
2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
شاید در دهه های گذشته مردم 
تحصیالت دانشگاهی را تنها راه 
پیشرفت و موفقیت می دانستند 
اما این روزها بــر همگان ثابت 
شده است که داشتن مهارت در 
الویت برای افراد جویای نام است. 
البته نمی توان نقش تحصیالت 
را در این روند نادیده گرفت اما 
تحصیالتی که پشتوانهٔ مهارتی 
نداشته باشد کمک شایانی در 
این زمینــه نمی کند. به همین 
دلیل برای کاهــش بیکاری و 
توسعه فرهنگ کارآفرینی باید 
جایگاه مهارت ورزی در سیستم 
آموزشی کشور ارتقا یابد. ضمن 
آنکه به افراد دارای مهارت امکان 
رشد بیشتری داده شود تا مثل 
گذشته که شــاهد خروج سیل 
عظیمی از تحصیــل کردگان 
کشــورمان به دیگر کشورها به 
عنوان مهاجــر بودیم این روزها 
نظاره گــر مهاجــرت مهارت 
دیدگانمان نباشیم. کما اینکه 
آمارهــای عجیــب و غریبی از 
سیل مهاجرت مهارت دیدگان 
از ایران به برخی از کشــورهای 
حوزه خلیج فارس این روزها به 

گوش می رسد!
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 ثمره مهارت آموزی
 در ایران برای 
کشورهای دیگر!

What are the best What are the best 
dietary sources of dietary sources of 

vitamin D?vitamin D?
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در جلسه کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

ضرورت توجه به اکوتوریسم و گردشگری پایدار
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

طرح »شفاف سازی قیمت ها« ناظر ۵۲۵ قلم کاالی تولیدی در استان

مسئول خانه کودک از توزیع 
دو هزار بســته لوازم نقاشی در 
بین کودکان مناطق پانزده گانه 

شهر اصفهان خبر داد.
زهرا کاظمی با اشاره به برگزاری 
مســابقه بین المللی نقاشــی 
کودکان و نوجوانــان اصفهان 
اظهار داشت: توزیع اقالم از 18 
بهمن آغاز شده و تا اول اسفندماه 
ادامه دارد که شامل برنامه هایی 

جنبی نیز هست.
وی افــزود: طــی هماهنگی با 
مناطق پانزده گانه شــهرداری 
بنا براین شد تا کودکان اصفهانی 
لذت نقاشــی در کنار یکدیگر 
را تجربه کنند، اما بــا توجه به 
پیک ششــم کرونا این رویداد 
لغو شــد که در همین راســتا 
تصمیم گرفتیم تمام هزینه در 
نظر گرفته شده برای این برنامه 
میدانی و برگزاری کارگاه های 

آموزشــی در محالت را به تهیه 
بسته لوازم نقاشــی اختصاص 

دهیم.
وی با اشــاره به تهیــه دو هزار 
بسته لوازم نقاشی، تصریح کرد: 
این بسته شــامل مداد رنگی، 
مدادپاک کن، مدادتراش، مداد 
سیاه و یک ورق مقوا هست که 
بین کودکان مناطق پانزده گانه 
شــهر اصفهان در حــال توزیع 
اســت. مســئول خانه کودک 
ادامه داد: تاکنون این بسته های 
لوازم نقاشی به کمک سمن ها، 
انجمن ها و خیریه هــای فعال 
در حوزه کودکان از جمله مهر، 
سپهر، مهر زنده رود و هم نفس 
و فرهنگسراهای مناطق کمتر 
برخوردار و غیره در مناطق 2 و 
6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 15 توزیــع 
شــده و طی روزهای آینده بین 
کودکان مناطق 1۰ و 1۴ و 1۳ و 

۴ نیز توزیع خواهد شد.
کاظمی گفت: هدف ما از انجام 
این طرح، به تصویر کشــیدن 
شهر توسط کودکان بوده به این 
صورت که با لوازم نقاشی که در 
دسترس دارند شهری که در آن 
زندگی می کنند یا شــهری که 
ایده آل و آرزوی آنهاســت را به 

تصویر بکشند.
وی با بیــان اینکه امیــدوارم 
بتوانیــم بــا این حرکــت قدم 
کوچکــی برای کودکان شــهر 
خود برداریم خاطرنشــان کرد: 
کودکان با لوازمی که در اختیار 
دارند می توانند درباره شهر من 
شهر زندگی نقاشی کشیده و اثر 
خود را برای شرکت در مسابقه 
بین المللی نقاشــی کودکان و 
نوجوانــان اصفهان به نشــانی 
 www.iicpf.com اینترنتــی

ارسال کنند.

مسئول خانه کودک خبر داد:

توزیع دوهزار بسته لوازم نقاشی بین کودکان اصفهانی
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مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد:

 حضور 63 مهارت آموخته 
از آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد رشته ماساژ

از ویتامین D هرگز غافل نشوید
اصفهان میزبان پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و شیمیایی است؛

 ضیافتی از دستاوردهای پزشکی، آزمایشگاهی 
و دندانپزشکی

چهره  برتر چهره روز

 نماینده مردم اصفهان
 در مجلس:

 نماینده مردم اصفهان در نامه ای
 به رئیس مجلس:

 برای مراحل بعدی آبرسانی
 به کشاورزان تضمین داده شد

گزارش تحقیق و تفحص از فوالد 
مبارکه سریع تر قرائت شود

نماینده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: تضمین های 
الزم برای مراحل بعدی آبرســانی به 
کشــاورزان صورت گرفت و اطمینان 
خاطر نیز در این خصوص به ما داده شد 
و قرار است برای تداوم جریان کشت، 

آب الزم رهاسازی شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای خطاب به رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواستار تسریع در قرائت 
گزارش تحقیق و تفحــص از فوالد مبارکه 
شد. مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب 

63به رئیس مجلس شورای اسالمی ...

آگهـی مزایـده )نوبت اول(  
شماره فراخوان آگهی 2000094188000002

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر سمیرم در نظر دارد 5 نقطه  از سطح شهر 
را جهت نصب تعداد 5 تابلو تبلیغاتی به بخش خصوصی صالحیت دار  واگذار  نماید. لذا از کلیه  متقاضیان دعوت به 
 عمل می آید  جهت  دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1400/11/21 لغایت 1400/12/7 به سامانه ستاد ایران

 https://www.setadiran.ir   مراجعه  فرمایید .
مهلت ارسال بارگذاری مدارک  تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 1400/12/7 بارگذاری در سامانه ستاد ایران 

بازگشایی پاکت ها 1400/12/9
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادات مختار است.  هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

محمد امین علیخانی - شهردار سمیرم شناسه: 1279376



ادامه از صفحه یک:
...  در این راســتا وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی معتقد است، طراحی 
زیســت بوم ملی اشــتغال می تواند 
به ایجاد شــغل و کاهــش بیکاری و 
توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک کند 
و با هدایت، کمــک و حمایت بخش 
دولتی، جریان های مردمی، کارگران، 
کارفرمایان و کارآفرینان در زیست بوم 
ملی اشتغال ایفای نقش می کنند. وی 
اعالم کرده یکی از حلقه های گم شده 
مهم در حوزه اشتغال کشور، »مهارت 
آموزی« است لذا در چارچوب نظریه 
زیست بوم ملی اشتغال، سازمان های 
مرتبط به عنوان حلقه های این مهم 
تعریف شده اند و مهارت در این راستا 

جایگاه ویژه ای دارد.
در طول ســالها بخــش خصوصی به 
دنبال آموزش نیروهــای خود نبوده 
اســت در حالی کــه در بســیاری از 
کشــورها، دولت ها در حوزه آموزش 
و مهارت آموزی ورود پیــدا کرده اند 
و نیروهای خود را بــرای ورود به بازار 
کار و کسب مهارت تربیت کرده اند. از 
آنجا که ایجاد اشتغال و بهبود فضای 
کســب و کار رابطه معناداری با رشد 
اقتصادی کشور دارد از این رو اجرای 
طرح زیست بوم ملی اشتغال می تواند 
به تحقــق این هدف و پایدارســازی 

مشاغل کمک کند.
از یک سو همانطور که گفتیم سیستم 
آموزشی کشور کم کاری های زیادی 
در جهت مهارت آموزی دانش جویان 
خود کرده و از سوی دیگر همین تعداد 
افرادی هم که با ممارســت خود به 
کسب مهارت پرداخته اند به دلیل مهیا 
نبودن شرایط کاری، در حال مهاجرت 
هستند و گویا کشــورهای دیگر نیز 
از آنها استقبال ویژه ای کرده و فرش 
قرمز برای این سرمایه های ملی ما که 
خود توان استفاده از آنها را نداریم پهن 
کرده اند! بر اساس آمار موج مهاجرت 
در ایران به نقطه خطرناکی رســیده 
و الزم اســت هر چه زودتر با تدوین 
شــرایط و بهبود وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی، حراست از منابع انسانی و 
سرمایه ای کشــور در دستور کار قرار 
گیرد. بررسی ها نشــان از ان دارد که 
افرادی فاقد اســتانداردهای پیشین 
مهاجــرت، حاال در صددنــد از ایران 
بروند. تا سال های گذشــته افرادی 
که واجد خصوصیــات خاص بودند و 
در طبقه مشــخصی حضور داشتند، 
متقاضی مهاجرت بودنــد، اما در دو 
سال اخیر موج مهاجرت به آدم های 
عادی رسیده اســت. جالب است در 
میان متقاضیــان مهاجــرت از لوله 
کش تا کابینت ساز و آشپز و برق کار 
و آرایشگر و ... نیز دیده می شوند، این 
یعنی اگر تا دیروز فقط درس خوانده ها 
می خواســتند از ایران برونــد، امروز 
صاحبان حرف و افرادی که حرفه ای 
را بلدند نیز متقاضی مهاجرت هستند 
و این نشــانه های باید سیاستگذار را 
نگران کند. اغلب این افراد در پاسخ به 
این سئوال که چرا می خواهید از ایران 
مهاجرت کنید می گویند آنجا حقوق 
بیشــتری دارم و می توانــم راحت تر 

زندگی کنم.
مسئوالن کشــور این روزها بارها از 
کاهش رشــد جمعیت در کشــور و 
خطرات آن صحبت به میان آورده اند 
که یکی از دالیل آن می تواند همین 
مهاجرت ها باشــد. مهاجرت افرادی 
که ســالها در کشــور با زحمت خود 
تالش کرده اند تا تحصیالت یا مهارتی 
بیاموزند و موقع برداشت رها می شوند 
و ثمره آن در کشــورهای دیگر جمع 

آوری می شود!
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بر اساس این طرح 
»قیمت کاالهای مورد 

استفاده مردم بر اساس 
هزینه تولیدکننده بر 

محصول« درج می شود 
و بعد از محاسبه هزینه 

حمل و نقل و واسطه 
و توزیع، طبق فاکتور 
خرید به مردم عرضه 

شود.

اکبر عادل مرام با بیان ضرورت درج 
قیمت تولیدکننــده بر روی برخی از 
کاالهای تولیدی در اســتان، اظهار 
داشت: خرید شفاف بعنوان مهم ترین 
نتیجه طرح درج قیمت تولید کننده 

بر روی کاالها محسوب می شود.
وی ادامه داد: به طــور قطع با اجرای 
کامل طــرح درج قیمت تولیدکننده 
و شفاف سازی قیمت ها، جلوی سوء 
استفاده های برخی واحدهای صنعتی 
گرفته شده و با مشخص شدن دامنه 
نوسان قیمت ها، از تخلفات جلوگیری 

خواهد شد.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت اصفهان با 
اشــاره به اجرای مرحله چهارم طرح 
شفاف سازی قیمت بر مبنای قیمت 
تولید کننده، اظهار داشت: خشکبار 
بسته بندی شده شــامل حبوبات و 
آجیل از جمله کاالهایی است که در 
مرحله چهارم مشمول طرح شفافیت 

شده است.
وی گفــت: درمرحله چهــارم طرح 
شــفاف ســازی قیمت تمام تولید 
کننــدگان و وارد کننــدگان انواع 
حبوبات، ادویه جــات، غالت، چای، 
دمنوش، قهوه، آجیل و خشــکبار به 
صورت بسته بندی شده، فرآورده های 
پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه 
آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، 

چیپس، پفک و موارد مشــابه، لوازم 
خانگی، صوتی و تصویری به صورت 
کامل، لوازم یدکــی خودرو )۵۱ قلم 
اعالمی دفتر صنایع خــودرو( از ۲۳ 
بهمن ملزم به رعایت موارد قانونی از 
طریق درج قیمت تولیدکننده- وارد 

کننده روی کاالها شدند.
عادل مرام با یادآوری شــفاف بودن 
ضوابط و دســتورالعمل ها این طرح 
شفاف، خاطرنشان کرد: بازدیدهایی 
در زمینــه اجرای این طرح در ســه 
مرحله گذشته انجام شده و اقدامات 
الزم و خوبــی را در راســتای اجرای 

دستورالعمل ها انجام شده است.
وی با بیان اینکــه درج قیمت تمام 
شده محصول روی کاالها در نهایت 
برای تولیدکننــده و مصرف کننده 
سودمند اســت و ابراز امیدواری کرد 
که با اجرای کامــل این طرح به مرور 
زمان همــه کاالها با قیمــت تولید 
کننده در ســطح بازار استان توزیع 

خواهد شد.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت اصفهان 
گفت: قیمــت مصرف کننــده برای 
کاالهای مصرفی و ســرمایه ای باید 
حداکثر ۳۰ درصد در نظر گرفته شود 
اما برخی مواقع بدلیل اینکه کاال در 
نقطه نزدیک واحــد تولیدی عرضه 
می شــود، بطور قطــع هزینه حمل 
کمتری بدنبال خواهد داشت و بعضی 
مواقــع در اقصی نقاط دیگر کشــور 
عرضه خواهد شــد که هزینه حمل 

بیشتری را بدنبال خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا، اجــرای طرح درج 
قیمت تولیدکننــده بر روی کاالها از 
ســوی دولت از اواخر آذر ماه به اجرا 
گذاشته شده اســت تا راه حلی برای 
شفاف سازی قیمت ها و روزآمدسازی 

شیوه نظارت بر بازار باشد.
بر اساس این طرح »قیمت کاالهای 
مورد استفاده مردم بر اساس هزینه 

تولیدکننده بر محصول« درج می شود 
و بعد از محاسبه هزینه حمل و نقل و 
واسطه و توزیع، طبق فاکتور خرید به 

مردم عرضه شود.
پیش از ایــن کاالهایــی مانند آب 
معدنــی، نوشــابه گازدار، آب میوه، 
ماءالشــعیر، پــودر لباس شــویی، 
دســتمال کاغــذی و کاالهــای 
ســرمایه ای نیز شــامل غذاســاز، 
نوشیدنی ســاز، چــرخ گوشــت و 
ماکروویو )تند پز(، تلویزیون و ماشین 
لباس شویی مشمول این طرح شده 

است.
این تصمیم با توجــه به مفاد بند ۲۳ 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
مبنی بــر ضــرورت شفاف ســازی 
و روان ســازی نظام قیمت گذاری و 
روزآمدسازی شــیوه های نظارت بر 
بازار و همچنین لزوم اطالع رســانی 
دقیــق در مــورد قیمــت کاال بــه 

مصرف کنندگان است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

طرح »شفاف سازی قیمت ها« ناظر ۵۲۵ قلم کاالی تولیدی در استان
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفــت: ۵۲۵ قلم کاالی تولیــدی در واحدهای 
تولیدی استان در مجموع چهار مرحله اجرای طرح »شفاف 
سازی قیمت ها« تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده بر 

روی کاالها در این استان شده است.
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در شــــــهر 

 ثمره مهارت آموزی
 در ایران برای 

کشورهای دیگر!

از ویتامین D هرگز غافل نشوید
حسین محزونیه:    ویتامن D نوعــی ماده مغذی است که 
بدن هنگام قرارگیری در معرض نــور آفتاب دریافت می کند. 
همچنین می توان ویتامیــن D را از طریق مواد غذایی دریافت 
 D نیستند. ویتامین D کرد، اما همٔه مواد غذایی حاوی ویتامین
 را می توان از طریق ماهی های چرب و انواع مختلف قارچ دریافت

 کرد.
طبق تحقیقات ویتامین D به حفظ سالمت استخوان ها، عضالت 

و اعصاب و سیستم ایمنی فرد کمک می کند.
ویتامین دی در زرده تخم مرغ های خانگی و برخی از انواع قارچ 

موجود است.
 اصوالً مواد غذایی گیاهی حاوی ویتامین دی نیستند. بنابراین 
افرادی که گیاه خوارند و یا نمی توانند خیلی از خانه خارج شوند 
و در معرض نور آفتاب قرار گیرند، با مشکل کمبود ویتامین دی 

مواجه خواهند بود.
در صورتی که نمی توانید خیلی در معرض نور آفتاب قرار گیرید، 
و نگران کمبــود ویتامین دی بدنتان هســتید، با مصرف مواد 

غذایی زیر می توانید کمبود ویتامین دی بدن را جبران کنید:
ماهی های چرب: اره ماهی یک منبع عالی ویتامین دی اســت. 
ماهی های چرب، و همچنین روغن های ماهی، نسبت به دیگر 

مواد غذایی دارای باالترین مقدار ویتامین D هستند.
روغن جگر ماهی: شــامل 4۵۰ واحد بیــن المللی )IU( در هر 
قاشق چایخوری اســت که 7۵ درصد از مصرف روزانهٔ توصیه 

شده را تأمین می کند.
شاه ماهی: شامل ۳۰6 واحد بین المللی )IU( در هر فیله است 

که ۵۱ درصد از مصرف روزانهٔ توصیه شده را تأمین می کند.
اره ماهی: شامل 7۰6 واحد بین المللی )IU( در هر قطعه ماهی 
اســت که ۱۱7 درصد از مصرف روزانهٔ توصیه شــده را تأمین 

می کند.
قارچ ها: در صورتی که فرد نمی تواند ماهی بخورد و یا گیاه خوار 
است، می تواند برای تأمین ویتامین دی مورد نیاز بدن از قارچ 

استفاده کند. 
برخــی از انــواع قارچ ها حاوی مقــدار زیــادی ویتامین دی 
هســتند، از جمله موارد زیر: قارچ مرغ چوب خام: شامل ۵6۲ 
واحد بین المللــی )IU( در هر ۵۰ گرم اســت، که 94 درصد 
از مصرف روزانهٔ توصیه شــده را تأمین می کند. قارچ خشــک 
شــیاتکه، شــامل 77 واحد بین المللــی )IU( در هر ۵۰ گرم 
 اســت، که ۱۲ درصد از مصرف روزانٔه توصیه شــده را تأمین 

می کند.
زرده تخم مرغ: زرده تخم مرغ به خصوص مرغ های خانگی نیز 

سرشار از ویتامین دی است.
غذاهای غنی شده: ممکن اســت ویتامین D به برخی غذاهای 
تجاری اضافه شــود. مردم این غذاها را به عنــوان مواد دارای 
ویتامین D یا ســایر مــواد مغذی مصرف می کننــد. غذاهای 
رایج حاوی ویتامین دی اضافی و سایر مواد مغذی عبارتند از: 

شیرگاو، آب پرتقال، غالت صبحانه مختلف.

