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روشنگری درباره بیماری دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان؛

گناه کار باکتری »شیگالسونئی« است!

FIFA earns record 7.5$bn revenue for Qatar World Cup
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خبر داد:

انتقال کارگاه های سفال، آجر و ریخته گری به خارج شهر
2

دریــک تحلیــل فرضــی رشــد و توســعه مادی  
همــه جانبــه در کیفیــت منــازل، وســایل مورد 
اســتفاده درخانه، آمــوزش، بهداشــت و کاهش 
ــر  ــرد بش ــاب می ک ــطح فقرایج ــی س عموم
ــدان  ــه فرزن ــرای رســیدگی ب ــری ب ــع کم ت مان
ــه  ــا در عمــل هرچ ــته باشــد؛ ام ــش رو داش پی
امکانــات در دســترس بیش تــر شــد، میانگیــن 
ــا  ــد. هرچقدرخانواده ه ــر ش ــدآوری کم ت فرزن
پیشــرفت فــردی و اجتماعی بیشــتری کســب 
ــددار  ــرده و دیرترفرزن ــرازدواج ک ــد، دیرت کردن
شــدند و درعیــن حــال بــه ۱ یــا ۲ بچــه اکتفــا 
ــن  ــرامروز درعی ــرا بش ــه چ ــن ک ــد. ای کردن
دسترســی بــه امکانــات رفاهــی بیشــتر 
نســبت بــه نســل های فقیرتــر پیشــین فرزنــد 
کم تــری دارد، پاســخ های متفاوتــی بــه 

ــرح  ــه مط ــن فرضی ــت. ای ــته اس ــال داش دنب
می شــود کــه علــت رشــد اقتصــادی 
ــت؛  ــدآوری اس ــوی فرزن ــش الگ ــن کاه همی
ــد  ــداد فرزن ــه تع ــه هرچ ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــده،  ــر ش ــواده کمت ــا خان ــه ی ــک جامع در ی
ــده  ــادی آن ش ــعه اقتص ــد و توس ــث رش باع
اســت. بــا پذیــرش ایــن فــرض، افــراد مجــرد 
ــری  ــادی بهت ــت اقتص ــد وضعی ــا بای ــا تنه ی
ــد  ــای کم فرزن ــن خانواده ه ــه همی ــبت ب نس
داشــته باشــند، کــه البتــه چنیــن نیســت! 
خانواده هــای دارای درآمــد باالتــر نیــز فقیرتــر 
نشــده اند. درمقیــاس بزرگترنیــز هرچــه زمــان 
گذشــته اســت، جمعیــت کشــورهایی که رشــد 
اقتصــادی خوبــی را طــی کرده انــد کم تــر 
ــت.  ــده اس ــتر ش ــتر و بیش ــه بیش ــده، بلک نش

ــوی  ــش الگ ــت کاه ــوان عل ــه نمی ت درنتیج
ــن  ــا ای ــره زد. ب ــاد گ ــه اقتص ــدآوری را ب فرزن
ــای  ــی ازخانواده ه ــل بزرگ ــتند خی ــال هس ح
ــع موثراقتصــادی،  ــت موان ــه عل ــه ب ــوان ک ج
حاضربــه پذیــرش ریســک فرزنددارشــدن 
ــداوم  ــال ت ــن ح ــا ای ــوند. ب ــاره نمی ش چندب
کم فرزنــدی وبه خصــوص تک فرزنــدی، 
مخاطره آمیــز خواهــد بــود؛ امــا نــه فقــط 
ــادی  ــد اقتص ــرای رش ــه ب ــا، ک ــرای دولت ه ب
بــه صــورت پیوســته و بــدون وقفــه بــه نیروی 
انســانی جــوان نیــاز دارنــد؛ خانواده هــا اغلــب 

ــد. ــرار دارن ــان ق ــه زی ــن پل در اولی

مدیر بنیاد سیاست پژوهی 
پیشرفت اجتماعی پدیدار 

پدرام کاویان
سرمقالـــه
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آسیب تک فرزندی از جامعه تا خانواده
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نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

 شعار »آزادی« به معنای واقعی
در ایران اعمال می شود

سیاهی و سفیدی اینجا به هم می رسند!

 ماست و مو
دوستانی از دو رنگ 

آغاز جنگ جهانی سوم با تکرار جنگ جهانی دوم!

نبرد آلمان و روسیه
تکرارتاریکِ  تاریخ
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چهره روز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 برنامه دولت و مجلس حمایت
2از جریان فرهنگی کشور است

منبع: ایرنا

نژاد   سلیمان  آزاده   
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری 
به  اشاره  با  اصفهان 
در  موجود  گلوگاه های 
این منطقه گفت:  سطح 
خط بدنه منطقه ۱۳ در طرح 
تفصیلی تعیین شده است 
که بر اساس آن بخشی از 
منازل مسکونی در مسیر و 
معابر قرار می گیرد، بنابراین 
شهروندان  امیدواریم 

شهرداری را در بازگشایی این گلوگاه ها یاری کنند.
جواد کشانی در گپ و گفت صمیمانه مدیران شهری با رسانه ها با اعالم اینکه ۴۸ میلیارد 
تومان از بودجه منطقه برای بازگشایی گلوگاه ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بر 
اساس فازبندی و اولویت بندی انجام شده، گلوگاه های خطرساز در راستای روان سازی 

ترافیک بازگشایی خواهد شد.
 کشانی افزود: امسال ۱۵ منزل مسکونی در مســیر گلوگاه ها، شناسایی و در برنامه 
کاری بازگشایی قرارگرفته است، همچنین در سال های گذشته شهرداری تعدادی از 
معابر را آزادسازی کرده که مالک آن ها مشخص نبوده است، اما اکنون بعد از سال ها با 
اجرائیه هایی روبرو هستیم که مالک های جدید برای شهرداری آورده و طلب هزینه 

می کنند و این بخشی از هزینه های پیش بینی شده برای شهرداری ها است.
به گفته مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان یکی از دستاورد این دوره مدیریت شهری 
ارائه خدمات غیرحضوری شهرداری اصفهان بود که یکی از آن ها صدور الکترونیکی 

پروانه شهرسازی است و منطقه ۱۳ شهرداری در بین مناطق پانزده گانه رتبه برتر را در 
صدور پروانه الکترونیکی دارد.

وی در ادامه بابیان اینکه اکنون جذب درآمدهای پایدار شهرداری مغفول مانده و به 
سمت جذب درآمدهای ناپایدار متمرکزشده است، تصریح کرد: تمرکز ما بر این است 
که بافاصله گرفتن از درآمدهای ناپایدار به سمت وســوی جذب درآمدهای پایدار و 

مشارکت های مردمی حرکت کنیم.
این مدیر شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه مدیران استان یاری گر شهرداری ها در 
مسیر خدمت رسانی به شهروندان باشند، گفت: هم زمان با آغاز فعالیت در منطقه ۱۳ 
شناسایی ظرفیت های منطقه در حوزه درآمدی، گردشگری، عمرانی و فرهنگی در 

دستور کار قرار گرفت.
وی در توضیح گفت: به دلیل اینکه منطقه ۱۳ محصورشده است، نمی تواند حرکت های 
توسعه افقی داشته باشد، بر این اساس اسکن هوایی منطقه در دستور کار قرار گرفت تا 
ظرفیت های داخل منطقه را شناسایی کنیم و برای توسعه مباحث فرهنگی، خدماتی و 

شهری از آن بهره مند شویم.
جواد کشانی با اعالم اینکه محالت ولی عصر )عج(، شفق و امیر حمزه توان بارگذاری 
بیش ازآنچه انجام شده است را ندارند، گفت: با اسکن هوایی فضاها و زمین هایی که 
مربوط به دیگر ارگان ها است را شناســایی می کنیم تا با رایزنی برای استفاده مردم 

بهینه سازی شود.
 کشانی بابیان اینکه احداث پروژه رینگ حفاظتی ازجمله پروژه های شاخص منطقه 
۱۳ محسوب می شــود، گفت: اگرچه تملکات آن زیاد و کار سختی است، اما ضمن 
تعامل با ۱۷ خرده مالک و سه درشت مالک در اتوبان ذوب آهن برای تملک و آزادسازی 
شامل ارتش جمهوری اسالمی، سازمان زندان ها و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی 

مهم ترین اقدامات منطقه ۱۳ برای تکمیل پروژه رینگ حفاظتی در حال انجام است.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا مذاکراتی با مالکان مسیر 
رینگ چهارم انجام شده است که امیدواریم آن ها با کمک به شهرداری ما را در اجرای 

این پروژه کمک کنند.
کشانی بابیان اینکه ارزش پروژه های آماده افتتاح و در حال بهره برداری منطقه ۴۰ 
میلیارد تومان، ارزش پروژه های در حال اجــرا ۹۰ میلیارد تومان و پروژه هایی که در 
مرحله طراحی قرار دارد ۵۰ میلیارد تومان است، گفت: یکی از پروژه های شاخص منطقه 
زیرگذر پل اندیشه است که در ورودی غربی شهر اصفهان از سمت فالورجان )اتوبان 
ذوب آهن( در سمت زندان مرکزی واقع شده و با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار و پیشرفت ۶۵ 

درصدی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
وی به هم جواری منطقه ۱۳ با رینگ سوم ترافیکی اشاره کرد و افزود: در این راستا از 
آغاز سال جاری تاکنون به منظور ایمن سازی منطقه از پل جانبازان تا پل اندیشه معادل 
۳.۵ کیلومتر گارد ریل ها جمع آوری و به جای آن نیوجرسی نصب شده است، همچنین 
عملیات اجرایی نصب نیوجرسی از پل شهید میثمی تا پل دکتر حسابی و پل شهید 

مفتح آغازشده است.
کشانی بابیان اینکه هزینه کرایه تانکر برای آبیاری فضای سبز در منطقه ۱۳ ماهانه یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: در این راستا اجرای پروژه خط انتقال 

پساب بااعتبار هشت میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.
به گفته مدیر منطقه ۱۳ شهرداری بیشتر محالت این منطقه دارای یک سالن ورزشی 
سرپوشیده است، ازاین رو به لحاظ ســرانه ورزشی منطقه تأمین هستیم، البته برای 

شناسایی ظرفیت های جدید در حال پیگیری هستیم.
وی از احداث مجموعه سالن ورزشی چندمنظوره )ورزش پهلوانی( در محله دستگرد 
خبرداد که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود، به گفتی کشانی این پروژه بااعتبار 

۱۰ میلیارد تومان یکی از قطب های ورزش پهلوانی شهر اصفهان خواهد شد.

کشانی بابیان اینکه عملیات اجرایی معبر اصلی محالت دستگرد و قائمیه به طول ۱۵۰۰ 
متر بااعتبار پنج میلیارد ریال تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت داشته است، خاطرنشان کرد: 
خیابان جانبازان یکی از معابر شهرک ولی عصر )عج( که ۲۰ سال پیش ساخته شده است 
نیز به درخواست اهالی این خیابان آسفالت و زیرسازی آن در کمتر از دو ماه عملیاتی شد.
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه به دنبال سرمایه گذرانی هستیم تا 
با سرمایه گذاری آن ها خرده مالکان موجود در منطقه را تجمیع کنیم و پروژه ای مانند 
آنچه در محله همت آباد رخ داد را اجرایی کنیم، تأکید کرد: هدف از بازآفرینی شهری، 

احیای بافت فرسوده منطقه و ایمن کردن ساختمان ها است.
وی در مورد مشاغل مزاحم این منطقه گفت: بیشــترین مشاغل مزاحم در ورودی 
شهر از سمت غرب است و ۱۵ پالک از این مشاغل که جزو اراضی روبه روی مجتمع 
مسکونی سپهر است در مرحله آزادسازی قرار دارد، در این راستا همچنین چند پروانه 
ساختمانی صادرشده که با آغاز عملیات مشــکالت ناشی از مشاغل مزاحم کمتر و 

محدوده ساماندهی می شود.
کشانی با تأکید بر اینکه مجوز تابلوهای اصناف بر اساس دستورالعمل سازمان زیباسازی 
به صورت غیرحضوری صادر می شود گفت: البته صنوف کمتر همراهی می کنند، اما 
شهرداری هیچ منعی برای صدور مجوز نصب تابلو ندارد، به طوری که در سال گذشته 
نیز از میدان قائمیه تا چهارراه امام رضا )ع( در حدود ۱۵۰ متر، شهرداری ورود کرد و 
با اجرای طرحی تابلوهای مغازه ها و واحدهای صنفــی در این محدوده را به صورت 

یک شکل و متحد زیباسازی کرد.
این مدیر شهرداری در ادامه بابیان اینکه روزانه در منطقه ۱۳، ۶۰ تن پسماند تر و پنج تن 
بازیافت از سطح دو میلیون و ۲۸۰ هزار مترمربع معابر شهری جمع آوری می شود، افزود: 
شهرداری منطقه روزانه ۳۵ تن نخاله ساختمانی را جمع آوری می کند تا به نظافت و 

زیبایی منطقه خدشه ای وارد نشود.

شهردار منطقه ۱۳ اصفهان اعالم کرد:

اختصاص ۴۸ میلیارد تومان برای بازگشایی گلوگاه های منطقه
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: تسهیالت و برنامه ریزی هایی 
انجام شده که واحدهای تولید سفال، آجر و 
ریخته گری به خارج از شهر اصفهان انتقال 

داده شوند.
مهران زینلیان در جلسه انتقال، بهسازی 
و نوسازی صنایع سفال و آجر اصفهان 
افزود: ۱۳ سال است که از مصوبه شورای 
برنامه ریزی برای خارج کردن کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی از محدوده شهر اصفهان 
می گذرد اما تا اکنون این امر محقق نشده 

است.
زینلیان با بیان اینکه صنعت آجر و سفال 
به عنوان یکی از صنایع قدیمی و تاریخی 
اصفهان شناخته می شود، افزود: با گسترش 
شهرنشینی این واحدها در محدوده شهری 
قرار گرفتند که امروز به عنوان منشاء مهم 

آلودگی هوای اصفهان شناخته می شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان به بررسی موانع و مشکالت انتقال 
این واحدها به خارج از محدوده شهر اصفهان 
اشاره و بیان کرد: در این خصوص سندی 
توسط سازمان مدیریت با همکاری اداره کل 
محیط زیست و سازمان صمت آماده شده 
که بندهای مختلف آن بررسی، مصوب و 
مقرر شد آسیب شناسی الزم جهت شناسایی 
موانع و مشکالت انتقال این واحدها به خارج 

از محدوده شهری اصفهان انجام شود.
وی به تسهیالت پیش بینی شده برای این 
مساله اشاره و بیان کرد: زمین های متعلق به 
این صنایع در چارچوب ضوابط و طرحهای 
باالدستی تغییر کاربری می یابند که ارزش 
افزوده مناسبی برای مالکان آنها به همراه 

خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان افزود: همچنین مقرر شد زمین های 
دولتی برای تسهیل انتقال این واحدها مورد 
استفاده قرار بگیرد و زیرساخت های الزم نیز 

در آنها مستقر شود.
وی ادامه داد: مقرر شد تا یک ماه آینده 
گزارش مدّون از عارضه سنجی و موانع 
انتقال کارخانه های سفال، آجر و ریخته 
گری اصفهان، آماده و مطرح شود تا بر اساس 
اطالعات به دست آمده تصمیمات مناسبی 

اخذ و عملیاتی گردد.
زینلیان افزود: با هدف کاهش آالیندگی در 
اصفهان تا ۲ سال آینده واحدهای ریخته 
گری اصفهان نیز به شهرک صنعتی استان 

منتقل می شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: در زمان حاضر از ۲۰۰ واحد 
ریخته گری ۴۴ واحد به شهرک صنعتی 
استان منتقل شده اند و مصمم هستیم مابقی 
واحدها با پیگیری مستمر به صورت ماهیانه 

انتقال یابند.
زینلیان افزود: شهرداری اصفهان برای 
محدوده شهری و اداره کل محیط زیست 
برای خارج از محدوده، متولی این انتقال 
هستند و باید به صورت جامع نظارت کنند و 

به استانداری گزارش دهند.

