مصرف ۴۵۴۹ مگاوات بود و ۵۲۱ مگاوات برق از شبکه 

سراسری برق وارد استان شد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان یادآور شد: واحدهای ۲ و ۴ نیروگاه کارون 

چهار به دلیل محدودیت منابع آب و همچنین واحد یک نیروگاه شهید محمد 
منتظری از مدار تولید برق خارج بودند.

وی همچنین ادامه داد: طی روز ۱۶ مردادماه ساعت پیک مصرف ۱۶: ۲۹ بود 
که تولید برق ۳۸۵۱ و مصرف ۴۳۰۲ مگاوات بود، همچنین مقدار ۵۹۵ مگاوات 
برق از شبکه سراسری وارد استان شد. نوحی همچنین افزود: واحدهای ۱، ۲ و ۴ 
نیروگاه کارون چهار و واحد یک نیروگاه شهید منتظری از مدار تولید خارج بودند.

وی با تاکید بر اینکه خاموشی به دلیل کمبود برق در سطح استان نداشته ایم، 
گفت: با توجه به تفاهم نامه بین وزارت نیرو و صمت قرار شد در سه ماه بازه های 

زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ تیر، ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد و ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریورماه 
صنایع کشور به ترتیب ۴۰۰۰ مگاوات، ۶۰۰۰ هزار مگاوات و مجدداً ۴۰۰۰ 
مگاوات به شبکه سراسری برق کمک کنند و با توجه به مدیریت مصرف 
برق از طریق صنایع، امسال هیچ گونه خاموشی در بخش خانگی نداشتیم. 
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به کاهش دمای 
هوا پیک بار شبکه سراسری تمام شده باشد، گفت: از سوی دیگر همانند سال 
 گذشته رمزارزها تا پایان شهریورماه خاموش هستند و رمزارزهای غیرمجاز نیز

جمع آوری شده اند.

سخنگوی صنعت برق استان 
اصفهان:

خاموشی به دلیل 
کمبود برق نداشتیم

س خبر
عک

محمدرضا باقری شهردار شهر فوالدشهر در 
آئین بهره برداری از بوستان وخیابان مالیات 
در شهر فوالدشهر ضمن اشاره به جایگاه 
درآمدهای مالیاتی از محل عوارض ارزش 
افزوده برای شهرداری ها گفت: برنامه ریزی 
بلند مدت جهت فرهنگسازی مالیاتی در شهر 
فوالدشهر بعمل آمده است ودر آینده در کلیه 

پروژه های عمرانی شهری میزان هزینه کرد 
پروژه از محل درآمدهای مالیاتی جهت اطالع 
رسانی تبیین می شود. گفتنی است در جریان 
حضور مدیرکل امورمالیاتی استان در فوالدشهر 
عباس مزیکی ازپروژه های تکمیل شده ونیمه 
تمام درراستای عمران وآبادانی شهری از محل 

مالیات برارزش افزوده بازدید کرد.

شهردار فوالدشهر:

فرهنگسازی مالیاتی در 
فوالدشهر به صورت ویژه 
مورد توجه است
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 مریم عمادی   جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره 
جنگ جدید رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به ریاست دوره ای 
نماینده چین، بامداد سه شنبه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار 
شد و پس از حدود دو ساعت بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت. این 
نشست به درخواست فلسطین به دلیل حمالت سه روزه ارتش 
رژیم صهیونیستی به نوار غزه برگزارشد که در آن ۴۴ فلسطینی به 
شهادت رسیده و ۳۶۰ نفر دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این حمله 
جنایتکارانه، گروه های مقاومت فلسطین با صدها موشک شهرها و 
شهرک های صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی به ویژه تل 
آویو و فرودگاه بن گورین را هدف قرار دادند. گفتنی است این دور از 
درگیری ها شدیدترین نوع درگیری میان مقاومت فلسطین و رژیم 
صهیونیستی پس از جنگ یازده روزه در غزه محسوب می شود. 
سرانجام با میانجیگری مصر و تالش های قطر آتش بس در این 

منطقه برقرار و نشست شورای امنیت در این باره برگزار شد.
• چرا جنگ جدید علیه غزه؟

 تجربه ثابت کرده که رژیم صهیونیستی همواره درشرایط بحرانی 
یا مواقعی که نیاز به یک امتیاز و دستاورد در برابر افکار عمومی 
شهرک نشینان اسرائیلی داشته باشد، تجاوز جدیدی علیه فلسطینیان 
آغاز می کند. درحال حاضر نیز صهیونیست ها در نتیجه بن بست 
سیاسی این رژیم و رفتن به سمت یک انتخابات جدید در کنست نیاز 
به دستاوردی هرچند نمایشی دارند. ضمن آنکه اسرائیل در حمالت 
کنونی با تخریب منازل و ساختمان های مسکونی و غی نظامی به 
دنبال اعمال فشار بر گروه های مقاومت است. هدف اسرائیل این 

بود که جنبش جهاد اسالمی را به پذیرش آتش بس و بازگشت به 
شرایط پیش از آماده باش کامل نیروها مجبور کند از طرف دیگر رژیم 
صهیونیستی در پرونده مناقشه مرزی با لبنان نیز شرایط مطلوبی ندارد 
و حزب اهلل علناً این رژیم را تهدید به گزینه نظامی کرده است. سید 
»حسن نصراهلل« به صهیونیست ها هشدار داده که اگر تا ماه سپتامبر؛ 
یعنی زمانی که اسرائیل برای استخراج گاز از میدان کاریش واقع در 
منطقه مورد مناقشه با لبنان تعیین کرده بود، از این میدان عقب نشینی 
نکند باید آماده مقابله با موشک های حزب اهلل گردد. ناظران معتقدند 
که مقامات صهیونیست نمی خواهند در آستانه انتخابات کنست 
مجبور به امتیاز دادن به لبنان در پرونده مذکور باشند. بنابراین یک 
ماجرای جدید آغاز کرده اند. در بُعد تاکتیکی هم این اقدام را می توان در 
فضای انتخاباتی تحلیل کرد به طوری که اکثر احزاب چه حاکم و چه 
اپوزسیون درصدد بهره برداری سیاسی از آن هستند. این اقدام ضمن 
از بین بردن اتهام اپوزیسیون و احزاب راستگرا در مورد مماشات با 
گروه های مقاومت، می تواند آرای بخشی ازصهیونیست ها که خواهان 

برخورد جدی با گروه های ضد صهیونیستی هستند را جلب نمایند.
• عدم دخالت حماس در درگیری های جدید