    به اندازه کافی ویتامین دی مصرف کنید
طبق تحقیقات، در صورتی که فرد ویتامین دی کافی از رژیم 
غذایی خود دریافت نکند، در معرض مشــکالت اســتخوان از 
جمله استخوان ضعیف و پوکی استخوان قرار می گیرد. عالئم 
ناشی از کمبود ویتامین دی شــامل درد و ضعف در استخوان 
اســت که این عالئم در مراحل اولیه ضعیف و قابل تحمل اند. 
براساس تحقیقات انجام شــده، مصرف ویتامین دی می تواند 
باعث پیشــگیری از عوارضی از جمله موارد زیر شود: برخی از 

سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشار خون، 
اســکلروز و چندگانه. مصرف روزانهٔ توصیه شده ویتامین دی 
برای افراد ۱ تا 7۰ ســال 6۰۰ واحد بین المللی اســت. برای 
کودکان زیر ۱ ســال مصرف روزانه توصیه شــده 4۰۰ واحد 
بین المللی اســت. و برای بزرگســاالن بیش از 7۰ سال، 8۰۰ 
IU اســت. فردی که چند بار در هفته در معرض نور خورشید 
قرار می گیرد، مقدار کافی ویتامین دی در بدن خود دارد. نور 
خورشیدی که از پشــت پنجره می تابد، برای دریافت ویتامین 
دی اثری ندارد، زیرا شیشه مانع از تابش ویتامین دی می شود.

     خالصه       
دریافت ویتامین D کافی برای حفظ ســالمت اســتخوان ها 
بسیار مهم است. ساده ترین راه برای دریافت ویتامین D کافی، 
قرار گرفتن در معرض نور مســتقیم خورشید است، نور آفتاب 
باید به بازوها، صورت و پاها بتابد. گاهــی فرد در رژیم غذایی 
خود ویتامین دی کافی دریافــت نمی کند، در این مورد باید از 
مکمل های حاوی ویتامین دی اســتفاده شود. در صورتی که 
امکان استفاده از مکمل های ویتامین دی را ندارید، از ماهی های 

چرب، قارچ و زرده تخم مرغ خانگی استفاده کنید.

Source: https://www.
medicalnewstoday.com/

articles/324590

استاندار اصفهان:

 سبک زندگی 
در خانه سالمندان 

نباید ترویج شود

استاندار اصفهان گفت: هر چند ایجاد مراکز 
نگاهداری از ســالخوردگان در جامعه کنونی 
ضروری است و برای افرادی که پناهی جز این 
مراکز ندارند باید توسعه پیدا کند اما در عین 
حال ســبک زندگی در خانه سالمندان نباید 

ترویج داده شود.
 سید رضا مرتضوی در دیدار از خانه سالمندان 
صادقیه اصفهان در جمع خیران، کارکنان و 
ســالمندان این مجموعه با اشاره به اقدامات 
خیران در این مجموعه اظهار داشــت: هر جا 
کســی قدمی برای خدا برداشته شده است، 
آن کار جلوه کرده و مصــداق بازر آن خیریه 

نگهداری از سالمندان صادقیه است که توسط 
مرحوم حاج کریم پوستی از یک خانه کوچک 
تبدیل به یک خیریه بــزرگ نگهداری برای 

سالمندان اصفهان شد.
وی با اشاره به اینکه نیت خالص چنین افراد 
خیری موجب هم چنین ظرفیتی شد، افزود: 
آن نگاه مکتبی که قصد ترویج آن را داریم یک 
وظیفه و تکلیف ارزشــمند است، منتها آنچه 
در ســبک زندگی ما مورد تاکید است اینکه 
پدران و مادران را در خانه های خود نگهداری 
کنیم و نباید فکر ترویج این سبک زندگی را 

ترویح کنیم.

اســتاندار اصفهان تصریح کرد: ما باید مکتب 
اهل بیت را ترویج کنیــم و بزرگترها را مایه 
رحمت و نعمت و توفیق خدمت به والدین را 

یک لطف بدانیم و از دست ندهیم.
وی ادامــه داد: ما باید نحــوه زندگی خود از 
بزرگان الگو گیری و آن را تســری دهیم هر 
چند که از امور دنیوی نمی توانیم به دور باشیم 
و باید تدابیری هم برای ضــرورت نگهداری 
ســالمندان و والدین در آسایشگاه سالمندان 

اندیشیده شود.
مرتضوی گفت: البته بایــد از ظرفیت خیران 
بزرگ برای رفاه حال سالمندان استفاده کرد 

تا بتوان آن طور که درشان والدین و سالمندان 
پیر در آسایشگاه است، حق را ادا کرد.

وی در پایان آسایشگاه ســالمندان صادقیه 
را یک موسسه خوشــنام، مقدس و به دور از 
حاشیه عنوان کرد و بیان داشت: کارکنان این 
مجموعه با عشــق در اداره این مرکز فعالیت 
 می کنند زیرا معتقد هســتند اجــر اخروی 

دارد.
 سرای سالمندان صادقیه اصفهان، دومین و 
بزرگترین موسســه خیریه نگهداری سالمند 
 در ایران در سال ۱۳۵4 با کمک نیکوکاران بنا 

شد.

زندگی سالم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

مسؤوالن به وظیفه خود درقبال کودکان کارومعتادان متجاهرعمل کنند
رئیس کل دادگســتری اســتان 
اصفهان گفت: همه ما باید غیرت 
دینی داشته باشیم؛ غیرت دینی به 
این معنی که هر کجا دیدیم چهره 
اسالم مخدوش می شود باید وارد 
عمل شــویم و امروز بی شک بی 
مباالتی نســبت به کودکان کار و 
معتادان متجاهر از مظاهر مســلم 

همین امر است.
حجت االسالم اســداهلل جعفری 
رییس کل دادگســتری اســتان 
اصفهــان در پنجمیــن جلســه 
شــورای پیشگیری اســتان که با 
موضوع »تعیین تکلیف نهایی در 
خصوص ایجاد مرکز موضوع ماده 
۱6 قانــون اصالح مبــارزه با مواد 
مخدر برای زنان معتــاد متجاهر 
و بررســی وضعیــت تکدی گری 
اطفال و نوجوانــان و کودکان کار 
در ســطح شــهر اصفهان و سایر 

شــهرهای پرجمعیت اســتان و 
تعیین نقش دســتگاه های متولی 
در پیشگیری کاهش و کنترل این 
آســیب اجتماعی« تشکیل شد 
اظهار داشت: پس از انقالب مردم 
در مقاطع مختلــف ثابت کرده اند 
پای آرمان ها و تعهداتشان به اسالم، 
انقالب و والیت ایســتاده اند و هر 
جا ندای حق طلبی از سوی رهبر 
معظم انقالب بلند شــد، مردم به 
وظیفه خود به خوبی عمل کردند، 
ولی متأســفانه برخی مسؤوالن 
به درســتی به وظیفه خود عمل 
نمی کننــد. وی افــزود: همه ما 
باید غیرت دینی داشــته باشیم؛ 
غیرت دینی به ایــن معنی که هر 
کجا دیدیم چهره اسالم مخدوش 
می شــود باید وارد عمل شویم و 
امروز بی شک بی مباالتی نسبت 
به کودکان کار و معتادان متجاهر 

از مظاهر مســلم همین امر است. 
جعفری ادامــه داد: در قرآن کریم 
بر ضرورت آراســته بــودن ظاهر 
جامعه اسالمی تأکید شده و معتاد 
متجاهر، تکدی گــری و... نباید در 
خیابان رها باشد و این دور از شأن 
اسالم و نظام اسالمی است و اگر کار 
آن چنان که باید پیش نرفته، نتیجه 
بی مباالتی تمامی مسؤوالن مربوطه 

است.رییس دستگاه قضایی استان 
ادامه داد: حیثیت و جایگاه مردم و 
نظام بسیار باالست و شهدای ما با 
نثار خون خود این عزت و عظمت 
را آفریدنــد و متأســفانه برخــی 
مســؤوالن و متولیان با کم کاری 
و کوتاهــی خود ایــن حیثیت را 
خدشه دار می کنند و ما اجازه این 

را نخواهیم داد.

وی تأکیــد کــرد: اگــر مدیری 
به وظیفه خود آشــنا نیست یا از 
انجام وظیفه خود امتناع می کند، 
دادگســتری اســتان در جایگاه 
صیانت از نظام، از افراد عبور خواهد 
کرد و منافع مردم و انقالب را فدای 
اشخاص نخواهد کرد.جعفری در 
پایان تأکید کــرد: با وجود این که 
انسجام و هماهنگی و تعامل میان 
دستگاه ها الزمه پیشبرد امور است، 
دستگاه قضایی استان ضمن تعامل 
کامل و سازنده، به وظیفه قضایی و 
نظارتی خود نیز عمل خواهد کرد 
و به دستگاه های ذی ربط فرصت 
می دهیم تــا پایان ســال جاری 
به وظایف خــود در خصوص این 
دو موضوع عمل کننــد و متعهد 
می شویم در صورت اجرایی نشدن 
مصوبات موجود، افراد مسؤول ملزم 

به پاسخگویی شوند.

شهردار منطقه ۴ اصفهان:

سهل انگاری پیمانکار در پل غدیر حادثه آفرید
جدا شدن فلز محل اتصال پل غدیر در مسیر جنوب به شمال باعث بروز دو 
تصادف سنگین شد. بعد از وقوع این تصادف، مأموران راهنمایی و رانندگی 
اصفهان با روشن کردن الستیک بر روی پل به مردم هشدار دادند تا عوامل 
شهرداری برای رفع مشــکل در محل حاضر شوند. محمدحسین جعفری 
فشــارکی، شــهردار منطقه 4 اصفهان در مورد این حادثه به ایسنا، گفت: 
پیمانکار مشغول اصالح ژوئن های پل غدیر بوده است و این آخرین ژوئن از 
چهار ژوئن پل غدیر بوده، درحالی که به خاطر سرمای هوا و تردد شهروندان 
پیمانکار فقط از ۱۲ شب تا 4 صبح می تواند کار کند. به همین دلیل از ساعت 
4 صبح با سازه موقت روی این ژوئن ها را می پوشاند تا شب که دوباره ادامه 

عملیات را انجام دهند.
وی با بیان اینکه متأسفانه ماشین سنگینی از روی سازه ای که پل را متصل 
کرده عبور کرده، گفت: با عبور این ماشین ســنگین لوالها شکسته شده 
و یکی از پلیت ها جا به جا شــده که در اثر این جابجایی، الستیک یکی از 
خودروهایی که از روی پل عبور می کند آســیب می بیند و منجر به وقوع 
تصادف روی پل می شود. شهردار منطقه 4 اصفهان با بیان اینکه بالفاصله 
بعد از وقوع این حادثه نیروهای خدمات شهری در محل حاضر شدند و رفع 
خطر کردند، گفت: پل غدیر یکی از مسیرهای پر رفت و آمدی است که در 
طول روز همیشه ترافیک دارد، به همین دلیل پیمانکار از ۱۲ شب تا 4 صبح 

با تمهیدات ترافیکی روی این پل کار می کند.

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: ۳۰ سال است که ادعای توسعه صنایع 
را در استان اصفهان داریم و تازه به فکر سیاستگذاری 

افتاده ایم.
 امیرحسین کمیلی در جلسه هم اندیشی نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی با جامعه صنعت و 
معدن استان اصفهان با بیان اینکه ۳۰ سال است که 
ادعای توســعه را داریم و تازه به فکر سیاستگذاری 
افتاده ایم، اظهار داشــت: در بحــث افزایش قیمت 
انرژی در صنعت صنایع آسیب دیدند، حرف صنایع 
رفتار منطقی است و باید سیاستگذاری در این زمینه 

اصالح شود.
وی با بیان اینکه اصل حرف ما این است که تصمیم 
گیری ها زمان منطقی داشته باشــد، گفت: باید در 
شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت چالش ها 
مطرح و پیگیری شود، ابراز داشت: این امر برای سال 
آینده محقق خواهد شــد. رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه 

حقوق دولتی معادن باید تفکیک الزم صورت گیرد، 
افزود: باید مالیات ها به جایگاه اصلی خودش برگردد 

و تنها به جیب افراد خاص نرود.

    همه توان خود را برای حل مشکالت صنایع به کار 
خواهیم گرفت

وی با بیان اینکه همه توان خود را برای حل مشکالت 
صنایع به کار خواهیم گرفت، افزود: اتاق فکر مشترک 
با صنعتگــران در این زمینه می تواند بســیار کمک 

کننده باشد.
کمیلی با اشاره به مشــکالت پروانه سنگبری ها نیز 
ادامه داد: برای این امر نیز بازنگری هایی را در صدور 
مجوزها خواهیم داشــت چرا که در برآورد صورت 
گرفته برخی قوانین در اصفهــان متفاوت تر از دیگر 

استان ها اجرایی شده است.
وی افزود: مشــکالت صنایع را با توجه به مسئولیت 
معاونت ها بین آنها برای رســیدگی تقســیم بندی 

کرده ایم و پیگیری مشکالت را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

بعد از ۳۰ سال به فکر سیاستگذاری برای صنایع اصفهان افتاده ایم



محققان دانشـگاه کاشـان موفق به سـاخت نسـل جدیدی 
از بتن هـای رسـانای بدون الکترود شـدند.

اعـام  بـا  دانشـگاه کاشـان  مهندسـی  دانشـکده  رئیـس 
ایـن خبـر، اظهـار کـرد: براسـاس پژوهـش مشـترک بین 
گروه هـای مهندسـی عمـران و گـروه مهندسـی شـیمی 
دانشـگاه بـا سرپرسـتی علیرضـا پاچنـاری، عضـو هیئـت 
علمـی مهندسـی عمـران دانشـگاه، علیرضـا ابوالحسـنی 
)دانشـجوی کارشناسـی ارشـد مهندسـی عمـران( موفـق 
شـد بـا اسـتفاده از نانـو ذرات بسـیار ارزان قیمـت دوده 
کربـن، کامپوزیت هـای باربـر و رسـانایی برپایـه سـیمان 

کند. تولیـد 
ابراهیـم نعمتـی افـزود: یافته هـای حاصل از ایـن پژوهش 
در سـاخت بتن هـای رسـانای مورد نیـاز در گرمایش باند 
فرودگاه هـا و گرمایـش از کـف سـاختمان ها بـا اسـتفاده 
از الکتریسـیته مفیـد بـوده و می توانـد نقـش به سـزایی در 
کاهـش هزینه هـای احـداث و نگهـداری و افزایـش عمر 

مفیـد آنها ایفـا کند.
علیرضـا ابوالحسـنی، محقـق ایـن طرح نیـز، با بیـان اینکه 
سـال های اخیـر ایـده اسـتفاده از جریـان الکتریسـیته بـا 
ولتـاژ پاییـن بـرای گرمایـش سـاختمان ها از کـف و نیـز 

ذوب نمـودن بـرف و یـخ از سـطح روسـازی های بتنـی 
بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، افـزود: در ایـن 
تعبیـه  بـا  یـا مات هـای سـیمانی عمومـاً  بتـن و  راسـتا، 
الکترودهـای فلـزی و یـا جایگزینـی بخشـی از سـیمان 
مصرفـی بـا پرکننده هـای شـناخته شـده مثـل نانوالیاف و 

می شـوند. رسـانا  کربنـی  نانوتیوب هـای 
عمـران  مهندسـی  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوی  ایـن 
خوردگـی  بـه  مربـوط  مشـکات  کـرد:  خاطرنشـان 
الکترودهـا از یـک سـو و هزینه هـای بـاال و محدودیـت 
دسترسـی بـه ایـن مـواد پرکننـده از سـوی دیگـر، مانع از 
کاربرد گسـترده این دسـته از بتن های رسـانا شـده است.

بـه گـزارش ایسـنا، نتایج حاصـل از پایان نامه کارشناسـی 
ارشـد علیرضـا ابوالحسـنی، دانشـجوی مهندسـی عمران 
دانشـگاه کاشـان در زمینـه توسـعه بتن هـای رسـانای کم 
هزینـه بـه راهنمایی علیرضا پاچنـاری، عضو هیئت علمی 
گروه مهندسـی عمران و همـکاری محمدرضا رضویان، 
عضو هیئت علمی گروه مهندسـی معـدن و محمدمهدی 
ابوالحسـنی، عضـو هیئـت علمـی گروه مهندسـی شـیمی 
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بـا ضریـب تأثیـر ۶.۱۴ به چاپ رسـیده اسـت.

