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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
 تابه حــال شــده احســاس کنیــد نقابــی به صــورت 
ــیوه ای  ــه ش ــد ب ــد بای ــاس می کنی ــاید احس ــد؟ ش داری
خــاص در حضــور رئیــس خــود عمــل کنیــد یــا چیزهای 
خاصــی بــه همکارانتــان بگویید تــا مقبــول واقع شــوید.
اکثــر افــراد به جــای آنکــه خودشــان باشــند دائماً نقشــی 
ــا  ــا دیگــران هماهنــگ باشــند ی ــا ب ــازی می کننــد ت را ب
ــه شــیوه ای  ــد. به جــای اینکــه ب ــر آن هــا تأثیــر بگذارن ب
واقعــی عمــل کننــد، بــه دیگــران چیــزی می گوینــد که 
دوســت دارنــد بشــنوند و برخــاف ماهیــت واقعــی خود 

ــد.  ــل می کنن عم

• اصالت داشتن چیست؟
بــه نظــر می رســد بــه تعــداد روان شناســان و فیلســوفان 
و عالمــان و محققــان، تعاریــف متفاوتــی از اصالــت 
وجــود دارد. بااین حــال، تعریــف متــداول ایــن اســت کــه 
اصالــت داشــتن بــه معنــی زندگــی مطابــق بــا ارزش هــا 
ــداف  ــا و اه ــا ارزش ه ــق ب ــه مطاب ــود و ن ــداف خ و اه

ــت.  ــران اس دیگ

• مطابق با ارزش هایتان زندگی کنید
بااصالــت زندگی کــردن یعنــی اینکــه مطابــق بــا 
ارزش هــا و باورهایــی زندگــی کنیــد کــه بیشــتر از همــه 
بــرای شــما عزیــز بــوده و منشــأ اهــداف شــخصی شــما 
هســتند. قــدم اول شــما شناســایی ارزش هــای اصلــی و 
ســپس تعهــد بــه زندگــی و کار مطابــق بــا آن هــا اســت. 
ــه ای را  ــداف حرف ــخصی و اه ــداف ش ــد اه ــپس بای س
مشــخص کنیــد کــه بــا ایــن ارزش هــا مطابقــت دارنــد.

ادامه در صفحه 8...
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چگونه انسانی اصیل باشیم؟

6هزار راه نرفته 
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یک فعال اقتصادی:

کشور تولیدکننده جامعه را از 
مصرف گرایی دور می کند

کارآفرینان تازه کار بخوانند؛

10 دلیل ورشکستگی
کسب وکارهای کوچک
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مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان مطرح کرد؛

باز و بسته شدن زاینده رود و برهم خوردن 
تعادل هیدرولیکی پل های تاریخی

شهردار اصفهان خواستار شد:

اعالم خطای کارکنان توسط شهروندان 
از طریق سامانه سوت زنی

تجارت چین تحت  تأثیر همه گیری کرونا به کدام سو؟

کاهش صادرات و حرکت
در مسیر تزلزل 

چهره روز

رییس عقیدتی، سیاسی نیروی زمینی ارتش:

دشمن بدنبال
از بین بردن راه امام است

همین صفحه

Memory Loss and Your Cholesterol
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مسؤول بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان خبرداد:

اختصاص وام قرض الحسنه به طرح های دانش بنیان در اصفهان

اختتامیه اولین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان در نصف جهان:

فرهنگ اصفهان یک جشنواره موفق دیگر را ثبت کرد
2

گزارش

دشمن بدنبال از بین بردن راه امام است
رییس عقیدتی، سیاسی نیروی زمینی ارتش:

رییس عقیدتی، سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسامی ایران گفت: دشمن بدنبال از بین بردن راه امام 
است بنابراین باید در راه تبیین اندیشه ایشان و مسیر رهبر 