مهم ترین تفاوت این دور از درگیری های میان غزه و رژیم 
صهیونیستی این بود که در این جدیدترین دور از تبادل آتش بین 
طرفین، گروه حماس به عنوان بزرگ ترین گروه مبارز غزه که 
حاکمیت و قانونگذاری این منطقه را نیز در اختیار دارد، در درگیری ها 
دخالتی نداشت. حمالت اسرائیل به گروه جنبش جهاد اسالمی نه تنها 
بازتابی است از قدرت حماس، بلکه در عین حال بازتاب محاسباتی هم 

هست که این باور را تبلیغ می کند که این دو گروه با یکدیگر هماهنگ 
نمی شوند و قرار هم نیست این اتفاق به این زودی روی دهد. با توجه 
به این که بخشی از توافق آتش بس شامل آزادی زندانیان جهاد 
اسالمی نیز هست، به نظر می رسد در ادامه مسیر، این گروه احتمااًل 
کوتاه خواهد آمد و دست به ارزیابی مجدد موقعیت خود خواهد زد. به 
هر حال آن ها زیرساخت های زیاد و البته برخی از فرماندهان نظامی 
مهم خود را در غزه از دست داده اند و در عین حال هم هیچ احساس 
نمی کنند که حماس ممکن است، حداقل در یک آینده قابل پیش بینی 

از فعالیت های آن ها حمایت کند.
• حمایت پشت پرده غرب و کشورهای عربی از 

تجاوزات اسرائیل
باید توجه داشت که هدف اصلی سفر بایدن به اسرائیل حمایت از رژیم 
صهیونیستیبود.. در این سفر سخنی حتی به ظاهر از توقف شهرک 
سازی صهیونیست ها از سوی بایدن به میان نیامد. دوم برای اولین بار 
بود که در سفر یک رئیس جمهور آمریکا به منطقه از طرح دو دولتی 
اسرائیل و فلسطین حرفی به میان نیامد. این موضوع باعث شد تا 
تل آویو مطمئن شود که درهرصورتی حمایت کاخ سفید را خواهد 
داشت. طرف دیگر ماجرا کشورهای عربی بودند که با توافق عادی 
سازی روابط با اسرائیل راه را برای انجام چنین جناتاتی باز کردند. 
اکنون هرچند اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای مقام های اسرائیلی 
را مسئول پیامدهای »خطرناک افزایش تنش« می داند و وزارت 
خارجه عربستان در بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را 
محکوم کرد اما باید گفت این بمباران ها با تأمین مالی و سرمایه گذاری 

حکام عربی انجام می شود که با اسرائیل روابط خود را عادی سازی 
کرده اند. معاهدات، توافقات و موج زشت عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی اشغالگر جز شهدای بیشتر، خواری و سرسپردگی 

کشورهای عربی چه رهاورد و توجیهی داشت؟
• اشتباه محاسباتی اسرائیل

رژیم صهیونیستی در مرحله جدید قصد داشت جنگ را صرفًا 
محدود به درگیری با جنبش جهاد اسالمی کرده و این جنبش را 
از سایر گروه های فلسطینی جدا کند. درواقع صهیونیست ها که 
تجربه تلخی در مواجهه با کل مقاومت فلسطین دارند اما در این 
مسیر از چند نکته غافل شده است. اول اینکه اسرائیل در پرونده 
لبنان نیز شرایط خطرناکی دارد و بعید نیست که هم زمان با درگیری 

گروه های فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی، جبهه شمالی اراضی 
اشغالی نیز از طرف حزب اهلل تهدید شود. همچنین اینکه تالش 
اسرائیلی ها برای میانجیگری مصر جهت جلوگیری از ورود حماس به 
درگیری ها سودی نداشته است. بنابراین اگر اسرائیل قصد آغاز جنگ 
تازه با فلسطینیان را داشته باشد، همانند جنگ یازده روزه باید برای 
رویارویی با کل مقاومت فلسطین آماده شود و نه تنها حماس بلکه 
سایر گروه های فلسطینی نیز به صورت هماهنگ در یک جبهه واحد 
علیه اشغالگران متحد می شوند و مردم فلسطین نیز کنار آنها هستند. 
یعنی همان سناریویی که اشغالگران و بعد از جنگ جوالی 2۰۰۶ از 
آن وحشت دارند و می تواند به قیمت نابودی کل پروژه صهیونیستی 

درمنطقه تمام شود.

نشست شورای امنیت بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت؛

رجزخوانی صهیونیستها در میدان غزه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی چندی پیش درباره شروع 
موج هفتم کرونا در کشور گفت: بارها 
اعالم کرده ام، اینکه فکر کنیم کرونا 
تمام شده، بسیار اشتباه است. کرونا، 
ویروسی است که تا سال ها باقی خواهد 
ماند. اکنون ایران هم وارد موج هفتم 

شده است.
علت شیوع کرونا در موج هفتم، 
امیکرون نوع BA ۵ است که سرعت 
انتشار آن ۱۸ برابر بیشتر از کرونای اولیه 
است و اگر کسی به این سویه مبتال 
شود به سرعت می تواند دیگران را هم 
مبتال کند و ماسک می تواند از شیوع آن 
جلوگیری کند و همچنین افراد مبتال 
باید تا یک هفته خود را قرنطینه کنند و 
افراد اگر ۶ ماه از آخرین واکسیناسیون 
آنها گذشته است باید دز یادآور واکسن 

کرونا را تزریق کنند.
• وضعیت موج جدید کرونا هر 

روز بدتر می شود
علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید در گفت و گویی با ایرنا اظهار 
داشت: اکنون موج جدید از زیرسویه 
امیکرون در کشور شروع شده است و 
هر روز هم بدتر می شود که باید این 
مساله از سوی مردم بسیار جدی گرفته 
شود چون امکان انتقال و چرخش این 
نوع ویروس بسیار باالست پس رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم 

ضروری است.
سرماخوردگی  نوع  هر   •

کروناست
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تصریح کرد: یکی از تصوراتی که این 
روزها مردم دارند این است که چون 
عالئمی از سرماخوردگی دارند ممکن 
است کرونا نباشد اما باید این مساله 
مطرح شود که در تابستان امکان 
سرماخوردگی بسیار پایین است و 

هرکسی که سرماخورده باشد باید آن 
را کرونا دانست.