دبیــر کارگــروه ماهیــان زینتــی اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان کشــور 
ــا  گفــت: حجــم مبــادالت صــادرات و واردات ماهیــان زینتــی کشــور ب
ــان  ــارد توم ــال ۱۰ میلی ــاه امس ــان در ۱۰ م ــزار توم ــاب دالر ۲۷ ه احتس
ــداد  ــتین روی ــزاری نخس ــیه برگ ــی در حاش ــا خیابان ــت. علیرض ــوده اس ب
شــتاب ماهیــان زینتــی در کاشــان در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
صــادرات ماهیــان زینتــی ایــران بیشــتر بــه کشــورهای همســایه از جملــه 
ــز از کشــورهای شــرق  ــه، عــراق، افغانســتان و عمــان و واردات نی ترکی

ــوده اســت. آســیا ب
در  ماهــی  گونــه  هــزار   ۳۳ بــه  نزدیــک  تاکنــون  کــرد:  بیــان  وی 
ــا در  ــن گونه ه ــزار و ۵۰۰ از ای ــه ۲ ه ــت ک ــده اس ــایی ش ــان شناس جه

گرفته انــد. قــرار  زینتــی  ماهیــان  تقســیم بندی 
دبیــر کارگــروه ماهیــان زینتــی اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان کشــور 
ــان شــناخته در  ــم درصــد ماهی ــع هفــت و نی ــه اینکــه در واق ــا اشــاره ب ب
ــد، اظهــار داشــت: ایــن رقــم  جهــان در زمــره ماهیــان زینتــی قــرار دارن
ــان و  ــتان، بندپای ــان، سخت پوس ــد نرم تن ــان مانن ــت آبزی ــدای از صنع ج

حتــی گیاهــان آکواریومــی اســت.
ــه ماهیــان زینتــی  ــا بیــان اینکــه ســهم ایــران از ۲ هــزار و ۵۰۰ گون وی ب
کــه در جهــان مبادلــه می شــود، کمتــر از ۲۰۰ گونــه ماهــی زینتــی 
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــران دارای تنــوع گونه هــای بســیار 
ــان زینتــی بومــی  ــان زینتــی اســت امــا ســهم صــادرات ماهی ــاالی ماهی ب
ــی صــادر  ــی معمول ــر و فقــط گونه هــای ماهی هــای زینت در کشــور صف

می شــود.
ــی  ــی و آکواریوم ــان زینت ــت ماهی ــه صنع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب خیابان
دارای صنعــت حجــم معادالتــی بســیار باالیــی اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــا در بخــش  ــران بســیار باالســت ام ــی در ای ــان زینت ــد ماهی اگرچــه تولی

ــده آل نیســت. ــک خاســتگاه، ای ــوان ی ــه عن صــادرات ب
ــی  ــارس و ماه ــتان ف ــان اس ــه پریش ــاخ دار در دریاچ ــی ش ــار ماه وی، م
ســه خــاره در حــوزه خــزر را از جملــه گونه هــای بومــی ماهیــان زینتــی 
ایــران نــام بــرد و افــزود: کار روی ایــن گونه هــای ماهیــان زینتــی بومــی 

انجــام نشــده اســت.
دبیــر کارگــروه ماهیــان زینتــی اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان 
پــر رونــق  از صنعت هــای  یکــی  را جــزو  زینتــی  ماهیــان  کشــور، 
ــه رویکــرد  ــا توجــه ب ــات خانگــی برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: ب حیوان
ــداری  ــرای نگه ــی ب ــرایط ایده آل ــامی ش ــی اس ــی ایران ــبک زندگ و س

ماهیــان زینتــی در ایــران وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط دینــی و مذهبــی کــه بــرای نگهــداری 
حیوان هــای خانگــی از جملــه ســگ و گربــه وجــود دارد، گفــت: بــرای 
صنعــت ماهیــان زینتــی و نگهــداری آنهــا در خانــه ایــن شــرایط وجــود 

ــدارد. ن
ــان و دام  ــن انس ــترک بی ــای مش ــود بیماری ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب خیابان
ــان  ــه انس ــی ب ــترک از ماه ــای مش ــدرت بیماری ه ــه ن ــرد: ب ــح ک تصری
منتقــل شــده و اگــر نمونــه ای هــم رخ داده در برابــر بیماری هایــی کــه از 

ــز اســت. ــه انســان منتقــل می شــود بســیار ناچی ــوران دیگــر ب جان
ــی  ــات خانگ ــد حیوان ــی مانن ــان زینت ــارف ماهی ــوی نامتع ــتن ب وی نداش
دیگــر و همچنیــن بی ســر و صــدا بــودن ایــن گونــه ماهیــان را بــه 
ــان  ــتن ماهی ــای داش ــر مزیت ه ــینی از دیگ ــان نش ــوص در آپارتم خص

ــرد. ــان ک ــردم، بی ــی م ــی در زندگ زینت
ــرداران، کارشناســان و  ــا حضــور ایده پ ــی ب ــان زینت ــداد شــتاب ماهی روی
جمعــی از مدیــران و مســووالن کاشــان بــه صــورت حضــوری و مجــازی 
در ســالن همایش هــای پــارک علــم و فنــاوری غیاث الدیــن جمشــید بــه 
همــت مرکــز آموزشــی علمــی کاربــردی خانــه کارگــر ایــن شهرســتان 

برگــزار شــد.
خاقیــت و نــوآوری در تکثیــر، روش هــای نویــن بــرای تأمیــن غذاهــای 
ــی و  ــاری، بازاریاب ــل بیم ــرای ح ــد ب ــی جدی ــای درمان ــی، روش ه ماه
فــروش ماهیــان زینتــی و نــوآوری در فضــای پــرورش ماهــی بــرای بهینــه 
کــردن مصــرف آب، گرمــا و اکسیژن ســازی، محورهــای نخســتین 

ــود. رویــداد شــتاب ماهیــان زینتــی در کاشــان ب
شهرســتان کاشــان بــا تولیــد و پــرورش ۴۰ میلیــون قطعــه ماهــی در ســال 
ــه خــود اختصــاص  ــی در کشــور را ب ــان زینت ــد ماهی ــه نخســت تولی رتب

داده اســت.

برگزاری نخستین رویداد شتاب ماهیان زینتی در کاشان:

حجم مبادالت ماهیان زینتی 
 کشوردر ۱۰ ماه امسال
۱۰ میلیارد تومان است

گـزارش

فرمانده انتظامی نایین در شرق استان اصفهان 
از  از ۱۴۵ کیلوگرم تریاک  از کشف بیش 
منطقه  این  در  عبوری  خودرو  دستگاه   ۲
مهر، گفت:  کیان  هادی  داد. سرهنگ  خبر 
بازرسی  و  ایست  ایستگاه  انتظامی  مأموران 
یک  از  بازرسی  در  نایین  شرافت  شهید 
گرم   ۷۵۰ و  کیلو   ۹۵ بنز  کامیون  دستگاه 
بود،  بار خیار جاسازی شده  تریاک که در 
را کشف کردند. وی افزود: در این پیوند ۲ 
نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند. کیان مهر ادامه داد: در بازرسی دوم، 
محورهای  در  زنی  گشت  هنگام  ماموران 
عبوری  وانت  یک  از  »چوپانان«  منطقه 
را  نفر  یک  و  کشف  تریاک  کیلوگرم   ۵۰
با  نایین  انتظامی  فرمانده  کردند.  دستگیر 
تاکید بر مبارزه مُجدانه پلیس با پدیده شوم 

مواد مخدر به شهروندان توصیه کرد تا اخبار 
طریق  از  زمینه  این  در  را  خود  اطاعات  و 
مخدر  مواد  وی  دهند.  اطاع   ۱۱۰ تلفن 
خاطرنشان  و  توصیف  آسیب«  »ابَر  یک  را 
فرزندان خود  روی  بر  باید  خانواده ها  کرد: 
باشند  داشته  بیشتری  نظارت  آنها  و دوستان 
پیشگیری  اعتیاد  دام  در  شدن  گرفتار  از  تا 
بر ۲۵  افزون  روزانه  ایرنا؛  به گزارش  کنند. 
نایین  جاده های  از  خودرو  دستگاه  هزار 
این  شرافت  شهید  گلوگاه  و  می کنند  عبور 
کشف  مهم  ایستگاه های  از  یکی  شهرستان 
کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشور است. 
ایستگاه بازرسی شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ 

جاده نایین به اردکان واقع است.
شرق  کیلومتری   ۱۴۰ در  نایین  شهرستان 

اصفهان قرار دارد.

سرپرست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان:

 انفجار و آتش سوزی منزل
در نجف آباد ۴ مصدوم داشت

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

 کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز
در خمینی شهر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

برای مراحل بعدی آبرسانی به کشاورزان تضمین داده شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: تضمین های الزم برای مراحل 
بعدی آبرسانی به کشاورزان صورت گرفت و اطمینان خاطر نیز در این خصوص به 
ما داده شد و قرار است برای تداوم جریان کشت، آب الزم رهاسازی شود. عباس 
مقتدایی در گفت وگو با ایسنا رهاسازی آب در وضعیت کنونی را با توجه به وضعیت 
براساس  رهاسازی  این  کرد:  اظهار  و  ارزیابی  مهم  سد  پشت  آب  حجم  نامناسب 
دیدگاه های دقیق کارشناسی و با اتکا به بارندگی های صورت گرفته انجام شد تا از این 

طریق زمینه برای توجه به مباحث مختلف پیرامون آب صورت گیرد.
وی افزود: عمِل رهاسازی آب با توجه به اینکه در حال حاضر حجمی بالغ بر ۱۶۴ 
میلیون متر مکعب آب پشت سد قرار گرفته در نوع خود بی سابقه است، اما این اقدام 
مبتنی بر بارندگی هایی است که می تواند به سرعت آورده آب زاینده رود و آب پشت 
سد و آب ذخیره را به گونه ای رقم بزند و اگر چه دیر هنگام بود، اما توانست بخشی از 

نیاز آب کشاورزان را در این وقت سال تأمین کند.
این  کرد:  خاطرنشان  مجلس،  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
از همه ظرفیت زمین های  نیست که کشاورزان می توانند  معنا  این  به  البته  رهاسازی 
تنها بخش محدودی از  بنا است  انجام کشت استفاده کنند و  کشاورزی خود برای 

زمین های کشاورزی شرق اصفهان با این آب سیراب شود.
در  داد: جاری شدن آب  ادامه  توضیح جنبه های دیگر رهاسازی آب،  در  مقتدایی 
از زمین های کشاورزان منطقه و  تأمین آب برای کشت بخشی  بر  زاینده رود عاوه 
ایجاد امید در دل آنها، باعث پر شدن بخشی از سفره های آب زیرزمینی شده و می تواند 
بخشی از حیات جانوری و گیاهی منطقه را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد و خود نوعی 

اعطای حق به صاحبان حق است بنابراین همه باید از رهاسازی آب خشنود باشند.
پیرامونی  البته ممکن است در جریان رهاسازی آب و موضوعات  اضافه کرد:  وی 

آن دیدگاه ها و نظراتی هم وجود داشته باشد، اما به هر حال در جریان رهاسازی آب 
تصمیم های معقول و منطقی گرفته شده و امیدواریم مورد توجه اقشار مختلف مردم هم 

قرار گیرد و در ماه های آینده بتوانیم در تولید گندم گام های مؤثری برداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این پرسش که آب برای نوبت های بعدی 
آبیاری در اختیار کشاورزان قرار می گیرد یا خیر، تأکید کرد: پیش از بازگشایی آب 
در جلسه ای در تهران با حضور مسئوالن مربوطه حضور داشتم و مسئله تخصیص آب 
برای نوبت های بعدی آبیاری با حضور وزارت نیرو و سازمان آب به بحث و گفت وگو 
گذاشته شد و تضمین های الزم برای مراحل بعدی آبرسانی صورت گرفت و اطمینان 
خاطر نیز در این خصوص به ما داده شد و قرار است برای تداوم جریان کشت، آب 
الزم رهاسازی شود، چرا که کشاورزان به اعتماد قول مسئوالن کشت خود را انجام 
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ــرف  ــا ص ــهری ب ــی ش ــی و رفاه ــرح عمران ــه ط س
ــان  ــار همزم ــان اعتب ــون توم ــارد و ۲۵۰ میلی ۲۱ میلی
بــا شــب میــاد باســعادت مــوالی متقیــان امــام 
علــی )ع( طــی آیینــی بــا حضــور آیــت اهلل عباســعلی 
امــام جمعــه و  نماینــده ولــی فقیــه و  ســلیمانی 
ــرداری  ــان بهره ب ــووالن کاش ــر از مس ــی دیگ جمع
شــد. شــهردار کاشــان در آییــن بهره بــرداری از 
ــاخت  ــرای س ــت: ب ــان گف ــهری کاش ــای ش طرح ه
ــر  ــه قطــر ۱۸۰ مت ــه )س( ب ــدان حضــرت معصوم می
ــارد و ۶۰۰  ــع، ۱۶ میلی ــا مســاحت ۲۵ هــزار مترمرب ب
میلیــون تومــان از محــل اعتبارهــای شــهرداری هزینه 

ــت. ــده اس ش
حســن بخشــنده امنیــه، هــدف از ســاخت ایــن میدان 
حــال  رفــاه  تصادف هــا،  و  خطرهــا  کاهــش  را 
شــهروندان و دسترســی مطلــوب مســافران در مبادی 
ورودی خــزاق، طاهرآبــاد و راونــد بــه شــهر کاشــان 

بیــان کــرد.
ــدان  ــبز می ــای س ــرح فض ــت: در ط ــار داش وی اظه
حضــرت معصومــه )س( از گونه هــای گیاهــی مقاوم 
ــا  ــای فرانکین ــی و از گونه ه ــا و کم آب ــر گرم در براب
جایگزیــن چمــن بــه دلیــل کاهــش مصــرف آب تــا 
۳.۱ و کاهــش هزینه هــای نگهــداری و افزایــش 
ــده  ــری ش ــر بهره گی ــه براب ــا س ــاری ت ــان آبی راندم

اســت.
شــهردار کاشــان افــزود: ســاخت بوســتان شــادی در 
ــه  ــب و آزادگان منطق ــهرک های قط ــل ش حدفاص
ــزار و ۵۰۰  ــت ه ــاحت هش ــه مس ــان ب ــد کاش راون
مترمربــع، ۲ میلیــارد و ۷۰۰ ملیــون تومــان هزینــه در 

برداشــته اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن طــرح بــا هــدف 
استانداردســازی  شــهروندان،  رفــاه  افزایــش 
گذرگاه هــا بــرای بهبــود و آســانی در رفــت و شــد، 
ایجــاد محیطــی شــاد و بــا طــراوت و افزایــش ســرانه 
ــت. ــده اس ــرا ش ــد اج ــه راون ــبز در منطق ــای س فض

ــتان  ــاخت بوس ــرای س ــه ب ــنده امنی ــه بخش ــه گفت ب
جوانمــرد در خیابــان فاضــل نراقــی کاشــان بــه 
مســاحت یــک هــزار و ۵۰۰ مترمربــع، یــک میلیــارد 
و ۹۵۰ میلیــون تومــان از محــل اعتبارهــای شــهردای 

ــت. ــده اس ــه ش ــان هزین کاش
ــه  ــتان دارای مجموع ــن بوس ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــبز  ــای س ــواری و فض ــی دی ــودکان، نقاش ــازی ک ب
درخــت کاری  و  چمــن کاری  گل کاری،  شــامل 
ــش ســرانه فضــای ســبز  ــا هــدف افزای اســت کــه ب
ــی و  ــل نراق ــان فاض ــی خیاب ــت تاریخ ــدوده باف مح
ــرای  ــاط ب ــا نش ــاد و ب ــی ش ــاد محیط ــن ایج همچنی

ــت. ــده اس ــاخته ش ــهروندان س ش
شــهردار کاشــان، نیازســنجی و ضــرورت اجــرا 
بــرای بهره بــرداری از طرح هــا را یــادآور شــد و 
ــت  ــهری آن اس ــت ش ــاش مدیری ــرد: ت ــد ک تاکی
ــاز  ــا نی ــب ب ــه ای، متناس ــه و منطق ــر ناحی ــه در ه ک
شــهروندان و بــر مبنــای طــرح کان توســعه شــهر از 

ــود. ــوردار ش ــات بهرخ ــات و خدم امکان
فضــای ســبز زیــر پوشــش شــهرداری در شــهر 
ــهرداری  ــت. ش ــار اس ــر ۸۷۰ هکت ــزون ب ــان اف کاش
کاشــان ۶ معاونــت، پنــج منطقــه و ۱۰ ســازمان 
زیــر مجموعــه دارد. شهرســتان کاشــان بــا جمعیــت 
ــدود ۲۰۰  ــه ح ــر در فاصل ــزار نف ــر ۳۶۴ ه ــزون ب اف

ــرار دارد. ــان ق ــمال اصفه ــری ش کیلومت

اخیراً حفره ای عمیق بر اثر فرونشست زمین رو به 
روی اداره بهزیستی شهرضا در خیابان چهل متری 
ایجاد شد که یک درخت چند متری با قدمت ۲۵ 
ساله به طور کامل ناپدید شد. به گفته شاهدان عینی 
در این روز حفره ای عمیق بر اثر فرونشست زمین 
رو به روی اداره بهزیستی شهرضا در خیابان چهل 

متری ایجاد شد که یک درخت چند متری با قدمت 
۲۵ ساله به طور کامل ناپدید شد. بنابر به تحقیقات 
به عمل آمده تعدادی رشته قنات متروکه و مخفی 
در سطح شهر وجود دارد، به نظر می رسد ساخت 
است  گرفته  شکل  آن ها  بستر  بر  که  سازهایی  و 
تلنگری به مسئوالن مربوطه باشد. بر اساس قانون 

توزیع عادالنه آب، مسئولیت قنات ها و شناسایی 
بر  و  منطقه ای  آب  برعهده  آن  حراست  و  حفظ 
اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مسئولیت 
و صیانت از شهروندان در مقابل تهدیدات بر عهده 
باید در  این اساس مسئوالن  بر  شهرداری است و 

این زمینه مسئوالنه عمل کنند.

بـه همـت مرکز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شهرسـتان 
و  آمـوزی  مهـارت  مدیریـت  مرکـز  اردسـتان، 
مشـاوره شـغلی دانشـگاه پیـام نور اردسـتان بـه عنوان 
هفدهمیـن مرکز مهـارت آمـوزی در اسـتان اصفهان 
بـا حضـور آرش اخـوان طبسـی مدیـر کل آمـوزش 
فنـی و حرفه ای اسـتان اصفهان، عبـاس مهدیان معاون 
آمـوزش، پژوهـش و برنامـه ریـزی اداره کل، حسـن 
قاسـمی سـپرو رییس مرکز اردسـتان، رییس دانشگاه 
پیام نور اردسـتان و جمعی از مسـئولین شهرسـتان راه 

شـد. اندازی 
آرش اخـوان طبسـی بیان داشـت: این مرکـز با هدف 
آموختـگان  دانـش  و  دانشـجویان  سـازی  توانمنـد 
دانشـگاهی و در راسـتای برآوردن نیاز کشور به منابع 
انسـانی کارآمـد و دارای تجـارب فنـی و حرفـه ای و 

همچنیـن فراهم سـازی بسـترهای اشـتغال مولد دانش 
دانشـگاهیافتتاح  مختلـف  رشـته های  آموختـگان 

گردید.
مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان اصفهـان 
گفـت: بـا توجه به بازبینـی اقدامات چندین سـاله فنی 
و حرفـه ای و عـدم بهره وری الزم در شـرایط کنونی، 
سـازمان را بـر آن داشـت تا با تغییـر رویکـرد در ارائه 
بـه  از عرضـه محـوری  شـیوه های مهـارت آمـوزی 
سـفارش محـوری، آموزش هـای اثـر پذیـر و منجر به 

اشـتغال را ارائـه نماید.
حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  مرکـز  رییـس  ادامـه  در 
شهرسـتان اردسـتان بـا بیـان اینکـه مرکـز مدیریـت 
مهـارت آمـوزی و مشـاوره شـغلی دانشـگاه پیـام نور 
اردسـتان هفدهمین مرکز در اسـتان اصفهان است که 

راه انـدازی می شـود گفـت: همچنیـن در بیـن مراکـز 
دانشـگاهی پیـام نـور، ایـن سـومین مرکـز اسـت.