انتقال کارگاه های سفال، 
 آجر و ریخته گری

به خارج شهر

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان خبر داد:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بودجه فرهنگی کشور امسال نسبت به سال قبل افزایش 
قابل توجهی داشته و برنامه دولت و مجلس شورای اسالمی حمایت از جریان فرهنگی و هنری 

کشور است.
محمدمهدی اسماعیلی در جریان سفر به اردستان و در بازدید از طرح های عمرانی این شهرستان 
در جمع خبرنگاران افزود: امسال ردیف های غیرمتمرکز بودجه ای، با همکاری مجلس شورای 
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شد تا جریان فرهنگی و هنری کشور تقویت شود و 
هفته گذشته از محل جدول ۱۷ قانون بودجه تخصیص های جدیدی را در اختیار همه استان های 

کشور قرار دادیم که به زودی در اختیار مدیریت های استانی قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ از محل جدول ۱۷ قانون بودجه بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان 
برای کل کشور بودجه اختصاص یافت و هدفش حمایش از جریان فرهنگی و هنری کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه بیان کرد: ۲ طرح نیمه تمام فرهنگی در اردستان وجود 
دارد که بیش از چندین سال از از شروع عملیاتش گذشته و تالش می کنیم عملیات تکمیل این 

طرح های فرهنگی به عنوان یکی از مهم ترین خواسته مردم منطقه تسریع شود.
وی اظهار کرد: مجتمع سینمایی این منطقه مشکل حقوقی دارد و به همین دلیل، سال ها متوقف 
مانده که این موضوع از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری می شود و مجتمع فرهنگی 
دیگری هم وجود دارد که می توان یک نگارخانه در آن ایجاد کرد که با پیگیری های نماینده مردم 
اردستان در مجلس شورای اسالمی ردیف استانی آن اخذ شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

هم تکمیل و تجهییز این مرکز را انجام می دهد.
شهرستان اردستان با بیش از ۴۳ هزار نفر جمعیت فاقد ساختمان سینما است، عملیات احداث 
مجتمع سینمایی درخشان اردستان سال ۱۳۷۴ توسط بخش خصوصی و با مشارکت بانک ملی 

شروع شد، تکمیل این طرح بزرگ فرهنگی نیارمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است.
تجلیل از فعاالن فرهنگی، حضور در نماز جمعه و سفر به شهر زواره از دیگر برنامه های وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در اردستان است.
شهید آیت اهلل سید حسن مدرس در سال ۱۲۸۷ هجری قمری در روستای سرابه اردستان به دنیا 
آمد و پس از مبارزات فراوان با استعمار انگلیس و رضاخان قلدر سرانجام در سال ۱۳۱۶ هجری 

شمسی در سن ۶۷ سالگی به هنگام تبعید در کاشمر به شهادت رسید.
شهرستان اردستان با بیش از ۴۳ هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

برنامه دولت و مجلس حمایت از جریان فرهنگی کشور است

معاون تربیلت بدنلی و سلالمت اداره کل آموزش و 
پلرورش اسلتان اصفهان بلا بیلان اینکله ۲۱ درصد 
دانلش آملوزان اصفهانی دچلار اضافله وزن و چاقی 
هسلتند، از اجلرای پروژه هلای کنتلرل اضافله وزن 
و چاقلی دانش آملوزان در سلال تحصیللی جلاری 

خبلر داد.
آذرکیوان امیرپور در گفت وگو با ایسلنا، در خصوص 
اهمیلت ورزش دانش آملوزان و تأثیلر کرونلا بلر 
آن، اظهلار کلرد: در سلند تحوللی کله در ابتلدای 

همه گیلری کرونلا ارائله شلد، تمرکلز زیلادی بلر 
کنتلرل وزن دانش آملوزان و اضافه وزن آن ها شلده 
بلود، بنابرایلن میلزان اضافله وزن دانش آملوزان 
بررسلی شلد. بلر اسلاس آملار در سلطح اسلتان 
اصفهلان تلا املروز ۲۱ درصد چاقلی و اضافله وزن 

در بیلن دانش آملوزان وجلود دارد.
معلاون تربیلت بدنلی و سلالمت اداره کل آملوزش 
و پلرورش اسلتان اصفهلان افلزود: میلزان چاقلی 
در دختلران و پسلران تقریبلًا یکسلان بود، املا آمار 

دختلران کملی باالتلر بلود. الزم اسلت خانواده ها و 
دانش آملوزان نسلبت بله چاقلی توجه و حساسلیت 

بیشلتری داشلته باشلند.
وی بلا بیلان اینکله ریشله تملام فعالیت هلای 
تربیلت بدنلی و سلالمت در داخلل مدرسله اسلت، 
گفلت: تعطیللی ملدارس و در نتیجله کالس هلای 
غیرحضلوری ورزش دانش آملوزان به دنبال شلیوع 
کرونلا در بی تحرکی کلودکان نقش پررنگی داشلته 
اسلت، املا نمی توان گفلت در ایلن زملان به صورت 
۱۰۰ درصلدی تحلرک دانش آملوزان از بیلن رفته، 
چراکله تالش های بسلیاری انجام شلد تلا با کمک 
معلمان، والدیلن و بلا بهره گیری از فضلای مجازی 
و چالش هلای ورزشلی گوناگون تلا حد باالیلی نیاز 
دانش آملوزان بله تحرک بدنلی تأمین شلود. ضمن 
اینکله هیلچ گزینه مناسلبی بلرای جایگزین شلدن 
بلا ورزش عمللی وجلود نلدارد و بلازده کالس های 
ورزش حضوری در مدارس نسلبت بله کالس های 

مجلازی متفاوت اسلت.
معلاون تربیلت بدنلی و سلالمت اداره کل آملوزش 
و پلرورش اسلتان بلا اشلاره بله تمهیلدات آموزش 
و پرورش بلرای جلوگیلری از چاقلی دانش آموزان، 
توضیلح داد: از نیمله شلهریورماه ۹۹ هم زملان بلا 
بازگشلایی مدارس پلروژه ملی کنتلرل وزن و چاقی 
دانلش آملوزان به منظلور غربالگلری، شناسلایی و 

مشلاوره دانش آملوزان دارای اضافله وزن و چلاق 
تحت عنوان طلرح کلوچ کلید خلورد. در ایلن طرح 
بلا مشلارکت مدیلران، معلملان و نظلارت مربیلان 
درس تربیلت بدنی، سلنجش شلاخص تلوده بدنی 
انجلام و دانش آملوزان دارای اضافله وزن و چاقلی 

شناسلایی شلدند.
وی دربلاره هلدف طلرح کلوچ، گفلت: پلس از 
شناسلایی دانش آملوزان دارای اضافله وزن بلا 
برنامه هلای برنامه ریلزی شلده در طلول سلال 
تحصیللی تا پایلان اسلفندماه، دانش آموزان نسلبت 
به کنترل وزن و ایجاد سلبک زندگی سلالم تشویق 
می شلدند. طرح کوچ بلا این هلدف آغاز شلد که در 
هر سلال سله درصد از میلزان چاقلی دانش آموزان 
کاسلته شلود، همچنین اگلر دانش آملوزی الغری 

مفلرط داشلته باشلد نیلز شلامل ایلن طرح شلود.
امیرپلور اضافله کرد: طلرح کلوچ به عنلوان طرحی 
بلرای کنتلرل وزن و چاقلی دانش آملوزان، گام 
بزرگلی بلرای تصحیلح الگلوی زندگلی و افزایلش 
تحلرک دانش آموزان بلود، البتله غربالگری صحیح 
شلاخص تلوده بدنی دانلش آملوزان، همه سلاله در 

آغلاز سلال تحصیللی انجلام می شلود.
وی خاطرنشلان کلرد: سلال گذشلته طلرح سلواد 
حرکتلی را اجلرا کردیلم که یکسلری حلرکات پایه 
حرکتلی، ورزشلی در ابتدای سلال تحصیللی مقطع 

ابتدایی انجام و ثبت شلد تلا میزان پیشلرفت دانش 
آملوزان در مقاطلع ابتدایی بلا افزایلش فعالیت های 
ورزشی شلان تلا پایلان اسلفندماه بررسلی شلود. 
سلعی کردیلم بله هلر صلورت یکسلری فعالیت ها 
را به ویلژه بلرای دانش آموزانلی کله در منلازل 
بودنلد و آملوزش غیرحضلوری داشلتند پیش بینلی 
کنیلم تلا دانش آملوزان ابتدایلی کمتر با مشلکالت 

کم تحرکلی مواجله شلوند.
معلاون تربیلت بدنلی و سلالمت اداره کل آملوزش 
و پلرورش اسلتان دربلاره طرح هلای ویلژه سلال 
تحصیللی جلاری، تصریح کلرد: بلا توجه بله اینکه 
امسلال مدارس حضوری شلده، طرحی را بلا عنوان 
طلرح پلاک برنامه ریلزی کردیلم کله در ایلن طرح 
نگاه ویژه ای بله حوزه تربیلت بدنلی و درس تربیت 

بدنلی خواهد شلد.
وی ادامله داد: در راسلتای افزایلش فعالیلت 
بدنلی دانلش آملوزان، توسلعه فضاهلای ورزشلی 
به خصلوص در ملدارس دخترانله را تحلت عنلوان 
کالس درس تربیلت بدنلی داریلم کله در این طرح 
اگر مدرسله ای فضایی داشته باشلد ما آنجا را مجهز 
و ایمن سلازی کنیلم و وسلایل ورزشلی، دیلواره 
صخره نلوردی بارفیکلس و طنلاب در آن محل قرار 
می دهیلم تلا دانش آملوزان بتواننلد از آن فضاها در 
طلول روز در مدارس حتلی در خارج از زنلگ تربیت 

بدنلی و در خارج از سلاعت مدرسله بله آن امکانات 
دسترسلی داشلته باشلند و از آن هلا اسلتفاده کننلد.

امیرپلور از ایجلاد فضاهلای مجهلز ورزشلی در 
ملدارس خبلر داد و گفلت: در حلال برنامه ریلزی 
حلدود ۸۰ فضلای ورزشلی و ۴۵ زمیلن چملن 
مصنوعلی هسلتیم کله تلا دهله فجلر در ملدارس 
بله بهره بلرداری خواهنلد رسلید، قصد داریلم برای 
دانش آملوزان چملن مصنوعلی، زمیلن سلاحلی و 

سلالن ورزشلی درون مدرسله ای ایجلاد کنیلم.
وی در پاسلخ بله این کله آیلا همله ملدارس از ایلن 
طلرح بهره منلد می شلوند؟ افلزود: بلا توجله بله 
فضاهایی کله در مدارس وجود دارد ایلن امکانات به 
وجود می آید، املا آن مدارسلی که فضا بلرای ایجاد 
چنیلن موقعیت هایلی ندارنلد بایلد از سلالن های 
ورزشلی هم جلوار اسلتفاده کننلد. قطعلًا نمی توانیم 
بله سلراغ همله ملدارس برویلم و ایلن موضلوع با 
توجله بله مدارسلی کله توانایلی دارنلد آغلاز شلده 

اسلت.
معاون تربیلت بدنلی و سلالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اسلتان خاطرنشان کرد: امسلال حدود ۱۱۰ 
مدرسله را به فضاهای ورزشلی مجهلز خواهیم کرد 
تلا دانش آملوزان بتواننلد در زنلگ تربیلت بدنلی از 
فضایلی اسلتاندارد بلرای فعالیت های ورزشلی خود 

بهلره ببرند.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

چاقی ۲۱ درصد از دانش آموزان اصفهانی

شهربانو مظاهری افزود: کم تحرکی، مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده و 
بیماری هایی مانند فشار خون و دیابت که از عوامل خطر سکته مغزی هستند، 
افزایش یافته است به همین دلیل با آمار باالی بروز سکته مغزی در کشور و 

استان اصفهان مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: سن ابتال به سکته مغزی در کشور و اصفهان نیز نسبت به 
کشورهای اروپایی و پیشرفته، پایین تر است که امیدواریم با اصالح و بهبود 
سبک زندگی و عوامل خطرساز شاهد کاهش آمار سکته مغزی در بین مردم 

باشیم.
رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه سکته مغزی سومین عامل مرگ و میر در بین افراد باالی ۶۰ سال 
در دنیاست، اظهار داشت: فشار خون، دیابت، چاقی، کم تحرکی، استعمال 
دخانیات و مصرف مشروبات الکلی از مهمترین عوامل ابتال به این بیماری 

به شمار می آیند.
مظاهری بهترین راهکارها برای پیشگیری از ابتال به سکته مغزی را کنترل 
عوامل خطرساز مانند فشار و قند خون و وزن، برنامه غذایی مناسب و ترک 
دخانیات دانست و افزود: زمانی که سکته مغزی اتفاق می افتد، مهم ترین کار 
درمان سریع و به موقع است به همین دلیل مردم باید نسبت به عالئم بروز سکته 

آگاهی داشته باشند و به محض مشاهده آنها با اورژانس تماس بگیرند.
وی برخی از عالئم سکته مغزی را اختالالت حرکتی و تکلمی، فلج شدن یک 
طرف بدن بویژه در دست ها، پاها و صورت عنوان و اضافه کرد: وقتی سکته 
مغزی اتفاق می افتد مهمترین اقدام درمانی، تزریق داروی ترومبولیتیک است 
به همین دلیل بیمار باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود.

وی زمان طالیی برای درمان سکته مغزی را کمتر از سه ساعت دانست و گفت: 
ما در مواردی شاهد بودیم که خانواده ها به دلیل آگاهی نداشتن از عالئم سکته 
مغزی، تصور می کردند که این افراد دچار اضطراب یا سردی بدن شده اند و به آنها 
آب نبات داده و پس از چند ساعت به اورژانس تماس گرفتند و در واقع فرصت 

طالیی برای درمان اطرافیان خود را از دست دادند.
مظاهری خاطرنشان کرد: خانواده ها در صورت مشاهده عالئم سکته مغزی، 

حتماً با اورژانس تماس بگیرند.
وی اظهار داشت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقداماتی را 
برای درمان هرچه سریع تر و بهتر مبتالیان به سکته مغزی انجام داده است که 
از جمله آن ها می توان به مجهز کردن تعداد زیادی از بیمارستان ها به سی تی 
اسکن و متخصصان داخلی و مغز و اعصاب و تأمین داروی مورد نیاز اشاره کرد.

مظاهری به فعالیت ۱۷ مرکز جامع مدیریت درمان سکته حاد مغزی )۷۲۴( 
در استان اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: از این تعداد پنج مرکز در کالنشهر 

اصفهان و بقیه مراکز در شهرستان های استان مستقر است.
وی درباره دلیل نامگذاری این مراکز به "۷۲۴" توضیح داد: این مراکز در هفت 
روز هفته و بطور ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی به بیماران مبتال به سکته مغزی 
طبق شیوه نامه مشخصی هستند. وی خاطرنشان کرد: اصفهان از نظر تعداد 

مراکز ۷۲۴ در کشور رتبه برتر را دارد.
سکته مغزی نوعی اختالل نورولوژیک )مغز و اعصاب( ناگهانی است که به 

دنبال آن خون رسانی به ناحیه ای که دچار سکته شده، مختل می شود.

رییــس اداره امــور بیماری هــای معاونــت درمــان 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان گفت: ســاالنه 
حــدود پنــج هــزار نفــر در ایــن اســتان به ســکته 
ــن  ــه ای ــال ب ــن ابت ــوند و س ــار می ش ــزی دچ مغ
عارضــه در میــان مــردم، پایین تــر آمــده اســت.

بروز سکته مغزی در استان 
 اصفهان به پنج هزار نفر

در سال رسید

رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خبر روز

  روابلط عموملی معاونلت بهداشلت 
دانشلگاه عللوم پزشلکی اصفهلان 
دربلاره بیملاری گوارشلی در بیلن 
صنعتلی  دانشلگاه  دانشلجویان 
اصفهلان اعالم کرد: احتملااًل آلودگی 
غلذای توزیع شلده در سللف مرکزی 
باکتلری »شیگالسلونئی« بلوده که 
سلبب بیماری تعدادی از دانشجویان 
مصلرف کننلده ایلن وعلده غذایلی 

شلده اسلت.
روابلط عموملی معاونلت بهداشلت 
دانشلگاه عللوم پزشلکی اصفهلان 
شلامگاه پنجشلنبه در اطالعیله ای 
اعلالم کرد: بله دنبال اطلالع معاونت 
بهداشلت دانشلگاه عللوم پزشلکی 
اصفهلان از بلروز بیملاری گوارشلی 
در تعلدادی از دانشلجویان دانشلگاه 
صنعتلی اصفهلان در سلوم آذر ملاه 
امسلال، اقداملات متعددی بله منظور 
تشلخیص و ارزیابلی رونلد شلیوع 
بیملاری و کنتلرل آن توسلط معاونت 
بهداشلت دانشلگاه عللوم پزشلکی 

صلورت گرفلت.
در ادامله ایلن اطالعیله آملده اسلت: 
تشلکیل جلسله فلوری و اعلزام تیلم 
واکنش سلریع و اسلتقرار در دانشگاه 
در سلاعت ۱۲ و ۳۰ دقیقله همان روز، 
مصاحبله بلا برخی افلراد عالملت دار 
و ثبت شلرح حلال دانشلجویان بیمار 
ُمقیلم خوابلگاه، تهیله نمونه هلای 
میکروبی و شیمیایی آب و نمونه های 
انسلانی کرونا و التلور، آملوزش افراد، 
اسلتقرار پزشلک اپیدمیولوژیسلت 

و  دانشلگاه  بهداشلت  مرکلز  در 
تکمیلل پرسشلنامه آنالیلز ریسلک 
ملواد غذایلی، بازرسلی های مکلرر از 
شلرایط بهداشلتی اماکلن، بازرسلی 
سلامانه فاضالب و پسلاب دانشلگاه، 
گندزدایلی اماکن و اعلالم ممنوعیت 
موقت طبخ غلذا در دانشلگاه از جمله 

ایلن اقداملات به شلمار ملی رود.
عللت  دربلاره  اطالعیله  ایلن  در 
شلیوع ایلن بیملاری آملده اسلت: بلا 
بررسلی های صورت گرفتله، احتمااًل 
آلودگی غلذای توزیع شلده در سللف 
شیگالسلونئی'  مرکلزی باکتلری '
بلوده کله سلبب بیملاری تعلدادی 
از دانشلجویان مصلرف کننلده ایلن 
وعلده غذایی شلده و در روزهلای بعد 
و بله دنبلال تماس ایلن دانشلجویان 
با سلایرین، افلراد دیگلری نیلز دچار 

عالئلم بیملاری شلده اند.
در بخلش دیگلری از ایلن اطالعیله 
آملده اسلت: پلس از انجلام اقداملات 
ذکلر شلده و بله دنبلال آزمایش های 
بعلدی، نتایلج میکروبلی و شلیمیایی 
آب مطللوب بلود، همچنیلن نتایلج 
نمونه های مواد غذایی بررسلی شلده 
تا ایلن لحظله نیلز بلر اسلاس اعالم 
معاونلت غلذا و داروی دانشلگاه علوم 
پزشلکی مطابق اسلتانداردهای الزم 

اسلت.
بلر اسلاس ایلن اطالعیله مقرر شلده 
اسلت کله بلا تشلدید نظارت هلا بلر 
مراکز حسلاس دانشلگاه توسلط کادر 
نظارتلی دانشلگاه و مرکلز بهداشلت 

شلماره ۲ اصفهلان، کارشناسلان 
بهداشلت محیلط جهلت نظلارت 
بلر کلیله فرایندهلای تهیله و طبلخ 
غلذا و بهداشلت اماکلن و فضاهلای 
دانشلگاه حضلور داشلته و ضملن 
انجلام آزمایشلات مسلتمر و معاینات 
کاملل سلالمتی از کارکنلان شلاغل 
در رسلتوران ها، از بکارگیلری نیروی 
متفرقه بله غیلر از نیروی کار رسلمی 
آشلپزخانه در محل پخت و توزیع غذا 

ممانعلت شلود.
همچنیلن مقرر شلد تا اطلالع ثانوی، 
عرضه غذاهلای با ریسلک آلودگی از 
جمله کبلاب کوبیلده، جوجله کباب و 

محصلوالت فلله ای )دسلر، دورچین، 
سلبزی خلوردن، لبنیلات و ماسلت و 

خیلار( ممنوع شلود.
در ایلن اطالعیه، ضدعفونی مسلتمر 
همه اماکن و فضاهای دانشلگاه بویژه 
رسلتوران، خوابلگاه، سلرویس های 
بهداشتی و همچنین رعایت بهداشت 
فردی و عمومی به منظور پیشلگیری 

از این بیماری توصیه شلده اسلت.
از چهارشلنبه هفتله گذشلته )دوم 
آذر( شلماری از دانشلجویان دانشگاه 
صنعتلی اصفهلان دچلار مشلکالت 
گوارشلی شلدند و به مراکز درمانی از 
جمله مرکز بهداشلت این دانشلگاه و 

بیمارستان های خمینی شلهر مراجعه 
کردنلد.

مسلووالن ایلن دانشلگاه و همچنین 
دانشلگاه عللوم پزشلکی اصفهلان 
تاکیلد کردنلد کله ضملن انجلام 
اقداملات پیشلگیرانه و بهداشلتی، 
بررسلی ها و آزمایش هلای الزم برای 
مشلخص شلدن دالیل احتمالی این 
موضلوع انجلام و نتیجله آن اعلالم 

. د می شلو
دانشلگاه صنعتلی اصفهلان بلا حدود 
۱۰ هلزار دانشلجو و ۵۰۰ عضو هیات 
علملی یکلی از دانشلگاه های برتلر 

کشلور است.