وی تصریح کرد: کسی که به این 
آن  نباید  مبتال می شود،  ویروس 
را سرماخوردگی تلقی کند و باید 
مانند فردی که کرونا دارد، همه 
شیوه نامه های بهداشتی، قرنطینگی 
و درمان خود را ادامه دهد تا از گردش 
ویروس در بین اعضای خانواده و دیگر 

افراد جامعه جلوگیری شود.
•  50 درصد مبتالیان عالمتی از 

کرونا ندارند
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: سویه ای که اکنون در جامعه 
ایران به عنوان زیرسویه امیکرون 
می چرخد، امیکرون از نوع BA۵ است 
که گریز از ایمنی و سرعت گردش 
بسیار باالیی دارد به گونه ای که یک 
فرد سالم می تواند به طور طبیعی ۱۸ 
نفر سالم را به این ویروس مبتال کند. 
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد افرادی 

که به این ویروس مبتال می شوند هیچ 
عالمتی از این بیماری ندارند، اظهار 
داشت: با توجه به سرعت انتقال و 
انتشار باالی این ویروس جدید و اینکه 
نمی توان جلوی عفونت را گرفت، پس 
الزم است که موضوع تزریق واکسن 
و انجام واکسیناسیون سراسری به 
ویژه تزریق دز سوم »بوستر« جدی 

گرفته شود.
• قرنطینه ۷ تا ۱0 روز کافی 

است
ناجی در پاسخ به این سؤال که در 
صورت ابتال به این نوع ویروس چند 
روز قرنطینه ضروری است، افزود: 
قرنطینه در همه سویه های کووید در 
حالت بیماری خفیف بین ۷ تا ۱۰ روز 
است و کسانی که ابتالی آنها به این 
ویروس به صورت تصادفی شناسایی 
شود و کسانی که در ارتباط با افراد 
مبتال هستند و پس از انجام تست کرونا 
متوجه ابتالی خود شده باشند و هیچ 
عالمتی ندارند در مجموع ۵ روز در خانه 

بمانند. وی در عین حال با بیان اینکه 
در صورت ابتالی ضعیف و متوسط 
به این ویروس شرط قرنطینه شدن در 
خانه ۷ تا ۱۰ روز و حتی در مواردی تا 
۱۴ روز نیاز است، اظهار داشت: امکان 
بستری بیماران در بیمارستان 2۰ روز 
است اما انتقال این ویروس تا هفت روز 
است زیرا بعد از هفت روز دیگر ویروس 
زنده ای وجود ندارد که دیگران را آلوده 
کند بنابراین فرقی با دیگر سویه ها هم 

از نظر قرنطینه شدن ندارد.
• جلوگیری ۷0 درصدی از مرگ 

برای افراد واکسینه شده
واکسینه شدن افراد در برابر کرونا، 
باالی ۷۰ درصد از بیماری شدید و 
انتقال افراد مبتال به دلیل شدت 
درگیری به بخش های مراقبت ویژه 
و حتی مرگ جلوگیری می کند ناجی 
خاطرنشان کرد: تزریق واکسن دز 
سوم در این موج جدید بسیار دارای 
اهمیت است و در حالی که برخی ادعا 
دارند واکسن های جدید برای سویه 

کرونا از ووهان چین تاثیرگذار است 
اما معتقدیم واکسن هرچقدر هم برای 
نوع ویروس سویه ووهان است اما 
همین واکسن ها در جلوگیری از شیوع 
این ویروس بسیار مهم است. وی 
معتقد است: واکسینه شدن افراد در 
برابر کرونا، باالی ۷۰ درصد از بیماری 
شدید و انتقال افراد مبتال به دلیل شدت 
درگیری به بخش های مراقبت ویژه و 

حتی مرگ جلوگیری می کند.
• جامعه خطرناک واکسن نزده

براساس اطالعات و آمار موجود فقط 
۳۷ درصد از جامعه دز بوستر را تزریق 
کرده اند و بین هشت تا ۱۳ میلیون 
نفر حتی دز یک و دو را نزده اند ناجی 
استقبال از واکسن دز بوستر را مطلوب 
ندانست و گفت: براساس اطالعات و 
آمار موجود فقط ۳۷ درصد از جامعه دز 
بوستر را تزریق کرده اند و بین هشت 
تا ۱۳ میلیون نفر حتی دز یک و دو را 
نزده اند به این افراد به عنوان یک جامعه 

خطرناک باید نگاه کرد.
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اولیـن محمولـه محصولـی که از بنـادر غالت تـازه افتتـاح شـده اوکراین 
خارج شـد، پس از دسـت دادن خریـدار خـود، در دریـای مدیترانه شـناور 
اسـت و به دنبـال مقصد جدیـدی می گـردد. سـفارت اوکرایـن در بیروت 
تصویری از کشـتی باری رازونی منتشـر کـرد و گفت این محموله توسـط 
خریـدار نهایـی آن در لبنان به دلیـل تأخیر ۵ ماهـه در تحویل آن رد شـده 
اسـت. در قراردادی کـه اخیراً برای از سـرگیری صـادرات به امضا رسـید، 
این اولین کشـتی محصوالت کشـاورزی بود که بنادر اصلی دریای سـیاه 

کشـور را از زمان تهاجم روسـیه تـرک کرد و با حـدود 2۶ هـزار و ۵۰۰ تن 
ذرت بارگیری شـد.

بـر اسـاس گـزارش بلومبـرگ، غوغـای سـفر بـرای یافتـن مشـتری، 
چالش هایـی را که پیـش روی محموله های غـالت اوکراینی قـرار دارد تا 
با تـداوم جنگ بـه حالت عـادی بازگردد، برجسـته می کند. سـفارت گفت 
که کشـتی رازونـی به دنبـال خریـدار جدیـدی در لبنـان یا جاهـای دیگر 
اسـت. داده های ردیابی کشـتی نشـان می دهد که مقصد آن روز یکشـنبه 

از ترابلـس تغییر کرد. سـخنگوی وزارت اقتصـاد لبنان گفت کـه دولت در 
ایـن محمولـه دخالتی نـدارد زیـرا محمولـه بـرای بخش خصوصـی بوده 
اسـت. در همین حال، وزارت زیرسـاخت اوکراین گفت: یک کشـتی با بار 
کمتـر ذرت از اوکراین روز دوشـنبه به مقصـد نهایی خود در ترکیه رسـید 
و اولیـن کشـتی از این نوع بـود که بـه پایانه خود رسـید. دو فروند کشـتی 
دیگـر باید تا یـک هفتـه دیگر به بنـدر خـود برسـند. در مجموع تـا کنون 

حـدود ۱۰ کشـتی حرکـت کرده اند.

اولین کشتی غالت 
در به دِر مشتری

کشتی که اوکراین را ترک کرد، 
بدون خریدار ماند!