شـدن  اثربخـش  افـزود:  سـپرو  قاسـمی  حسـن 
آموزش هـای دانشـگاهی از دیگر اهـداف راه اندازی 

ایـن مرکـز اسـت.
وی با بیان اینکه تعداد آموزشـگاه های آزاد شهرستان 
اردسـتان از ۱۳ آموزشـگاه بـه ۲۱ آموزشـگاه افزایش 
یافته اسـت گفـت: آموزش فنـی و حرفه ای اردسـتان 
از سـرمایه گـذاری در حـوزه ایجـاد آموزشـگاه های 
فنـی مـورد نیاز بازار کار شهرسـتان حمایـت می کند.

کل  مدیـر  روزه  یـک  سـفر  برنامه هـای  دیگـر  از 
آمـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان اصفهان به شهرسـتان 
اردسـتان، دیـدار و گفـت و گـو با کارکنـان و مربیان 

مرکـز اردسـتان بـود.

انفجــار و آتش ســوزی یــک منــزل مســکونی در خیابــان گلبهــار 
ــوختگی و  ــب س ــهری، موج ــت گاز ش ــل نش ــه دلی ــاد ب نجف آب
مصدومیــت چهــار نفــر از اعضــای یــک خانواده شــد. سرپرســت 
مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: 
ایــن حادثــه ســاعت ۱۱ و ۴ دقیقــه ظهــر رخ داد و پــس از 
ــد  ــه واح ــتانی س ــس پیش بیمارس ــان اورژان ــاق فرم ــه ات ــام ب اع
ــه محــل اعــزام شــدند. فرهــاد حیــدری افــزود: در  آمبوالنــس ب
ــواده شــامل یــک  ــه چهــار نفــر از اعضــای یــک خان ایــن حادث
مــرد، یــک زن و دو کــودک مصــدوم و دچــار ســوختگی های 
ــان  ــا درجــه ســوختگی ۲ و ۳ شــدند. وی بی ــا ۸۰ درصــد ب ۲۰ ت
کــرد: مصدومــان ایــن حادثــه پــس از دریافــت خدمــات اولیــه 
درمانــی بــه بیمارســتان های فاطمــه الزهــرا )س( و منتظــری 
نجف آبــاد و ســوانح و ســوختگی امــام موســی الکاظــم )ع( 
ــرب  ــری غ ــاد در ۳۰ کیلومت ــتان نجف آب ــدند. شهرس ــل ش منتق

ــرار دارد. ــان ق اصفه

فرمانده انتظامی شهرسـتان خمینی شـهر از کشـف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش دو 
میلیـارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، سـرهنگ غامرضـا براتـی اظهار داشـت: مأمـوران پلیس 
آگاهی این فرماندهی پس از اطاع از نگهداری دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتال در 
یـک بـاب مغازه، بررسـی موضوع را در دسـتور کار خـود قرار دادنـد. وی تصریح کرد: 
مأمـوران پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضائـی بـه محـل از قبل شناسـایی شـده اعـزام و در 
بازرسـی از آن مـکان موفق شـدند ۱۲ دسـتگاه ماینـر قاچاق و غیر مجاز را کشـف کنند.

فرمانده انتظامی شهرسـتان خمینی شـهر با بیان اینکه کارشناسـان ارزش تجهیزات کشف 
شـده را دو میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال بـرآورد کرده انـد، بیان داشـت: در این خصوص 

یـک نفر دسـتگیر و برای سـیر مراحـل قانونی تحویل مراجع قضائی شـد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خمینی شـهر با اشـاره به قاچـاق و غیـر قانونی بودن اسـتفاده 
از دسـتگاه های مذکـور، گفـت: اسـتفاده از دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتـال نیـاز بـه 
مصـرف بـرق زیـادی دارد و اسـتفاده از آنهـا باعـث اخال در شـبکه توزیع برق شـهری 
شـده کـه بـه همیـن دلیـل افراد سـود جو بـا اسـتفاده از بـرق یارانـه ای واحدهـای صنعتی 

تعطیـل و نیمـه تعطیـل اقـدام به فعالیـت غیرقانونـی می کنند.

شهردار کاشان در آیین بهره برداری از 
طرح های شهری:

 سه طرح عمرانی
و رفاهی شهری در کاشان 

بهره برداری شد

در شهرضا اتفاق افتاد:

ناپدید شدن یک درخت براثر فرونشست

با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان صورت پذیرفت:

افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه پیام نور شهرستان اردستان

فرمانده انتظامی نایین:

بیش از ۱۴۵ کیلوگرم تریاک کشف شد
توسط محققان دانشگاه کاشان محقق شد؛

ساخت نسل جدید بتن های رسانای بدون الکترود



Production of aluminum in-
got in Iran rose 24 percent 
during the first ten months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-Janu-
ary 20, 2022), as compared 
to the same period of time in 
the past year.
The country’s ten-month alu-
minum ingot output stood at 
453,436 tons, while the fig-
ure was 364,783 tons in the 
same time span of the previ-
ous year.

As previously announced by 
Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization 
(IMIDRO), the production of 
aluminum ingot in Iran rose 
61 percent during the pre-
vious Iranian calendar year 
1399 (ended on March 20, 
2021), compared to the fig-
ure for the preceding year.
The country’s aluminum in-
got output stood at 446,800 
tons in the previous year.

Iran’s major aluminum pro-
ducers had managed to 
produce 278,318 tons of the 
product in the Iranian calen-
dar year 1398.
The country’s aluminum in-
got production in the Iranian 
calendar year 1398 had de-
clined eight percent in com-
parison to the figure for its 
preceding year.
IMIDRO data show that 
among the country’s top 
producers, Iranian Alumi-

num Company (IRALCO) 
had the best performance in 
the previous year producing 
185,000 tons of aluminum 
ingots.
Aluminum ingot produc-
tion in the country reached 
41,000 tons in the last month 
of the previous year (Feb-
ruary 19-March 20, 2021), 
registering a 38 percent rise 
compared to the 30,000 tons 
in the preceding year’s same 
period.

Annual production of the alu-
minum ingot in the country is 
planned to increase 63 per-
cent by the end of the current 
Iranian calendar year (March 
20).
Last year, during the inaugu-
ration ceremony of Iran’s big-
gest aluminum production 
complex (in the central Fars 
province), the former indus-
try minister said the coun-
try’s aluminum production is 
expected to be doubled with 
that unit going operational.
The official put the value of 
the Iranian mining industry’s 
production at about $22 bil-
lion, saying that the country 
is relatively self-sufficient in 
minerals and a great deal is 
also exported every year.
He went on underlying the 
country’s capacities in the 
sector, saying that Iran is 
ranked 18th among the 
world’s top aluminum pro-
ducers, and with this new 
plant going operational the 
country will climb four places 
to stand at 14th place.”
Iran plans to reach the an-
nual production of 1.5 mil-
lion tons of aluminum ingot 
by the Iranian calendar year 
1404 (March 2025-March 
2026).

Aluminum ingot output rises 24% in 10 months yr/yr

Russia Welcomes 
Iran’s Plan to 
Host 3+3 South 
Caucasus Format 
Meeting
Foreign Minister of Russia 
Sergei Lavrov has welcomed 
the arrangements to hold 
the next meeting of the 3+3 
South Caucasus Platform in 
Iran, hoping that the meeting 
would contribute to regional 
security and stability.

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

Iran’s Greco-Ro-
man Wrestlers to 
Take Part at Bul-
garian Tourna-
ment
Iran will send five Greco-Ro-
man wrestlers to the Dan 
Kolov & Nikola Petrov Tour-
nament in Bulgaria.

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

EU chief diplo-
mat: Reviving 
nuclear deal ‘in 
s igh t ’

The European Union’s top 
diplomat said on Monday a 
revived nuclear deal between 
Iran and world powers was 
“in sight” and urged negoti-
ators to compromise.
Josep Borrell’s comments 
came after a phone call with 
Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian on 
the Vienna talks. 
“Another important call with 
Iranian Foreign Minister @
Amirabdolahian.  As Co-
ordinator of the #JCPOA, I 
strongly believe an agree-
ment is in sight. The moment 
has come to make an ulti-
mate effort and reach a com-
promise,” Borrell tweeted.

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

Iran edge Tajik-
istan in CAFA U19 
Futsal Champion-
ship
Iran defeated Tajikistan 
2-1 in the CAFA U19 Futsal 
Championship on Sunday.
Iran, who started the cam-
paign on Saturday with a 
10-3 win over Afghanistan, 
will play Kyrgyz Republic and 
Uzbekistan on Thursday and 
Saturday.
Five teams battle for region-
al bragging rights over five 
Matchdays at Bishkek’s Gaz-
prom Arena, with every CAFA 
Member Association except 
for Turkmenistan taking part 
in the inaugural U19 event.
Played on a round-robin ba-
sis, the tournament will not 
only provide a platform for 
the region’s next generation 
of senior internationals but 
deliver competitive prepara-
tion for regional and conti-
nental competitions to come 
over the next two years. 
Each team will play four 
matches, with the final 
Matchday to be held on Sat-
urday, February 19.
Central Asia has long been 
considered an Asian futsal 
hotspot, with 12-time conti-
nental champions Iran lead-
ing the way, while Uzbekistan 
have reached the AFC Futsal 
Asian Cup Final on four oc-
casions.
Kyrgyz Republic has reached 
the semi-finals of the conti-
nental finals on three occa-
sions, and Afghanistan were 
runners-up in the inaugural 
AFC U-20 Futsal Asian Cup in 
2019, while Tajikistan have 
qualified for the last nine AFC 
Futsal Asian Cups.

Some Russian 
forces returning to 
bases after drills 
near Ukraine
Some troops in Russia’s 
military districts adjacent to 
Ukraine are returning to their 
bases after completing drills, 
Russia’s Defense Ministry 
said on Tuesday, a move that 
could de-escalate frictions 
between Moscow and the 
West.

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

‘Single text’ in fo-
cus as Iran vows 
no compromise on 
JCPOA red lines

Iran on Tuesday renewed its 
call for a deal on the revival of 
the 2015 nuclear accord that 
encompasses all its “legiti-
mate demands,” a day after it 
vowed not to back down from 
its red lines.

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

US sanctions on 
Iran ‘crime against 
humanity’: Envoy

Iran’s mission to the United 
Nations denounced as “crime 
against humanity” the impo-
sition of sanctions against the 
nation, saying such unilateral 
restrictive measures have put 
the lives of vulnerable people 
at risk by hampering their ac-
cess to medicine.

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

Bahrain’s ties with 
Israel could anger 
Iran

Despite Iran’s repeated warn-
ings about the dangers of Is-
raeli presence in the Persian 
Gulf region, Bahrain doubled 
down on its interactions with 
Israel, a move that will most 
likely upset diplomatic efforts 
to de-escalate tensions in the 
region.

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

IPL leaders Es-
teghlal edge Zob 
Ahan

Esteghlal football team edged 
past Zob Ahan 1-0 here on 
Matchday 17 of Iran Profes-
sional League (IPL) on Sun-
day.

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

President: Irani-
an people’s rights 
should be respect-
ed in Vienna talks

Speaking on Monday during 
a meeting with Irish Foreign 
Minister Simon Coveney, 
Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raisi referred to the 
two countries’ cooperation 
capacities in various fields, 
including energy, science and 
technology, industry and ag-
riculture.

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

Bahraini Rulers’ 
Bargain With the 
Beast

Bahrainis on Tuesday took to 
the streets on the anniversary 
of their 2011 uprising against 
the Al Khalifa regime to pro-
test a two-day visit by Zionist 
prime minister Naftali Bennett 
to the Persian Gulf country.
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The export of apples from West 
Azarbaijan province in the north-
west of Iran has risen by six 
folds in the current Iranian cal-
endar year (began on March 21, 
2021), as compared to the pre-
vious year, a provincial official 
announced.
Hossein Sadeqi, the deputy gov-
ernor-general of the province 
for economic affairs, said that 
221,000 tons of apples worth 
$60 million have been exported 
from the province in this year.
He also said that 300,000 tons 
of apples are currently kept in 
the cold storage facilities of the 
province.
As previously announced, by the 
province’s former deputy gover-
nor-general for economic affairs, 
West Azarbaijan provided 60 
percent of the apples exported 
from the country in the past Ira-
nian calendar year.
And as announced by head of the 
Central Organization for Rural 
Cooperatives of Iran, the country 
exported 700,000 tons of apples 
in the past year.             
Saying that Iranian apple has 
been exported to Russia and 
Eurasian Economic Union (UAE-
U)’s member countries in the 
past year, Ali Tahmasbi said ex-
port of apple has had a proper 
status in the recent years.

Tahmasbi had said that 50 per-
cent of the exported apples were 
produced in the northwestern 
West Azarbaijan province.
He also put the country’s apple 
output at over four million tons 
in the previous year.
As announced by the spokesman 
of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA), 
Iraq bought $105 million, Russia 
$95.4 million, Afghanistan $51.7 
million, India $26.6 million, and 
the United Arab Emirates (UAE) 
$21.1 million of apples from Iran 
last year and were the top five 
export buyers of Iranian apples 
in that year.
Kazakhstan, Ukraine, Oman, Kyr-
gyzstan, Turkmenistan, Pakistan, 
Qatar, Armenia, Kuwait, Georgia, 
Syria, Azerbaijan, Turkey, Libya, 
Bahrain, Uzbekistan, Malaysia, 
Mongolia, Sri Lanka, Egypt, Nor-
way and the United Kingdom 
were the sixth to 27th destina-
tions, respectively, Rouhollah 
Latifi added.
As the official has previously 
announced, food and agricul-
tural products accounted for 7.7 
percent of the country’s weight 
of exports in the previous year, 
and the share of these goods in 
terms of value was more than 
17.6 percent of the total value of 
exports.

Iran and South Korea discussed 
the details of the options to pay 
Iran’s frozen assets in Seoul and 
also the possibility of resuming 
oil trade in preparation for poten-
tial U.S. sanctions relief on Iran, 
during the two-day meetings from 
Tuesday, Yonhap reported.
South Korea and Iran have held 
working-level consultations to 
discuss ways to resolve yearslong 
disputes over Tehran’s assets fro-
zen here under U.S. sanctions, 
Seoul’s foreign ministry said 
Wednesday.
Iranian bankers and officials from 
the state-run oil company and 
the petroleum ministry are in the 
nation to meet with South Korean 
government and company officials 
to talk about pending economic is-
sues as multilateral talks to revive 
the 2015 Iran nuclear deal enter 
the final stretch.
Bilateral relations remain frayed 
over $7 billion in Iranian funds 

locked in two Korean banks under 
U.S. sanctions, which were reim-
posed after former President Don-
ald Trump in 2018 withdrew from 
the landmark deal.
Iran, which sits on the world’s 
fourth-largest oil reserves, had 
been a key oil supplier to South 
Korea, importing its goods such 
as industrial equipment, house-
hold appliances and vehicle parts.
In a decree in early October 2021, 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Ali Khamenei banned 
the import of home appliances 
from South Korea. The order by 
the Leader came after local pro-
ducers sought Leader’s help in this 
regard.
Bowing to illegal pressure by the 
United States, South Korea has not 
only been withholding about seven 
billion dollars of Iranian oil rev-
enues, its two famous home ap-
pliances producers- LG and Sam-
sung- also left the Iranian market.

West Azarbaijan 
province’s apple export up 6 folds

Iran, S. Korea discuss frozen assets payment, 
oil trade resumption

The official 
put the value 
of the Iranian 
mining indus-
try’s production 
at about $22 
billion, saying 
that the coun-
try is relatively 
self-sufficient 
in minerals and 
a great deal 
is also export-
ed every year



 Pre-registration for the exhibitors in 
26th International Oil, Gas, Refining 
and Petrochemical Exhibition of Iran 
(Iran Oil Show 2022) will start on 
Saturday (February 19) through the 

website of the exhibition.
As announced by Majid Bujarzadeh, 
the director of the exhibition, Iran Oil 
Show will be held during May 13-16, 
through receiving all related permits 

from the National Headquarters to 
Combat Coronavirus Pandemic, and 
observing all health protocols.
Pre-registration is for the purpose 
of identifying applicant companies 
and needs assessment, and does not 
mean that the application is definitely 
approved.
Iran Oil Show is among the most 
significant oil and gas events in the 
world in terms of the number of par-
ticipants and its diversity.
The event covers a variety of oil in-
dustry areas, including upstream 
industries, universities and science 
centers, start-ups, and science and 
technology parks, petrochemicals 
and related industries, gas and re-
lated industries, pipes and tubes, 
valves, refining and distribution and 
related industries, rotary machines, 
as well as products exporters, and 
etc.

The head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) inaugurated 
Al-Zawraa Stadium, in Iraqi capital 
city Baghdad, which was built by Ira-
nian engineers, TPO portal published 
on Wednesday.
During his visit to Iraq, Alireza Pey-
man-Pak inaugurated the 16,000-seat 
Al-Zawraa Stadium, which represents 
the knowledge of Iranian engineers 
and the result of increasing the ex-

ports of technical engineering servic-
es, and visited various parts of it.
The TPO head’s trip to Iraq is aimed 
at boosting trade ties between the 
two countries.
As stated by the chairman of Iran-
Iraq Joint Chamber of Commerce, 
Iran is planning to boost its annual 
trade with neighboring Iraq to $20 
billion.
Yahya Al-e Eshagh made the remarks 

in a business forum between Iran and 
Iraq’s Kirkuk province back in De-
cember 2021, saying that Iranian and 
Iraqi governments are determined to 
develop regional cooperation in all 
areas.
“Despite all events that are happen-
ing in the region, the relationship be-
tween the two countries of Iran and 
Iraq are on the upward trend,” the 
official said.

What are the best dietary sources of vitamin D?