معظم انقاب، اهتمام ورزید.
حجت االسام شعبانعلی مصالحی نسب، در پنجمین 
گردهمایی”جهاد تبیین” ویژه فرماندهان و مسووالن 
یگان های عمده ارشد نظامی نیروی زمینی ارتش در 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری، با اشاره به 
ضرورت جهاد تبیبن افزود: تحریف حقایق و وارونه نشان 
دادن آن توسط دشمن، تاش دشمن برای برتری در جنگ 
روایت ها، حفظ زنجیره تواصی، حفظ آرمان ها، عملیاتی 
شدن ارزش ها، حفظ حضور مردم در صحنه، ُمطالبه گری، 
مقابله با فتنه ها و جلوگیری از انحراف جوانان از مهمترین 

علل ضرورت جهاد تبیین است.
وی با اشاره به سیره اهل بیت )ع( در جهاد تبیین اظهار 
داشت: مهم ترین وظیفه انبیا و اولیا جهاد تبیین بوده است و 
باید بدانیم اگر درست روایت نکنیم، دشمن با دروغ، حقایق 

را تحریف خواهد کرد.
رییس عقیدتی، سیاسی نیروی زمینی ارتش گفت: تاریخ 
انقاب نشان می دهد هر کجا به رهنمودهای رهبر معظم 
انقاب عمل کردیم، موفق بوده ایم که نمونه آن طرح های 

سی گانه لبیک است که در ارتش در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: باور به پیروزی حق، پیاده شدن 
ارزش هایی همچون شهادت طلبی، تاش برای تحقق 
آرمان هایی چون زمینه سازی ظهور و ایجاد تمدن نوین 
اسامی، رفع دغدغه های نظام اسامی در حوزه های 
مختلف از جمله اقتصاد و معیشت، تبیین نیازها، تحلیل ها 
درست و نگاه به پدیده ها، بیان اولویت ها و تبیین قلبی و 

دغدغه مندانه، هشت راهبرد جهاد تبیین است.

حجت االسام مصالحی نسب با بیان ضرورت تبیین معارف 
دینی مثل عفاف و حجاب و مهدویت اظهار کرد: دشمن 
بدنبال ترسیم نبرد خیر و شر طبق دیدگاه های استکباری 
و شیطانی خود است بر همین اساس از طریق فیلم و سایر 
محصوالت رسانه ای، کشورهایی همچون روسیه، چین و 

ایران را در جبهه شّر به تصویر می کشد.
وی اضافه کرد: در همین راستا دشمن با بهره گیری از 
نظرات افرادی همچون هانتینگتون و فوکویاما بدنبال 
نظریه پردازی ایدئولوژیک برای اقدامات جنگ طلبانه خود 

و ترسیم چهره ِخیرخواهانه از این اقدامات است.
رییس عقیدتی، سیاسی نیروی زمینی ارتش با اشاره به در 
پیش بودن ایام رحلت امام خمینی )ره( تصریح کرد: اصول 
و دستاوردهای انقاب مانند اندیشه مقاومت، شخصیت و 
راه امام راحل باید تبیین شود زیرا دشمن بدنبال آن است که 

تفکر امام را از بین برد.
وی انقابی گری را از راهبردهای نظام اسامی برشمرد و 
ادامه داد: تبیین انقابی گری دغدغه مندانه، مسأله مذاکره با 
آمریکا، ضرورت افزایش جمعیت و تکثیر نسل، خطر نفوذ، 
مباحث تاریخی مثل تبیین مشروطه، تاریخ حکومت علوی 
ُمبتنی بر نهج الباغه، از دیگر موضوعاتی است که می تواند 

در جهاد تبیین به آن پرداخته شود.
حجت االسام مصالحی نسب، اقدام بهنگام، مداومت و 
استمرار، بهره مندی از بستر فضای مجازی، بهره گیری از 
هنر، احساسات، پاسخ به گره های ذهنی مخاطب، گفتمان 
سازی و جریان سازی و نوآوری در بیان همراه تبلیغ با عمل 