گناه کار باکتری »شیگالسونئی« است!
روشنگری درباره بیماری دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان؛
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سلخنگوی مرکلز حلوادث و فوریت هلای پزشلکی اسلتان اصفهلان گفلت: 
وقوع چند فقره تصادف در ۲۴ سلاعت گذشلته در اسلتان اصفهان سله کشته 

بجاگذاشلت.
عباس عابلدی گفت: اخیلراً بدنبال وقوع تصلادف زنجیره ای بیلن خودروهای 
سلمند، هیوندای و یلک کامیون بنلز؛ ۲ ملرد ۴۵ و ۵۰ سلاله مصدوم شلدند و 

یک زن ۴۲ سلاله جلان باخت.
وی افزود: ایلن حادثله در اتوبلان کاشلان، ۱۰ کیلومتربعداز عوارضلی بادرود 

به سلمت نطنلز اتفلاق افتاد.

عابدی گفت: بلا اعلزام ۲ واحد املدادی اورژانلس ۱۱۵ نطنلز، مصدومان این 
حادثله به بیمارسلتان خاتلم االنبیا این شهرسلتان منتقل شلدند.

وی ادامه داد: بدنبال واژگونی خلودروی آل ۹۰ در محور نجف آباد مهردشلت 
نیز ۲ سرنشلین زن فوت کردند.

عابدی افلزود: در ایلن حادثله همچنین ۲ ملرد و یلک زن مصدوم و بلا اعزام 
یک واحلد املدادی ۱۱۵ به درمانلگاه نبلی اکرم مهردشلت منتقل شلدند.

همچنیلن ۲ تن در خمینی شلهر به سلبب اسلتفاده از زغلال چوب بلرای گرم 
کلردن اتلاق دچلار گاز گرفتگلی شلدند کله یلک تلن بله بیمارسلتان انتقال 

یافلت. سلال گذشلته حلدود ۲۰ درصلد امدادرسلانی های اورژانلس پیلش 
بیمارسلتانی در شهرسلتان اصفهلان مربوط بله سلوانح رانندگی در شلهرها و 
مسلیرهای برون شلهری این منطقه بلود. از مجموع ماموریت هلای تصادفی 
 سلال قبل، ۲۷ هلزار و ۲۶۰ ملورد در محلدوده شلهری و ۳ هلزار و ۶۲۸ مورد

جاده ای بود.
در زملان حاضلر ۱۶۰ پایلگاه اورژانس شلامل ۸۰ پایلگاه شلهری، ۷۹ پایگاه 
جلاده ای و یلک پایلگاه هوایی، پنلج اتلاق فرملان و ۲ اتوبلوس آمبوالنس در 

اسلتان اصفهلان فعال اسلت.

حوادث رانندگی 
شبانه ۲4 ساعت 
استان سه کشته 
داشت

سخنگوی مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

گفت:  اصفهان  استان  پست  کل  مدیر 
این استان به عنوان دومین هاب )تجزیه 
پست  مرکزی  منطقه ای(  مبادالت  و 
کشور پس از تهران مطرح است که راه 
اندازی این مرکز موجب تسریع در ارسال 
مرسوله و ایجاد امنیت و رشد اقتصادی 

استان شده است.
و  خدمات  به  اشاره  با  باقری  حمید 
مأموریت های شرکت ملی پست اظهار 
بدون  الکترونیک  دولت  تحقق  داشت: 
پست مفهومی ندارد و امروزه با توسعه 
همچنان  مجازی،  ارتباطی  شبکه های 
مبادله اسناد و کاالها باید از طریق پست 

انجام شود.
معارفه  و  تکریم  مراسم  در  که  وی 
سرپرست اداره پست شهرستان لنجان 
سخن می گفت، افزود: پست این استان 
برای  کارکنان  همکاری  و  باهمدلی 
کاهش ترددهای غیر ضروری و افزایش 
رضایت مندی مردم به عنوان رابطی امین 
و مورد اعتماد آماده ارائه مأموریت های 

جدید نیابتی سازمانهاست.
مدیر کل پست استان اصفهان با اشاره 
به اقدامات اساسی و خدمات نوین پستی 
و خدمات ارائه شده به مردم در دوران 
کرونا و پسا کرونا، ادامه داد: در ۲ سال 
استان  نفر در پست  برای ۱۵۰  گذشته 
نیروی  تقویت  با  و  شده  اشتغال زایی 
انسانی و حجم زیاد مرسوالت به سمت 
هوشمندسازی تجزیه مبادالت رفتیم و 
این کار از طریق نصب سامانه سورتینگ 

انجام شد.
در  نیز  لنجان  شهرستان  فرماندار 
جزو  پست  اداره  گفت:  مراسم  این 
دستگاه هایی هست که بیشترین میزان 
ارتباط با مردم را دارد، از این رو تقویت 
در  بسزایی  نقش  مردمی  ارتباطات 
رضایت مندی مردم از کلیت نظام اداری 

خواهد داشت.
حمیدرضا محمدی فشارکی با اشاره به 
مزایای استفاده از خدمات پستی اظهار 
داشت: نیروهای شریف پست در شرایط 
و دوران سخت شیوع کرونا نیز وظایف 
که  دادند  انجام  احسن  نحو  به  را  خود 

جای قدردانی فراوان دارد.
در گذشته ایران تنها یک هاب )قطب( 
پنج  حاضر  زمان  در  اما  داشت،  پستی 
هاب جدید پستی در شهرهای مشهد، 
شیراز، اهواز اصفهان و تبریز به ظرفیت 
شرکت ملی پست کشور اضافه شده که 
عالوه بر اشتغال زایی، سرعت و کیفیت 
ارسال محموله ها را نیز افزایش می دهد.

سرپرست  معارفه  و  تکریم  مراسم 
با  لنجان  شهرستان  پست  اداره  جدید 
حضورفرماندار و مدیر کل پست استان 
اصفهان، در فرمانداری شهرستان برگزار 

شد.
به  یغمائی  اله  حجت  مراسم،  این  در 
اداره پست شهرستان  عنوان سرپرست 
و  تالش ها  از  و  شد  معرفی  لنجان 
رئیس  قربانی  علی  محمد  فعالیت های 

پیشین این اداره قدردانی شد.

مدیر کل پست استان در مراسم تکریم و 
معارفه سرپرست اداره پست شهرستان 

لنجان:

اصفهان دومین »مرکز تجزیه 
و مبادالت منطقه ای« پست 

کشور است

گزارش

ISFAHAN
N E W S

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: شما کجای 
دنیا را سراغ دارید دانشجویان با رهبران و رؤسای جمهور کشورها حداقل 

سالی یک بار بدون لکنت زبانی صحبت های خود را بیان کنند.
ابوالفضل ابوترابی در نطق میان دستور خود درجلسه علنی مجلس، بیان کرد: 
این روزها شعار بعضی ها زن، زندگی، آزادی شده است. شعاری که جمهوری 
اسالمی ایران نه در شعار بلکه در عمل آن را اجرا کرد. طبق آمار بین المللی 
قبل از انقالب شکوهمند کشورمان، میزان سواد زنان کشور ۵۴ درصد بوده و 
درحال حاضر به ۸۷ درصد رسیده است و ۵۲ درصد دانشجویان دانشگاه های 

کشور را دختران تشکیل می دهند و اولین کشور از لحاظ سواد آموزی دختران 
در کوتاه ترین زمان جمهوری اسالمی ایران است.

به زندگی که  امید  المللی میزان  بین  آمار  ادامه اظهار کرد: طبق  وی در 
میانگین طول عمر انسان را نشان می دهد پیش از انقالب ۵۴ سال بوده و 
درحال حاضر همتراز کشورهای پیشرفته دنیا به ۷۶ سال رسیده که نشان 
دهنده دسترسی مردم به درمان و آب آشامیدنی سالم و تغذیه مناسب است. و 
اما شعار آزادی؛ اول انقالب که رفراندوم به جمهوری اسالمی ایران با بیش از 
۹۸ درصد رأی و در سال ۱۳۶۸ رأی مجدد به قانون اساسی و به طور میانگین 

یک انتخابات برگزار شد و همچنین پاسخگویی مسئولین تراز اول و انتقاد از 
مسئولین که در کمتر جای دنیا وجود دارد، مستند صحبت های من انتقاد و 

بیان کاماًل آزاد دانشجویان با رهبر معظم انقالب اسالمی است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: شما کجای 
دنیا را سراغ دارید که دانشجویان با رهبران و روسای جمهور کشورها حداقل 
سالی یک بار بدون لکنت زبانی صحبت های خود را بیان کنند. اگر حرف من 
را قبول ندارید در اینترنت جست و جو کنید و جلسات رهبری را با دانشجویان 

ببینید و با سایر کشورها مقایسه کنید.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد:

شعار »آزادی« به 
معنای واقعی در ایران 
اعمال می شود

فرمانـدار تیران و کرون گفت: توسـعه زیرسـاخت های 
بهداشـت و درمـان تیـران و کرون به لحـاظ موقعیت 

جغرافیایی و سـرانه جمعیت ضروری اسـت.
علـی محمـدی کیـا، به مناسـبت روز پرسـتار در آیین 
نکوداشـت پرسـتاران تیران و کرون اظهارکرد: توسعه 
بـرای  شهرسـتان  ایـن  درمـان  و  بهداشـت  بخـش 

کاهـش مشـکالت و دغدغـه مـردم الزم اسـت.
وی افـزود: در حـال حاضـر یـک بیمارسـتان در ایـن 
شهرسـتان بـه همـت خیریـن احـداث و فعـال بـوده 
ولـی بـا توجه بـه موقعیـت جغرافیایـی و تـردد باالی 
مسـافران و نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی و سـرانه 
جمعیتـی بـه بیمارسـتان مجهز، تخصصـی و امکانات 

دارد. نیاز  بیشـتر 
فرمانـدار تیـران و کـرون ادامـه داد: بیمارسـتان امـام 
رضـا )ع( بـرای همیـن موضـوع در حال احـداث بوده 
کـه خیریـن هـم همـکاری کـرده و نیاز به مشـارکت 
دولـت اسـت و در سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان 
اصفهـان ایـن موضـوع مطالبـه و مـورد بررسـی قرار 

اسـت. گرفته 
محمدی کیـا، خاطرنشـان کرد: توسـعه زیرسـاخت ها، 

خدمت رسـانی و تسـهیل شـرایط را به همـراه دارد.
در ایـن آیین از ۵۸ پرسـتار شهرسـتان تیـران و کرون 
بـه همت خیران، مسـئوالن شـهری و اداره بهداشـت 

و درمان تجلیل شـد.

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه کاشـان گفـت: ایـن 
مرکـز تاکنـون بـه ۲۰۰ واحـد فنـاور، دانـش بنیـان و خـالق 
بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم خدمـات ارائـه کـرده و بـه 
۱۰۰ واحـدی کـه در ایـن مرکـز و مراکـز رشـد و نـوآوری 
دانشـگاه های منطقـه فعال هسـتند بـه طور مسـتقیم خدمات 

ارائـه می کننـد.
دکتـر علیرضـا فرجـی ارمکـی افـزود: مأموریت اصلـی پارک 
حمایـت از واحدهـای فنـاور فعـال در قالـب ۵ بـاغ فنـاوری 
گالب و اسـانس و گیاهـان دارویـی، فرش، معمـاری و صنایع 
دسـتی، نجـوم و گردشـگری آسـمان و فناوری هـای نـرم و 
صنایـع خـالق اسـت اما از سـایر شـرکت های دانـش بنیان و 

فنـاور در حوزه هـای صنعـت و خدمـات نیـز حمایـت می کند.
وی اظهـار کـرد: تنهـا رصدخانـه بـزرگ خاورمیانـه در قلـه 
گرگش کامو مسـتقر اسـت و بـه همین دلیـل واحدهای فناور 
مسـتقر در منطقـه کاشـان باید در حـوزه نجوم و گردشـگری 

آسـمان فعال شـوند.
دکتـر فرجـی تصریح کـرد: واحدهای زیرمجموعـه پارک علم 
و فنـاوری دانشـگاه کاشـان در حوزه های مختلف توانسـته اند 

محصـوالت و خدمـات خود را به خارج کشـور صـادر کنند.
ادامـه  در  کاشـان  دانشـگاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رئیـس 
ارائـه خدمـات بـه  بیـان کـرد: ایـن مرکـز تـالش دارد بـا 
گام  دانشـگاه ها،  اعضـای هیـات علمـی  و  دانش آموختـگان 

مهمـی در مسـیر رشـد و تعالـی اقتصـاد دانـش بنیـان منطقه 
بـزرگ کاشـان بـردارد.

فرجـی گفت: دانشـگاه بایـد بتوانـد در خدمـت فرهنگ هفت 
هـزار سـاله کاشـان باشـد و ظرفیت هـای باالقـوه موجـود در 
ایـن منطقـه در حوزه هـای گردشـگری، اقتصـادی و فرهنگی 

را بـا نـگاه خالقانـه و دانـش بنیان بـه فعلیت برسـاند.
پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه کاشـان در سـال ۱۳۹۷ بـا 
مشـارکت شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان فعالیت خود 
را آغـاز کـرد و حـدود یـک سـال اسـت کـه مسـتقل شـده و 
تاکنـون بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه ۲۰۰ شـرکت 

دانـش بنیـان، فنـاور و خـالق خدمـات ارائـه کـرده اسـت.

ماشـااهلل گلـی نـوش آبـادی، جانبـاز ۷۰ درصـد دوران جنـگ 
تحمیلـی پـس از چهـار دهـه رنـج و صبـوری بـه همرزمـان 

پیوسـت. شـهیدش 
ماشـااهلل گلـی، یکـی از هـزاران مـرد هنرمنـدی بود کـه زخمی 
ترکـش جنـگ بـود و سـرانجام جانـش از بـردن آن تـن و روان 

خسـته و رنجـور بازمانـد و نـای نفـس برایـش نماند.
شـهید گلـی سـال ۱۳۳۷ در نوش آباد متولد شـد. بـا آغاز جنگ، 
در عملیات هـای فتح المبیـن و بیت المقدس شـرکت کرد و سـال 
۱۳۶۱ در عملیـات رمضـان در منطقه شـلمچه دچـار ضایعه قطع 

نخاع شـد و بـه خیل جانبازان پیوسـت.
پیکر شـهید گلی از ناحیه مقاومت بسـیج کاشـان به سـوی گلزار 
شـهدای امـام زاده محمـد شـهر نوش آبـاد تشـییع و بـه خـاک 

می شود. فرماندار عنوان کرد:سـپرده 

 تیران و کرون نیازمند توسعه زیرساخت های 
بهداشت و درمان است

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان:

۲۰۰ واحد فناور، دانش بنیان و خالق فعال هستند  جانباز ۷۰ درصد نوش آبادی
به یاران شهیدش پیوست

فرمانـدار ورزنـه از آغـاز عملیـات اجرایی بخشـی از قطعه پنجم خط 
لولـه انتقـال آب دریـای عمان به اسـتان اصفهان در این شهرسـتان 

خبرداد.
کلنـگ بخشـی از قطعه پنجم خط لولـه انتقال آب دریـای عمان به 
اسـتان اصفهـان به طـول ۸۸ کیلومتر بـا حضور پیمانکار و شـرکت 

ناظر پروژه و مسـئوالن شهرسـتان در ورزنه زده شـد.
وی ادامـه داد: قـرار اسـت عملیات اجرایـی این خط لولـه انتقال آب 
بـه ُقطـر ۲ هـزار میلیمتر و طـول ۸۸ کیلومتر در مدت هفـت ماه در 
حـوزه شهرسـتان ورزنـه اسـتان اصفهـان به اتمـام برسـد و در یک 

سـال و نیـم آینـده بـه خط انتقـال آب اسـتان کرمـان در سـیرجان 
وصل شـود.

فرمانـدار ورزنـه افـزود: امید اسـت با بهره بـرداری از ایـن خط انتقال 
آب بـرای صنعت اسـتان، مصارف صنعتـی از آب رودخانـه زاینده رود 
کاهـش یابـد و بـا برنامه ریزی هایـی کـه در اسـتان شـده، هـر چـه 

زودتـر شـاهد جاری شـدن دوبـاره رودخانه زاینده رود باشـیم.
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت خـط لولـه انتقـال آب دریـا 
بـه اسـتان اصفهـان در مجمـوع ۴۰۰ میلیـون مترمکعـب اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: بـا وجـود این طی یک سـال و نیم آینـده با وصل 
شـدن بـه خط لولـه کرمان حـدود ۷۰ میلیـون مترمکعـب آب برای 
صنعـت منتقل می شـود کـه صنایع از زاینـده رود کمتر آب برداشـت 

کننـد تـا رودخانه جاری شـود.
وی ابـراز داشـت: انتقـال آب دریـا بـه اسـتان اصفهـان منبـع آب 
پایـداری اسـت کـه سـبب می شـود صنایـع فـوالدی، پاالیشـگاه و 
فضـای سـبز اصفهـان از رودخانـه آب برداشـت نکنند تا زاینـده رود 
جـاری در سراسـر مسـیر رودخانـه جـاری شـود و در انتها بـه تاالب 

بیـن المللـی گاوخونی برسـد.
و  ورزنـه  پاییـزه کشـاورزان  درخصـوص کشـت  ورزنـه  فرمانـدار 
تأمیـن حقابه زیسـت محیطی تـاالب گاوخونی در سـال جـاری نیز 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن راسـتا جلسـاتی با مسـئوالن شـرکت آب 
منطقـه ای اسـتان برگـزار کردیـم، بـا توجـه به شـرایط مخزن سـد 
زاینـده رود بایـد منتظـر بارش هـای از نیمه دوم آذر باشـیم؛ ایشـان 
بـرای کشـت پاییـزه دوم قـول مسـاعد دادنـد اگـر شـرایط سـد به 
گونـه ای باشـد کـه بـرای آب آشـامیدنی اسـتان اصفهـان مشـکلی 

ایجـاد نشـود در آن زمـان شـاهد بازگشـایی آب زاینـده رود بـرای 
کشـاورزان ایـن خطه باشـیم.