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

هشدار عضو کمیته علمی کشوری 
مقابله با کرونا:

 اوج موج هفتم
در راه است

ابوالفضل عمویی با اشاره به سفر بایدن، رییس جمهوری آمریکا به منطقه 
پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای گفت: برنامه ریزی ها برای سفر 
بایدن به منطقه یکی از دالیل موافقت نکردن آمریکایی ها با خواسته های 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات دوحه بود؛ ایران در آن مذاکرات 

خواسته هایی مبتنی بر منطق برجام و چارچوب های آن بیان کرد.
وی ادامه داد: سفر بایدن به منطقه با هدف پیدا کردن شرکای جدیدی طراحی 
شد که بتوانند انرژی به بازار جهانی عرضه کنند. در این بین در این سفر رژیم 
صهیونیستی سعی می کرد گام های جدیدی در عادی سازی روابط با برخی 
از کشورهای عربی بردارد اما در نهایت سفر بایدن به سرزمین های اشغالی و 
جده، دستاورد مورد نظر آمریکایی ها را به همراه نداشت و آن ها شاهد افزایش 

عرضه انرژی توسط کشورهای منطقه در بازار انرژی نبودند.
عمویی خاطرنشان کرد: از نظر تحلیلگران آمریکایی و صاحب نظران، 
سفر بایدن به اراضی اشغالی و جده موفقیت آمیز ارزیابی نشده است لذا 
فکر می کنم یکی از دالیلی که این روزها شاهد برخی نرمش ها در مواضع 
غربی ها هستیم به این موضوع برمی گردد که آن ها به نیاز بازار انرژی جهانی 
برای عرضه بیشتر نفت ایران پی برده و آماده برداشتن گام هایی در این 

زمینه هستند.
وی تاکید کرد که دستیابی به توافق تنها محدود به حوزه رفع محدودیت ها 
در صادرات نفت ایران نیست بلکه باید ایران به منابع حاصل از فروش نفت 

دسترسی داشته و موانع تجارت خارجی نیز برداشته شود.
•  توپ در زمین طرف های غربی است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: زمان 
آن رسیده که آمریکا و کشورهای اروپایی از حرف زدن دست برداشته و برای 

تعهدات خود تضمین اجرایی دهند.
علی حدادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به روند مذاکرات هسته ای بیان کرد: 
آنچه که در مذاکرات قبل بوده و در مذاکرات این روزها نیز مشخص است این 
بوده که همواره ایاالت متحده آمریکا به دنبال منافع ملی خود بوده و به هیچ 
وجه احترام متقابل در مذاکرات نداشته و امروز هم ندارد. آن ها امروز می بینند 
که ایران با تمام توان پیش می رود و ارتباط با شرق برقرار کرده است. حال 

صرفاً می خواهند برجام را حفظ کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: جمهوری اسالمی به دنبال حفظ منافع ملی خود 
بوده و ما صرفاً حق و حقوق ملت ایران را دنبال می کنیم. ایران هیچ موقع از 
مذاکرات دست نکشیده است اما آمریکایی ها باید تضمین دهند که تهدات 
خود را اجرایی خواهند کرد. آنچه که آمریکایی ها در حرف و شعار می گویند 
با آنچه که در عمل انجام می دهند متفاوت است. اعتماد به دشمنی که بیش 
از ۴۰ سال دشمنی کرده و حتی امروز نیز پذیرای قدرت و اقتدار ایران نبوده و 

به مردم ایران نیز احترام نمی گذارد کار ساده ای نیست.
نماینده مردم طالقان، ساوجبالغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: باید حق و حقوق ملت ایران در موارد مختلف به ویژه در 
بحث تحریم ها احیا شود. ما شاهد بودیم که در حین مذاکرات مجدداً تحریم 
علیه ما تعیین می کنند. چه تضمینی وجود دارد که آمریکا و کشورهای 
اروپایی تعهدات و مسائلی را که به زبان می آورند در عمل اجرایی کنند. باید 

در این زمینه تعهد بدهند.

 زهرا وفایی    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روسیه 
مانع رسیدن به یک توافق نیست گفت: در مذاکرات وین 
طرف های اروپایی به صورت واسطه با طرف آمریکایی 

گفت وگو می کنند.

گزارش

 تحلیل این دور از مذاکرات در گفت و گو با
دو نماینده مجلس؛

 نرمش غربی ها
در مذاکرات وین

عضـو کمیتـه علمـی کشـوری مقابلـه با 
کرونـا بـا اشـاره بـه آخریـن شـرایط موج 
هفتم این بیماری در کشـور، درباره سـویه 
جدیـد شناسـایی شـده، گفـت: علی رغم 
اینکـه سـرایت پذیری سـویه هنـدی 
BA2.۷۵ حـدود ۱.۵ یـا 2 برابـر بیـش از 
BA۴ و BA۵ اسـت، امـا مـرگ و میـر در 
این زیرسویه با سـایر زیرسـویه ها تفاوتی 
نداشـته؛ بر این اسـاس هنوز BA۲.۷۵ به 
عنوان سـویه نگران کننـده در نظر گرفته 

نمی شـود.
مجید مختـاری بـا تاکید بـر اینکه سـویه 
غالـب کرونـا در ایـران همچنـان BA۴ و 
BA۵ اسـت، گفـت: خوشـبختانه هنـوز 
سـویه هندی BA2.۷۵ در ایران مشـاهده 
نشـده اسـت. البته روند منحنی موارد ابتال 
به سـمت بـاال اسـت ولـی هنـوز روندی 
مانند آنچـه که در گذشـته تجربـه کردیم 
رخ نـداده و آمـار ابتالها به بـاالی ۱۰ هزار 

نفر در روز نرسـیده اسـت.
• احتمال افزایـش مرگ ومیرهای 

کرونایی؛ ۲ هفته دیگر
وی افـزود: البتـه از طـرف دیگـر مـرگ و 
میـر کرونایی نسـبت بـه چند هفتـه قبل 
افزایش داشـته اسـت و بـا افزایـش موارد 
ابتـالی روزانـه پـس از دو هفتـه آمـار 
فوتی هـا هـم ممکـن اسـت تغییـر کنـد.