را از الزامات جهاد تبیین برشمرد.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی های فرهنگی و مذهبی باید 

موجب رفع ُشبهات شود.
رییس عقیدتی، سیاسی نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: 

مسووالن فرهنگی باید در بخش های مختلف مراکز 
نظامی حضور یابند و منتظر مراجعه نباشد بلکه باید در قالب 
تبلیغات چهره به چهره، حلقه های محبت و معرفت، استفاده 
از ظرفیت مجازی، استفاده از فیلم و کلیپ و سایر ظرفیت ها، 
جهاد تبیین را عملی کنند. وی تاکید کرد: همانگونه که 
دشمن برای تحقق اهداف خود برنامه ریزی می کند الزم 
است ما هم برنامه ریزی کنیم و از همان روش هایی که 
برای گمراه کردن بهره می جویند، برای هدایت بهره جست. 
حجت االسام مصالحی نسب یادآور شد: تزریق روحیه امید 
از طریق بیان پیشرفت ها و اعترافات دشمن به موفقیت های 
نظام اسامی و همچنین نهادینه کردن فرهنگ تشکر 
و قدردانی می تواند نقش مهمی در امیدآفرینی و نشاط 
اجتماعی داشته باشد. پنجمین گردهمایی جهاد تبیین 
ویژه فرماندهان و مسووالن یگان های عمده ارشد 
نظامی نیروی زمینی ارتش در استان های اصفهان، یزد 
و چهارمحال بختیاری روز یکشنبه در سالن همایش های 

کوثر ارتش منطقه اصفهان برگزار شد.
رهبر معظم انقاب اسـامی در سـالروز بیعـت تاریخی 
همافـران نیـروی هوایـی بـا امـام خمینـی )ره( در ۱۹ 
بهمـن ۱۳۵۷، در دیـدار جمعـی از فرماندهـان نیـروی 
هوایـی و پدافنـد هوایـی ارتـش، آن بیعت شگفتی سـاز 
را یـک نقطه عطـف خواندنـد و بـا تأکید براینکـه عامل 
مانـدگاری، اسـتمرار و اثرگـذاری آن حرکـت بـزرگ و 
تاریخسـاز یک کار رسـانه ای و روایت صحیـح آن ماجرا 
بر اسـاس یک قاب هنرمندانه بوده اسـت، گفتنـد: امروز 
نیـز مقابله بـا تهاجم دشـمن بـرای تحریـف واقعیت ها، 
دسـتاوردها، پیشـرفت ها و اقدامـات حماسـه آمیز نظـام 
اسـامی نیازمند یک حرکت دفاعـی و تهاجم ترکیبی با 
محوریت فریضـه فوری و قطعـی “جهاد تبیین” اسـت.

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir
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 آگهى مناقصه دهیارى روستاى هاردنگ اجراى سنگچین خشکه رود

سیدمحمود موسوى-  دهیار روستاى هاردنگ

دهیارى روستاى هاردنگ به استناد به مصوبه روستا در نظر دارد اجراى عملیات سنگچین خشکه رود روستاى فوق 
را از طریق مناقصه وفق فهرست بهاى ابنیه 1401 با اعمال ضریب باالسرى بر اساس ضریب پیشنهادى به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن 
واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105897800006 بانک ملى باغبهادران به نام دهیارى روستاى هاردنگ 

اسناد مناقصه در ساعات ادارى از تاریخ 1401/2/18 تا 1401/2/25 به مدعوین در مناقصه تحویل مى گردد. 
* ضمنا آخرین مهلت تسلیم مدارك روز یکشنبه 1401/2/25 ساعت 14 مى باشد. 