• حقابه گاوخونی را از وزارت نیرو مطالبه می کنیم
رحیمـی تصریـح کـرد: از آب منطقـه ای اصفهـان و وزرات نیـرو به 
غیـر از حقابـه کشـاورزان ورزنه، حقابـه تاالب بین المللـی گاوخونی 
را هـم مطالبـه می کنیـم زیرا با توجه بـه اینکه شـهر ورزنه اصفهان 
در کنوانسـیون رامسـر به دلیـل وجود تاالب گاوخونی، عنـوان و لوح 
شـهر تاالبـی را دریافـت کـرده اسـت باید خیلـی مراقـب گاوخونی 

باشـیم و حقابه آن تأمین شـود.
وی تاکیـد کرد: تأمیـن حقابه گاوخونی از این حیـث اهمیت دارد که 
این تاالب بین المللی از کنوانسـیون رامسـر خارج نشـود و از خیزش 
ریزگردهـای تـاالب کـه بـی تردیـد باعـث بیماری هـای تنفسـی و 

آالیندگـی هوای منطقه و شـهر اصفهان شـده، جلوگیری شـود.
فرمانـدار ورزنـه ابـراز داشـت: در این دوره انتظـار داریـم وزارت نیرو 
و شـرکت آب منطقـه ای اصفهان حقابـه تاالب گاوخونـی را به طور 
جداگانـه در نظـر گرفتـه و تأمین کند تا آب به تاالب برسـد نه اینکه 

حقابـه را فقـط در جـدول مصـارف ببیند اما آبی داده نشـود.
طـرح تأمیـن آب صنعـت اسـتان اصفهـان از خلیـج فـارس از اواخر 
سـال ۱۳۹۸ بـا هـدف گزینـه یابـی نقـاط آبگیـری، نمـک زدایی و 
سـامانه انتقال آب به کارفرمایی شـرکت تأمیـن آب اصفهان )صفه( 
و مدیریت طرح شـرکت مهندسـان مشـاور زایندآب و طـوس آب در 
دسـت مطالعه بوده اسـت و در ۲۴ اسفندماه سـال ۱۳۹۹ کلنگ زنی 
شـد. بـا بهـره بـرداری ایـن خـط، آب دریا پـس از شیرین سـازی در 

مسـافت حـدود ۹۱۰ کیلومتـر به اصفهـان انتقال داده می شـود.

فرماندار ورزنه:

خط لوله انتقال آب دریای عمان به اصفهان رسید

فرمانـدار شهرسـتان اردسـتان گفـت: افتتـاح 
سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات یـک اقـدام 
بسـیار بزرگ و یادگاری از حاج قاسـم سلیمانی 

ست. ا
سـید محمد هادی احمدی طبا در جلسـه سـتاد 
عتبـات عالیات اردسـتان، اظهار داشـت: سـتاد 
بازسـازی عتبات عالیات یکی از آن سـتادهایی 
اسـت امروزه مـا بـرکات آن را می بینیم و یک 
اقدام بسـیار بزرگی اسـت که جا دارد از سـردار 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی هم یـادی کنیم 

کـه این سـتاد یادگار حاج قاسـم اسـت.
وی افـزود: امـروزه به لطف حضـرت اباعبداهلل 
و بـا همکاری مردم کشـور اتفاقـات بزرگی در 
حـوزه عمرانی، اجتماعی و فرهنگـی رخ داده و 
همچنین این حرکت عظیم پیـاده روی اربعین 

و سـاماندهی موکب ها کار آسـانی نیست.
در  کـرد:  خاطرنشـان  اردسـتان  فرمانـدار 
شهرسـتان اردسـتان دو موکب داریم که شاید 
می تـوان گفت ایـن موکـب داران اردسـتانی از 
اکنـون خـود را برای اربعین سـال آینـده آماده 

می کننـد.
احمدی طبـا با اشـاره به معارفه مسـئول سـتاد 
عتبات شهرسـتان اردسـتان، تصریح کرد: امید 
مـی رود ایـن جلسـه یـک حرکتی باشـد که ما 
بتوانیـم اقدامات خوبی را در شهرسـتان شـروع 
کنیـم و یادگارهایـی را از مـردم شهرسـتان در 
کشـور عـراق و مجموعه عتبـات عالیات به جا 

بگذاریم.

فرماندار اردستان:

ستاد عتبات عالیات یادگار 
حاج قاسم سلیمانی است

 آگهى مزایده (نوبت سوم)
شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده  13 آیین نامه مالى شهردارى به استناد مجوز شماره 6/329 ش 1401/2/28 و 6/331 ش-1401/2/28 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در شــهرك کارگاهى کاوه جهت ایجاد مرکز معاینه فنى و احداث باسکول 60 تن بر اساس نظریه 

کارشناسى به شرح زیر اقدام نماید.
*قیمت پایه کارشناسى قطعه شماره 14 فاز 4 به مبلغ هر مترمربع 8500000 ریال مى باشد.

*قیمت پایه کارشناسى قطعه شماره 20 فاز 4 هر مترمربع 8500000 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 تاریخ 1401/9/12 لغایت 1401/9/22 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 سه شنبه 1401/9/22 به دبیرخانه شهردارى علویجه تحویل گردد.
على اصغر شفیعى- شهردار علویجه شناسه آگهى: 1420231

شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده  

031 - 32274793 | 32274792    021 - 88016649  | 88356308
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The new prime minister of Iraq, 
Mohammad al-Sudani, traveled 
to Iran on Tuesday and held talks 
in which the issue of Kurdish 
separatist groups based in Iraqi 
Kurdistan apparently featured 
high among other issues.
In Tehran, al-Sudani held several 
high-level meetings, including a 
remarkable one with Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei. The Iraqi 
prime minister also met with 
Iranian President Ebrahim Raisi, 
First Vice-President Mohammad 
Mokhber, Parliament Speaker 
Mohammad Bagher Qalibaf, and 
Foreign Minister Hossein Amir 

Abdollahian.
Bilateral issues, including eco-
nomic cooperation, were dis-
cussed in detail with the Iraqi 
prime minister, who is now 
expected to implement many 
agreements that have not been 
implemented under his prede-
cessor.
The visit comes at a time when 
Iran is taking on Iranian Kurdish 
separatist groups that are based 
in Iraqi Kurdistan. Over the last 
two months, Iran launched sev-
eral cross-border missile and 
drone attacks against these 
groups after warning the cen-
tral and local Kurdish authori-

ties of Iraq. Iran has said that it 
will continue its campaign until 
these groups are disarmed and 
expelled from Iraq. But it faced 
difficulties in achieving this goal 
due to insufficient coopera-
tion from the Kurdish Regional 
Government (KRG). Iran has 
demanded that Iraqi and KRG 
officials dismantle the separatist 
groups. But despite some help-
ful promises, the KRG author-
ities failed to deliver on those 
promises. Al-Sudani’s visit to 
Tehran was a unique opportunity 
to discuss this issue in earnest. 
In his meeting with Ayatollah 
Khamenei, the Iraqi Prime Min-

ister stated that according to the 
constitution, no party is allowed 
to use Iraqi soil to disrupt Iran’s 
security. In reference to this, the 
Leader stated, “Unfortunately, 
this is currently taking place in 
some areas of Iraq. The only 
solution is for the Iraqi central 
government to extend its author-
ity to those areas as well.”
The Leader of the Islamic Rev-
olution underlined that “of 
course, our view on the security 
of Iraq is that if any party intends 
to disrupt the country’s security, 
we will stand up firmly in front of 
any party seeking to undermine 
Iraq’s security.” The Iraqi prime 
minister appeared to be attentive 
to Iran’s security concerns, un-
derlining that Iraq will not be a 
starting point for harming Iran.
In the meeting with the Leader, 
al-Sudani said, “The security of 
Iran and Iraq are intertwined, 
and in accordance with the 
constitution, we will not allow 
anyone to use Iraqi soil to un-
dermine this security.”
Earlier in a joint press confer-
ence with President Raisi, al-Su-
dani had reiterated this position. 
“The security of the two coun-
tries is inseparable from each 
other and is considered a part of 
the security of the entire region.”
Emphasizing that it is the offi-
cial policy of the Iraqi govern-
ment that this land should not 
be a starting point for harming 
the neighboring countries, he 
stated, “We follow this policy in 

our diplomatic relations in order 
to have a balanced policy with 
friendly and brotherly countries 
based on the principle of mutual 
respect and non-interfere in oth-
er’s internal affairs.” 
The Iraqi prime minister stated, 
“The Secretary of the Supreme 
National Security Council of Iraq 
is also present in this trip and 
will discuss security issues with 
his counterpart in order to reach 
an understanding on the work-
ing mechanism and field coop-
eration in this field and prevent 
any tension.” Iran has said that 
the Kurdish separatist groups 
are implicated in fomenting un-
rest in Iran and seek to create 
insecurity in Iran’s border areas.
On Wednesday Iranian Interior 
Minister Ahmad Vahidi said calm 
and order have been restored to 
Iran’s northwestern provinces 
but the separatist groups disrupt 
security in these border prov-
inces. Underlining that Iran’s 
security agencies are monitoring 
the situation in the border areas, 
Vahidi said, “Negotiations have 
been done in this regard dur-
ing yesterday’s visit of the Iraqi 
prime minister to Iran.”
In order to thwart insecurity 
on the border with Iran, Iraq’s 
central government has decided 
to deploy federal army troops 
along the border with Iran. Iran 
has welcomed the move and is 
looking forward to further coop-
eration with the al-Sudani gov-
ernment in this regard.

Iran, Iraq unite against separatist groups

47 spy agencies im-
plicated in Iran un-
rest: general
A senior Iranian general has said 
that the recent unrest that erupted 
after the death of Mahsa Amini were 
the produce of 47 spy agencies.
General Qolamreza Soleimani, the 
head of the Basjij Organization, 
said in the enemy used a “hybrid 
warfare” against Iran in the recent 
unrest, according to Iran’s state 
news agency IRNA. Speaking be-
fore a group of Basij members in 
Tehran on Wednesday morning, 
General Soleimani said “sedition 
of riots” was supposed to kick off 
simultaneously with the start of the 
academic year in Iran but it took 
place earlier and “47 spy agencies 
waged an all-out hybrid war against 
the Islamic Republic of Iran.”
Unrest in Iran broke out after Mah-
sa Amini fainted at a police station 
on September 13 and died three 
days later in hospital. The Iranian 
forensic authorities investigated 
the cause of the death and said she 
died of a chronic disease.
But some foreign media exploit-
ed the death to encourage unrest 
throughout the country, which 
resulted in the death of dozens of 
security forces and ordinary peo-
ple. General Soleimani echoed the 
assessment of Iran’s intelligence 
community that the unrest was in-
stigated by foreign countries.
Two of Iran’s leading intelligence 
agencies have published a lengthy 
report detailing foreign meddling 
in Iran during the unrest. And the 
Leader of the Islamic Revolution, 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei, has 
said on various occasions that the 
U.S. and some of its allies were in-
volved in Iran’s unrest.
In an early October speech, the 
Leader had said that the riots that 
erupted in the wake of the Mahsa 
Amini death were planned by the 
enemy. “In the incident that took 
place, a young girl passed away. 
Well, it was a bitter event. It sad-
dened me very much too.
But the right reaction to this inci-
dent, before investigations could 
take place, before anything was cer-
tain yet, was not for some to come 
and make the streets insecure. It 
was not to create insecurity for 
people, to disrupt security, burn the 
Qur’an, pull off women’s scarves, 
and to set fire to mosques, hus-
sainiyahs, banks, and people’s cars.
This kind of reaction to a case, which 
was unfortunate, was not normal. 
This was not a natural response,” 
Ayatollah Khamenei said. He added, 
“These riots were planned. These 
riots had been planned. If the in-
cident with the young girl had not 
taken place, they would have found 
another excuse to create insecu-
rity and riots in the country in the 
beginning of the month of Mehr 
(September) this year. Who de-
signed these plans? I openly state 
that these schemes were designed 
by the US, the usurping, fake, Zion-
ist regime, and their mercenaries. 
They sat down and planned. They 
devised these schemes. Their em-
ployees, mercenaries, wage earn-
ers, and some treasonous Iranians 
abroad helped them.
Sometimes when I say ‘a certain 
event was planned by a foreign 
enemy,’ some are very sensitive to 
the term ‘foreign enemy.’ When I 
say, ‘Such and such was the work 
of foreigners. It was carried out 
by foreign enemies,’ some quickly 
jump to the defense of the US and 
Zionist intelligence services.
They use all sorts of fallacious anal-
yses and rhetoric to try to show 
that foreigners were not in any way 
involved in that event.” He noted, 
“Riots take place all the time around 
the world. If you look at Europe, es-
pecially France, massive riots occur 
every now and then on the streets 
of Paris. I want to ask you, ‘Has 
the US President or the US House 
of Representatives ever supported 
European rioters? Have they ever 
issued a statement saying we stand 
with you?’”

Any act of social 
polarization con-
demned

In its editorial, the reformist Ete-
mad newspaper wrote that Irani-
ans should not feel deep sorrow 
for the failure of the national team 
against the U.S. as life has much 
more to offer.
The confrontation of Iran and 
America football teams has ap-
peared sensitive as the result of 
the match has an effect on deter-
mining the World Cup winner, as 
well as the international political 
issues between the governments 
of Iran and the U.S.
“However, I believe that we can 
observe several points: First 
of all, the team players and the 
coaching staff should try to get 
out of politics, regardless of the 
results they get. Individual play-
ers can have political affiliations 
and biases, but in the national 
team they must be present as a 
member, unless they refuse to 
play, which is also their right.
Second, any result obtained has 
no effect on the fate of Iranians or 
their international relations. Nei-
ther positive nor negative. After 
these competitions, this is us and 
the continuation of life and efforts 
to build it.
And the third point is that any ac-
tion from any side that is aimed 
at polarizing society and people is 
condemned in advance,” Abbas 
Abdi wrote.
Javan: World Cup diplomacy los-
ers
Javan, a conservative newspa-
per, wrote a story headlined “An 
Unfinished Dream” in reference 
to Iran’s failure to qualify for the 
2022 World Cup in the math 
against the United States.
The newspaper said, “The Zion-
ists, with all the cost and efforts 
of dozens of media, social net-
works and colorful hired people 
who have been calling out for 
Iranophobia, did not receive at-
tention and support of spectators 
and tourists of other countries, 
except for some Western citizens.
This is the image of the World Cup 
in diplomacy and regional com-
petition, where the United States 
hoped to achieve the dream of 
regional elimination of Iran with 
joy in the colorful JCPOA, but in 
the breadth of the region from the 
subcontinent to the shores of the 
Mediterranean and the Red Sea, 
America is the loser of the game,” 
the newspaper reported in a note. 
Farhikhtegan: Reasons for hu-
man rights resolution
In an interview with Abdolreza 
Farjirad, an expert on internation-
al issues, Farhikhtegan addressed 
the human rights resolution that 
was passed against Iran a few 
days ago.  “This human rights 
resolution, which was approved 
on Thursday (Nov. 24) in Gene-
va, and the resolution that was 
passed last week (Nov. 17) in the 
meeting of the (IAEA) Board of 
Governors in Vienna, are moving 
in the same direction depending 
on several factors.
First, the internal problems that 
happened in Iran caused the Eu-
ropean and American sides to 
be under the pressure of public 
opinion to react to it. 
Second, it can be a reaction to 
Iran’s unwillingness to sign the 
nuclear agreement over the past 
two years. The West believe that 
the agreement had reached the 
signing stage and the work was 
finalized if Iran has not suddenly 
stopped. 
Third reason is about the West-
erners’ idea regarding military 
cooperation between Iran with 
Russia in view of the Ukraine 
conflict. They believe that Iran 
has entered a strategic game and 
made them angry.”

Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organ-
ization (IMIDRO) managed to export 
$13.3 billion worth of products in the 
previous Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), according to the 
head of the organization.
Speaking at the signing ceremony of 
a memorandum of understanding be-
tween IMIDRO and Armed Forces Geo-
graphical Organization on Tuesday, IMI-
DRO Head Vajihollah Jafari said: “Since 

its establishment, this organization has 
invested more than 23 billion dollars in 
mining and mineral industries, which 
has led to the creation and development 
of various mining units and industries.”
As recently reported, the subsidiaries 
of the IMIDRO are currently conduct-
ing mining development projects worth 
over $2 billion across the country.
According to IMIDRO, the organization 
is implementing and completing 25 
major development projects across the 

country which will create job opportuni-
ties for 5,500 people when completed.
Equipping mines and establishing lead 
and zinc factories, developing steel pro-
duction units, building a gold process-
ing plant, and a number of development 
projects by the National Iranian Copper 
Industry Company (NICICO) are among 
the key projects which are going to go 
operational by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20, 2023), 
according to IMIDRO.
Back in July, IMIDRO head had said his 
organization was going to complete 12 
semi-finished mining industry projects 
by the end of the current Iranian calen-
dar year.
Jafari noted that the mentioned projects 
were in various fields including copper, 
steel, lead, zinc, ferrochrome, coal, hy-
drated lime, and phosphate.
As the major state-owned holding com-
pany active in the mining sector in Iran, 
IMIDRO has been playing a significant 
role in developing the mining industry 
in the country. The organization has 
eight major companies and 55 opera-
tional subsidiaries active in steel, alu-
minum, copper, cement and mineral 
exploitation fields.

IMIDRO’s strong will for materializing 
the domestic production target bore 
fruit as the organization has recently 
announced that the domestic pro-
duction and indigenizing technology 
in the mining sector has saved Iran 
nearly $1 billion in the previous Ira-
nian calendar year (ended on March 
20).
Having 81 different types of miner-
als, Iran is one of the top 10 miner-
al-rich countries across the globe. In 
this regard, the Iranian government 
has been seriously pursuing several 
programs for promoting the mining 
sector as a major contributor to the 
country’s economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 
2.7 billion tons, while the country’s 
copper reserves are 2.6 billion tons. 
The country also has 11 million tons 
of zinc reserves.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are estimated at about 60 bil-
lion tons, which is expected to reach 
more than 100 billion tons with the 
implementation of the Industry, Min-
ing, and Trade Ministry’s exploration 
programs over 500,000 square kilom-
eters of new mineral zones.

IMIDRO’s annual exports top $13b

As announced by Iran Small Industries and Indus-
trial Parks Organization (ISIPO), 766 idle industrial 
units have been revived in the country during the 
first seven months of the current Iranian calendar 
year (March 21-October 22).

The mentioned units returning to the production 
cycle created jobs for 15,041 persons.
As previously announced by ISIPO Head Ali Ra-
soulian, 2,067 idle industrial units were revived 
in the country’s industrial parks and zones during 
the previous Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
According to the official, with the reviving of the 
mentioned units job opportunities were created for 
over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to revive 2,000 
stagnant units inside and outside industrial parks 
and zones in the previous year and by the end of 
the year 2,067 idle units returned to the production 
cycle, which provided employment for more than 
39,000 people,” Rasoulian said.
The official noted that 1,433 small workshop units 
were also established in the mentioned year most 
of which were the production and knowledge-based 
units with high technology.
The necessary licenses were also obtained for es-
tablishing 26 new industrial parks and zones across 
the country in the previous year, he added.