او با بیان اینکـه در مجموع میـزان مرگ و 
میر در ابتال به سـویه BA۴ و BA۵ نسبت 
بـه دلتـا بسـیار پایین تر اسـت، بیـان کرد: 
خوشـبختانه علی رغـم سـرایت پذیری 
بـاالی ایـن سـویه جدیـد امـا بـا افزایش 
بارز مـرگ و میر مواجـه نبودیم و شـرایط 
تحـت کنتـرل بـوده اسـت. امیدواریـم با 
رعایـت بیشـتر پروتکل هـای بهداشـتی، 
حفظ فاصله گـذاری فیزیکی و عـدم تردد 
غیر ضـروری، کاهش موارد ابتال را شـاهد 

. شیم با
• جزئیاتی از سـویه جدیـد کرونا 

هند در 
وی دربـاره سـویه BA۲.۷۵، توضیـح داد: 
ایـن سـویه از کرونـا برخواسـته از هنـد 
اسـت و بـه سـرعت پـس از ایالت هـای 
متفـاوت هنـد،  چندیـن ایالـت آمریـکا و 
بخش هایـی از اروپـا را درگیـر کـرد. هنوز 
مطالعـات گسـترده ای از سـویه هنـدی 
BA۲.۷۵ در دسـت نیسـت امـا بر اسـاس 
گزارشـات از کشـورهایی کـه درگیـر این 
سـویه شـده اند، مشـخص شـده است که 
علی رغـم اینکـه سـرایت پذیـری سـویه 
هنـدی BA2.۷۵ حـدود ۱.۵ یـا 2 برابـر 
بیـش از BA۴ و BA۵ اسـت، امـا مـرگ و 
میر در این زیرسـویه با سـایر زیرسـویه ها 
تفاوتی نداشـته اسـت. بر این اساس هنوز 
BA۲.۷۵ به عنوان سـویه نگران کننده در 
نظر گرفته نمی شـود و سـازمان بهداشت 
جهانی در حـال رصـد آن اسـت؛ بنابراین 
فعـاًل نبایـد تـرس و ارعابـی از این سـویه 

وجود داشـته باشـد.

هشداربه واکسن نزده ها 
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ 

 مریم محسنی  وزیر امور خارجه تایوان گفت که چین با 
تمرینات نظامی در نزدیکی جزیره برای »آماده سازی« خود و 
حمله به تایوان و تغییر وضعیت موجود در آسیا و اقیانوسیه استفاده 
می کند. »جوزف وو« در یک نشست خبری در تایپه، پایتخت، 
گفت: »چین از رزمایش و نقشه راه نظامی خود برای آماده 
شدن برای حمله به تایوان استفاده کرد. قصد واقعی چین تغییر 
وضعیت موجود در تنگه تایوان و در سراسر منطقه است.« چین 
هفته گذشته بزرگترین مانور نظامی خود را در اطراف تایوان در 
واکنش به دیدار نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
از این جزیره آغاز کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی تایوان تصریح 
کرد: »چین رزمایش، پرتاب موشک در مقیاس بزرگ، همچنین 

حمالت سایبری، کارزار اطالعات نادرست و تهدید اقتصادی 
را برای تضعیف روحیه مردم در تایوان انجام می دهد.« چین، 
تایوان با جمعیتی حدود 2۳ میلیون نفر را یکی از استان های 
خود می داند که از زمان پایان جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹ 
میالدی تا به امروز نتوانسته است آن را ضمیمه قلمرو خود کند. 
لو ووی چی، سخنگوی یگان هشتم ارتش تایوان از سوی دیگر 
گفت که رزمایش از قبل برنامه ریزی شده تایوان سر موعد خود 
برگزار شد و این رزمایش پاسخ به رزمایش چین نبود. طبق 
گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش تایوان روز سه شنبه یک 
رزمایش توپخانه ای انجام داد. آقای لو تأیید کرد که این رزمایش 
در شهرستان پینگ تونگ در جنوب کشور اندکی پس از ساعت 

۴۰ دقیقه بامداد به وقت گرینویچ با شلیک گلوله آغاز شد و در 
ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد به وقت گرینویچ پایان یافت. مدت 
زمان این رزمایش تنها حدود یک ساعت بود. تایوان به طور منظم 
رزمایش های شبیه سازی شده برای مقابله با تهاجم احتمالی 
چین برگزار می کند. آخرین مورد این رزمایش ها ماه گذشته بود.

مانورهای نظامی تایوان پس از آن برگزار شد که چین روز 
دوشنبه رزمایش دریایی و هوایی مشترک خود را در اطراف 
جزیره گسترش داد. ارتش تایوان همچنین از رزمایش دیگری 
سخن گفت که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده و شامل 
استقرار صدها نیرو و حدود ۴۰ عراده توپ جنگی هویتزر 

خواهد بود.

وزیر امور خارجه تایوان در نشست خبری مطرح کرد:

رزمایش چین، اسم رمز حمله به تایوان



 پریسا جمدی  بیل گیتس یک انسان خارق العاده است. 
از جمله سمت های وی می توان به تاجر، سرمایه گذار، 
فن آور، بشردوست، بنیان گذار مایکروسافت، و موسسه 
بیل و ملیندا گیتس، بنیانگذار شرکت پیشبرد فرصت های 
انرژی، ثروتمندترین فرد فوربس، بالگر، نویسنده، و 

برنامه نویس اشاره کرد.
او تـا سـال 2017، 23.5 میلیـارد دالر بـه خیریه کمک 
کرد. ممکـن اسـت فکـر کنید کـه بیـل گیتـس مرفه 
بی درد اسـت و مشـکلی ندارد، اما سـخت در اشتباهید؛ 
او هم ماننـد ما با مشـکالت زیـادی دسـت و پنجه نرم 
کرده، حتـی شـاید مشـکالتی بیشـتر از آنچه مـا با آن 
روبرو شـده ایم. اما بـرای موفقیت موانع زیادی را پشـت 

سـر گذاشـته است.
در ایـن مقاله بـه بحـث در مـورد رازهـای موفقیت بیل 

گیتـس پرداخته ایـم. با مـا همراه باشـید.
1. انرژی زیاد

بیل بـرای رشـد مایکروسـافت شـبانه روز کار و تالش 
کـرد، و در نهایـت مطمئن بـود کـه از رقبای خـود جلو 

خواهـد زد. تـالش بی وقفـه بیـل، مایکروسـافت را بـه 
یکی از بهترین شـرکت های فنـاوری در جهـان تبدیل 
کـرد. بـرای رسـیدن بـه آرزوهای بـزرگ، باید سـخت 
تالش کنیـم، و رویـای بیـل گیتس نیـز او را بـه فردی 
که االن هسـت تبدیـل کـرد. چطور بایـد رویـای خود 

را بشناسـیم؟
وقتـی بـرای رسـیدن بـه چیـزی، صبح هـا زود بیـدار 
می شـوی و سـخت کار می کنـی، تـا دیروقـت بیـدار 
می مانـی و سـخت تـالش می کنـی و زمانـی کـه 
خسـته ای و حوصلـه ی انجـام کاری را نـداری بـاز هم 

دسـت از تـالش برنمـی داری، ایـن یعنـی رویـا!
• کوبی برایانت

ایـن یعنـی رویـا! وقتـی رویاهایتـان را بشناسـید قطعا 
انرژی و وقـت زیـادی را حاضرید بـرای رسـیدن به آن 