شناسه: 1314143

 آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم - نوبت اول)
شهردارى گلشن در نظر دارد واگذارى انجام بخشى از وظایف قابل واگذارى شهردارى شهر گلشن را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 

شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
1- موضوع: واگذارى انجام بخشى از وظایف قابل واگذارى شهردارى

2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مناقصه مذکور و کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت برگه مناقصه به واحد مالى شهردارى مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/3/1 پیشنهاد خود را در پاکت الك و مهر (با قید 
نام پیمانکار و آدرس کامل و امضاء پشت پاکت) به دبیرخانه محرمانه شهردارى گلشن واقع در شهر گلشن خیابان شهید سلطانى تحویل نمایند. 

زمان بازگشایى پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 031-53753525-26

حامد امیرى- شهردار گلشن شناسه: 1313703

شماره: 18/1
تاریخ:1401/2/18

 آگهى مناقصه تکمیل ساختمان ادارى (طبقه اول) 
شهردارى شاپورآباد (نوبت اول)

شهردارى شاپورآباد به استناد مصوبه شماره 414 مورخ 1401/1/27 شوراى محترم اسالمى شهر شاپورآباد قصد دارد 
از طریق آگهى مناقصه عمومى به شــرح زیر نسبت به تکمیل ساختمان ادارى شــهردارى در طبقه اول تا سقف مبلغ 
25/000/000/000 بیست و پنج میلیارد ریال اقدام نماید. بنابراین از شرکت هاى صالحیت دار تقاضا مى شود جهت بازدید 
از محل و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1401/3/8 به شهردارى شاپورآباد یا سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه 
و سپس نسبت به ارائه قیمت بر مبناى آیتم هاى اعالم شده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در مناقصه 

شهردارى شرکت نمایند.
فرید شریعت زاده - شهردار شاپورآباد شناسه: 1313763

چاپ اول
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دوشنبه 19 اردیبهشت 1401  | شمـاره 1048

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: تاکنون ۳۸۰ خانه 
هالل با هدف گسترش و آموزش فرهنگ امداد و نجات در این استان 
احداث شده است. علی محمد هاشمی در نشست خبری در محل سالن 
اجتماعات این نهاد افزود: آماده سازی جامعه برای رفتار مناسب در 
زمان بروز مخاطرات، کاهش آسیب های ناشی از بالیای طبیعی و غیر 
طبیعی از جمله دیگر اهدافی است که در خانه های هالل دنبال می شود.

وی اضافه کرد: توسعه این مراکز در سال ۱۴۰۱ همچنان در دستور قرار 
دارد تا بتوانیم جامعه ای ایمن تر داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان خاطرنشان کرد: اقدامات 
ترویجی، کارهای داوطلبانه و همچنین گسترش سالمت اجتماعی 
از جمله کارهایی است که افزایش یافت و ارزش اقتصادی خدمات 

داوطلبانه در این استان بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بود.
هاشمی تصریح کرد: همزمان با شیوع ویروس کرونا تاکنون 
فعالیت های متعددی داشتیم که راه اندازی نقاهتگاه و ارائه خدمات 

پیشگیرانه و آموزشی از جمله آنها بوده است.
وی با اشاره به تحریم ها و مشکالتی که در تأمین واکسن کرونا رخ داد 

افزود: تأمین واکسن از سوی هالل احمر و توزیع در مراکز بهداشتی 
درمانی سراسر کشور از جمله دیگر اقدامات ۲ سال اخیر محسوب 

می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد جامعه 
تاب آور کاهش خطرات و همچنین برخورد مؤثر با مخاطرات از جمله 
رویکردها به شمار می رود، خاطرنشان کرد: سازماندهی فرماندهی 
امداد استان و همچنین به روز شدن تیم های عملیاتی در مدت اخیر 

انجام گرفت.