Former Persepolis coach Mijac passes away
Croatian football coach Zeljko Mijac passed away on 
Monday at the age of 69. Mijac started his football 
career in Hajduk and was part of the team that was 
named the golden generation of the Club.
He also played for youth team of Yugoslavia and com-
peted in the European U19 Championships in 1971 in 
Czechoslovakia and in 1972 in Spain.
Mijac worked in several Iranian clubs in his coaching 
career. He started his work in Iran in Persepolis in 2010 
as Ali Daei’s assistant and also worked in Naft Tehran, 
Saba, Rah Ahan and Saipa.
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By: PARISA JAMADISource: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324590

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 845 
points to close at 1.282 million 
points on Wednesday.
As reported, over 6.596 billion se-
curities worth 50.228 trillion rials 
(about $193 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,116 points and the second mar-
ket’s index fell 170 points.
TEDPIX lost 17,000 points (1.3 
percent) to 1.284 million in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
During the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, 
Bandar Abbas Oil Refining Compa-
ny, Isfahan Oil Refinery, Iran Kho-
dro Company, Tejarat Bank, and 
National Iranian Copper Company 
were the most widely followed 
ones.
Earlier on January 25, President 
Raisi had called on all related au-
thorities to take the necessary 

measures for resolving the stock 
market problems.
Following the president’s remarks, 
his cabinet held a meeting with the 
presence of the head of Planning 
and Budget Organization (PBO), 
the first vice president, the vice 
president for economic affairs, and 
the head of the country’s Securi-
ties and Exchange Organization 
(SEO) to discuss ways for resolv-
ing the mentioned issues and to 
support the market.
Meanwhile, on January 22, Head of 
Iran’s Capital Market Development 
and Stabilization Fund Amir-Mahdi 
Sabaei said that part of the alloca-
tions by the National Development 
Fund (NDF) has been deposited 
into the stabilization fund to sup-
port the stock market.
Sabaei had previously announced 
the allocation of 120 trillion rials 
(about $450 million) of NDF re-
sources for the Capital Market De-
velopment and Stabilization Fund.

Vitamin D is a type of nutrient that the body 
produces when a person’s skin has exposure 
to direct sunlight. People can also consume 
vitamin D, but it is not naturally present in 
many foods. High quantities of vitamin D are 
present in oily fish and certain types of mush-
rooms.
According to the Office of Dietary Supple-
ments (ODS)Trusted Source, the key benefit 
of vitamin D is that it helps keep a person’s 
bones, muscles, and nerves healthy. It also 
contributes to a healthy immune system.
It is present in egg yolks if the chickens laying 
them are free-range. Some mushrooms also 
contain vitamin D.
However, no other plant-based foods produce 
vitamin D. For people whose diets are mostly 
vegetarian or vegan, and for people who do 
not or cannot spend a lot of time outdoors, it 
can be difficult to get enough vitamin D.
If a person has concerns that they are not 
getting enough vitamin D from direct sun-
light, consuming the following foods will help 
increase the overall amount they have in their 
bodies.
Oily fish
Swordfish is an excellent source of vitamin D.
Oily fish, as well as oils from fish, have some 
of the highest quantities of vitamin D in food 
sources.
These may include:
• Cod liver oil: This contains 450 international 
units (IU) per teaspoonTrusted Source, which 
is 75 percent of a person’s recommended dai-
ly allowance (RDA).
• Herring: This contains 306 IU per fillet, 
dry-cookedTrusted Source, which is 51 per-
cent of a person’s RDA.
• Swordfish: This contains 706 IU per piece, 
dry-cookedTrusted Source, which is 117 per-

cent of a person’s RDA.
Mushrooms
If a person does not like fish, or if they are 
vegetarian or vegan, specific mushrooms 
may be an option. Some types of mushroom 
contain high amounts of vitamin D.
These include:
• Raw maitake mushrooms: These contain 
562 IU per 50 grams (g)Trusted Source, 
which is 94 percent of a person’s RDA.
• Dried shiitake mushrooms: These contain 
77 IU per 50 gTrusted Source, which is 12 
percent of a person’s RDA.
Egg yolks
Egg yolks can also be high in vitamin D, es-
pecially if the chickens are free-rangeTrusted 
Source. 
Fortified foods

Manufacturers add vitamin D to many com-
mercially available foods. People describe 
these foods as being fortified with vitamin D, 
or other nutrients.
Common foods with extra vitamin D and oth-
er nutrients include:
• cow’s milk
• orange juice
• various breakfast cereals
Getting enough vitamin D
Vitamin D may provide resistance to some 
cancers and cardiovascular diseases.
According to the ODSTrusted Source, if a 
person does not have enough vitamin D in 
their diet, they are at risk of developing weak 
bones. Symptoms of this might include pain 
in a person’s bones or weakness in their mus-
cles. These symptoms can be subtle initially.

There is some research to suggest that vita-
min D may contribute to other health bene-
fits, such as:
• resistance to some cancers
• cardiovascular diseases
• diabetes
• hypertension
• multiple sclerosis
The RDA of vitamin D for all people aged 
1–70 is 600 IUTrusted Source. For children 
below the age of 1, it is 400 IU, and for adults 
over 70, it is 800 IU. 
The general assumption is that a person who 
spends some time outside a few times per 
week will produce sufficient vitamin D. How-
ever, according to the ODSTrusted Source, 
this can vary considerably depending on:
• season
• time of day
• the presence of cloud cover or smog
• the color of a person’s skin
• whether a person is wearing sunscreen
Being in direct sunlight behind a window will 
not aid vitamin D production because glass 
cuts out the radiation that produces vitamin 
D.
Summary
Getting enough vitamin D is crucial to main-
taining healthy bones. The easiest way of get-
ting enough vitamin D is to regularly spend 
time outside, making sure that the arms, face, 
and legs have exposure.
Depending on a person’s dietary preferenc-
es, consuming enough vitamin D may be 
difficult. In this case, vitamin D supplements, 
which are available to purchase online, may 
be a beneficial choice.
However, if this is not possible, try to con-
sume oily fish, some mushrooms, and free-
range egg yolks.

TEDPIX loses 800 points on Wednesday

Iran’s Shamkhani 
decries ‘Ameri-
can malpractice’ 
as main threat to 
a deal

Ali Shamkhani, secretary 
of Iran’s Supreme National 
Security Council, has laid 
out the meaning of the real 
lifting of U.S. sanctions on 
Iran, saying that American 
malpractice would be a ma-
jor threat to any deal.
“The real lifting of sanctions 
means that #Iran will enjoy 
credible and sustainable 
economic benefits. Proven 
American malpractice is the 
most important threat to any 
agreement,” the top security 
official said on Twitter. 
He added, “Verification and 
providing a guarantee is 
an integral part of a #Good 
Deal.” 
Earlier on Monday, Sham-
khani said the talks in Vi-
enna reached a transparent 
stage.
“#Vienna Talks have reached 
a stage where outcome can 
be announced without spec-
ulation and with certainty. 
The US political decision to 
realize or refuse to accept 
the requirements of a cred-
ible and lasting deal based 
on the principles accept-
ed in #JCPOA can replace 
speculation,” he tweeted. 
The tweets came after Sham-
khani spoke over the phone 
with Iran’s chief negotiator 
in Vienna Ali Bagheri Kani.
After the conversation, 
Shamkhani said the Iranian 
negotiating team had diffi-
culty implementing the in-
structions it received from 
Tehran. 
“Tonight’s phone call with 
@Bagheri_Kani  confirmed 
2 statements in my mind 
about #ViennaTalks: 1. In-
creasing difficulty of Iranian 
negotiators task to advance 
the logical and legal instruc-
tions of Tehran 2. Continu-
ation of initiative “show” by 
Western parties to evade 
commitments,” he said on 
Twitter. 
Earlier, he said Iran has 
options that will never be 
taken off the table. “Options 
that are never removed from 
the table: Glorious presence 
of Iranians in ceremonies 
in support of the Islamic 
establishment, Maintaining 
and strengthening #Iran’s 
peaceful nuclear capacities 
and defense capabilities, 
Regional security-making 
policies of Islamic Repub-
lic,” he said. 
ranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian said 
on Monday that his country 
is in a “hurry” for a “good” 
agreement in Vienna that 
would preserve the rights of 
the Iranian people.
Amir Abdollahian made the 
remarks at a joint press con-
ference with visiting Irish 
Foreign Minister Simon Co-
veney at the Iranian Foreign 
Ministry.

Monthly saffron 
export down 
%63 on year

Iran’s export of saffron fell 63 percent in the previous 
Iranian calendar month (ended on January 20), as 
compared to the same month of the past year, a board 
member of Iran’s National Saffron Council told ILNA.
Ali Hosseini said this issue should be diagnosed to 
find where is the problem?
“Currently, about 90 percent of the world’s saffron is 
produced in Iran, but this is not a matter of applying 
our taste to buyers in global markets, and we cannot 
sell the product at the price we are considering,” he 

said.
“It has been about 30 years since we became the first 
saffron producer in the world”, Hosseini said and 
lamented: “No action has been taken in the saffron 
processing industry and we do not have a share of 
saffron processing industries in the world and we 
have just talked.”
Iran is one of the world’s top saffron producers and 
over 90 percent of its production is exported to for-
eign destinations.

Pre-registration for Iran Oil Show 2022 to begin on Saturday

Al-Zawraa Stadium in Iraq built relying on Iranian engineering
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هجدهمین جلســه کارگروه اقتصــادی بنیاد 
نصف جهان با موضوع بررسی ظرفیت های حوزه 
گردشگری استان اصفهان، پیشنهادات قابل طرح 
در بودجه 1401 با توجه به ظرفیت های استانی و 
آخرین وضعیت پروژه های استان در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.
حمیدرضا فوالدگر، مشــاو وزیر اقتصاد و رئیس 
کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان با اشــاره به 
ظرفیت اصفهان برای میزبانی کنفرانس بین المللی 
اکوتوریسم و گردشــگری پایدار، اظهار داشت: 
متأسفانه در طول سال های گذشته در اصفهان 
در زمینه جذب ســرمایه گذار حوزه گردشگری 
عملکرد مناسبی نداشــته ایم و از طرف دیگر در 
استان ضعف نهادی برای تصمیم گیری نهایی در 
خصوص سرمایه گذاری وجود دارد که امیدواریم 

در دولت جدید شاهد تحول در این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران زیادی حتی از 
میان اصفهانی های مقیم خارج از کشور حاضر 
به ســرمایه گذاری در اصفهان هســتند، افزود: 
متأسفانه این افراد عالقه مند در دوره های گذشته 
جذب نشده اند که امیدوارم در تیم جدید مدیریتی 
استان این اتفاق رخ دهد. همچنین اگر در تعامل 
بخش های گوناگــون به این نتیجه رســیدیم 
که ظرفیــت میزبانی از کنفرانــس بین المللی 
اکوتوریسم و گردشــگری پایدار در اصفهان را 

داریم، باید هرچه زودتر وارد مرحله اجرا شویم.
فوالدگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به مفاد تبصره 18 قانون بودجه 1401 بیان کرد: 
اگر با ایجاد منابع جدیــد مالیاتی و جلوگیری از 
فرار مالیاتی بتوانیم درآمد مالیاتی استان را باالتر 
از میزانی که در قانون بودجه آمده محقق کنیم، 
مازاد آن به استان برگردانده می شود. البته در این 
راه نباید فشار مضاعفی به مردم وارد شود و تمرکز 

باید بر جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه منابع 
ذکر شــده در تبصره 18 مقرر شــده در قالب 
صندوق های پیشــرفت و عدالت استانی صرف 
تأمین مالی زیرســاخت های تولید و حمایت از 
اشتغال و فعالیت های اقتصادی شود، تاکید کرد: 
ضروری است که بخش خصوصی در شناسایی 
و فروش اموال مازاد دســتگاه های اجرایی برای 
تأمین منابع این صندوق و همچنین در هزینه 
کرد و ارائه تسهیالت برای پروژه های اشتغال زا به 

دولت کمک کند.

    برای میزبانی اصفهــان در کنفرانس 
بین المللی اکوتوریســم و گردشگری 

پایداربرنامه ریزی شود
در ادامه علی کرباسی زاده، مشاور عالی رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: پیشنهاد 
ما این است که روند میزبانی تهران از کنفرانس 
بین المللی اکوتوریسم و گردشگری پایدار متوقف 
نشــده و همچنان پیگیری شود اما مطالعات و 
ارزیابی آن نیز توسط کمیسیون گردشگری، 
صنایع دســتی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان 

انجام گیرد تا در صورت وجود ظرفیت میزبانی، 
برای برگزاری این رویداد در اصفهان با همکاری 

بخش های گوناگون برنامه ریزی و اقدام شود.
وی با اشــاره به تجربه موفــق و متفاوت غرفه 
اصفهان در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشــگری تهران در بهمن ماه سال جاری با 
همراهی دســتگاه های گوناگون استان گفت: 
پس از پایان نمایشــگاه نیز این غرفه با توافق 
یکی از بزرگ ترین مجموعه های تجاری تهران 
در این مجموعه مستقر شــده و به این ترتیب 
مخاطبان بسیار بیشتری نیز از این غرفه بازدید 

خواهند کرد.

   حضور فعال اتاق بازرگانی اصفهان در 
تشکیل شورای بین الملل استان

احسان شــهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان نیز با اشاره به 
احیا و تشکیل شورای بین الملل استان با حضور 
استاندار و شهردار اصفهان اظهار داشت: با احیای 
این شورا به نوعی همدلی اولیه رسیده ایم و اتاق 
بازرگانی نیز در این زمینه حضور فعال دارد. پس 

از بررسی اولیه و ارائه گزارش از سوی کمیسیون 
گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی 
اصفهان، آمادگی انجام سایر هماهنگی های الزم 
در استان برای میزبانی از کنفرانس بین المللی 

اکوتوریسم و گردشگری پایدار را داریم.

   اصفهان می تواند یکــی از مقاصد و 
پایگاه های اصلی اکوتوریسم در دنیا باشد

در ابتدای این نشست اسماعیل کریمی فعال 
حوزه گردشگری ضمن ارائه توضیحاتی درباره 
هفدهمین کنفرانس بین المللی اکوتوریسم و 
گردشگری پایدار که میزبانی آن به تهران سپرده 
شده، اظهار داشــت: میزان اقامت و هزینه کرد 
تورهای اکوتوریسم بسیار بیشــتر از تورهای 
معمولی است. در اکوتوریسم عالوه بر حفاظت 
از محیط زیســت، بر احترام به فرهنگ بومی 
کشور مقصد نیز بسیار تأکید می شود. با توجه 
به چهارفصل بودن کشورمان، ایران و بویژه شهر 
اصفهان می توانند یکی از مقاصد و پایگاه های 

اصلی اکوتوریسم در دنیا باشند.

  موضوعات مربوط به بودجه توســط 
ستادی ویژه در استان پیگیری شود

عباس حاج رسولیها، رئیس کمیسیون اقتصادی، 
حقوقی و گردشــگری شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز درخصوص دیگر دستورکار جلسه 
با موضوع سهم اســتان از بودجه 1401 گفت: 
موضوعات مربوط به بودجه و اجرای تبصره 18 
قانون بودجه 1401 باید توسط ستادی ویژه در 
استان پیگیری شود و آمادگی داریم با استفاده 
از ظرفیت بخش های اقتصادی شــهرداری به 
کمک استان بیاییم؛ اما این امر مستلزم وجود 
یک دبیرخانه فعال با حضور مدیران اقتصادی 

توانمند است.

06
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شــورای اسالمی 
خواستار تسریع در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از 

فوالد مبارکه شد.
مهدی طغیانــی نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی در نامه ای خطاب به رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواستار تســریع در قرائت گزارش 

تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه شد. در این نامه آمده 
است: همانگونه که مستحضرید طرح تحقیق و تفحص 
از فوالد مبارکه که با سر و صدای زیاد سال گذشته در 
مجلس به تصویب رسید همچنان سرنوشت نامعلومی 
دارد. تنها خبر منتشر شــده مصاحبه یکی از اعضای 
کمیسیون صنایع مجلس ناظر به تخلف و فساد ۹۲ هزار 
میلیاردی بدون ذکر جزئیات اســت که ضمن تعجب 

برانگیز بودن و اغراق احتمالی ضربه شــدیدی نیز به 
اعتماد مردم و کار آمدی نهادهای نظارتی در برخورد با 
تخلف و تکمیل قطعه دیگری از پازل دشمنان در القای 
فراگیری فساد نزد افکار عمومی است.در این نامه آمده 
است: خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اصالح 
این اطالع رسانی ناقص در پیشگاه مردم نسبت به قرائت 

گزارش در صحن علنی مجلس تسریع شود.

نماینده مردم اصفهان در نامه ای به رئیس مجلس:

گزارش تحقیق و تفحص 
از فوالد مبارکه سریع تر 

قرائت شود

پکیج تصفیه خانه پساب شهرضا 
به ظرفیت 3500 مترمکعب در 
شــبانه روز، با حضور مسووالن 
شهرستان شــهرضا و نیز معاون 
هماهنگــی امور اقتصــادی در 
چهل و سومین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقــالب اســالمی 

گشایش یافت.
پکیــج تصفیه تکمیلی پســاب 
شــهرضا بــه ظرفیــت 3500 
مترمکعب در روز کــه عملیات 
اجرایی آن در اســفندماه ســال 
۹۹ آغاز شــد با اعتباری بالغ بر 
150 میلیارد ریال توسط شرکت 
مهندسی کاشفان نیلفام به بهره 

برداری رسید.
با توجه بــه کمبــود منابع آب، 
تصفیــه خانه پســاب شــهرضا 
با هدف تأمیــن آب پایدار برای 
فضاهای سبز این شهر و استفاده 
حداقل از منابــع آب زیرزمینی، 
توسط کارشناسان شرکت دانش 
بنیان کاشــفان نیل فام احداث 

شد.
با راه اندازی ایــن تصفیه خانه و 
پکیج تصفیه فاضالب نیلفام، دیگر 
نیازی به تأمین آب از شبکه آب 
آشامیدنی شــهرضا برای آبیاری 
فضای ســبز این شــهر نیست. 
همچنیــن حجم بــاالی لجن و 
جلبک در پساب های خروجی از 
تصفیه خانه های موجود شهری 
از بزرگترین معضالت اســتفاده 
مجدد از پساب می باشد که باعث 
گرفتگی شــبکه آبیاری قطره ای 
فضای سبز می شود. عالوه بر آن 
رنگ و بوی پســاب های موجود 
در حد اســتاندارد نیســت. لذا 
جهت اســتفاده از پساب تصفیه 
خانه ها جهت آبیاری باید در ابتدا 
از روش هــای تکمیلــی، جهت 
استفاده مجدد از پساب استفاده 

شود.
شــناور ســازی با هوای محلول 
یکی از پروســه های مهم تصفیه 
تکمیلی پساب می باشد که باعث 
زالل شدن پساب به علت حذف 
انــواع آالینده های معلــق از آن 
مانند جلبــک و ذرات کلوئیدی 
می شود. ایده اصلی در این روش 
شــناورکردن ذرات دارای وزن 
مخصوص بیشتر از آب است. در 
اصل هدف از پکیج شناورسازی 
DAF جداســازی ذرات جامــد 
معلق، ذرات کلوئیــدی و ذرات 
بســیار کوچک جلبک از پساب 

است.
ذرات جامد معلق بــه خاطر دارا 
بودن بار الکتریکی و اندازه بسیار 
کوچکشان همواره دارای حرکت 
نامنظم بــوده و به خودی خود از 
جریان فاضالب جدا نمی شــوند. 
ذرات ریز جلبک بــه دلیل ابعاد 
بسیار کوچکشــان به مدت زمان 
زیادی احتیاج دارنــد تا با توجه 
به دانسیته، شــناور و یا ته نشین 
شوند. در نتیجه برای تسریع در 
عملیات جداســازی این ذرات از 
پکیج شناورسازی و بعضاً همراه 
با تزریق مواد شیمیایی استفاده 
می گردد. این دستگاه به گونه ای 
طراحی شــده اســت که دارای 
راندمان و عملکرد بهینه باشــد 
و توانایی حــذف مواد معلق را در 
دامنه وسیعی از غلظت ها داشته 

باشد.
ایده اســتفاده از سیســتم های 
شناورســازی به کمــک هوای 
فشرده جهت حذف لجن و جلبک 
از پساب توسط شــرکت دانش 
بنیان کاشفان نیل فام ارائه شد. 
مشابه این سیســتم به ظرفیت 
6500 مترمکعب در شــهرداری 
فوالدشهر و در سال 13۹7 افتتاح 
و به بهــره برداری رســید و هم 
اکنون بخش عمده ای آب فضای 
سبز توسط این دســتگاه تأمین 

می شود.