In late February, the official said that 900 consult-
ants from the private sector and knowledge-based 
companies were selected in the form of industry 
clinics across the country to recognize the weak-
nesses of industrial units with the aim of reactivat-
ing stagnant units or units that are operating below 
capacity.
He stressed that reviving idle production units is 
the main approach that the government is currently 
following in the industry sector.
The government is seriously pursuing its programs 
to resolve production units’ problems in collabora-
tion with the private sector; Very good planning has 
been done in this regard, Rasoulian said.
He mentioned providing infrastructure and support-
ing small businesses and enterprises as two major 
programs of the Ministry of Industry, Mining and 
Trade in relation to industrial parks and said that 
2,023 projects related to providing infrastructure 
for industrial parks, including water, electricity, and 
gas supply, with 60 trillion rials (about $207 mil-
lion) of credit is underway in different parts of the 
country.

Over 700 idle industrial units revived in 7 months
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
3,167 points to 1.417 million on 
Wednesday.
As reported, over 4.96 billion se-
curities worth 28.114 trillion rials 
(about $97 million) were traded at 

the TSE. The first market’s index 
rose 2,627 points, and the sec-
ond market’s index gained 5,423 
points. 
TEDPIX lost 3,000 points to 1.410 
million in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday).

TEDPIX up 
3,000 points on 
Wednesday

Aluminum ingot 
output up 21% in 7 
months on year

Production of aluminum in-
got in Iran rose 21 percent in 
the first seven months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-October 22), as 
compared to the same period 
of time in the past year, ac-
cording to the data released 
by Iranian Mines and Min-
ing Industries Development 
and Renovation Organization 
(IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the 
production of aluminum in-
got at 367,274 tons in the 
seven-month period of this 
year, while the figure was 
303,829 tons in the same 
time span of the previous 
year.  
Among the country’s four 
major producers, South Alu-
minum Corporation (SALCO) 
had the best performance 
in the first seven months of 
the present year, producing 
157,311 tons of aluminum 
ingots, followed by Iranian 
Aluminum Company (IRAL-
CO) producing 102,441 tons, 
Almahdi Aluminum Company 
producing 86,330 tons, and 
Iran Alumina Company pro-
ducing 21,192 tons of the 
product.
According to the data previ-
ously released by IMIDRO, 
production of aluminum in-
got in Iran rose 20 percent 
during the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on 
March 20), as compared to 
its preceding year.
The IMIDRO’s data put the 
annual production of alumi-
num ingot at 538,633 tons 
in 1400, while the figure was 
446,836 tons in 1399, and 
278,318 tons in 1398.
Among the country’s four 
major producers, Iranian 
Aluminum Company (IRAL-
CO) had the best perfor-
mance in the previous year 
producing 177,058 tons of 
aluminum ingots, although 
the figure was 185,000 tons 
in the preceding year.
South Aluminum Corporation 
(SALCO) produced 173,594 
tons, production by Almahdi 
Aluminum Company stood 
at 150,738 tons, and Iran 
Alumina Company produced 
37,243 tons of aluminum in-
gots in the Iranian calendar 
year 1400, the IMIDRO’s data 
indicated.
Annual production of alumi-
num ingot in the country had 
been planned to increase by 
63 percent in the past year.
Iranian officials estimate the 
country’s aluminum sector 
has a value of $22 billion, 
which is sufficient to meet 
the country’s aluminum 
needs.
At present, Iran is the 18th 
biggest aluminum-producing 
country in the world.
The country plans to reach 
the annual production of 
1.5 million tons of alumi-
num ingot by the Iranian 
calendar year 1404 (March 
2025-March 2026).

FIFA earns record $7.5bn
revenue for Qatar World Cup

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/grow-hair-faster#takeaway

FIFA chief Gianni Infantino at a press conference in 
Doha on Saturday, November 19, 2020. On Sunday, 
FIFA revealed that it had earned a record $7.5bn in 
earnings during the current World Cup cycle 
FIFA has earned an unprecedented $7.5bn in reve-
nue through four years of commercial deals tied to 
the 2022 World Cup in Qatar, the governing body of 
football says. The earnings, which FIFA revealed on 
Sunday to officials from more than 200 of its member 
nations, are $1bn more than what the organisation 
pulled in from the previous World Cup cycle leading 
up to the 2018 event in Russia.
What you need to know about Qatar World Cup 2022
The extra income was buoyed by commercial deals 
with this year’s hosts. Qatar Energy joined as a top-tier 
sponsor, and new third-tier sponsors include Qatari 
bank QNB and telecommunications firm Ooredoo. 
FIFA also added second-tier sponsor deals this year 
from financial platform crypto.com and blockchain 
provider Algorand, its first new American sponsor in 
more than a decade.
Key broadcast deals for this year’s World Cup were 
signed during Sepp Blatter’s presidency in two-tour-
nament deals for the Russia and Qatar events. They 
included deals with Fox in the United States and Qa-

tari broadcaster BeIN Sports from 2011. FIFA pays for 
host countries’ organising committees, prize money, 
travel and accommodation for teams and support 
staff. It also pays for a legacy fund to help develop the 
sport in the host country after the World Cup circus 
has left town.
The winners of the Qatar World Cup will receive $44m 
out of a total prize pot of $440m. FIFA organises its ac-
counts in four-year cycles around each World Cup. For 
the 2015-2018 cycle leading up to the Russian World 
Cup, the governing body brought in $6.4bn. It has 
used that cash to help member bodies through uncer-
tainty in 2020 when national team football and World 
Cup qualifying games were almost entirely shut down.
The organisation’s revenues are likely to approach 
$10bn for the next four years, thanks to a new finan-
cial strategy for women’s football and the expanded 
2026 World Cup in the US, Canada and Mexico, which 
will see 48 teams compete for the first time, up from 
the present 32.
FIFA has an almost blank slate for the 2026 edition 
with top-tier sponsors Coca-Cola, Adidas and Wanda 
the only deals currently extended. Separate sponsor 
deals for women’s football are being signed for the 
2023 World Cup in Australia and New Zealand.

Tehran Permanent International Fair-
grounds is hosting the 19th edition of 
Iran’s international exhibition of met-
allurgy, dubbed IRAN METAFO, dur-
ing November 30-December 3, IRIB 
reported.
As reported, over 500 domestic com-
panies along with 50 foreign exhibitors 
active in the fields of metallurgy, steel, 
mining industries, non-ferrous met-
als, casting, industrial furnaces, heat 
treatment and related industries, are 
presenting their latest products and 
achievements in this exhibition.
The main focus of the exhibition is on 
the minerals and mining industry, iron 
and steel technology and products, 
casting, molding, forging, and machine 
works, non-ferrous metals (aluminum, 
copper, zinc, lead, and precious met-
als), and industrial ceramics as well as 
furnaces and measurement systems.
The METAFO exhibition actually covers 
seven exhibitions, including the iron 
and steel exhibition with subcatego-
ries of raw materials and minerals, raw 
steel and iron alloys, steel manufactur-

ing technology, iron and steel factories, 
equipment and machinery, and various 
steel products.
The second exhibition is the casting, 
molding and forging section which 
covers all kinds of casting methods, 
molding, blacksmithing and forging, 
industrial furnaces, machining and 
drilling, plating and coating, welding 
and welding equipment, and cutting 
methods.
Exhibition of non-ferrous metals deals 
with various subsectors including pre-
cious metals (gold, silver, platinum, 
titanium, etc.), exploration and extrac-
tion of non-ferrous metals, processing 
of non-ferrous metals, production of 
metal products, machinery, and equip-
ment.
The mining and mining industry exhi-
bition covers other areas like metallic 
and non-ferrous minerals and metal 
types, coal and coke, consulting and 
geotechnics, exploration, drilling and 
extraction, mining equipment, heavy 
machinery, construction and process-
ing, and mining contracts.

Tehran hosting intl. metallurgy expo

Iranian President Ebrahim Raisi has 
said his country is seeking expansion 
of energy ties with neighbor Iraq, Shana 
reported.
Raisi made the remarks in a joint press 
conference with Prime Minister of Iraq 
Mohammed Shia’ al-Sudani who arrived 
in the Iranian capital Tuesday morning 
to hold talks with the authorities of the 
Islamic Republic.
“Fortunately, today Iran and Iraq have 
very good and close cooperation in a 
wide range of political, economic, se-
curity, social, cultural, scientific, and 
technological areas, and we hope that 
this cooperation will be improved in the 
future,” Raisi said.
Banking relations, a must for expanding 
energy ties

After meeting with President Raisi, 
Al-Sudani also held talks with Iran’s 
First Vice President Mohammad Mokh-
ber, in which the two sides stressed the 
need for establishing and strengthening 
banking ties as a prerequisite for the ex-
pansion of energy relations.
Speaking at this meeting, Mokhber 
pointed to the numerous areas for mu-
tual cooperation between Iran and Iraq, 
saying that the strengthening of banking 
cooperation is a prerequisite for the de-
velopment of economic relations and 
the expansion of cooperation in the en-
ergy sector.
He called on the Iraqi side to take the 
necessary measures for the removal 
of barriers in the way of banking and 
commercial exchanges between the two 

countries.
Oil Ministry opens office in Iraq
Also, Seyyed Abbas Beheshti, the repre-
sentative of the Iranian Oil Ministry for 
Iraqi affairs, announced the opening of 
the ministry’s office in the capital of the 
neighboring country on Tuesday.
“This office was opened in Baghdad 
in order to enhance the level of coop-
eration and synergy [between the two 
sides], and especially to carry out joint 
projects between the two brotherly 
countries in the fields of oil, gas, and 
energy,” Beheshti said.
The official also said that this office in 
Baghdad is in charge of the other offic-
es in other parts of Iraq, adding that the 
ministry will also have offices in Basra 
and the Kurdistan Region as well.

Iranian Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian and Turk-
men President Serdar Berdimuhamedow met in Ash-
gabat on Wednesday and stressed the need to expand 
cooperation in the electricity and water sectors between 
the two countries.
As reported by the Iranian Energy Ministry’s news portal, 
Paven, the two sides also discussed the extension of the 
existing bilateral agreements in the mentioned sectors.
The resumption of electricity exchange between the two 

countries, the possibility of Turkmenistan’s electrici-
ty transit, the development of cooperation in the field 
of electricity, dredging of the Harirud and Atrak rivers, 
and the interaction between Iran and Turkmenistan in 
the preparation of the tripartite cooperation agreement 
between Iran, Turkmenistan, and Afghanistan regarding 
the Harirud river were among the main points of nego-
tiation is the meeting of the Iranian energy minister and 
Turkmen president.

Iran, Turkmenistan stress expansion of co-op in 
electricity, water sectors

Iran welcomes expansion of 
energy ties with Iraq: Raisi

The earnings from this World Cup cycle are $1bn more than those 
generated from the 2018 tournament in Russia.



اقتصاد استان

Isfahan News

مدیرکل روابـط عمومی و امـور بین 
الملل اسـتانداری اصفهان با اشاره به 
سفر هیأت سیاسی، تجاری اصفهان 
به کشـور روسـیه، توسـعه تعامالت 
در چهـار محـور اقتصـاد وبازرگانی، 
خدمـات شـهری، گردشـگری و 
همکاری هـای علمـی، فنـاوری و 
دانـش بنیـان را از جمله اهـداف این 

سـفر عنـوان کرد.
مجیـد شـمس مدیـرکل روابـط 
عمومی و امور بین الملل اسـتانداری 
اصفهـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
فـارس بـا اشـاره بـه برنامه هـای 
گسـترده دولت سـیزدهم بـه منظور 
تقویـت همکاری هـای اقتصـادی با 
کشـورهای همسـایه گفت: توسـعه 
اقتصاد خارجی اسـتان ها از جمله این 
برنامه ها اسـت و از جملـه مهم ترین 
مقاصـد هـدف تجـاری و اقتصادی، 

کشـور روسـیه است.
وی افزود: با تأکید مسـؤوالن ارشـد 
دولـت و پیگیری هـای وزارت امـور 
خارجـه و وزارت کشـور، تاکنـون 
چندیـن اسـتان کشـور بـا برقـراری 
روابـط تجـاری و اقتصـادی بـا 
اسـتان های مرتبـط بـا توانمندی ها 
درکشـور  خـود  ظرفیت هـای  و 
روسـیه، همکاری هـای خوبـی را 

آغـاز کرده انـد. 
شـمس بـا اشـاره بـه سـفر هیـأت 
روسـی طی مـدت اخیر بـه اصفهان 
و آشـنایی بـا ظرفیت های تجـاری و 
اقتصـادی اسـتان، تصریـح کـرد: به 
دنبال این دیدار، مقامات اسـتان های 
سـن پترزبورگ و مسـکو با دعوت از 
هیـأت تجـاری و اقتصـادی اسـتان 

اصفهـان خواسـتار توسـعه روابـط 
دوجانبـه شـدند.

مدیرکل روابـط عمومی و امـور بین 
الملـل اسـتانداری اصفهـان، اضافه 
کـرد: بـا پیگیری هـای مسـتمر، 
هزینه هـای  تقّبـل  و  مکاتبـات 
سـفر توسـط طرف هـای روسـی و 
علیرغـم بـرودت شـدید هـوا در این 
ایـام در این کشـور، هیـأت اصفهانی 
متشـکل از نماینـدگان بخش هـای 
مختلف صنعت، کشـاورزی، تجارت 
و بازرگانـی و مراکز علمـی و فناوری 
اسـتان بـه سرپرسـتی اسـتاندار 
اصفهـان و بـا حضـور معـاون وزیـر 
صمـت و رئیـس سـازمان توسـعه 
تجـارت ایـران، بـه دو اسـتان سـن 
پترزبـورگ و مسـکو سـفر کردنـد.

وی با اشـاره به تعریف چهـار راهبرد 
اساسـی بـه منظور انجـام این سـفر، 
گفـت: در هرحـوزه نقشـه راهـی 
مشـخص طراحـی شـده اسـت که 
مـورد امضـای اسـتاندار اصفهـان و 
مقـام دولتـی متناظـر در هر یـک از 
اسـتان های سـن پترزبورگ و مسکو 

قـرار می گیـرد.
شـمس، نخسـتین رویکـرد سـفر را 
در بخش هـای اقتصـادی، بازرگانی، 
سـرمایه گذاری وکشـاورزی عنـوان 
کرد و افزود: در ایـن حوزه هماهنگی 
جهـت تأسـیس دفتـر نمایندگـی 
سـرای تجـاری دائمـی میـان اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان و اتـاق بازرگانی 
مسـکو و سـن پترزبـورگ منعقـد 
می شـود تـا شـاهد ارتبـاط مؤثـر 
و مسـتمر تجـاری و اداری میـان 

اصفهـان و روسـیه باشـیم.

وی جـذب سـرمایه گذار را یکـی از 
رویکردهای اصلی این سـفر دانست 
و اظهار کـرد: بـا در نظر گرفتـن این 
مهـم و باحضـور اعضـای هیـأت 
تجـاری طرفیـن، زمینه هـای جذب 
سـرمایه گـذار در پروژه های مختلف 
بررسـی و تبـادل اطالعات مناسـبی 
میـان اصفهـان و دو اسـتان سـن 
پترزبورگ و مسـکو برقرار می شـود.

وی رویکـرد دوم ایـن سـفر را بخش 
مدیریـت خدمـات شـهری عنـوان 
کـرد وگفـت: در این حـوزه اسـتاندار 
اصفهـان و تیـم همـراه از پروژه های 
مختلـف دو اسـتان سـن پترزبورگ 
و مسـکو بازدیـد خواهنـد کـرد و 
درخصوص مسـائلی از جمله حمل و 
نقل، زیباسـازی و مدیریت شهری و 
محیط زیسـت شـهری تبادل تجربه 

خواهد شـد.

شـمس بیان کرد: رویکرد سـوم این 
سـفر، توسـعه مباحـث گردشـگری 
برمبنای سند آمایش استان اصفهان 
اسـت که در ایـن خصوص پیـش از 
این جلسـات متعددی میـان طرفین 
و بـه صـورت مجـازی برگزار شـده 
و در ایـن سـفر تـالش می شـود تـا 
بـا ارائـه نتایـج ایـن جلسـات بـه 
صـورت پیشـنهاد و نقشـه راه، زمینه 
سفرگردشـگران روسـی به اصفهان 

بیـش از پیـش فراهم شـود. 
وی رویکـرد چهـارم سـفر هیـأت 
سیاسـی، تجـاری اسـتان اصفهـان 
به کشـور روسـیه را ورود بـه مباحث 
علمی، فناوری و دانش بنیان دانست 
و اظهارکـرد: در ایـن عرصـه ضمن 
بازدید وآشنایی با شـرکت های فعال 
ایـن حـوزه در دو اسـتان مقصـد در 
کشـور روسـیه، دو تفاهم نامـه میان 

شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و پارک هـای علـم و فنـاوری سـن 
پترزبورگ و مسـکو به امضـاء خواهد 

رسـید.
مدیرکل روابـط عمومی و امـور بین 
الملـل اسـتانداری اصفهـان اضافـه 
کـرد: در ایـن حـوزه، دو دانشـگاه 
در مسـکو و یـک دانشـگاه سـن 
پترزبـورگ، بـا دانشـگاه اصفهـان 
تفاهم نامـه همکاری مشـترک را به 

امضـاء خواهنـد رسـاند.
شـمس خاطرنشـان کرد: امیدواریم 
آنگونـه کـه برنامـه ریـزی شـده 
اسـت این سـفر منجـر به تبـادالت 
و تعامالت بیشتر تجاری و اقتصادی 
میان اصفهان و کشـور روسـیه گردد 
و مـردم اسـتان از نتایـج ایـن اقـدام 
بین المللـی در حوزه هـای مختلـف 
بـه ویـژه اقتصـادی بهره مند شـوند.
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معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
اصفهـان گفـت: ارتقـای استانداردسـازی 
آسـفالت راه ها بـا توجه بـه تأثیر بسـیاری که 
در راه هـای اسـتان و کاهش تلفـات جاده ای 

دارد، ضـروری اسـت.
مهـران زینلیـان صبح چهارشـنبه در جلسـه 
شـورای فنـی اسـتان بـا اشـاره بـه وضعیت 
اجرای پروژه های سـازمان نوسـازی مدارس 
که در جریان سـفر ریاسـت جمهور به استان 
مصـوب شـده بـود، اظهـار داشـت: بررسـی 
رونـد اجـرای ایـن پروژه هـا بـه صـورت 
هفتگـی دنبـال می شـود و از سـرعت خوبی 

برخـوردار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هـر هفتـه نقـاط قـوت 
و ضعـف هـر پـروژه مطـرح و بررسـی 

می شـود، ابـراز داشـت: در ایـن بررسـی ها با 
دسـتگاه هایی که بـه صورت غیـر تخصصی 
اقـدام کرده انـد برخـورد الزم بـه عمـل 

. یـد می آ
معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری 
اصفهـان افـزود: همچنیـن از دسـتگاه هایی 
مانند سـازمان نوسـازی مـدارس اسـتان که 
به صورت ویـژه همـکاری داشـتند و اجرای 
پروژه هـای آنها بـه صورت مطلـوب گزارش 

شـده بـوده، قدردانـی صـورت می گیرد.
بـر  نظـارت  تشـدید  لـزوم   •
پروژه هـای ملـی در شهرسـتان ها

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تشـدید نظـارت 
شهرسـتان ها بـر پروژه هـای عمرانـی ملـی 
ضـروری اسـت، گفـت: بایـد از ظرفیـت 

فرمانداری هـا و سـازمان نظـام مهندسـی 
شهرسـتان ها در راسـتای ارتقای سطح فنی 

پروژه هـا اسـتفاده شـود.
زینلیـان ادامـه داد: مـوارد مرتبط بـا وظایف 
دسـتگاه ها در خصـوص اجـرای پروژه هـا، 
وضعیـت پروژه هـای نیمـه تمام سـالن های 
ورزشی روباز در برخی روسـتاهای استان نیز 
بررسـی و مقرر شـد بـا هماهنگـی دفتر فنی 
اسـتانداری و بنیـاد مسـکن و با ارائه لیسـت 
سـازمان ورزش و جوانـان موضـوع پیگیری 

و تعییـن تکلیف شـود.
وی به بررسـی مباحـث مرتبـط بـا کارگروه 
شـورای  مجموعـه  زیـر  مصالـح  فنـی 
فنـی اسـتان اشـاره کـرد و ادامـه داد: ارتقـا 
استانداردسـازی آسـفالت راه هـا بـا توجـه 

به تأثیـر بسـیاری کـه در راه هـای اسـتان و 
کاهش تلفات جـاده ای دارد، ضروری اسـت.