تاکنون ۳۸۰ خانه 
هالل در استان اصفهان 

احداث شده است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان:

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران گفت: آثار میرداماد هنوز شناخته نشده و حتی 
کتاب های وی توسط دیگران کامل خوانده نشده است هر چند بخشی به مشکل 

نویسی خود میرداماد بر می گردد.
غالمحسین ابراهیمی دینانی در »همایش بین المللی میرداماد و مکتب فلسفی 
اصفهان« که در اصفهان برگزار شد، افزود: کتاب های این فیلسوف در دسترس 

است و مطالب بسیار مهمی را بیان کرده که نیاز به کمی حوصله خواننده دارد.
استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران ضمن تشریح تفکر میرداماد در خصوص ماهیت 
فلســفی تصریح کرد: میرداماد تحلیل های زیادی برای علم  »ماهیت«، علم 
حدوث و علم» حرکت« دارد که در علم ماهیت آن انسان از ابهامات به ماهیت پی 
می برد. وی ادامه داد: اهل فلسفه باید کتاب های میرداماد را کامل بخوانند و هر 
چند که میرداماد باور به خویشتن را بسیار قبول داشته و خود را در رده ابو علی سینا 
می دانست. ابراهیمی دینانی در پایان گفت: دانشگاه فسلفه و اندیشمندان فلسفه 

توصیه می کنم آثار میرداماد توجه بیشتری داشته باشند.
در ادامه این نشست، مهدی امام جمعه استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه فلسفه به دو بخش قبل و بعد میرداماد تقسیم می شود، 
اظهارداشت: فلسفه برای پویایی و تکان دادن است و با سکون هیچ سر سازگاری 
ندارد و همواره در تالش است که وضعیت را درواقع به سمت مطلوب پیش ببرد 
تا به تعالی برسد. وی افزود: فلسفه نظام اندیشه و عمل است برای تعالی و تکامل، 
برای همین مالصدرا فلسفه را نوعی سفر می داند تا انسان را یک گام به جلو ببرد 
و یا فلسفه را کارکرد برق دادن و جال دادن عنوان کرده است. استاد گروه فلسفه 
و کالم اسالمی دانشــگاه اصفهان تصریح کرد: اگر تاریخ اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی زمان میرداماد را بررسی کنیم متوجه شکل گیری یک سطحی نگری و 

ظاهر گرایی دینی هستیم که میرداماد آن را رصد و متوجه شده است.
وی ادامه داد: در واقع یکی از مهمترین مسائل متوجه شدن میرداماد از این مساله 
در طلیعه شکل گیری علوم عقلی است و میرداماد نسبت به عقل بسیار متعصب 

بوده و کوچکترین توهین به بی عقلی را تحمل نمی کرد.
امام جمعه گفت: یکــی از آثار میرداماد به شناســایی جهالت ها و جهالت های 
سیستماتیک شده اختصاص داده است و در واقع در آن کتاب جاهلیت شکل گرفته 

بر بت های جاهلی را مورد بررسی قرار داده است.
حجت االسالم مجید هادی زاده استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به بررسی 
وضعیت دوران میرداماد پرداخت و افزود: در زمان میردامادگسست های زیادی 
وجود دارد و یکی از آنها گسست و غفلت شارهان زنده تاریخی، مدافعان و منتقدان 
است که در میرداماد بین دو جریان شــارهان ومدافعان و نیز منتقدان بوده که 

شارهان یک نگاه بسته ای داشته اند.
وی افزود: یکی از این جریان ها با وجود همه کاستی ها جریان توازی جغرافیایی و 
به شارحان، مدافعان و منتقدان میرداماد در شبه قاره هند بر می گردد که در اواسط 
قرن هفتم تا اواخر قرن ۱۲ هندوستان بزرگترین طرف دادو ستد فرهنگی باایران 
بوده و عالوه بر زبان، ادبیات، طب، عرفان، آیین رزم و بزم، اقتصاد، آداب حکومت 

داری هم بوده است.