خبرویژه

ISFAHAN
N E W S

با حضور حضور مسووالن 
شهرستان گشایش یافت؛

افتتاح تصفیه خانه 
پساب فاضالب شهرضا

نماینده سابق مجلس شورای اســالمی گفت: ضرورت دارد در صنعت 
فوالد ایران در زمینه شــکل گیری اکوسیستم نوآوری با هدف ارتقای 

مزیت رقابتی حرکت کنیم.
اولین پنل سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران با موضوع »نقش زیست بوم 
نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران« با حضور محمد ناظمی هرندی، 
یحیی پالیــزدار، رضا انصاری، مهدی محمــدی و محمود نیلی احمد 

آبادی برگزار شد.
در ابتدای این پنل یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، به عنوان مدیر پنل ضمن خوش آمدگویی 
به طرح مسئله درباره نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد 

ایران پرداخت.
پس از آن رضا انصاری، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس، با اشاره 
به سخن مقام معظم رهبری درباره صنعت مبنی بر اینکه باید یک فکری 
برای صنعت کشــور کرد که دچار آفت مونتاژ کاری شده است، اظهار 
کرد: کشور کره در ســال های اخیر موفقیت خوبی در صنعت سازی 
داشته است و می توان صنعت فوالد آن را به نوعی با صنعت فوالد ایران 

همزاد دانست.

  لزوم اجرای کامل اکوسیستم نوآوری در کشور
وی افزود: وقتی موفقیت اکوسیســتم کارآفرینی کره را نگاه می کنیم 
متوجه می شویم که تحت تأثیر نظام نوآوری آن ها نیز است. مدل های 
خوبی در زمینه نوآوری برای نگاه به آینده در ایــن حوزه وجود دارد. 
ضرورت دارد در صنعت فوالد ایران در زمینه شکل گیری اکوسیستم 

نوآوری حرکت هایی انجام دهیم.
نماینده سابق مجلس گفت: ما از منظر مبانی قانونی، تجارب صنعتی و 
مبانی علمی درمی یابیم که باید به سمت نوآوری با هدف ارتقای مزیت 

رقابتی حرکتی کنیم.

  شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران نقش اساسی ندارند
محمود نیلی احمدآبادی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان هنوز در 
اقتصاد ایران نقش اساســی ندارند. علت اینکه کشورهایی مانند ژاپن 
پیشرفت می کنند اما در ایران مشکل داریم این است که ما بخش هایی 
از اکوسیستم آن ها که راحت تر است به کشــور وارد می کنیم نه همه 

اجزای اکوسیستم را.
رئیس سابق دانشگاه تهران گفت: اکوسیستم نوآوری به یک شبکه و 
اتصال آزادانه بین شرکت ها و سایر بخش ها گفته می شود که با اشتراک 
گذاری دانش نسبت به توسعه محصول یا خدمت نوآورانه اقدام می کند.

وی با تاکید به اهمیت شبکه ســازی در اکوسیستم نوآوری گفت: این 
شبکه باید درون سازمان ها و میان شرکت ها به صورت آزادانه برقرار شود 

تا دانش و تجربیات میان این بخش ها جاری شود.

  اتصال نوآوری به »تقاضا« ضروری است
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
وصل شدن نوآوری به تقاضا یک مبحث کلیدی است. گاهی در اجرای 
تصمیمات خود موفق نمی شویم زیرا مالحظات واقعی محیط کسب و 
کار خودمان را نگاه نمی کنیم. فوالد مبارکه آنچه از دانش و تجربه کسب 
کرد در محصوالت خود به نتیجه رساند و توفیقات بسیاری در نزدیک به 

3 دهه فعالیت خود کسب کرده است.
وی افزود: در این مسیر مشارکت کارکنان جدی گرفته شد و بخشی از 
موفقیت فوالد مبارکه مربوط به همین مسئله است. نوآوری مفهومی 

جدیدی برای بنگاه نیست.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به لزوم همکاری صنعت 
و دانشگاه گفت: مسائل بزرگی با کمک بخش دانشگاه حل شده است 
و امروز به نقطه ای رسیدیم که در صنعت فوالد مانند ۲0 سال گذشته 
نمی توان تصمیم گرفت و اقتضائات این صنعت تغییر کرده است. امروز 
با صنعتی مواجه هســتیم که یک تصمیم اشتباه می تواند خسارات به 

مراتب بیشتر از گذشته در بر داشته باشد.
ناظمی هرندی اظهار کرد: آیــا فوالد مبارکه در آینده برای توســعه 
کسب وکار خود الزاماً باید به فعالیت در صنعت فوالد بپردازد یا می تواند 
به بخش های دیگر نیز وارد شود یعنی نوآوری در عرصه کسب وکار نیز 
می تواند تجلی یابد یا خیر. پاسخ به این سؤاالت در تعیین مسیر تعیین 

کننده است.

  لزوم بهره برداری از دو بال برای بقا
مهدی محمدی، دبیر سابق ستاد توســعه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
نیز در این پنل علمی اظهار کرد: باید دید نوآوری آیا به بقای ما پیوند 
خورده است یا خیر؟ از دهه 1۹۹0 در دنیا اتفاقی در حال رخ دادن است 
که ناچار شــدیم برای آن مفهوم تولید کنیم. تغییر و تحوالت در دنیا 
سرعت گرفت و نسل های صنعتی مختلف نشان دهنده این مسئله است. 
در چنین شرایطی زمانی انسان و شرکت بقا پیدا می کند که پیوسته در 

حال یادگیری است.
وی افزود: هوشمندســازی و دیجیتال کردن در حال تحت تأثیر قرار 
دادن همه صنایع به ویژه صنعت فوالد اســت. برای بقا اکنون نیازمند 
دو بال هستیم؛ حفظ و بهینه سازی محصوالتی که در فاز بهره برداری 
هستند و سبد اکتشاف به منظور کشف فرصت های پیش رو. شرکت ها 
در طول زمان به این نتیجه رسیدند که نمی توانند صرفاً با توانمندی های 

خودشان این دو سبد را بسازند زیرا تحوالت بسیار سریع هستند.
پنل »نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران« به میزبانی 

شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه برگزار شد.

گزارش

 در پنل نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران مطرح شد:

ضرورت شکل گیری اکوسیستم 
نوآوری در صنعت فوالد

اقتصاد استان

در جلسه کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

ضرورت توجه به اکوتوریسم و گردشگری پایدار

رییس گروه ســامانه ها و اطالعات مکانی معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان گفت: گسترش 
فرونشست در مناطق مســکونی با تراکم جمعیتی زیاد، سبب 
تمایز این پدیده مخرب در اصفهان با سایر نقاط کشور شده است. 
ایمان بهارلو برداشت بی رویه از منابع آب و خالی شدن سفره های 
زیرزمینی را مهم ترین دلیل تشدید فرونشست در اصفهان عنوان 
کرد و هشدار داد: در صورت ادامه این روند رخداد پدیده هایی 
مانند از بین رفتن آثار باستانی و فرهنگی، خالی شدن مناطق 
شهری از سکنه، آسیب به شبکه حمل ونقل، جاده ها و خطوط 
راه آهن، راه ها و نابودی خطوط انتقال برق، نفت و مخابرات نزدیک 

خواهد بود.
وی افزود: در مناطق 7، 8، 11، 14 و 15 کالن شهر اصفهان به طور 
متوسط از 4 تا 17 سانتی متر بیشترین فرونشست اتفاق افتاده 
است به گونه ای که از 18 هزار و 174 بلوک شهری، تعداد 6 هزار 
و 30۲ بلوک )معادل 44 درصد جمعیت منطقه( در محدوده 

فرونشست بیش از 50 میلی متر قرار دارد.
رییس گروه سامانه ها و اطالعات مکانی معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، افزود: فرونشست در 

حالی در این مناطق اتفاق افتاده که بیشترین جمعیت شهری 
در منطقه هشت اصفهان و بیشترین ارتفاعات در منطقه هفت 
قرارگرفته و در منطقه 14 که کم برخوردارترین و مهاجرپذیرین 

منطقه است، منازل از استحکام چندانی برخوردار نیستند.
به گفته وی، در منطقه 15 شهرداری اصفهان فرونشست خارج 

از محدوده قانونی و حریم شهر اتفاق افتاده است.
رییس گروه سامانه ها و اطالعات مکانی معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان افزود: بر اساس داده های 
ایستگاه های سنجش فرونشست شهرداری اصفهان، ایستگاه 
منطقه 1۲ بین سال های ۲017 تا ۲01۹ حدود 166 میلی متر، 

ایستگاه منطقه 14 بین سال های ۲017 تا ۲01۹ حدود 168 
میلی متر و ایستگاه سالن اجالس ۲ میلی متر فرونشست داشته اند 
و در ایستگاه منطقه 13 به طور تقریبی فرونشست رخ نداده است.

بهارلو افزود: در شــهر اصفهان در محدوده ۲ تا سه سانتی متر 
فرونشســت 7۲0 هزار نفر جمعیت، در محــدود پنج تا هفت 
ســانتی متر حدود 37۲ نفر و در محدوده هفت تا ۹ سانتی متر 

حدود 38۹ هزار نفر سکونت دارند.
به گفته وی، نقشه پراکندگی چاه های فضای سبز فضای شهری، 
پارک ها، مراکز خدماتی درمانی، آتش نشانی و جایگاه های سوخت 
در طبقات فرونشست شهر اصفهان تهیه شده است و بر اساس 
این نقشه تأسیسات حیاتی شهر اصفهان در محدوده مناطقی با 
پنج سانتی متر فرونشست به باال قرار دارند. وی تغذیه مصنوعی 
آبخوان ها، کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی، بهینه سازی 
آبیاری فضای شهری، هدایت بارش و سیالب ها جهت نفوذ به 
آبخوان، مقاوم سازی ساختمان های شهری با ضوابط فرونشست، 
تهیه پیوست مطالعات فرونشست در پروژه های شهری و اصالح 
و بازنگری اسناد باالدســتی ازجمله طرح تفصیلی را ازجمله 
راهکارهای مدیریت پدیده فرونشست زمین در اصفهان برشمرد.

رییس گروه سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری هشدار داد:

گسترش فرونشست درنقاط پرتراکم جمعیتی، وجه تمایزاصفهان با سایر استانها

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان اصفهان گفت: عمده مشــکل 
زاینده رود حقوقی اســت و آنچه امروز 
نقطه اختالف شــده دور ماندن از قانون 
مدنی اســت. امیرحســین حالجی در 
جلسه هم اندیشی قرارگاه آب با مدیران 
14 دستگاه استانی در خصوص احیای 
دائمی زاینده رود اظهار داشت: ماده 44 
قانون توزیع عادالنه آب یک ســند دم 
دستی است. وی با بیان اینکه در حوزه 
آب برخی جریانات ریشه در عقاید بومی، 
شــرعی و ملی دارد و موضوع مجری و 
ناظر دیده نشده است، ادامه داد: در حوزه 
زاینــده رود باید طرح دعــوای حقوقی 
صورت بگیرد تا شاهد رفع ابهام از برخی 
مصارف از جمله مصرف شــرب شویم 
که کاماًل مبهم اســت. معاون دادستان 

عمومی و انقالب مرکز اســتان اصفهان 
افــزود: در اجرای بندهــای مختلف از 
احیای زاینده رود دچار اختالف نظرهایی 
هســتیم از جمله در پســاب شــاهد 
اختالفاتی بین شــهرداری و کشاورزان 
هستیم که باید مرجع حل اختالف وارد 
شود. وی با اشــاره به اینکه در منابع و 
مصارف زاینده رود شــاهد یکســری از 
تخلفات قانونی و شرعی هستیم، اعالم 
کرد: قانون در خصــوص مصرف مجاز 
و غیر مجاز داریم امــا در عرصه مصرف 
شبه مجاز قانونی دیده نشده است ضمن 
اینکه در برنامه احیای دائمی زاینده رود 
ضمانت اجرایی اســتانی و ملی را شاهد 
نیســتیم. »مهــران زینلیــان« معاون 
عمرانی استانداری اصفهان نیز با اعالم 
اینکه ضمانت اجرایی برخی از بندهای 
مدیریت حوزه زاینده رود فرا اســتانی 
است و در اختیار اصفهان نیست، گفت: 
قطع به یقین نگاه قضایی در این حوزه 
الزم است و باید مطالبه گری را از درون 

استان شروع کنیم. 

 مدیــر کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری اصفهــان گفت: طرح 
بذرپاشی گیاهان دارویی در ۲ هزار 
و 80 هکتار از عرصه های طبیعی و 
رویشگاه های این استان از نیمه دوم 
امســال تاکنون انجام شده است. 
محمد علی کاظمی افــزود: این 
پروژه با اعتبار 6۹7 میلیون تومان 
به اجرا درآمد و شــامل بذر پاشی 
انواع گیاهان دارویی مانند باریجه، 
ُکپــه کاری با بذر کلــوس کوهی 
)کرفس(، کپه کاری با بذر باریجه 
و کپه کاری با بذر آنغوزه شــیرین 
بوده اســت. وی هــدف از اجرای 
این طرح را توســعه رویشگاه های 
گیاهان دارویی و اشتغالزایی عنوان 
کرد و گفت: افزون بر 160 نفر در 
قالب این پروژه ها به کار مشــغول 
شدند و شغل حدود 180 نفر نیز 
تثبیت شد. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان با بیان اینکه 
خور و بیابانک، کاشــان، شهرضا، 
سمیرم و فریدونشهر برای اجرای 

طرح مورد اشــاره انتخاب شدند، 
تصریح کــرد: تناســب گیاهان 
دارویی بــا آب و هــوای منطقه و 
همچنین مطالبه خود بهره برداران 
از مقوله های اصلــی برای انتخاب 

محل اجرای پروژه است.
کاظمی با اشاره به اینکه توجه به 
صنعت گیاهان دارویی درآمدزایی و 
صادرات آن ارزآوری به همراه دارد، 
اظهار داشت: گستردگی عرصه های 
طبیعــی اســتان و اقلیم مختلف 
ظرفیت مناسبی برای توسعه این 
صنعت محسوب می شود که البته 
تحقق آن نیازمند اعتبارات الزم و 

کافی اســت. وی خاطرنشان کرد: 
از ســوی دیگر چنین طرح هایی 
حفاظت از منابــع طبیعی و بهره 
برداری اصولی از آن را در پی خواهد 
داشت. به گزارش ایرنا، ساالنه افزون 
بر ۲ هــزار و 100 تُن انواع گیاهان 
دارویی در عرصه های طبیعی این 

استان تولید می شود.
نگاهی بــه وضعیــت عرصه های 
طبیعی اصفهان حاکی اســت که 
این خطه مســاحتی معادل 10.7 
میلیون هکتار دارد که بیش از ۹0 
درصــد از آن را عرصه های منابع 

طبیعی و ملی در برگرفته است.

معاون دادستان اصفهان:

عمده مشکل زاینده رود حقوقی است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد:

انجام بذرپاشی گیاهان دارویی در بیش از ۲ هزار هکتار



»رونالدو ده آسیس موریرا« که بیشــتر با نام رونالدینیو شناخته 
 )New World Inc( می شــود، قراردادی را با شــرکت نیو ورلــد
زیرمجموعه شرکت گراف بالکچین )Graph Blockchain(، امضا 

کرده است.
طی این قرارداد، بازیکن سابق باشگاه بارسلونا به سفیر رسمی این 
پروژه بالکچینی تبدیل شده و نقش اساســی در تالش های این 
 )NFT( شرکت برای راه اندازی پلتفرم توکن های غیرقابل تعویض

خواهد داشت.
طبق گزارش ها، دارنده توپ طالی ســال ۲۰۰۵ به عنوان سفیر 
رسمی نیو ورلد، رویدادها و تجربیات انحصاری و مبتنی بر NFT را 
برای میلیون ها هوادار خود ایجاد خواهد کرد. این شرکت کانادایی 
تاکنون کلکسیون های دیجیتالی بسیاری را برای افراد مشهور، از 

جمله دریک )Drake( و فتی واپ )Fetty Wap(، رپرهای معروف، 
تولید کرده است.