• برخوردجدی با ترک فعل ها
معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری 
اصفهان اضافـه کرد: مقرر شـد پیگیری های 
الزم از طریـق اداره کل اسـتاندارد و معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری اصفهان 
در راسـتای اجرایی کردن پوشـش آسـفالت 

راه هـای اسـتان به عمـل آید.
وی از برخـورد جدی تـر بـا تخلفـات و 
تـرک فعل هـای دسـتگاه ها و پیمانـکاران 
پروژه هایـی کـه از منابـع عمومـی اسـتفاده 
می کنند خبـر داد و گفت: مقرر شـد جلسـات 
شورای فنی در این خصوص مسـتمراً برگزار 

و مـوارد تخلفـات پیگیـری شـود.

رییس سـازمان ورزش بسیج کشـور گفت: راه اندازی ۱۰ هزار 
ایسـتگاه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در برنامه پنجسـاله 

هفتم بسـیج در نظر گرفته شـده است.
به گـزارش خبرنـگار ایرنا، سـید فخرالدین میرافضـل در جمع 
خبرنگاران در سـرای ورزشـکاران اصفهان افـزود: راه اندازی 
ایـن ایسـتگاه ها نیاز بـه محل خـاص بـرای ورزش نـدارد اما 
مربیانـی باید بـرای این امر تربیت شـوند تـا انگیـزه الزم را در 

آحاد جامعـه بـرای فعالیت های ورزشـی ایجـاد کنند.

وی ادامـه داد: بطور قطـع در ایـن راه بـه کمک سـایر نهادها 
هـم نیـاز داریـم و بـا اسـتفاده از ظرفیـت پایگاههـای بسـیج 
مسـتضعفان در سراسـر کشـور ایـن کار را عملیاتـی و نهادینه 

خواهـد شـد.
رییس سـازمان ورزش بسـیج کشـور بـا بیـان اینکـه یکی از 
اهداف ما در حـوزه ورزش همگانـی، فعال کـردن پایگاههای 
بسـیج اسـت، اظهار داشـت: ترویج فرهنگ ورزش و تحرک، 
یکی از ماموریت های ورزش بسـیج در حـوزه ورزش همگانی 

اسـت و در زمان حاضر یکی از معضـالت و دغدغه های امروز 
فقـر حرکتـی در جامعـه اسـت و در ایـن زمینـه فعـال کـردن 
ورزش هـای مختلـف بـرای نوجوانـان، جوانان و بزرگسـاالن 

در جامعـه از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت.
وی اضافه کرد: بسـیج با بیش از سـه هـزار مکان سرپوشـیده 
ورزشـی از ایـن بسـتر و ظرفیـت عظیـم در سراسـر کشـور 
برخـوردار اسـت و می توانـد ایـن موضـوع را در جامعـه ترویج 
کنـد؛ ۱۰ مأموریـت اصلـی بـرای ورزش بسـیج در فرمـان 
اعتالی بسـیج که توسـط رهبر معظـم انقالب صادر شـده، در 
نظـر گرفته شـده اسـت و ایـن ماموریتهـا در برنامه پنجسـاله 

هفتم بسـیج مشـخص شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: سـازمان ورزش بسـیج برنامه هـای مختلفی 
در حوزه هـای مختلـف ورزش همگانـی، ورزش قهرمانـی و 
ورزش حرفـه ای دارد و در ایـن راسـتا از ظرفیت عظیم بسـیج 

اسـتفاده خواهیـم کرد.
رییـس سـازمان ورزش بسـیج کشـور گفـت: برنامـه ریـزی 
الزم بـرای تجهیـز امکانات ورزشـی کوچـک از قبیـل دارت، 
فوتبال دسـتی و تفنـگ بادی و طناب ورزشـی بـرای ۲۳ هزار 
پایـگاه بسـیج بـا اعتبـار ۴۰ میلیـارد ریـال تـا یکسـال آینده 

انجـام می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه رشـته های ورزشـی از جملـه فوتبـال 
دسـتی، تنیـس روی میـز دارت کـه امـکان برپایـی آنهـا در 
این پایگاههای بسـیج وجـود دارد، افزود: مسـابقات قهرمانی 
پایگاههـای بسـیج مسـاجد و محـالت بـا ایـن هـدف برگزار 

شـده تـا ایـن رشـته های ورزشـی فعـال شـوند.

سـرهنگ میرافضـل بـا بیـان اینکـه ورزشـکاران حاضـر در 
جشـنواره فرهنگـی ورزشـی پایگاههـای بسـیج مسـاجد و 
محالت کشـور از سـنین ۱۵ سـال تا ۶۰ سـاله هسـتند، ادامه 
داد: این جشـنواره از هفته دفـاع مقدس و در سـطح حوزه های 
مقاومت بسـیج شـروع شـده و منتخبان آنهـا در هفتـه تربیت 
بدنـی در سـطح نواحـی مقاومـت بـا هـم رقابـت کردنـد و در 
سـیزدهم آبان نیـز حـدود ۵۰۰ نفـر از منتخبان اسـتانها برای 

ایـن جشـنواره معرفی شـدند.
وی گفت: در حـوزه قهرمانـی هم بدنبـال شناسـایی نخبگان 
ورزشی هسـتیم و بدنبال این هسـتیم که بسـیجیان ورزشکار 
را در رشـته های مختلف ورزشـی شناسـایی کنیم و ایـن افراد 

را در باشـگاههای مقاومت بکارگیـری کنیم.
رییس سـازمان ورزش بسـیج کشـور اضافه کرد: یک باشگاه 
مقاومـت بسـیج در کشـور داریـم و بـه تبـع آن ۳۱ باشـگاه 
مقاومت اسـتانی در مراکز اسـتانها وجـود دارد و بیـش از ۵۰۰ 

باشـگاه مقاومـت ناحیـه ای بایـد راه اندازی شـود.
وی خاطرنشـان کرد: بر اسـاس سـند اعتالی بسـیج موظفیم 
کـه بـا راه انـدازی باشـگاهها در سـطح نواحـی، ورزشـکاران 
حرفه ای و توانمنـد را شناسـایی کنیم و با برگـزاری لیگ های 
ورزشـی اسـتانی در رشـته های هـدف بـر اسـاس آمایـش 
سـرزمین و بر اسـاس اسـتعدادهای موجود برگزار خواهد شـد 
و منتخـب ایـن لیگ های ورزشـی در باشـگاه مقاومـت مرکز 

بصـورت حرفـه ای در ورزش کشـور فعالیـت خواهنـد کرد.
میرافضـل اظهـار داشـت: شناسـنامه الکترونیـک ورزشـی 
بسـیجیان تـا پایـان برنامـه پنجسـاله ایجـاد خواهـد شـد و 

فعالیت های ایـن ورزشـکاران و برگزاری دوره های آموزشـی 
و مربیگـری و داوری آنها در این شناسـنامه ثبت خواهد شـد و 

قابـل گزارش گیـری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آمـاده سـازی گردان هـای بسـیج از 
نظر جسـمانی و بـر اسـاس مأموریت هـای آنهـا، از مأموریت 
سازمان ورزش بسـیج اسـت گفت: گردان های رزمی مختلف 
بیت المقدس، امام علی )ع(، امام حسـین )ع( و کوثر در بسـیج 
وجـود دارد کـه بایـد از نظـر جسـمانی آماده سـازی شـوند تا 

بتواننـد مأموریت خـود را بدرسـتی انجـام دهند.
رییـس سـازمان ورزش بسـیج کشـور اظهـار داشـت: در 
سـالجاری چندین برنامه کوهنـوردی و همایش اقتـدار در این 
راسـتا بـرای رزمـی کاران ذوالفقـار سـازماندهی شـده در این 
گردانها برگزار شـده اسـت و همایش اقتدار گردانهـای کوثر را 
نیز در ایام والدت حضرت زهرا )س( در مشـهد مقدس برگزار 
خواهد شـد و بـا برنامه هایی که در ورزش بسـیج تدوین شـده 
در آینـده شـاهد معرفی ورزشـکاران بسـیجی به جامعـه برای 

افتخـار آفرینی بیشـتر خواهیـم بود.
سـرهنگ دوم پاسـدار روح الـه معظـم، مدیـر عامـل باشـگاه 
فرهنگی ورزشـی مقاومت اسـتان اصفهـان نیز در این جلسـه 
گفت: جشـنواره فرهنگی ورزشـی پایگاههای بسـیج مسـاجد 
و محـالت کشـور بـه میزبانـی اصفهـان در قالـب پنج رشـته 
ورزشـی دارت، شـنا، آمادگـی جسـمانی، تنیـس روی میـز و 
فوتبال دسـتی بـا حضـور ۶۵۰ ورزشـکار و حـدود ۱۰۰ نفر از 
عوامل فنـی و اجرایـی از بیش از ۲۸ اسـتان در حـال برگزاری 

اسـت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

استانداردسازی آسفالت جاده های اصفهان ضروری است

رییس سازمان ورزش بسیج کشور خبر داد:

راه اندازی ۱۰ هزار ایستگاه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی

سفر هیأت سیاسی، تجاری اصفهان به کشور روسیه تشریح شد؛

همکاری مستقیم استان اصفهان با دو استان روسیه

ولی اهلل نصر، در نشسـت با خبرنگاران در آسـتانه روز جهانی معلوالن افزود: 
دانشـجویان و دانـش آموختـگان نخبـه ای در اسـتان داریـم کـه بـه دلیل 
معلولیت هـای خفیـف ناشـنوایی، جسـمی و حرکتـی و نابینایـی در انتظار 

یافتن شـغل هسـتند.
نصـر افـزود: دانشـجویان دارای معلولیـت بـا مشـکالت رفت وآمـد و نبود 
مناسب سـازی مسـیرها و مکان های شـهری نیز روبـه رو هسـتند؛ به دنبال 
ایـن مسـاله معلـوالن در کنـار مشـکالت جسـمی به تدریـج بـا معضالت 

اعصـاب و روان نیـز رو بـه رو خواهند شـد.
نصر افـزود: بیـش از هشـت هـزار معلـول در اصفهـان با وجود تشـخیص 
معلولیـت در کمیسـیون های مربوطـه، بـه دلیـل کمبـود اعتبـار در نوبـت 

پرداخـت مسـتمری معطـل مانده انـد.
وی با بیـان اینکه تاکنـون هشـت هـزار و ۵۰۰ معلـول در اسـتان اصفهان 
شناسایی شده اسـت، افزود: مسـتمری معلوالن در سال گذشـته ۴۵۰ هزار 

تومان تعیین شـده بـود و اکنون بـه ۵۳۰ هزار تومان رسـیده اسـت.
نصر افـزود: همچنیـن ۲ هـزار و ۷۰۰ نفـر دارای معلولیت شـدید در اسـتان 

اصفهـان نیازمنـد دریافت حق پرسـتاری هسـتند.
وی افـزود: تحریـم و محدودیـت، تأمیـن هزینه هـای تجهیزات مـورد نیاز 
جامعه معلـوالن از جمله سـمعک و ویلچـر را با چالـش مواجه کرده اسـت.

مدیر کل بهزیسـتی اصفهان گفت: از آنجا که در مالقات های شـبانه روزی؛ 
خانواده هـا ایـن موضـوع را مطـرح می کننـد الزم اسـت متولیـان پیگیری 

مجدانه بـرای پرداخت مسـتمری به مددجویان داشـته باشـند.
نصر به مشـکالت مسـکن معلـوالن اشـاره و بیـان کـرد: ضمانـت بانکی 
برای افـراد معلول با شـرایط سـخت تری انجـام می شـود، انتظـار داریم که 
مسـتمری و یارانـه معلوالن بـه عنوان ضمانـت در اختیـار بانک ها باشـد تا 

تسـهیالت اشـتغال و مسـکن به مددجویان ارائه شـود.
به گفته وی، بهزیسـتی کشـور با تفاهم چندجانبه با بنیاد مسـتضعفان، بنیاد 
مسـکن، انجمن خیران مسکن سـاز و سـازمان بهزیسـتی، اولویـت تأمین 

مسـکن را بـرای خانواده هـای دارای ۲ فرزند معلـول در نظر گرفته اسـت.
نصر ادامـه داد: بر اسـاس منویات رهبـر انقالب بایـد برای یک فـرد معلول 
زمینـه ای را فراهم کنیم کـه غیر از معلولیت خود رنج دیگری نداشـته باشـد 

و به فکـر هزینه هـای درمانی و تجهیزات نباشـد.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهان تصریـح کـرد: نمی دانیم چگونـه باید 
صدای خـود را بـه قانون گـذار و متولیـان برنامه ریـزی و بودجه برسـانیم تا 
معیشـت افـراد دارای معلولیت کـه یکـی از دغدغه هـای اصلی اسـت رفع 

شـود.
به گفته وی، روز جهانی معلوالن باید عنوان الگو به مسـووالن، شـهروندان 

و فرهنگ عمومی جامعه اطالع رسـانی شود.

مدیر کل بهزیستی اصفهان گفت: قانون اشتغال سه 
درصد معلوالن در اصفهان و کشور با وجود ظرفیت 

نخبگاِن معلول، نادیده گرفته می شود.

مدیر بهزیستی اصفهان:
 قانون اشتغال سه درصد معلوالن

نادیده گرفته می شود

گزارش

منابع طبیعی و  فرمانده یگان حفاظت 
آبخیزداری استان اصفهان از کشف و ضبط 
۷۷ تن چوب و ۱۲ تن زغال بلوط قاچاق در ۹ 

ماهه سال جاری خبرداد. 
سرهنگ علیرضا طاهری اظهار داشت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۷۷ ُتن چوب و 
۱۲ ُتن زغال جنگلی قاچاق در استان اصفهان 

کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه چوب های بلوط از 
استان های همجوار زاگرسی چون کهگیلویه 
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به اصفهان 
قاچاق می شود، اضافه کرد: تاکنون برای 
۶۹ متخلف در زمینه قاچاق چوب در مراجع 

قضائی استان پرونده تشکیل شده است.
منابع طبیعی و  فرمانده یگان حفاظت 
آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
طی ۹ ماهه امسال وقوع آتش سوزی در 
عرصه های طبیعی در مقایسه با سال قبل 
کاهش چشمگیری داشت، خاطرنشان کرد: 
طی هفت فقره حریق، ۷.۵ هکتار از مراتع 
استان و در یک مورد ۲.۸ هکتار از جنگل های 
دست کاشت اصفهان در سال جاری در آتش 
سوخت در حالی که سال گذشته در مدت 
مشابه طی ۴۱ فقره آتش سوزی ۱۸۰ هکتار 
از عرصه های طبیعی استان طعمه حریق شد.

سرهنگ طاهری اضافه کرد: نبود بارش و البته 
فرهنگسازی در جامعه بر کاهش ۹۰ درصدی 
وقوع حریق در مراتع و جنگل های استان 

اصفهان در یکسال اخیر تأثیر داشته است.
وی با تاکید بر اینکه ارزش زیست محیطی 
درختان و جنگل ها فراتر از اعداد و ارقام است 
که برای تخریب آنها بتوان جریمه تعیین کرد، 
افزود: ورود به جنگل های دست کاشت و 
بلوط و قطع درختان ممنوع بوده و احکام 
سنگینی در انتظار متخلفان و سوداگران 

طبیعت است.
منابع طبیعی و  فرمانده یگان حفاظت 
آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: 
جنگل ها سرمایه ملی و عام المنفعه است و 
از مردم تقاضا می کنیم در حفظ محیط زیست 
و میراث طبیعی کشورمان کمک کنند و 
هرگونه تخلف مانند قطع درختان، قاچاق، 
در  سوزی  آتش  و  تصرف  و  تخریب 
عرصه های طبیعی و اراضی ملی را از طریق 
سامانه ۱۳۹ و یا تماس با ۱۵۰۴ به یگان 
حفاظت منابع طبیعی استان گزارش کنند تا 

در اسرع وقت رسیدگی شود.
سرهنگ طاهری با اشاره به کم شدن سرقت 
خاک از شرق اصفهان، ابراز داشت: با تدابیری 
که در این زمینه شد به تازگی افرادی که قصد 
برداشت و حمل خاک دارند، فعالیت آنها تحت 
نظارت و کنترل صورت می گیرد و در صورت 

دریافت مجوز امکان برداشت خاک دارند.
وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی حوزه 
استحفاظی منابع طبیعی استان اصفهان برای 
حراست و حفاظت از عرصه های طبیعی نیاز 
به تأمین نیروی کافی است در حالی که یگان 
حفاظت با کمبود نیرو مواجه بوده و ضرورت 
دارد که مسئوالن استان در این باره چاره 

اندیشی کنند.