صـرف کنید.
2. پذیرفتن ریسک  های نامتقارن

بـه زبـان سـاده، ریسـک نامتقـارن یعنـی پذیرفتـن 
ریسـک های بسـیار بـاال در ازای دریافـت پاداش های 

بسـیار بـاال در بخش هـای خاصـی از زندگـی.
3. سخت کوشی

برای رسـیدن به اهدافمان مسـلما باید سخت کار کنیم 
و تنها روی هدفمان تمرکز کنیم. هیچ معجزه ای در کار 
نیسـت، هیچکس یک شـبه به جایی نمی رسد، رسیدن 

به موفقیت تنها مسـتلزم سخت کوشـی است.
4. آینده نگر بودن

به کار خـود، صرفـا به عنوان شـغلی بـرای زمـان حال 
نـگاه نکنیـد، بلکه بـه عنـوان یـک کار آینده سـاز نگاه 
کنید. چیزهـای لحظـه ای در آینـده با شکسـت مواجه 
خواهنـد شـد و دوامـی ندارنـد، امـا کارهایی کـه آینده 

خوبـی دارنـد، بـادوام و ماندنی هسـتند.
5. عالقه و عشق به کار

همه باید عاشق کاری باشـند که انجام می دهند، در غیر 
اینصورت در آینده ای نه چندان دور شکسـت می خورند. 
زمانی کـه صرفا برای پـول کار می کنیم، قطعـا برایمان 
دشـوار اسـت، اما زمانی که با عشـق کار می کنیم از کار 
لـذت می بریم و همیشـه بـرای انجـام کارهای بیشـتر 

حریص هسـتیم.
6. کمک گرفتن از افراد باهوش

بودن و وقـت گذراندن با افـراد باهوش و سـخت کوش 
قطعا باعث رشـد و پیشـرفت خواهد شـد. خیلـی خوب 
اسـت که با افراد باهوش در ارتباط باشـیم و بـرای انجام 
برخی کارها که در موردشـان اطالعات کافـی نداریم از 

آنها مشـورت و کمـک بخواهیم.
7. انتخاب افراد مناسب و واجدشرایط برای کار

ما باید افـرادی را انتخـاب کنیم کـه دیدگاه مـا را درک 
کننـد و مطابـق همـان کار کنند. بهتر اسـت افـرادی را 
انتخـاب کنید کـه مهارت هـای تفکـر انتقـادی دارند و 
هنگام تصمیم گیری حامی شـما هسـتند. وقتی با افراد 
خوب کار کنیـد موفـق خواهید شـد و کار کـردن با آنها 

بسـیار لذت بخـش خواهـد بود.
8. دست از امروز و فردا کردن بردارید

یکـی از خطرناکترین موانع برای رسـیدن بـه موفقیت، 
پشـت گوش انداختـن کارها اسـت. یکی از نشـانه های 
موفقیـت تکمیـل و سـازماندهی وظایـف قبـل از وقت 

تعیین شـده اسـت. پشـت گوش انداختن عواقب منفی 
بـه همـراه دارد. پـس اگر اهـل تعلـل هسـتید، وقتش 

رسـیده که ایـن کار را تـرک کنید.
9. خوشگذراندن به جا و به موقع

بیل گیتس بـه همان انـدازه کـه در کار جدی اسـت، به 
وقتش هم با همکاران و دوسـتانش سـرگرم اسـت و به 
گفته خـودش شـوخ طبعی کلیـد زندگی شـاد اوسـت. 
بـرای داشـتن روحیـه شـاد و مثبـت باید بـا دوسـتان و 

همـکاران خـوش بگذرانیم.
10. خواندن کتاب

یکـی از تفریحـات بیـل گیتس خوانـدن کتاب اسـت و 
زمان زیـادی را صـرف آن می کند. بیـل کتاب هایی که 
می خواند را در سـایت خود بررسـی و نظراتـش را عنوان 
می کند. او چندیـن کتاب نوشـته که یکـی از آنها کتاب 
"چگونـه از فاجعـه آب و هوایی جلوگیری کنیم" اسـت. 
بهتریـن راه بـرای درس گرفتن از اشـتباهات و آموختن 
تجربیات جدید، خواندن کتاب اسـت، پس تـا می توانید 

کتـاب بخوانید.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان اصفهـان از محکومیـت یـک 
میلیارد و سـیصد میلیون ریالی برای قاچاق ماینـر در اصفهان خبرداد. 
علـی اکبر مختـاری با بیـان اینکـه ماموران پلیـس امنیـت اقتصادی 
اسـتان اصفهان در بازرسـی از یک واحد در شـهر اصفهان تعـدا قابل 
توجهی ماینر )دسـتگاه اسـتخراج رمز ارز( به همراه متعلقـات آن را به 
ظن قاچاق کشـف و توقیـف کردنـد، گفت: براسـاس قانـون، پرونده 
در ایـن خصـوص تشـکیل و بـه اداره کل تعزیـرات حکومتی اسـتان 
اصفهـان ارسـال می شـود، پـس از وصـول پرونـده بـه شـعبه هفتم 

بدوی ارجاع می شـود. مدیـر کل تعزیـرات حکومتی اسـتان اصفهان 
افزود: پس از بررسـی اوراق و اخذ دفاعیات از متهم پرونده و همچنین 
اسـتعالمات از مراجـع ذی ربـط تخلف قاچـاق محرز و بر این اسـاس 
شـعبه مذبور متهـم پرونده عـالوه بـر ضبط کاال بـه پرداخـت جزای 
نقدی به میزان یک میلیـارد و 397 میلیون و 217 هـزار ریال محکوم 
می کند. وی در پایان عنـوان کرد: پس از قطعیت رأی صـادره، پرونده 
به واحد اجرای احکام ارسـال و جریمـه مقرر در رأی پرونـده وصول و 

به خزانه کشـور واریز شـد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

 محکومیت یک میلیارد و سیصد میلیون ریالی
برای قاچاق ماینر در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسـازی استان 
اصفهـان گفت: بیـش از 1۴ هزار 
مترمربـع از اراضـی ملـی ایـن 
استان در راسـتای تأمین مسکن 
اقشـار ویـژه اسـتان اصفهـان 

واگـذار شـد.
• تأمیـن مسـکن اقشـار 
شـرایط  واجـد  ویـژه 
قالـب  در  باقیمانـده 
واگـذاری زمین و مسـکن

علیرضـا قاری قرآن مدیـرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان اصفهان در 
خصـوص اقدامـات انجـام شـده 
در راسـتای تأمین مسـکن اقشار 
ویـژه اسـتان اظهـار کـرد: بـر 
اسـاس بنـد ل مـاده ۴۴ قانـون 
برنامـه پنجـم توسـعه، وزارت 
راه و شهرسـازی بـا هماهنگـی 
و معرفـی بنیـاد شـهید و امـور 
یثارگـران نسـبت بـه تأمیـن  ا
مسـکن اقشـار ویژه واجد شرایط 
باقیمانـده )جانبـازان 25 درصد و 
باالتـر، آزادگان، فرزندان شـهید، 
فرزنـدان جانبـار 70 درصـد بـه 
بـاال( در قالـب واگـذاری زمیـن 
و مسـکن مسـئولیت پیـدا کـرد.