به گزارش وب سایت کریپتو پوتی تو، رونالدینیو در رابطه با همکاری 
جدید خود می گوید: من تاثیری را که بر حامیانم دارم، درک می کنم 
و تعامل با طرفدارانم همیشه برایم مهم بوده است. به همین دلیل 
 NFT تصمیم گرفته ام سفیر جهانی نیو ورلد شوم. رشد بازار جهانی
ها واقعاً شگفت انگیز بوده اســت و این پلتفرم به طرفداران اجازه 
می دهد تا با ورزشکاران، هنرمندان و افراد مشهور مورد عالقه خود 
به گونه ای تعامل داشته باشند که قباًل هرگز انجام نشده است. پاول 
هابر )Paul Haber(، مدیرعامل گراف بالکچین نیز این همکاری را 

برای شرکتش بسیار سودمند توصیف کرده است.
یکی دیگر از اســطوره های دنیای فوتبال که اخیراً در نقش حامی 

ارزهای دیجیتال ظاهر شــده، نیمار اســت. این بازیکن که برای 
باشگاه پاری ســن ژرمن بازی می کند، ماه گذشته توکن شماره 
 Bored( ۶۶۳۳ کلکسیون کلوپ قایق تفریحی میمون های کسل
Ape Yacht Club( را به قیمت ۱۵۹٫۹۹ اتریوم )ETH( خریداری 
کرد. او حتی از این میمون برای تصویــر پروفایل خود در توییتر 

استفاده کرده است.
البته این اولین خرید NFT توســط نیمار نبود. او همچنین مالک 
میمون شماره ۵۲۶۹ این کلکسیون است که آن را به قیمت نزدیک 
به ETH ۱۹۰ خریداری کرده اســت. عالوه بــر این، او توکن های 
 ACESnikers غیرقابل تعویضی از کلکســیون های دیگر ماننــد
 Flipped و fashion، the Flipped BAYC، Flipped CryptoPunks

Doodles، نیز دارد.
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مریم یادگاری :   هنوز بازار نارضایتی 
از خودروها داغ اســت و خودروسازان 
همچنــان در ایــن میــان مقصرند و 
نتوانستند نه تنها نظر مردم را به خوبی 
جلب کنند بلکه توجیح قابل قبولی برای 
حوادثی که خودروها در به وجود آوردنش 
نقش مهمی داشته اند نیز نداشتند، حاال 
کار به جایی رسیده که صدای دادستان 

کشور نیز در آمده است.

    این صنعت نتوانسته رضایت مشتری 
را جلب کند

وقوع تصادف زنجیــره ای در بهبهان و 
مرگ تلخ چند شهروند باعث شد تا ضعف 
در صنعت خودروسازی کشورمان بیش 
از گذشته خود را نشان دهد و جالب اینکه 
هنوز هیچ گزارش جامع و دقیقی از سوی 
 ISQI ،خودروسازان، سازمان استاندارد
و در زمینــه عملکرد ایمنــی خودروها 
منتشر نشده است و شــاهد پاسکاری 
علل باز نشــدن ایربگ ها در این حادثه 
بین سازمان های مختلف هستیم. معظم 
رهبری که همواره تــالش برای غلبه بر 
مشکالت و تکیه بر توانمندی های داخلی 
را مورد تاکید قرار می دهند چندی پیش 
در ســخنان خود عدم رضایت مردم از 
کیفیــت خودروهای داخلــی علیرغم 
حمایت های بسیار را بر حق دانستند و 
فرمودند: با وجــود این همه حمایت در 
طول این سالها از صنعت خودرو در کشور 
باز هم کیفیت خودرو خوب نیست، مردم 
ناراضی اند و درســت هم میگویند، حق 
با مردم اســت، یعنی اعتراض مردم به 
جا است و این صنعت نتوانسته رضایت 
مشتری را جلب کند. در چنین شیرایطی، 
با توجه به گفته های رئیس پلیس اسبق 
پلیس راه توقع ایمنی خــودرو داخلی 

خیال خام اســت. نباید از خودروهای 
تولید داخل توقع ایمنی داشت چراکه 
خودروســازان قطعاً در این مسیر قدم 
برنخواهند داشت. دادستان کل کشور نیز 
خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: به عنوان یک شــهروند و مدعی 
العموم از شما درخواست و مطالبه جدی 
داشته و خواهم کرد که به فریاد صنعت 
خودروسازی برسید، در دولت قبل بسیار 

پیگیر شدیم، اما نتیجه نداشت.

    یکی از گالیه هــای مردم وضعیت 
خودروها است

حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر 

منتظری دادستان کل کشورخطاب به 
وزیر صمت اظهار داشت: شما مسئول 
صنعت کشور هستید و باید امانتدار مردم 
باشید. همانگونه که می دانید اخیراً مقام 
معظم رهبری از وضعیت خودروسازی 
گالیه داشتند و شما باید این مسئله را 

پیگیری کنید. 
در دولت قبل مــا هرچه تالش کردیم و 
چندین جلســه با وزیر صمت داشتیم 
و بســیار پیگیری کردیم، اما نتیجه ای 
نداشــت و اقدامی انجام نشد. دادستان 
کشــور ادامه داد: بنده اوالً به عنوان یک 
شــهروند و ثانیاً به عنوان مدعی العموم 
از شــما درخواســت و مطالبــه جدی 

داشته و خواهم کرد که به فریاد صنعت 
خودروسازی برسید. قباًل هم گفته ام که 
صنعت خودروسازی گرفتار اختاپوسی 
شده است که نمی گذارد وضعیت آنگونه 
که شایسته مردم است پیش برود. در این 
راستا شما با تمام توان و با کمک نیروهای 
سالم و توانمند و کاردان کار را دنبال کنید 
و بدانید که ما هم در قوه قضاییه همراه و 
پشتیبان شما هستیم. وی گفت: از این 
موضع کوتاه نیایید و صنعت خودروسازی 
کشور را از این وضعیت نجات دهید. قطعاً 
مافیایی که نمی گــذارد صنعت خودرو 
آبرویی متناسب با شرایط کشور داشته 
باشد برای شما موانع ایجاد خواهد کرد اما 

شما از موانع و مشکالت نهراسید و هرجا 
که نیازمند کمک بودید بدانید که ما در 
کنار شما هستیم. دادستان کل کشور با 
بیان اینکه یکی از اصلی ترین گالیه های 
مردم همین وضعیت خودروها اســت، 
گفت: باید همه تالش کنیم تا وضعیت 
اقتصادی کشور بهبود یابد و کارگران و 
کارفرمایان و نهایتاً مردم از وضعیت تولید 

کشور رضایت داشته باشند.

    گرانی خودرو اصالً قابل توجیه نیست
 بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلس نیز چنــدی پیش با 
انتقاد از نابســامانی بازار خودرو گفت: 
افزایش سرسام آور قیمت خودرو ربطی 
به تحریم ندارد. وی با بیان اینکه مجلس 
مخالف افزایش بی رویــه و غیرمنطقی 
قیمت خودرو در شــورای رقابت است، 
گفت: گرچه در گذشته خودرو، کاالیی 
اساسی نبود اما در شرایط کنونی به یکی 
از اصلی ترین نیازهای مردم تبدیل شده 
و گرانی خودرو اصاًل قابل توجیه نیست. 
نماینده مردم ســقز و بانــه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه گرانی 
خودرو بر قیمت ســایر کاالها نیز تأثیر 
گذاشته اســت، افزود: برخی ها گرانی 
خودرو را به تحریم و رشد نرخ دالر گره 
زده، در حالی که بســیاری از مواد اولیه 
مورد نیاز تولید خودرو در داخل کشور 
وجود دارد و توجیهات مطرح شده این 
افراد، پذیرفتنی نیست. وی با بیان اینکه 
ساماندهی صنعت خودرو مطالبه جدی 
مجلس است، افزود: طرح ساماندهی بازار 
و صنعت خودرو دســت دالالن را کوتاه 
کرده و سوداگری و تقاضای کاذب را از 
بازار خودرو حذف و از تبدیل خودرو به 

کاالیی سرمایه ای جلوگیری می کند.

آنچهتنورنارضایتیازصنعتخودروراداغوشعلهورنگهمیدارد؛

 گرانی بی منطق و کیفیت پایین

فوتبال و ارزهای دیجیتال هرروز نزدیک تر از دیروز

رونالدینیو سفیر 
رمزارز و بالکچین 

شد!

وزیــر امورخارجه بریتانیــا خطاب به 
همتای ایرانی خود گفتــه که بریتانیا 
امیدوار اســت بــه زودی بتواند بدهی 
۴۰۰ میلیون پوندی خود را بازپرداخت 
کند. به گزارش خبرنگار بین الملل ایِبنا 
به نقل از گاردین، بر اســاس گزارشی 
که از مکالمه تلفنــی وزیر امور خارجه 
انگلیس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه تهران منتشــر شده، لیز 
تروس گفته که امیدوار است بریتانیا به 
زودی در موقعیتی قرار گیرد که بدهی 
۴۰۰ میلیون پوندی معوق به ایران را 
بپردازد. مقام های دولت بریتانیا در حال 
بررســی راه های قانونی برای پرداخت 
بدهی تاریخی بریتانیا هستند، اگرچه 
تحریم های اقتصادی بین المللی علیه 
ایران، این کار را دشوار کرده است. وزارت 
خارجه بریتانیا به خبرنگاران در مورد 
این تماس اطالع نداد، اما تأیید کرد که 
این گفتگو در روز دوشنبه انجام شده و 
گفت: ما به بررسی فوری گزینه ها برای 
حل این پرونده ادامه می دهیم. در این 
بیانیه آمده که بریتانیا همیشه متعهد به 
پرداخت این بدهی بوده است. مذاکرات 
بر سر توافق هسته ای ایران در وین به 
مرحله تعیین کننده رسیده و این امکان 
وجود دارد که تروس به نفع هر دو طرف 

در رسیدن به توافق تاکید کند.

خبرهای خوب از انگلیس می آید:

احتمال پرداخت بدهی ۴00 
میلیون پوندی به ایران

خبر اول
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توسط معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی:

شیوه نامه صدور مجوز فروشگاه های 
صنایع دستی کشور ابالغ شد

مدیرکل بازاریابی و صادرات معاونت صنایع دســتی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از 
تدوین و ابالغ شــیوه نامه صدور مجوز فروشگاه های 
صنایع دستی کشور خبر داد و گفت: این دستور کار 
با هدف تسهیل در فعالیت هنرمندان صنایع دستی 
و افزایش حمایت از آنها تدوین شــد. سید حسین 
علوی در نشســت با هنرمنــدان و عرضه کنندگان 
صنایع دستی در شبستان محراب »اولجایتو« مسجد 
جامع عتیق اصفهان افزود: بر اساس این دستورالعمل 
تولیت همه امور فروشــگاه های صنایع دستی در ۲ 
بخش صدور مجوز فروشگاه های عرضه صنایع دستی و 
نظارت بر فروشگاه هایی که صنایع دستی ایرانی عرضه 
می کنند بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی است. وی با تاکید بر اینکه با اجرای این 
شیوه نامه از پراکندگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر 
فروشگاه های صنایع دستی کشور جلوگیری می شود، 
اظهار داشت: بر اســاس تبصره یک ماده سه قانون 
حمایت از هنرمندان و با تدوین این دستور کار همه 
فروشگاه های دریافت کننده این مجوز از شمول قانون 
صنفی مستثنی خواهند شد. علوی، هدف از تدوین 
این شیوه نامه را کمک به عرضه آسان صنایع دستی 
ایرانی خواند و خاطرنشا کرد: فروشگاه هایی که این 
مجوز را دریافت می کنند از تسهیالت مالی وزارتخانه 
میراث فرهنگی در کنار فراهم شدن شرایط فعالیت 

آسان برخوردار می شوند.

خبر روز
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اقتصاد

رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهان با اشــاره 
به کمبــود گل رز در بازار، گفــت: تهرانی ها 
و همچنین کشــورهای شــرق اروپا همچون 
ارمنستان، اوکراین، گرجستان و ... به مناسبت 
ولنتاین خریدار گل هــای ُرز اصفهان بودند. 
جعفر داللباشی درباره وضعیت بازار گل طی 
اظهار کرد: طی دو روز ولنتاین و پدر، قیمت رز 
بسته ای )۲۰ تایی( ۸۰۰ هزار تومان بود، یعنی 

نرخ هر شاخه ۴۰ هزار تومان بود.
وی با اشاره به کمبود گل رز در بازار، گفت: به 
دلیل تداخل روز پدر و ولنتاین شاهد کمبود 

گل به ویژه گل رز در بازار بودیم.
رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهــان با بیان 
اینکــه گل همانند دیگر کاالهــا قابل احتکار 

نیست، اظهار کرد: در مناطق اطراف اصفهان 
همچون شهرضا، فریدون شهر، فالورجان و ... 
تولید گل رز انجام می شود، اما با توجه به اینکه 
گل در تهران قیمت مشــخصی ندارد، در این 
مناســبت ها گل رز اصفهان به پایتخت صادر 
می شود، از ســوی دیگر به مناسبت ولنتاین 
کشــورهای شــرق اروپا همچون ارمنستان، 
اوکراین، گرجستان و ... خریدار گل رز اصفهان 

بودند.
وی افــزود: البته میزان خرید گل رز توســط 
تهران ها باالتــر بود و حتی ممکن اســت در 
پایتخت مردم توان خرید نان شــب نداشــته 
باشند، اما حاضر است یک شاخه گل رز ۱۰۰ 

هزار تومانی خرید کند.

داللباشی تاکید کرد: مردم برای مناسبت های 
مختلف بیشتر تمایل به خرید گل رز دارند.

وی افزود: در مناســبت های مختلف همچون 
روز پدر و مادر یک دســته گل رز حدود یک 
میلیون تومان است، اما در ماه های دیگر سال 
که مناســبت خاصی نیست، یک دسته گل رز 

بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهــان درباره 
کیفیــت پایین برخــی گل هــا ازجمله گل 
رز، اظهــار کــرد: گل رز براســاس کیفیت، 
قیمت گذاری می شــود، اگرچه قیمت رزهای 
معمولی شاخه ای ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است، 
اما هر شاخه گل رز رویال و ماندگار ۳۰۰ هزار 

تومان است.

بانک ملی ایران براســاس امضاء و انعقاد تفاهــم نامه همکاری با صنف 
جایگاه های سوخت کشور در خصوص نوسازی تجهیزات جایگاه ها در 
حوزه ســخت افزاری و نرم افزاری و همچنین ارتقای کیفیت خدمات 

توزیع سوخت به مردم، اعالم آمادگی کرد.
در این مراســم فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن اعالم آمادگی 
کامل مجموعه بانک در جهت اجــرای این تفاهم نامه بزرگ، بانک ملی 
را همراه دولت، بخش خصوصی، تمامی اصنــاف و آحاد مردم در همه 

عرصه ها دانست.
فرزین در ادامه با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه همکاری اظهار 
داشت: امید است با تکیه بر تعامالت فی مابین، زمینه اجرا و ارتقای کامل 
تفاهم نامه فراهم شــود و اجرای این طرح آغازگر اتفاقات خوب و گام 

بلندی در راستای خدمت رسانی به مردم باشد.
وی تاکید کرد: بانک ملی ایران متعلق به آحاد مردم کشور است و با این 

نگاه ما در کنار صنف جایگاه های سوخت کشور هستیم.
علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در این مراسم ضمن 
تاکید بر اجرای مطلوب تفاهم نامــه طبق انتظارات و زمانبندی مد نظر 
بر حمایت هر چه بیشتر از تمامی اصناف کشور بویژه صنف جایگاه های 
سوخت کشور با هدف تقویت زیرساخت های موجود اشاره کرد و افزود: 
حمایت از کارآفرینان و افرادی که در تولید و ایجاد اشتغال کشور سهم 

دارند همواره از اولویت های این بانک است.
همچنین علی رضا ماهیار سرپرست معاونت فناوری اطالعات و شبکه 
ارتباطات بانک ملی ایران در این مراسم با بیان این که با هماهنگی ها و 
برنامه ریزی های صورت گرفته آمــاده ارائه هرگونه خدمات نرم افزاری 
و سخت افزاری به جایگاه های سوخت کشــور هستیم، تصریح کرد: به 

سرعت بسترهای مناســب و زیرســاخت های موجود این طرح تأمین 
خواهد شــد و بزودی شــاهد تحول و شــتاب گیری توزیع سوخت و 

همچنین روش های نوین پرداخت در سراسر کشور خواهیم بود.
در ادامه این مراسم اسداهلل قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران کشور 
نیز با اشاره به قدمت و توانمندی های بانک ملی ایران اعالم کرد: یقیناً 
حضور بانک ملی ایران در این طرح منشأ برکات فراوان خواهد بود و در 

نهایت رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است در این مراســم اعضای هیات مدیره و تنی چند از مدیران 
ارشد بانک ملی ایران و همچنین مدیران و جمعی از اعضای هیات مدیره 

صنف جایگاه داران کشور حضور داشتند.

رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان خبر داد:

کشورهای اروپایی خریدار گل ُرز اصفهان به مناسبت ولنتاین

تفاهم نامه همکاری میان بانک ملی ایران و صنف جایگاه های سوخت کشور امضا شد:

نوسازی تجهیزات جایگاه ها در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری

 ،)Cardano( شــبکه بالک چیــن کاردانــو
یکی از قدرتمندترین شــبکه های بالک چین 
موجود است. این شبکه دررقابت با شبکه هایی 
مانند ســوالنا )Solana(، بایننس اســمارت 
چین )Binance Smart Chain( و اتریوم 
)Ethereum( فعالیت می کنــد! به گزارش 
سایت یو توِدی، چندی پیش نیز خبر از انفجار 
تعداد تراکنش های انجام شده در شبکه کاردانو 
به گوش رسید که دلیل آن صرافی غیرمتمرکز 
SundaeSwap DEX است که بربستر شبکه 
کاردانو کار می کند. بنابر گزارشات منتشر شده، 
حجم TVL این صرافی به شدت افزایش یافته 
است! TVL همان سرمایه کل قفل شده است 
که معیاری بســیار مهم برای شناسایی میزان 

محبوبیت یک پروژه است!
درحــال حاضــر و بنابــر اعــالم صرافــی 
SundaeSwap DEX میزان کل ســرمایه 
قفل شــده یا همان TVL در اکوسیســتم این 
صرافی به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر رسیده است 
که این مســئله می تواند کاربران بیشتری را به 

اکوسیستم کاردانو جذب کند.
صرافی غیرمتمرکز SundaeSwap در اوایل 
ماه ژانویه امسال راه اندازی شــده و در همین 
مدت کم با استقبال و رشد زیادی مواجه شده 
است! جالب است که این صرافی، اولین صرافی 

غیرمتمرکز راه اندازی شــده بر بســتر شبکه 
کاردانو است!