۸۹ تُن چوب و زغال جنگلی 
قاچاق در اصفهان کشف شد

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی
استان اصفهان:

 خبر
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تفاهم نامه همـکاری انجمـن ملی صنعت پخـش ایران شـبعه اصفهان 
با جهاد دانشـگاهی واحد اصفهان در راسـتای ارتباطات و همکاری مؤثر 

امضا شـد.
در نخسـتین همایـش شـرکت های صنعت پخش اسـتان اصفهـان که 
پنج شـنبه، ۱۰ آذرماه برگزار شـد، از تفاهم نامه انجمن ملی صنعت پخش 

ایران شـعبه اصفهان و جهاد دانشـگاهی واحد اصفهان رونمایی شـد.
• تفاهم نامـه در راسـتای اسـتفاده شـرکت های صنعـت 

پخـش اسـتان اصفهان
افسـون نیازبخش، معاون آموزشـی جهاد دانشـگاهی واحـد اصفهان در 
خصوص اهداف امضـای این تفاهم نامه به ایسـنا گفت: ایـن تفاهم نامه 
در راسـتای اسـتفاده شـرکت های صنعـت پخـش اسـتان اصفهـان از 

ظرفیت هـا و پتانسـیل های جهاد دانشـگاهی اسـت.
• نیروی انسـانی توانمند نیـاز اصلی شـرکت های صنعت 

پخش اسـتان

وی با اشـاره بـه اینکه نیـروی انسـانی توانمند نیـاز اصلی شـرکت های 
صنعت پخش اسـتان اسـت، تصریـح کـرد: یکـی از دغدغه هـای مهم 
این انجمـن، تأمیـن نیـروی انسـانی بـه ویـژه در بخش های فـروش و 
حسـابداری اسـت. به همیـن دلیل مقـرر شـد، فرآینـد آمـوزش نیروی 
انسانی توانمند، در قالب تفاهم نامه ای مشـترک بین انجمن شرکت های 
صنعت پخش استان اصفهان با جهاددانشـگاهی واحد اصفهان پیگیری 

 . د شو

نخستین همایش شرکت های صنعت پخش استان 
اصفهان برگزار شد؛

امضای تفاهم نامه همکاری 
انجمن ملی صنعت پخش و جهاد 
دانشگاهی اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

 رضا محمد پور  آلمان در دوره صدر 
اعظم تازه رویه دیگری پیش گرفته 
است. از شاخ و شانه کشیدن های گاه و 
بی گاه برای دیگر کشورها تا ارتقا فراوان 
بودجه نظامی. آنقدر که تیترهایی مثل 
بازگشت هیتلر را در خبرگزاری ها معنا 

کند.
در چند روز اخیر زمزمه هایی در رابطه 
با جنگ قریب الوقوع آلمان و روسیه به 
گوش رسیده است. چند روز پیش خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه روزنامه آلمانی 
»اشپیگل« به یک گزارش محرمانه 
دست پیدا کرده که نشان می دهد ارتش 
این کشور برای جنگ احتمالی با روسیه 
آماده می شود. ارتش آلمان این سند 
محرمانه داخلی ۶۸ صفحه ای را ماه 

سپتامبر منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، »ابرهارد زورن« 
از مقام های ارشد ارتش آلمان هشدار 
داده که ممکن است آلمان مورد حمله 
قرار گیرد و او طرح هایی را برای درگیری 

مسلحانه آینده با روسیه پیشنهاد کرد.
در این گزارش ادعا شده که آلمان با 
تهدیدهای »وجودی« مواجه است و 
جنگ در اروپا دوباره یک واقعیت است 
و محتمل ترین سناریو درگیری با روسیه 

در جناح شرقی ناتو خواهد بود.
جنگ احتمالی بین روسیه و آلمان 
احتمااًل کل دنیا را درگیر کرده و از 
مرزهای دو طرف فراتر خواهد رفت. به 
همین دلیل، نمی توان صرفاً با مقایسه 
قدرت نظامی دو طرف به نتیجه جنگ 
رسید و آن را استنتاج کرد. اما به هر 
حال، بد نیست مروری بر قدرت نظامی 
آلمان و روسیه داشته باشیم. این مقایسه 

می تواند در تحلیل نهایی به کار ما بیاید و 
به خصوص به ما کمک کند که از نقطه 
ضعف های ارتش آلمان که مدت ها 
است وارد جنگی نشده و بسیار مرموز 

است باخبر گردیم.
بودجه نظامی روسیه بیشتر از آلمان 
است. مسکو ۶1 میلیارد و آلمان 57 
میلیارد دالر بودجه نظامی دارند. تعداد 
سربازان روسیه هم بسیار بیشتر از آلمان 
است. روسیه نزدیک به 2 میلیون سرباز 
فعال و آلمان حدود 200 هزار سرباز 
فعال دارد. همچنین، روسیه حدود 2 
میلیون سرباز رزرو دارد و آلمان کمی 

بیش از 30 هزار سرباز ذخیره دارد.
تعداد تانک های روسیه بسیار بیشتر 
از آلمان است. مسکو بیش از 12 هزار 
تانک دارد و ارتش آلمان 32۸ تانک 
در اختیار دارد. ارتش روسیه 24 هزار 
خودرو زرهی دارد و آلمان به حدود 4 
هزار خودرو زرهی مجهز است. تعداد 
توپخانه های روسیه چند برابر آلمان 
است. روسیه بیش از 1۸ هزار توپخانه 
و آلمان فقط 401 توپخانه در اختیار 
دارد. تعداد توپخانه های خودکششی 
روسیه بیش از ۶ هزار عدد است و تعداد 
توپخانه های ارتش آلمان 121 عدد 
است. همچنین، تعداد راکت اندازهای 
روسیه چند برابر آلمان است. مسکو 4 
هزار و 331 راکت انداز دارد و برلین تنها 

3۸ راکت انداز در اختیار دارد.
در زمینه نیروی هوایی نیز قدرت روسیه 
به لحاظ کّمی بیشتر از آلمان است. 
مسکو بیش از 4 هزار هواپیمای جنگی 
در اختیار دارد در حالیکه آلمان مجهز به 
۶۶2 هواپیما است. تعداد جنگنده های 

روسیه 340 و تعداد جنگنده های آلمان 
141 عدد است. آلمان 347 و روسیه 
نزدیک به 2 هزار هلیکوپتر در اختیار 
دارد. همچنین، تعداد هواپیماهای چند 
منظوره روسیه 3۸2 و تعداد هواپیماهای 

چند منظوره آلمان 90 عدد است.
اما قدرت دریایی دو طرف چگونه است؟ 
تعداد کل ناوهای جنگی روسیه به ۶53 
می رسد. در حالیکه تعداد ناوهای جنگی 
آلمان ۶5 عدد است. ارتش روسیه یک 
ناو هواپیمابر در اختیار دارد در حالیکه 
ارتش آلمان هیچ ناو هواپیمابری در 
اختیار ندارد. روس ها بیش از ۶0 
زیردریایی دارند در حالیکه آلمان فقط 
۶ زیردریایی دارد. تعداد ناوچه های 
آلمان بیشتر از روسیه است. آلمان 
12 و روسیه 11 ناوچه در اختیار دارند. 
اما روس ها ۸0 ناوچه سبک دارند، در 

حالیکه تعداد ناوچه های سبک آلمان به 
5 عدد می رسد.

همانطور که مشخص است، ارتش 
روسیه به لحاظ کّمی قدرتمندتر از آلمان 
است و تقریباً در تمام زمینه ها دست برتر 
را دارد. با این حال، به لحاظ کیفی باید 
سالح های دو طرف با هم مقایسه شود. 
سالح های روسی بر اساس ساختار و 
پلتفرم مخصوص خود ساخته شده اند، 
در حالیکه ساختار بیشتر سالح های 
آلمانی غربی – آمریکایی است. به هر 
روی، قدرت سالح های روسیه و آلمان و 
به خصوص توان لجستیکی و فرانظامی 
دو طرف باید در گزارشی دیگر با هم 

مقایسه شود.
چندی پیش رئیس ستاد کل ارتش 
جمهوری چک در جمع فرماندهان 
ارتش این کشور از لزوم آمادگی 

نیروهای مسلح این کشور برای نبرد 
محتمل با روسیه خبر داد. »کارل زهکا« 
رئیس ستاد کل ارتش جمهوری چک 
اخیراً در یک مجمع فرماندهی ارتش این 
کشور از لزوم آمادگی نیروهای مسلح 
این کشور برای نبرد محتمل با روسیه 

خبر داد.
این در حالی است جنگ اوکراین و 
روسیه وارد چندمین ماه خود شده است. 
چندی پیش روسیه گفت که آلمان 
در مسیر تشدید نظامی سازی مجدد 

قرار دارد.
به گزارش همشهری آنالین، ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه با اشاره به جنگ جهانی دوم 
گفت: این چگونه ممکن است پایان 
یابد؟ افسوس، این نکته از تاریخ به خوبی 

شناخته شده است.
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فیلم »رهایـی« بـه کارگردانی آنتـوان فوکـوآ و با بـازی ویل اسـمیت روز جمعه 
پیـش رو در سـینماهای منتخب و بـه صورت محـدود اکران می شـود.

فیلم »رهایی« که نخسـتین بار در 1 اکتبر 2022 در واشینگتن، دی. سی نمایش 
داده شـد پس از اکـران محـدود سـینمایی در روز دوم دسـامبر یک هفتـه بعد به 

صورت آنالیـن از طریق اپـل تی وی پالس منتشـر خواهد شـد.
این فیلم اکشـن و دلهـره آور داسـتان بـرده ای به نـام پیتـر را روایـت می کند که 
پس از شـالق خوردن تا حد مـرگ، از مزرعه ای در لوئیزیانا از دسـت شـکارچیان 

سـنگدل فرار کرده و به سـمت ایاالت متحده شـمالی می رود و در آنجـا به ارتش 
اتحادیـه می پیوندد.

اسـمیت در ایـن فیلـم نقـش یـک بـرده فـراری را بـازی می کنـد که بر اسـاس 
رویدادهـای واقعـی، انتشـار عکس هایـی از عمـق جراحت هـای ناشـی از 
شـالق های شـدید بـر پشـت او، بی رحمـی شـدید بـرده داری را بـه نمایـش 
گذاشـت. رهایـی بـر اسـاس داسـتان واقعی یـک برده فـراری بـه نام گـوردون 

سـاخته شـده اسـت.

ویل اسـمیت در گفـت و گویـی با »دیلی شـو« بـا »تـروور نـواه« دربـاره ایفای 
این نقش، بردگـی آمریکایـی را یکی از وحشـیانه ترین جنبه های تاریخ بشـریت 
عنـوان کـرده و گفتـه درک میزان ظلم و سـتمی کـه انسـان روا می دارد، دشـوار 

اسـت.
اسـمیت می گوید دخترم از من پرسـید: »بابـا، آیا واقعـاً هنوز هم به سـاخت فیلم 
برده دیگری نیاز هسـت؟ گفتـم: »دیبـی، بهت قول مـی دم، فیلم بـرده نخواهم 

سـاخت. این یک فیلم آزادی اسـت.«

ویل اسمیت در 
نقش برده!    

داستان واقعی گوردون برده 
فراری؛ الهام بخش »رهایی« است  

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی: 

قیمت خودروهای 
وارداتی در حد جیب 

مردم است 

 سامان سـفالگر  »محمد شیاع السـودانی« نخسـت وزیر عراق برای 
سـفری دو روزه راهـی تهـران شـده اسـت. حضـور السـودانی در ایران، 
سـومین سـفر خارجی او بعد از رسـیدن به کرسی نخسـت وزیر محسوب 
می شـود؛ او طی هفتـه گذشـته از اردن و کویـت دیدار کـرده بـود. بنابر 
اعـالم منابع خبـری عراقـی، نخسـت وزیر این کشـور بعـد از تهـران به 
زودی به کشورهای عربسـتان سـعودی و ترکیه نیز سـفر خواهد کرد. با 
این تفاسـیر، اکنـون این پرسـش قابل طرح اسـت که مهم تریـن اهداف 
سـفر السـودانی چه هسـتند و محورهـای اصلی رایزنـی اش بـا مقامات 

ایرانی چـه خواهـد بود؟
نخسـتین و جدی تریـن کانـون سـفر السـودانی بـه تهـران در ارتبـاط 
بـا امنیـت مرزهـا و حضـور گروهک هـای کـردی در اقلیـم کردسـتان 
اسـت. در چنـد وقـت اخیـر حمـالت سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 
بـه مقـر گروهک هـا در اقلیـم کردسـتان، کانـون توجهـات را بـه خـود 
جلب کرده اسـت. حتـی ایـن موضوع بـه پرونده اصلـی مذاکـرات میان 
مقامـات ایرانی و عراقی تبدیل شـده که نمود آن در آخرین سـفر سـردار 

»اسـماعیل قاآنـی« بـه بغـداد قابل مشـاهده اسـت.
در دیدار روسـای جمهـور؛ رئیس جمهـور ایـران گفت: روابـط جمهوری 
اسـالمی ایـران بـا عـراق، روابطـی متفـاوت و ممتـاز اسـت و تقویت و 
تعمیـق روابـط دوجانبـه بایـد بـه گسـترش و ارتقـای سـطح تعامـالت 
منطقـه ای و بین المللـی در راسـتای اسـتقرار هـر چـه بیشـتر صلـح و 
ثبـات در منطقـه و جهـان بیانجامـد. سـید ابراهیـم رئیسـی در دیـدار با 
»محمـد شـیاع السـودانی« نخسـت وزیـر عراق بـا ابـراز خرسـندی از 
ثبات سیاسـی و تشـکیل دولت جدیـد عراق گفـت: جمهوری اسـالمی 
ایـران همـواره از ملت واحـد و دولت قـوی در عـراق اسـتقبال و حمایت 
می کند. »محمد شـیاع السـودانی« نیـز در این دیـدار با ابراز خرسـندی 
از سـفر به کشـورمان، یک ماه پـس از تشـکیل دولت جدید این کشـور،  
تصریح کرد: ایـران در عرصـه تعامالت خارجـی عراق جایگاهـی ممتاز 
و عالـی دارد و روابـط دو کشـور به شـکل مطلـوب و رضایت بخشـی در 

حال گسـترش اسـت.

گزارش

 »محمد شیاع السودانی« نخست وزیر عراق
به ایران سفرکرد؛

 نخست وزیر همسایه در تهران

 زهرا وفایی نیا  آیا با واردات خودرو، قیمت 
خودروی داخلی شکسته خواهد داشت و قرار 
است چه نوع و چه تعداد خودرو وارد شود؟. 
عبد الناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این سواالت گفت: هنوز خودرویی وارد نشده 
و زمانی تاثیرش را می بینیم که مصرف کننده 
ایرانی بتواند از آن خودروی خارجی استفاده 
کند. نماینده سیستان و بلوچستان ادامه داد: 
دقیقا تعدادش را نمی دانم ولی تعداد قابل 
توجهی خودروی خارجی تا پایان 1401 
وارد می شود. از برند آن هم بی اطالعم 
اما خودروهایی در ِرنج 10 تا 20 هزار دالر 

خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که »االن 
قشرمتوسط  حتی در خرید پراید هم ناتوان 
هستند، آیا خرید آن خودروهای خارجی در 
استطاعت طبقه ضعیف جامعه خواهد بود؟«  
بیان داشت: قرار است خودرویی وارد شود 
که همان طبقه متوسط و کم درآمد که از 
خودروی داخلی استفاده می کند بتواند آن 

را خریداری کند. 
درخشان در توضیحات بیشتر راجع زمان 
انجام این برنامه گفت: مجلس قانونش را 
مصوب کرد و دیگر دست دولت است، آئین 
نامه اش هم نوشته شده است. فکر می کنم تا 
دوماه دیگر یعنی قبل از بهمن ماه نهایی شود.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
یازدهم همچنین درباره اثرگذاری واردات 
بر قیمت های داخلی توضیح داد: قاعدتا با 
واردات هرکاالیی از جمله خودرو باید قیمت 
هایش فروکش کند. اما به این نکته هم دقت 
شود که وقتی دربازار رقابت وجود داشته باشد 
این اتفاق رخ می دهد. خودرو هم وابسته 
با بازار است و بازار هم وابسته به عرضه و 

تقاضاست.

نبرد آلمان و روسیه؛ تکرارتاریک ِ تاریخ
آغاز جنگ جهانی سوم با تکرار جنگ جهانی دوم!



 پریسا جمدی  ماست یک خوراکی خوشمزه و مقوی 
سرشار از مواد مغذی مهم و همچنین پروبیوتیک ها و 
پروتئین می باشد. به عالوه، ماست یک درمان سنتی برای 
رشد و ترمیم مو به شمار می آید. به منظور آشنایی با فواید 
ماست برای مو و پوست سر، و نحوه استفاده از آن با ما در 

این مقاله همراه باشید.

• ماسک موی ماست
فواید ماسـت بـرای مو و سـر به طـور علمی ثابت نشـده 
اسـت. اما از نظـر تجربی فوایـد این مـاده غذایـی اثبات 
شـده اسـت. یکی از اصلی تریـن کاربردهای ماسـک مو 
حالـت دهندگی بـه مـو اسـت. ماسـک های مـو حاوی 
ماسـت بـه دلیـل دارا بـودن پروتئیـن باعـث تقویـت و 

سـالمت موهـا می شـوند.
بعالوه اسـید الکتیـک موجود در ماسـت باعـث تمیزی 
پوسـت سـر شـده، سـلول های مـرده پوسـت را از بیـن 
می برد، به رشـد فولیکول مو نیز کمک می کنـد، معمواًل 
از ماسـک های موی حاوی ماسـت به منظور رفع آسیب 
مو ناشـی از موارد زیر اسـتفاده می شـود: محیط زیسـت، 
ماننـد نـور خورشـید، آلودگـی هـوا، و تغییـرات فصـل، 
ابزارهـای حالـت دهنـده، ماننـد بـرس مـو، اتـو صـاف 
کننده، و سشـوار، محصوالت مو، ماننـد محصوالتی که 
برای حالـت دادن، رنگ کـردن، صاف کـردن و فر کردن 

اسـتفاده می شـود.
• نحوه استفاده از ماسک موی ماست

معمواًل پیشـنهاد می شـود کـه از ماسـک مو ماسـت به 
روش زیر اسـتفاده شـود: موها باید خشـک باشـند. ابتدا 
ماسـک را روی ریشـه ها و سـپس بـه سـاقه ها بمالیـد. 
اجـازه دهید 20 تـا 30 دقیقـه ماسـک روی موهـا بماند. 
می توانیـد در ایـن فاصلـه از کاله رنـگ روی موهایتـان 

پس از گذشت زمان ذکر شـده با آب ولرم  استفاده کنید. 
ماسـک را از روی موها بشـویید و سـپس با یک شامپوی 

مالیم موهایتـان را شستشـو دهید.
• دسـتور العمل هـای ماسـک ماسـت بـرای 

شـرایط خـاص مو
به صـورت تجربـی ثابـت شـده کـه برخـی از ترکیبات 
موجود در ماسـک ماسـت برای برخی شـرایط خاص مو 
مفید هسـتند. البته این موضـوع به صـورت علمی ثابت 
نشـده اسـت. از جمله شـرایط خاص مو و ترکیبات مفید 

با ماسـت عبارتنـد از:
موی آسـیب دیـده: ماسـت بـرای نرمـی؛ تـوت فرنگی 
بـرای درخشـش؛ روغـن نارگیـل بـرای تحریک رشـد 
مو؛ تخم مـرغ به منظـور تأمیـن ویتامین و مـواد معدنی 

مـورد نیاز.
شـوره سـر: ماسـت و لیمو به منظـور درمان شـوره سـر؛ 

عسـل برای مرطـوب کردن پوسـت سـر.
موی خشک: ماست برای نرمی؛ عسل برای آبرسانی.