خبر اول

استاددانشگاه تهران:

آثار فلسفی میرداماد هنوز 
ناشناخته است

مریم یادگاری: درهفته فرهنگی اصفهان 
اتفاقی دیگررقم خورد، اتفاقی که پای 
کودکان در میان بود و بچه توانستند قابی از 
یک شهر را آنگونه که می خواهند به تصویر 
بکشند و در این هفته نتایج یک جشنواره از 
نقاشی های خود را که داوری شده بود ببینند. 
مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان 
در حالی در اصفهان به کار خود پایان داد و 
اختتامیه آن برگزار شد که تعداد قابل توجهی 
اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود و در میان 
برگزیدگان نیز بیشترین برگزیدگان داخلی از 
شهر اصفهان و بیشترین برگزیدگان خارجی 
نیز از کشور ترکمنستان بودند و بچه های 

ترکمنی در این جشنواره حائز رتبه شدند.
در واقع این جشنواره اولین سال خود را در 
سطح بین المللی برگزار کرد و تمام کودکان 
چهار تا هجده سال می توانستند نقاشی های 
خود را با موضوع »شهر من؛ شهر زندگی« به 
دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در حقیقت 
برگزاری این دوره از جشنواره در راستای 
شعار “اصفهان من؛ شهر زندگی” بوده که با 
دعوت از شهرهای خواهرخوانده و کشورهای 
همسایه، این جشنواره در سطح فرامرزی 
برگزار و میزبان نقاشی کودکان از سراسر 
جهان گردید. کودکانی که فضایی شاد را در 
مراسم اختتامیه با حضور خود ایجاد کردند، و 

کتابخانه مرکزی اصفهان را با شور و نشاطی 
کودکانه تبدیل به محلی خاطره انگیز برای 
میهمانان نمودند. حضور عبداهلل سهرابی، 
دستیار وزیر امور خارجه، احمد قربان اف، 
سفیر ترکمنستان در ایران و هیئت همراه نیز 
بر شور این برنامه افزود و در کنار سایر مدیران 
شهری پایانی خوش برای این جشنواره 

رقم خورد.
• حضور کودکان از ۱۸ کشور جهان
فرهنگی  معاون  شاهمرادی  مجتبی 
شهرداری اصفهان و دبیر جشنواره در این 
مراسم با اشاره به هفته فرهنگی اصفهان و 
روز پنجم آن که به نام و یاد نقاش بزرگ، 
حاج مصور الملکی است گفت: ما اختتامیه 
را به خصوص در این روز قرار دادیم و آرزو 
می کنیم که همه بچه های شرکت کننده 
تبدیل به نقاشان بزرگی همچون استاد 
مصورالملکی شوند. وی ادامه داد: اگر شور 
و شوق بچه ها برای این برنامه نبود حتمًا 
این جشنواره برگزار نمی شد و ان شاءاهلل 
امسال هم دوره بعدی را برگزار خواهیم 
کرد. وی افزود: حدود هزار و ۵۰۰ نقاشی به 
دبیرخانه جشنواره نقاشی کودک و نوجوان 
اصفهان رسید که این آثار از ۱۸ کشور 
جهان ارسال شده است. معاون فرهنگی 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: حدود هزار و 

۵۰۰ نقاشی به دست دبیرخانه جشنواره رسید 
که این آثار از ۱۸ کشور جهان ارسال شده 
است. وی افزود: از جمله کشورهای شرکت 
کننده در جشنواره ارمنستان، آذربایجان، 
سریالنیکا، بوسنی، ترکمنستان ترکیه، 
آمریکا، کانادا، کلمبیا، نیجریه و هند بودند که 
سراسر قاره های جهان برای اصفهان دوست 
داشتنی و اصفهانی که به آن افتخار می کنیم 
آثار متنوع و زیبا فرستادند تا در جشنواره 
شرکت داده شوند. شاهمرادی خاطرنشان 
کرد: برای ارسال آثار سایتی طراحی شد 
که همه فرایند جشنواره به صورت مجازی 
از طریق همین سایت انجام شده است که 
شرکت کنندگان بعد از آماده سازی اثر خود 
آن را در سایت قرار دادند و در اختیار داوران 