همچنین توکن بومی ایــن صرافی نیز در حال 
لیست شدن در دیگر صرافی های معتبر است 
که این مســئله می تواند باعث رشــد بیشــتر 
پروژه شود. بنابر گزارشات منتشر شده، حجم 
تراکنش های شبکه کاردانو در روز ۱۳ فوریه به 
حد انفجار رسید! بیشتر این افزایش تراکنش ها 
به دلیل محبوبیت این صرافی غیرمتمرکز بوده 
است. همچنین عالوه بر این که حجم تراکنش 
شــبکه کاردانو از شــبکه بیت کوین و اتریوم 
پیشی گرفته است، کاربران شبکه کاردانو هزنیه 
کمتری نیز بابــت تراکنش های خود پرداخت 
می کنند .                                               منبع: رمزارزنیوز

علت انفجار تراکنش در شبکه کاردانو چیست؟

TVL افزایش حجم
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بانــک آمریکایــی جی پی 
مورگان پیش بینی کرد تولید 
پایینتر از سطح هدف گذاری 
اوپک پــاس و ظرفیت مازاد 
تولید انــدک، می تواند باعث 
صعود قیمتها بــه ۱۲۵ دالر 
در هر بشکه تا سه ماهه دوم 

امسال شود.
به گزارش ایِبنا، این بانک در 
یادداشتی به تاریخ ۱۱ فوریه 
نوشت: کمبود عرضه تا پایان 
سال ۲۰۲۲ رشد می کند زیرا 
بعید اســت اوپــک پاس از 
افزایش ســهمیه تولید هدف 
گذاری شده منحرف شود که 
باعث افزوده شدن نرخ ریسک 
بیش از ۳۰ دالر در هر بشکه 

به قیمت نفت می شود.

تولیدکننــدگان اوپک پاس 
مردد تراز همیشه

تولیدکننــدگان اوپک پاس 
به توافق تســهیل تدریجی 
محدودیــت عرضــه پایبند 
مانده و ماه جــاری با افزایش 
تولید ماهانه بــه میزان ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز موافقت 
کردند امــا مکــرراً از تحقق 
افزایش تولیــد هدف گذاری 
شــده بازمانده است. چندین 
عضو اوپک پاس بــه دلیل 
سرمایه گذاری اندک در تولید 
جدید طی سالهای گذشته، 
موفق نشــده اند تولیدشان را 
افزایش دهنــد. آژانس بین 
المللی انرژی در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود اعام کرد 
اختاف بین تولیــد و هدف 
اوپک پاس در ژانویه به ۹۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش پیدا 

کرده است.
طبــق گــزارش جــی پی 
مورگان، این عملکرد ضعیف 
در مقطــع حساســی روی 
می دهد و از نظــر ما، ضعف 
سایر تولیدکنندگان جهانی 
و ســرمایه گذاری اندک در 
داخــل اوپک پاس و رشــد 
تقاضا برای نفــت در دوران 
پســاکرونا دســت به دست 
هم داده و یــک بحران انرژی 
ایجاد می کند. بعاوه واکنش 
خامــوش تولیدکننــدگان 
غیراوپک بــه قیمتهای باالتر 
می تواننــد ۱۰ دالر در هــر 
بشکه به نرخ نفت خام اضافه 

کند.

حمله قریب الوقوع روس ها و 
صعود نفت

بر اســاس گــزارش رویترز، 
قیمت های نفــت تحت تأثیر 
نگرانی از حمله نظامی قریب 
الوقوع روسیه به اوکراین، به 
باالترین حد در بیش از هفت 
سال گذشــته صعود کردند. 
بهای معامات نفت برنت که 
تا مرز ۹۶ دالر و ۱۶ ســنت 
صعود کرده بــود، آخرین بار 
با ۵۵ سنت افزایش، ۹۴ دالر 
و ۹۹ سنت در هر بشکه بود. 
بهای معامات وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریــکا با ۸۵ 
ســنت افزایش، به ۹۳ دالر و 
۹۵ سنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا اواسط 
معامات تا مرز ۹۴ دالر و ۹۴ 

سنت پیش رفته بود.

افکار مزاحم یا ناخواسته چیست و چگونه از ّشر آن خالص شویم؟

ذهن نوعی انرژی است با قابلیت تأثیر برانرژی های پیرامون

با کاشت ۵۰ هزار اصله نهال زربید در محوطه تصفیه خانه فاضاب شهر ورزنه، تعداد نهال های غرس شده در این تصفیه خانه 
به 7۲ هزار اصله رسید. مدیر امور آبفای منطقه ورزنه گفت: پس از انجام عملیات تسطیح محوطه تصفیه خانه فاضاب ورزنه 
با استفاده از ماشین آالت کشاورزی، در حدود ۴ هکتار دیگر از اراضی بایر این تصفیه خانه، زیر کشت درختان غیر مثمر رفت.
 مهدی قاسمی افزود: سال گذشته نیز ۲۲ هزار اصله نهال زربید در ۲ هکتار از محوطه تصفیه خانه فاضاب ورزنه غرس شده بود.

وی هدف از ایجاد فضای سبز در محیط تصفیه خانه را کاهش انتشار بوی نامطبوع فاضاب دانست و گفت: نهال زربید پس از 
دو سال به ثمر نشسته و قابل استفاده در صنایع چوب است.

 قاسمی پیش بینی کرد ســال آینده بتوان درآمدی معادل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از فروش چوب حاصل از درختان 
زربید کاشته شده در این تصفیه خانه به دست آورد. وی با بیان این که کیفیت پساب تصفیه خانه فاضاب شهر ورزنه مطابق با 
استانداردهای تعریف شده است اعام کرد: حجم پساب خروجی از این تصفیه خانه بین ۳۰ تا ۳۵ لیتر در ثانیه است که با هدف 

مقابله با بیابان زایی برای آبیاری درختان غیر مثمر مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر امور آبفای منطقه ورزنه خبر داد:

کاشت 72 هزاراصله نهال غیرمثمردر تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه

انرژی
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پیش بینی نفت خام؛
نفت ۱۲۵ دالری در 

راه است
افکار ناخواسته یا مزاحم اگر بمانند به وسواس تبدیل می شوند و زندگی ما را تباه می کنند. هر فکری دارای انرژی است، پس اگر دچار اضطراب، دلشوره و از خودبیزاری می شوید، بهتر است اول محتوای افکارتان را چک کنید.

اگر از شما بخواهند چند روز تصور کنید که در سرتان تومور مغزی غیرقابل عالجی در حال رشد است، آیا این کار را انجام می دهید؟ بسیاری از ما در انجام چنین کاری تردید داریم. چرا؟ زیرا در اعماق وجود، معتقدیم تصور، ذهن یا طرز تفکر ما 
می تواند بر بدن ما تأثیر بگذارد. و اگر تردید کنید، حق با شما خواهد بود. تحقیقات مغز مدرن و همچنین فیزیک کوانتومی کشف کرده اند که ذهن نوعی انرژی است که می تواند بر تمام انرژی اطراف خود تأثیر بگذارد.

برای مثال، بسته به اینکه فیزیکدان کوانتوم، چگونه به انرژی »نگاه می کند«، انرژی می تواند به صورت موج یا ذره ظاهر شود. جای تعجب نیست که نظریه کوانتومی اغلب به عنوان )جادوی عمیق( نامیده می شود. با این حال، نکته این است: وقتی 
نگاه خود را به چیزها تغییر می دهید، چیزهایی که به آنها نگاه می کنید، تغییر می کنند.

افکار مزاحم یا بُنُجل 
Junk thoughts

تفکر نادرست یا ناخواسته چیست؟ تفکر نادرست یا چیزی 
که آن را فکر بنُجل یا آشــغال )Junk thoughts( می نامند، 

باعث رنج بیهوده می شــود و ما را از زندگی خوب باز می دارد. 
تخمین زده می شود که یک فرد در حدود ۴۰۰۰۰ فکر در روز 
دارد. فکر می کنید از این تعداد چند تای آن فکر هرز و بیهوده 

است؟
من مطمئن نیستم، اما افکار ناخواسته به اشکال مختلف ظاهر 
می شوند. می تواند به صورت خود پسندی یا خودبیزاری بروز 
کند. می توانند افکار انتقام و تافی باشند؛ یا افکار جنایت بار یا 

شهوانی که خود فرد از اندیشیدن به آن می هراسد.
این افکار می تواند در مورد صدمه زدن به خود یا دیگران باشد، یا 
افکار جنسی ممنوعه یا تفکرات کفرآمیز و در تضاد با اعتقادات 
فرد، یا احســاس گناه از کوتاهی در اعمــال دینی. به هر حال 
این افکار در هر صورت هیچ مابــه ازای بیرونی ندارند اما ذهن 
ما چنان آنها را جلوه می دهد کــه در نظرمان معقول و منطقی 

می آیند.
 این افکار که پشت عنوان »تفکر عینی« پنهان می شوند برای 
پوشاندن اضطراب ها، تردیدها و ترس های ما طراحی شده است. 

این افکار در نظر ما به مثابه جسارت، لجاجت و خشم است.
افکاری که مانع ما می شوند و ما را عقب می رانند، بسیار معصوم 
به نظر می رسند! دلیل اینکه آنها اینقدر بی گناه به نظر می رسند 
این است که ما خودمان آنها را به این شکل ساخته ایم تا متوجه 

نشویم که واقعاً چه خبر است.
من نه…، من نمیتونم…، من نیستم… افکار بنجل، به )عادات 
ذهنی( تبدیل می شوند. افکار نادرســت، از دوران کودکی ما 
نشأت می گیرند، آن ها رشد می کنند و از طریق سیستم عصبی 
ما، که توسط روابط، تجربیات، پیروزی ها و ناامیدی ها، ترس ها 
و امیال شکل می گیرند، در طول زندگی مان گسترش می یابند 

و به الگوهای ذهنی ما بدل می شوند.
آن ها اکنون جریان اصلی الگوهای ذهنی ما هستند، و چالش 

این ما است که یک شاخه از این جریان اصلی را قطع کنیم.

واقعاً می تواند به همین سادگی باشــد. کاری که در این مواقع انجام می دهید، برنامه ریزی 
مجدد تفکر خود با احتماالت جدید است.

همانطور که جوزف چیلتون پیرس نوشت: )ما در شــبکه ای از ایده ها زندگی می کنیم، در 
تار و پود بافتی که خودمان ساخته ایم.( سعی کنید این را به عنوان یک فرصت جدید برای 

ساختن و خلق کردن ببینید.
انرژی افکار درونی ما- چه مثبت و درست و چه منفی و نادرست و بنجل، بر زندگی بیرونی 
که می بینیم و به آن دست می یابیم، تأثیر می گذارد؛ شــما می توانید آن را نیت، تجسم یا 

قانون جذب بنامید.
همه اینها به استفاده فعاالنه از تخیل شما برای مبارزه با مواد زائد و ساختن نوعی از زندگی 

که واقعاً آرزو دارید، اضافه می شود. پس از افکار بنجل پرهیز کنید.

برای این کار، می توانید از روش سه مرحله ای زیر برای برنامه ریزی مجدد تفکر و حذف افکار 
ناخواسته استفاده کنید.

اول: افکاری را که به شما کمک نمی کنند شناسایی کنید. این بدان معنی است که از ترفندهای 
زبانی خود آگاه شوید و درک کنید که خودگفتاری شما واقعاً نشان دهنده چیست. گاهی 

اوقات استفاده از مشاوره شخصی یا حرفه ای به این کار کمک می کند.

دوم: افکار خودتخریبی تان را مورد مناقشــه و بحث قرار دهید. اظهارات خود ما،    
اغلب طفره رفتن، بازی، بهانه و مانور تدافعی اســت و دیدن آنها به همان شــکلی که 
هستند به تمرین و شجاعت نیاز دارد. شــما بی صدا یا با صدای بلند می گویید نه، من این 

فکر رو نمی پذیرم!

سوم: جایگزین کردن فکر جدید و مفید. این افکار می تواند به شکل تأیید باشد. جمات تاکیدی می توانند به 
عنوان جایگزینی برای صحبت های ناخواسته منفی مورد نظر ما عمل کنند.

 سه مرحله برای برنامه ریزی مجدد تفکر و حذف
افکار ناخواسته

قصد ما، بر رفتار ما تأثیر می گذارد

اخبار اصفهان: نمایشگاه بین المللی اصفهان 
در روزهای بیست و هشــتم بهمن تا یکم 
اسفند ۱۴۰۰ میزبان پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، 

دندانپزشکی و شیمیایی خواهد بود.
این نمایشــگاه که با رویکــرد و محوریت 
پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا برگزار 
می شــود، شــرایطی را فراهم می آورد که 
۱۲۵ شرکت از استان های مختلف کشور، 
توانمندی هــا، محصــوالت، خدمــات و 

پتانسیل های خود را به نمایش بگذارند.
این نمایشــگاه که با رویکرد کامًا 

می شــود،  برپــا  تخصصــی 
شــرکت های فعــال در حوزه 
تجهیزات آزمایشگاهی )مواد 
شیمیایی آزمایشگاهی، وسایل 
و دســتگاه ها، کابینــت ویژه 
برای آزمایشگاه ها، شیشه های 

آزمایشگاهی(، وسایل و تجهیزات 
پزشکی و دندانپزشکی )دستگاه ها و 

لوازم دندانپزشکی، وسایل بیمارستانی، 
تجهیزات توانبخشی، مهندسی تجهیزات 
پزشکی، گازهای طبی، محصوالت اپتیکی 
و...(، محصــوالت مقابله با بیمــاری کرونا 
)تولیدکنندگان الکل و مواد ضدعفونی کننده، 
تولیدکنندگان انواع ماسک، دستکش، گان 
و...( و تجهیزات اورژانس، آمبوالنس و امداد 
و نجات را گرد هم جمع کرده تا جدیدترین 
محصوالت خود را در معرض بازدید عمومی 

قرار دهند.
شــرکت هایی از اســتان های اصفهــان، 
تهران، زنجان، آذربایجان شــرقی، اردبیل، 

گلســتان و البرز در پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، 
دندانپزشکی و شیمیایی اصفهان که بالغ بر 
۱۲ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی وسعت 

دارد حضور یافته اند.
حضور برندهای برتر از شش استان کشور، 
حضور پاویون شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و حضور پاویون فن بازار به عنوان 

یکی از زیرمجموعه های شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان در نمایشگاه، از 
جمله ویژگی های بارز نمایشگاه امسال به 

شمار می رود.
از جمله برندهــای مطرحی کــه در این 
نمایشــگاه حضــور یافته اند می تــوان به 
تجهیزات اوحد، تریتا صنعت بارمان، ساینا 
تجهیزات سامت دی، صا ایران، پویندگان 
راه ســامت، بهیار صنعت سپاهان، سینا 

حمد آریا، ایفا فراز آوینا، بهتا دارو آفرینش و 
مهندسی فرا تجهیز سپنتا اشاره کرد.

در کنار این برندها، نمایندگان شرکت های 
خارجی نیز در نمایشگاه تخصصی تجهیزات 
پزشــکی، آزمایشــگاهی، دندانپزشکی و 
شــیمیایی اصفهان حضور یافته اند که از 
آن جمله می توان از سپهر تابان طب )وارد 
کننده محصــوالت دندانپزشــکی(، آریا 
ســامت آیریک )واردکننــده تجهیزات 
مصرفی پزشکی(، پارنا شیمی )واردکننده 
مواد شیمیایی و آزمایشگاهی(، شاهکار 
درمان جهــان )واردات تجهیزات 
پزشکی(، کامیاب نارون )واردات 
تجهیزات پزشــکی(، فرصان 
طب آریــا )واردات تجهیزات 

دندانپزشکی( نام برد.
در کنار این نمایشگاه برنامه های 
جانبی متعددی نیز برپا می شود 
کــه از آن جملــه می تــوان به 
برگزاری همایش فن بازار منطقه ای 
اصفهان و دانشگاه آزاد واحد اصفهان، 
همایش ابزارهای نوین صنعت و بررســی 
آخرین پژوهش های انجام شده در صنعت 
تجهیزات پزشــکی و همایش معرفی زخم 

و روش های نوین وکیوم تراپی اشاره کرد.
عاقمندان به بازدید از پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، 
دندانپزشکی و شیمیایی می توانند از ساعت 
۱۰ تا ۱۸ روزهای ۲۸ بهمن تا یکم اسفندماه 
به نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع در 
کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند.

اصفهان میزبان پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و شیمیایی است؛

ضیافتی از دستاوردهای پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان خبر داد: حضور ۶۳ مهارت آموخته 
از آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد رشته 
ماساژ استان اصفهان در سومین همایش 

ملی ماساژ با شعار اشتغال و توسعه پایدار...
آرش اخوان طبســی مدیر کل اســتان 
در تکمیل این خبر گفــت: تیم منتخب 
ماساژ استان اصفهان شــامل ۶۳ مهارت 
آموخته استان اصفهان از آموزشگاههای 
فنی و حرفه ای آزاد ماساژ مهرآئین نوین به 
مدیریت رسول مهرآیین به عنوان سرگروه 
معین، آرامش ایرانیان به مدیریت رسول 
تشیعی، ارمغان آرامش ایرانیان به مدیریت 
فاطمه گرامی، پرستش به مدیریت علیرضا 
کاظمیان، رهایــش به مدیریــت ایمانه 
پورمعزی و نیلوفر آبی شــاهین شــهر به 
مدیریت خانم حیدری، در سومین همایش 

ملی ماساژ با شعار اشتغال و توسعه پایدار و 
دومین همایش مقاله نویسی علمی ماساژ 
با رویکرد سامت روانی و جسمانی در این 

حوزه حضور فعال دارند.
اخوان گفت: طرح مشــوق و استعدادیابی 
برای رسیدن به هدف اصلی تربیت نیروی 
ماهر در هــر صنعت و صنفــی، برگزاری 
مسابقات مهارتی می باشد که موجب رونق 
بخشــی اقتصادی و رضایتمندی افراد از 

تولید محصوالت می گردد.
رسول مهرآئین مؤسس و مدیر آموزشگاه 
فنی و حرفه ای آزاد مهرآئین نوین و سرگروه 
معین منخبین اســتان اصفهــان در این 
همایش، طی برگزاری یک جلسه توجیهی 
بیان داشت: ســومین همایش ملی ماساژ 
با شعار اشتغال و توســعه پایدار و دومین 
همایش علمی ماســاژ با رویکرد سامت 

روانی و جسمانی، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ 
با حضور ۶۰۰ نفر از منتخبین سراسر کشور 
در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران سالن 
رازی برگــزار می گردد و به نفــرات اول تا 
بیســتم جوایز ارزنده و به کلیه حاضرین 

تندیس این همایش اهداء می گردد.
وی افزود: این مســابقات مقدمه ای برای 
مسابقات بین المللی کشورهای اسامی 
است که در این راستا ۶۳ منتخب از استان 
اصفهان در این همایش حضور فعال دارند. 
گفتنی است در این جلسه از لوگوی شال 
آبی فیروزه ای و ماســک زرد ویژه حضور 
منتخبین در همایش ملی ماساژ رونمایی 
شد و نکات آموزشی توســط دکتر بهنام 
قاسمی تدوین گر اســتانداردهای ماساژ 
فنی و حرفه ای برای حاضرین در این جلسه 

بیان گردید.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان خبر داد:

حضور 63 مهارت 
 آموخته 

از آموزشگاههای فنی 
و حرفه ای آزاد رشته 

ماساژ
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