موهـای کـدر: ماسـت بـه منظـور نرمـی؛ عسـل بـرای 

آبرسـانی؛ روغـن نارگیـل بـرای مرطـوب کـردن.
موهای وز: ماسـت بـه منظور تأمیـن رطوبت؛ مـوز برای 

حجم دادن؛ عسـل برای آبرسـانی.
موهای چرب: ماسـت بـرای پاکسـازی؛ لیمو بـه منظور 
چربـی زدایـی؛ جـوش شـیرین بـرای متعـادل کـردن 

.Ph سـطح
موی نازک: ماسـت بـرای پاکسـازی فولیکول هـای مو؛ 

آلوئه ورا بـه منظـور تغذیه فولیکول هـای مو.
موهای ضعیف: ماسـت به منظور تأمیـن پروتئین؛ روغن 

زیتون برای حالـت دهندگی؛ تخم مرغ بـه منظور تأمین 
ویتامین ها و مـواد معدنی.

در صورتـی کـه قصـد دارید ماسـک مـوی ماسـت را در 
رژیم مراقبت از پوسـت سـر و موهای خود بگنجانید ابتدا 
با متخصص پوسـت یـا آرایشـگر خـود مشـورت کنید، 
چراکـه ممکن اسـت آنهـا نسـبت به جنـس و نـوع مو و 
پوست سـر شـما پیشـنهاد بهتری برایتان داشـته باشند. 
قبل از استفاده از ماسک ماسـت حتماً کمی از آن را تست 
کنید که مطمئن شـوید نسـبت به آن حساسـیت ندارید. 
به منظور تسـت ماسـک، کمی از مواد را روی ساعد خود 
مالیـده و 30 دقیقـه صبر کنیـد. در صورتی که پوسـتتان 
هیـچ نشـانه ای از واکنـش آلرژیـک )خـارش، قرمـزی، 
سـوزش( از خود نشـان نداد، بدون هیچ نگرانی می توانید 

از این ماسـک بـر روی موها و سـرتان اسـتفاده کنید.
• شوره سر و فواید مصرف ماست

نتایج حاصل از تحقیقاتی که در سـال 20۱۷ بـر روی ۶0 
مرد سـالم ۱۸ تـا ۶0 سـاله انجام شـد، حاکی از آن اسـت 
که ماسـت تأثیر مثبت و به سـزایی بر عالئم و نشانه های 
شـوره سـر متوسـط تا شـدید دارد. اثـرات مثبت ماسـت 
مربوط به پروبیوتیک هـای موجـود در آن و تأثیـر آنها بر 

سیسـتم ایمنی پوست و سـد پوسـتی می باشد.
• سخن پایانی

اگرچه فواید مصرف ماسـت برای مو و سـر از نظر علمی 
ثابت نشـده اسـت اما از نظر تجربی ثابت شـده می باشد. 
ماسـت به دلیـل اینکـه سرشـار از پروتئین، مـواد مغذی 
مهم و پروبیوتیک ها می باشـد، معمواًل به عنـوان ماده ای 
مفید برای پوسـت سـر و مو در ماسـک های مو اسـتفاده 

می شـود و باعث زیبایـی و ترمیم مو می شـود.
https://www.healthline.com/health/
yogurt-for-hair#dandruff
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مراسـم ترحیم مرتضی هادوی فـرد، متخلص به »نامی«، مدیرمسـئول اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

انتشـارات نامـی و از چهره های درخشـان شـعر و ادب اصفهـان، جمعه 
۱۱ آذر برگزار می شـود.

مصطفی هـادوی فرد متخلـص بـه »شـهیر اصفهانـی« در گفت وگو با 
ایسـنا ضمن اشـاره به اینکه مـرگ یـک واقعیـت اجتناب ناپذیر اسـت، 
اظهار کـرد: بـرادرم مرحوم مرتضـی هادوی فـرد در سـال ۱3۱2 متولد 
شـد و از سـال ۱330 بـه مـدت ۷0 سـال در عرصـه ادبیـات و شـعر در 
خدمـت جامعـه بـود و سـه نسـل را در عالـم شـعر و ادب در خدمـت او 

تلمـذ کردند.
وی افزود: اشـعار مرحـوم هادوی فرد، شـاعر و نویسـنده معاصـر که در 

شـعرهایش »نامی« تخلص می کـرد در همـه محافل ادبی مـورد توجه 
بود و ایـن تخلص در انجمن ادبی صغیر از سـوی شـعرا به وی داده شـد.

شـهیر اصفهانی گفـت: او عالوه بـر مدیریت انتشـاران نامی، سـال ها 
مسـئولیت انجمن ادبی مشـتاق در خیابـان عبدالرزاق را نیـز به عهده 
داشـت؛ ضمن اینکـه »بـزم ادب«، »قنـد پارسـی«، »پنـد و لبخند«، 
»گنجینه بدیهـه«، »بخشـنده تر از حاتـم طائی«، »فاتح سـومنات«، 
»قصه هـا و نکته هـا«، »کتـاب و آوای دیگـر« و »دیـوان منصـور« 
ازجملـه کتاب هایـی اسـت کـه توسـط مرحـوم هـادوی فـرد )نامی( 
منتشـر شـده اسـت. او همچنیـن آثـاری را نیـز در جایـگاه مترجم به 

چاپ رسـاند.

تأیید درگذشت یکی از چهره های درخشان شعر و ادب اصفهان

»نامی« به نام آوران پیوست

خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 
خبری درباره استعفای مجید عشقی 
از ریاست سازمان منتشر کرد و پس از 
آن سایر رسانه ها نیز نسبت به انتشار 
این خبر و اعالم رضوانی فر به عنوان 
جانشین وی اقدام کردند اما در نهایت 
اعالم شد شورای عالی بورس با این 
جابجایی مخالفت کرده و عشقی در 

سمت خود ابقا شد.
مهمی  بخش  طبیعتًا  اتفاق  این 
از سئواالت رسانه های گروهی 
را معطوف به این ماجرا می کرد و 
خبرنگاران در سئواالت متعدد در 
درصدد بودند دریابند دلیل اصلی این 

تصمیم چیست؟
عشقی که تالش می کرد بخش 
مهمی از این سئواالت را مسکوت 
بگذارد و هر بار با ذکر این نکته که 
صحبت در این باره موضوعیت 
ندارد، از کنار ماجرا بگذرد، در نهایت 
توضیحاتی مبهم و سربسته در این 

خصوص داد.
وی با اشاره به اینکه حس کردم اگر 
از این سمت استعفا بدهم، بهتر است، 
گفت: نکته اینجا بود که به هیچ وجه 
جانشین معرفی نشد و موضوع در 
شورا منتفی شد و اشتباه خبری در 
این حوزه رخ داد، اشتباهی که انتظار 

نداشتم رخ بدهد.
وی گفت: باالخره بازار نیاز به ثبات 
دارد و باید به آرامش برسد. ما نشستی 
با روسای سابق بورس در سازمان 
داریم و من به مزاح به آنها گفتم اتاق 
ریاست بورس شبیه اتاق شکنجه 

است.
عشقی به این سؤال که آیا از سمت 
مجلس فشاری در زمینه استعفا وجود 
دارد یا خیر، پاسخ داد: با مجلس در 
تعامل خوبی هستیم و این مباحث 

وجود ندارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به نزدیک شدن به تاریخ تقدیم 
الیحه بودجه گفت: در پیشنهادی که 
سازمان بورس درمورد بودجه مطرح 
کرده پیگیر بحث های مبنایی تر 
بودیم برای مثال اصالح فرمول 
خوراک یا معامله برخی خوراک ها 

در بازار سرمایه.
وی سپس به این نکته اشاره کرد 
که کار کردن در سازمان بورس با 
ابعاد کنونی بسیار بسیار سخت 
است و توضیح داد: از یک طرف 
مسئولیت هایی بر دوش سازمان 
گذاشته شده که وظیفه ای نیست 
اما باید پیگیری شود و از سوی 
دیگر مسئولیت منافع پنجاه میلیون 
سهامدار نیز بر دوش ماست. وی 
توضیح داد: اصاًل در دنیا هیچ نهاد 
ناظری را نمی بینید که درباره بودجه 

رایزنی کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
آخرین وضعیت بازنگری آیین نامه 
سهام عدالت را تشریح کرد و درمورد 
اتفاقاتی که درمورد تغییر سازمان 
بورس رخ داده بود توضیحاتی را 

ارائه داد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی 
درمورد بازنگری آیین نامه سهام 
عدالت اظهار کرد: آیین نانه اجرایی 
سهام عدالت سال ۱3۹۹ تصویب 
شد و از سال قبل مجدد در شورای 
عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت. 
اما درمورد مدلی که درمورد نحوه 
آزادسازی، برگزاری مجامع، امکان 
فروش سهام عدالت در شورا به توافق 

نرسیدیم.

 خبراول
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درباره فروش سهام 
عدالت به توافق 

نرسیدیم

توضیحات رییس بورس درباره 
ماجرای استعفا؛

سیاهی و سفیدی اینجا به هم می رسند!

ماست و مو دوستانی از دو رنگ 

مدیر امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری اصفهان گفت: شـناخت 
مسـاله و حرکـت هماهنـگ بـر اسـاس نقشـه راهبـردی در حـوزه 

آسـیب های اجتماعـی اصفهـان مغفـول مانـده اسـت.
مسـعود مهدویـان فـر در نشسـت تخصصـی بانـوان فعـال فرهنگـی 
و اجتماعـی اسـتان اصفهـان در سـالن جلسـات اسـتانداری افـزود: 
مهم تریـن موضـوع در حـوزه آسـیب های اجتماعـی ایـن اسـت کـه 
مسـاله اجتماعی ما چیسـت و توزیع جغرافیایی آن مسـاله کجاسـت و 

چگونـه بایـد عمـل کنیم.
وی با اشـاره بـه منویـات رهبـر معظم انقـالب، افزود: درسـت اسـت 
که حـوزه اقتصـاد چالش مهم امروز کشـور اسـت امـا هـر روزی که از 
آسـیب های اجتماعی بگـذرد و درمان نشـوند خطـر آن بیشـتر خواهد 
بود؛ ُکنشـگران اجتماعی در خصوص اینکه مسـاله چیسـت اتفاق نظر 

ندارنـد و این موضـوع نیازمنـد برنامه ریزی اسـت.
مدیر امور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری اصفهان افـزود: نکته مهم 
دیگر اینکـه با یک نسـخه واحد نمی شـود در همه محـالت و موقعیت 

جغرافیایی آسـیب های اجتماعـی را مدیریت کرد.
مهدویـان فـر تصریح کـرد: کارهـای متعـدد و متکثـر نه تنها مسـائل 

اجتماعـی را حـل نکرده بلکـه آنهـا را تشـدید نیز کرده اسـت.
وی به گسـتردگی و تالش مسـتمر فعاالن فرهنگی اصفهان اشـاره و 
بیان کرد: اسـتان اصفهـان از نظـر برخـورداری از سـازمان های مردم 
نهـاد، پایگاه های بسـیج، هیات هـای مذهبـی، کانون هـای فرهنگی 
مسـاجد و گروه های جهادی در کشـور نظیر نـدارد این در حالی اسـت 

کـه در حـوزه اجتماعی آنطـور که انتظـار مـی رود نتوانسـته ایم به حل 
مسـاله و اثربخشـی برسیم.

مدیر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری اصفهـان افزود: با اسـتناد 
به آمـار مرکـز ملـی رصـد اجتماعـی وزارت کشـور خودکشـی، نزاع، 
قتل، مواد مخـدر، تصادفات، مشـروبات الکلـی، همسـر آزاری، تجاوز 
به عنـف، کودک آزاری، فـرار دختـران از خانه، ازدواج، طالق، سـرقت 
و جرائم رایانـه ای از مهمترین آسـیب های اجتماعی اسـتان اسـت که 

البتـه معتقدیـم آسـیب ها بیـش از این موارد اسـت.
مهدویان فر بدون اشـاره بـه جزییات این آمارهـا، ادامـه داد: آمار الزم 
در ایـن زمینه بـا هدف شـناخت، ایـده پـردازی و رفـع آسـیب ها قابل 
ارائه بـه محققـان و فعـاالن اجتماعی اسـت و از این موضوع اسـتقبال 

می شـود.
به گفتـه وی در مواجهـه با مسـائل اجتماعی همـان اندازه که دشـمن 
همـه ابـزار خـود را رو کـرده کار جهـادی، شـبکه ای و بـا تمـام تـوان 

همـراه بـا فرماندهـی واحد نیاز اسـت.
مدیـر امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری اصفهـان تصریـح کرد: 
حرکت بر اسـاس نقشـه آسـیب های اجتماعی بایـد در اسـتان نهادینه 
شـود تا کارهـا اساسـی باشـد نـه اینکه بـه ایـن نتیجه برسـیم کـه با 

اینکـه زیـاد کار می کنیـم نتیجـه ای نمی گیریـم.
نشسـت تخصصی بانوان فعال اجتماعـی و فرهنگی اسـتان اصفهان، 
با حضـور شـماری از نماینـدگان این حـوزه در اسـتان و شهرسـتان ها 

برگزار شـد.

همه در طول زندگی برای شاد بودن تالش می کنند. زیرا هیچ کس نمی خواهد یک 
زندگی غمگین و ناامید داشته باشد. شاد بودن برای هر فردی بسیار مهم است؛ اما 
برخی عادات می توانند شادی شما را تحت الشعاع قرار دهند. رفتارها یا طرز تفکری 

که بدون اینکه متوجه شوید انجام می دهید می تواند مانع خوشحالی شما شود.
اگر می خواهید شاد باشید، باید روی خود و عزیزانتان تمرکز کنید. زندگی با انتظاراتی 
که دارید می تواند منجر به ناامیدی شود. برای شاد بودن باید برخی از عادت های 

خود را کنار بگذارید که در زیر به چند مورد اشاره شده است.
1- دیگران نمی توانند شما را خوشحال کنند

داشتن توقع نسبت به اطرافیان باعث ناراحتی شما می شود. به خصوص در روابط 
عاطفی، انتظار نداشته باشید که طرف مقابل شما را همیشه خوشحال کند.

زیرا این کار هیچ کس نیست که همیشه شما را خوشحال کند. این انتظارات 
همیشه منجر به ناراحتی عمیق می شود. خودتان باید برای یک زندگی شاد 

تالش کنید.
2- نیاز به تأیید دیگری

اگر دائماً به تأیید دیگران نیاز داشته باشید، یافتن خوشبختی غیرممکن خواهد بود. 
برای شاد بودن بر افکار خود تمرکز کنید. برای تحقق رویاهای خود تالش کنید. 

زیاد به حرف مردم اهمیت ندهید.
بنابراین اگر احساس می کنید که نیاز به تأیید همیشگی دارید، به دنبال راه هایی 

برای ترک فوری این عادت باشید.
3- از همه انتظار نداشته باشید که کامل باشند

همه نمی توانند در زندگی کامل باشند. انتظار بی نقص بودن از مردم کار درستی 
نیست. همه ممکن است اشتباه کنند.

اصرار بر بی نقص بودن افراد منجر به ناامیدی می شود. همه را همانطور که 
هستند بپذیرید.

4- به یاد داشته باشید هیچ کس تغییر نخواهد کرد
اگر مدام از رفتار اطرافیانتان ناراحت هستید و انتظار دارید که آن ها تغییر کنند، 

همیشه ناراضی خواهید ماند.
هیچ شخصی برای شما و انتظارات شما تغییر نخواهد کرد. تالش مداوم برای تغییر 

کسی باعث می شود که شما دائماً ناامید شوید.

مدیرعامل بانک رفـاه کارگران برخـی از مهم ترین اقدامـات این بانک 
در حوزه مبارزه با پولشـویی و تأمین مالی تروریسـم را تشـریح کرد.

اسماعیل للــه گانی طی سـخنانی در نشسـت علمی مبارزه با پولشویی 
و تأمیـن مالـی تروریسـم در بانک ها که بـا حضـور برخـی از مدیران و 
مسـئوالن وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و بانـک مرکـزی در محل 
بانک رفـاه کارگران برگزار شـد، از شناسـایی و مسدودسـازی حسـاب 
مشـتریان متوفی، به عنـوان یکـی از مهم تریـن اقدامات ایـن بانک در 
حوزه مبـارزه بـا پولشـویی و تأمین مالی تروریسـم نـام بـرد و گفت: در 
این راسـتا از نیمه دوم سـال ۱3۹۹ تاکنـون بیش از ۸00 هزار مشـتری 

متوفی بانک شناسـایی و حسـاب های آنان مسـدود شـده اسـت.

وی از برگـزاری بیـش از ۹ هزار نشسـت با مدیـران اسـتانی و 42 هزار 
نفر سـاعت جلسـه آموزشـی در حوزه مبارزه بـا پولشـویی و تأمین مالی 
تروریسـم به عنوان برخی دیگر از اقدامـات بانک رفاه کارگـران در این 
حوزه نـام برد و گفـت: برگـزاری این تعداد نشسـت و جلسـه آموزشـی 

اهتمـام جدی ایـن بانـک در این بخـش را نشـان می دهد.
مدیرعامل بانـک رفاه کارگران با بیان اینکه، سـنجش شایسـتگی های 
افـراد در حـوزه مبـارزه بـا پولشـویی و تأمیـن مالـی تروریسـم از جمله 
شـاخص های اصلـی انتصابـات ایـن بانـک در همـه سـطوح مدیریتی 
اسـت، خاطرنشـان سـاخت: در سـال های اخیـر تمامـی انتصابـات در 
بانـک از طریـق فراینـد آزمـون کتبـی، مصاحبـه تخصصـی و کانـون 
ارزیابـی بـوده و از جملـه مـواردی کـه در ایـن فراینـد بـا جدیـت مورد 
توجه قـرار گرفته اسـت، سـنجش توانمندی هـای متقاضیـان در حوزه 

مذکور اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه، بانـک رفـاه کارگـران بـا اقداماتـی کـه در 
حـوزه مبـارزه بـا پولشـویی و تأمیـن مالـی تروریسـم داشـته بـه یکی 
از بانک هـای پیشـرو کشـور در این حـوزه تبدیل شـده اسـت، تصریح 
کـرد: در راسـتای صیانـت از حقوق مشـتریان ایـن بانک وظیفـه داریم 
تا در همـه حوزه هـا از جملـه حوزه مبـارزه بـا پولشـویی و تأمیـن مالی 

تروریسـم اقدامـات خـود را گسـترش دهیـم. 
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برای شاد بودن از این عادت ها دست بردارید!

هیچ کس نیست که همیشه شما را خوشحال کند
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تشریح کرد:

اقدامات بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
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