وی افـزود: در همیـن خصـوص 
در سـال جاری اراضی مـورد نیاز 
برای سـاخت بیـش از 133 واحد 
مسـکونی جهـت تأمین مسـکن 
اقشـار ویـژه اسـتان اصفهـان 

واگذار شـد.
اینکـه  بیـان  بـا  قاری قـرآن 
اراضی واگذار شـده در این راسـتا 
جمعًا بیـش از 1۴ هـزار مترمربع 
بـوده اسـت، عنـوان کـرد: ایـن 
اراضـی در شـهرهای اردسـتان، 
خمینی شـهر،  وبیـدگل،  آران 
زواره، کاشـان، گلپایگان، لنجان 

و مهابـاد واگـذار شـده اسـت.
کاربـری  بـا  اراضـی   •
مسـکونی واگـذار شـده 

اسـت
شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
اصفهـان در خصـوص واگـذاری 
و  مسـکونی  زمین هـای 
چارچـوب  در  غیرمسـکونی 
تکالیـف قانونـی اذعـان داشـت: 
اراضـی بـا کاربـری مسـکونی 
واگذار شـده طی سـه ماهـه اول 
سـال بیـش از ۶2 هـزار مترمربع 
بـوده اسـت و بـه منظـور عمـل 
بـه تکالیـف قانونـی در کنـار 
اراضـی بـا کاربـری مسـکونی، 
در ایـن برهـه زمانـی بیـش از 
2۶7 هـزار مترمربـع اراضـی بـا 
کاربری هـای اداری، تجهیـزات 
شـهری، خدماتـی، درمانـی و 
بهداشـتی، صنعتـی و مذهبـی 

واگـذار شـده اسـت.
تبدیـل  بـه  اشـاره  بـا  وی 
2۸۶ فقـره اسـناد دفترچـه ای 
اراضـی دولتی در سـطح اسـتان 
اصفهـان بـه اسـناد تـک برگـی 
گفـت: اجـرای قانـون جامـع 
حدنـگار موسـوم بـه )کاداسـتر( 
گامی مهـم بـرای پیشـگیری از 
وقـوع پدیـده زمیـن خـواری بـه 
شـمار مـی رود و دسترسـی بـه 
اطالعـات زمین هـای ملـی را 
آسـان می کنـد همچنیـن ایـن 
اقـدام از وقـوع جرائـم مرتبـط با 
حوزه امـالک جلوگیـری کرده و 
سـد راه سـودجویان حوزه اراضی 
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واگذاری اراضی به ۱۳۳ 
نفر از اقشار ویژه استان 

اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خبر داد:

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با بیان اینکه درهم امارات نقش 
بسیار مهمی در بازار لوازم خانگی دارد، گفت: نسبت به سال گذشته قیمت 
لوازم خانگی حدود 25 درصد افزایش یافته، اما با هر میزان افزایش، قدرت 

خرید مردم کمتر می شود.
علیرضا قندی در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت لوازم خانگی و 
گالیه خریداران از قیمت هایی که به روز تغییر می کند، اظهار کرد: قیمت های 
لحظه ای لوازم خانگی مربوط به کاالهای خارجی است، خوشبختانه 

لوازم خانگی خارجی در کشور به ویژه در اصفهان کم شده است.
وی با اشاره به اینکه مردم استقبال خوبی از لوازم خانگی باکیفیت داخلی 
پیدا کرده اند، گفت: متاسفانه همان کاالهای باکیفیت داخلی، مالکی برای 
افزایش قیمت 10 یا 15 درصدی و ... آن ها نیست و تولیدکننده خودسرانه 
قیمت را افزایش می دهد و سپس در بین نمایندگان فروش خود توزیع می کند.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان به کاهش قدرت خرید مردم اشاره 
کرد و افزود: مردم با هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی، از خرید عقب نشینی 
می کنند. این عقب نشینی به نحوی است که مردم لوازم خانگی خراب قبلی 
خود را تعمیر می کنند، البته دستمزد تعمیرات محصوالت نیز باال رفته است و 

به همین دلیل امروز در بازار لوازم خانگی شاهد رکود هستیم.
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ دالر و به طورکلی ارزهای خارجی بر قیمت 
لوازم خانگی خارجی تأثیر دارد، ادامه داد: درهم بسیار نقش مهمی در بازار 
لوازم خانگی دارد، به نوعی قیمت درهم امارات مالک قیمت لوازم خانگی است 
و لوازم خانگی خارجی بعد از اینکه از چین و دیگر کشورها به امارات رسید، از 

این کشور به طور قاچاق وارد ایران می شود.
• کمبود لوازم خانگی خرد در کشور

قندی با تأکید بر اینکه خوشبختانه در اصفهان لوازم خانگی قاچاق بسیار کم 
است، گفت: متأسفانه کشور در تولیدات اجناس خرد لوازم خانگی همچون 

کاالهای آشپزخانه، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، گوشت کوب، همزن، 
چای ساز و ... دچار مشکل است، چراکه میزان تولید کفاف نیاز کشور را 

نمی دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که امروز کاالهای لوازم خانگی داخلی لحظه ای 
تغییر قیمت دارد، توضیح داد: متاسفانه ثبات قیمتی در بازار نداریم؛ پیش تر با 
تغییر سال از 1۶ فروردین ماه شرکت ها همانند کارخانجات یخچال و فریزر، 
کولر، بخاری و ... افزایش 10 یا 15 درصدی قیمت را برای اجناس خود تا 
پایان سال پیاده می کردند، اما تغییر لحظه ای لوازم خانگی به نوعی است که 
کارخانه دار به صورت لحظه ای قیمت های خود را افزایش می دهد، به این 
دلیل که ورق فوالد تولید لوازم خانگی و یا موتور یخچال و ... ماهیانه تغییر 
می کند، بنابراین تغییرات قیمتی متغیر است و فروشگاه دار همواره با افزایش 

قیمت لوازم خانگی مواجه است.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا مبنی بر 
اینکه شاید در ویترین مغازه ها لوازم خانگی خارجی نباشد، اما در پشت مغازه ها 
این محصوالت موجود است، توضیح داد: فروشندگان لوازم خانگی شاید چند 
کاالی برند لوازم خارجی را در فروشگاه خود داشته باشند و اگر خریداری از 
این محصول دو نمونه بخواهد، تنها یک محصول در مغازه موجود است و 
مشابه همان محصول را باید به قاچاقچی کاالها سفارش دهد، تا وارد کشور 
کنند که ورود این محصول همواره با تأخیر و یا با افزایش قیمت مواجه است.

وی گفت: اگر در ایران لوازم خانگی باکیفیت و موردنیاز را تأمین کنیم 
به طورقطع به دلیل خدمات پس از فروش جنس داخلی، دیگر مصرف کننده 

ما به سراغ لوازم خانگی خارجی نمی رود.
• برندهای خارجی خدمات پس از فروش ندارند

قندی با بیان اینکه طی چند سال گذشته برندهای خارجی همچون 
سامسونگ، ال جی، بوش و ... هیچ گونه خدمات پس از فروشی در کشور 

ندارند، توضیح داد: اگر مصرف کننده، این کاالها را خریداری و فروشگاه دار 
جنس آنها را ضمانت کند، این دروغی بیشتر نیست، بنابراین مردم باید نسبت 

به این موضوع هشیار باشند.
وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا، درباره از بین بردن فضای رقابت در 
لوازم خانگی و کیفیت پایین محصوالت داخلی، اظهار کرد: همواره باید 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از لوازم خانگی ایرانی 
حمایت کند و این حمایت تنها برای قیمت نباشد و به طورکلی این کاالی 

ایرانی باید از استانداردهای دقیقی برخوردار باشد.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان افزود: امروز در برخی از کارخانجات 
تولید لوازم خانگی استانداردها به روز است، البته از نهادهای مسئول 
می خواهیم که نظارت بیشتری بر تولیدات لوازم خانگی داخلی داشته باشند تا 

مصرف کننده بتواند کاالهای باکیفیتی را خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه نسبت به سال گذشته قیمت لوازم خانگی حدود 25 درصد 
افزایش یافته، اما با هر میزان افزایش، قدرت خرید مردم کمتر می شود، گفت: 

از سوی دیگر هزینه تعمیر لوازم خانگی باال رفته و به نوعی هزینه قطعات باال 
است و قطعات لوازم خانگی وارداتی شده و متاسفانه برخی قطعه را تعمیر 
نمی کنند، بلکه تعویض می کنند که این مسئله قیمت را برای مصرف کننده 

باال می برد.
• تأثیر ارزهای خارجی بر قیمت لوازم خانگی

قندی درباره اینکه دوباره افزایش قیمت لوازم خانگی خواهیم داشت یا خیر؟ 
توضیح داد: همواره بازار تعیین کننده بازار است، یعنی هیچگاه نمی توان به طور 
دقیق عنوان کرد که در ماه آینده افزایش قیمت داریم و ارزهای خارجی بر 

قیمت لوازم خانگی تأثیر روزانه دارد.
وی البته اضافه کرد: لوازم خانگی داخلی باید طبق لیست کارخانه و 
شناسه کاال و تولید آن با سود ۴ درصد برای عمده فروش و 7 درصد برای 
مصرف کننده برای فروشندگان اعمال شود و اگر کارخانه ای قیمتی 
را تعیین کند و فروشنده با قیمت باالیی محصول را عرضه کند، این 

تخلف است.

 مدیر آبفای سمیرم بابیان اینکه درحال حاضر 
آب شرب همه مردم در منطقه سمیرم تأمین 
است اظهارداشت: عالوه بر دسترسی مردم 
۶ شهر و 125 روستا به آب شرب، ساکنان 
منطقه عشایر نشین سمیرم نیز از آب شرب 
سالم و بهداشتی برخوردار هستند. صابری با 
اشاره به ورود سامانه بارشی در منطقه سمیرم 
گفت: به علت بارش شدید باران و آبگرفتگی 
معابر برخی مناطق در شهر سمیرم دچار پس 
زدگی فاضالب شدند. وی به شستشوی شبکه 
فاضالب در برخی از نقاط شهر سمیرم پرداخت 

و اظهار داشت: با این وجود به دلیل سرازیر 
شدن روان آب ها به داخل منهول ها، پس 
زدگی فاضالب صورت گرفت که بالفاصله 
اکیپ بحران آبفا با استفاده از پمپ های مکش 
و پمپ های لجن کش اقدام به پاکسازی 
نمودند. مدیرآبفای سمیرم به تخلیه آب در 
معابر و محالت شهرها و روستاهای منطقه 
سمیرم اشاره کرد و گفت: طبق اعالم 
هواشناسی با فعالیت سامانه بارشی تابستانه 
بیشترین بارش در استان مربوط به منطقه 
سمیرم بوده که آبگرفتگی معابر ومحالت در 

شهرها و روستاها را رقم زد؛ پس از آن اکیپ 
بحران با همکاری سایر امداد گران با استفاده 
از پمپ های خود مکش و پمپ های آب کش 
اقدام به جمع آوری روان آب ها نمودند. وی 
در ادامه به تأمین آب شرب روستاهای نقل 
و دنگزلو اشاره کرد و بیان داشت: در پی وقوع 
سیل چشمه نول که تأمین کننده آب شرب این 
روستاها بوده به دلیل ورود سیالب کدورت 
آن افزایش یافت و از مدار بهره برداری خارج 
گردید، سپس با اعزام یک تانکر سیار و ۸ 
فقره تانکر ثابت آب شرب اهالی این روستاها 

تأمین شد. مدیر آبفای سمیرم بابیان اینکه 
درحال حاضر آب شرب همه مردم در منطقه 
سمیرم تأمین است اظهارداشت: عالوه بر 
دسترسی مردم ۶ شهر و 125 روستا به آب 
شرب، ساکنان منطقه عشایر نشین سمیرم نیز 
از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند. 
وی در پایان به استمرار خدمات آبفا پس از 
وقوع سیل در منطقه اشاره کرد و بیان داشت: 
آبفای سمیرم با مهار تبعات ناشی از وقوع سیل 
در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به استمرار 

خدمات در منطقه نموده است.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:

مردم با افزایش قیمت لوازم خانگی از خرید عقب نشینی می کنند
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رازهای موفقیت بیل گیتس که برای هر کارآفرینی درس است؛ 

سِر کالس بیــــــــل گیتس 

 مدیر آبفای سمیرم مطرح کرد:

آبفای شهرستان 
موفق در مهار آثار 
ناشی از سیل
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