جشنواره قرار گرفت.
• تناسب اثر خلق شده با سن 
کودک و نوجوان بدون دخالت مربی 

و والدین
عطیه مرکزی، عضو هیئت داوران مسابقه 
بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان 
اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: 
تناسب اثر خلق شده با سن کودک و نوجوان 
بدون دخالت مربی و والدین، میزان ارتباط 
آثار با موضوع تعیین شده، در نظر گرفتن 
تخیل و خالقیت در بیان موضوع، نوآوری، 

ترکیب بندی، زاویه دید، تکنیک، بافت و 
مهارت های اجرایی در تصویر و ارائه اثر، 
معیارهایی بود که آثار ارسالی بر اساس آنها 
مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. وی تصریح 
کرد: بیشترین آثار خارجی ارسال شده به 
دبیرخانه جشنواره، از کشور ترکمنستان و 
بیشترین اثر داخلی مربوط به اصفهان است. 
ضمن اینکه در هر رده سنی، سه اثر به عنوان 
آثار برگزیده، پنج تا شش نقاشی به عنوان آثار 
شایسته تقدیر، ۱۰۰ نقاشی برای نمایشگاه 
فیزیکی و ۲۰۰ تا ۳۰۰ اثر برای نمایشگاه 
مجازی انتخاب شدند. عضو هیئت داوران 
مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان 
اصفهان تصریح کرد البته در مجموع نزدیک 
به دو هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد 
که از این تعداد، ۸۰۰ اثر، خارجی و هزار و 
۲۰۰ اثر، داخلی است. وی با بیان اینکه 
داوری در دو مرحله انجام شد و ۵۰۰ اثر به 
مرحله دوم راه یافت، افزود: نقاشی های 
ارسالی در چهار رده سنی چهار تا شش سال، 
هفت تا ۹ سال، ۱۰ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۸ 

سال طبقه بندی و داوری شد.
• تقدیر از برگزیدگان

در ادامه این مراسم از از افراد برگزیده و 
شایسته تقدیر در رده های سنی مختلف، 
با اهدای لوح و تندیس جشنواره، تقدیر به 

عمل آمد و با حضور شهردار اصفهان، سفیر 
ترکمنستان در ایران، معاون فرهنگی شهردار 
اصفهان و دو تن از داوران جشنواره در رده 
سنی چهارتا شش سال، آثار پریسا حیدری 
از استان البرز، لیلیان عباسی از اصفهان و 
ماه گل حسینی از اصفهان به عنوان برگزیده 
و آثار جانان مطوری سبحانی از اصفهان، 
ترنم محتشم از بجنورد، نیروانا سلیمانی از 
شاهین شهر، مهرداد محنانی از بجنورد و 

هلیا عزیزی از اصفهان به عنوان شایسته 
تقدیر انتخاب شد. همچنین در گروه سنی 
هفت تا ۹ سال، آثار مائده ایمانی بشارت از 
همدان، آنیتا مسرتی از تبریز و مینا مارچسا 
از ارمنستان به عنوان برگزیده و آثار تسنیم 
رسولی از اصفهان، آرمین قلی زاده از اردبیل، 
نازنین بیاتی از همدان، سیده الناز میرحسینی 
از خراسان رضوی و اوتیس مهرچیان از 
ارمنستان به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.

اختتامیه اولین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان در نصف جهان:

فرهنگ اصفهان یک جشنواره موفق دیگر را ثبت کرد



فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنـز گفـت: بـا تـاش پلیـس، یـک 
دسـتگاه کامیـون بـا ۱۶ میلیارد ریـال کاالی قاچـاق در نطنز توقیف 

. شد
مهدی کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایسـنا اظهار کرد: یک دسـتگاه 
کامیـون حامـل کاالی قاچاق در یکی از ورودی هـای آزادراه های نطنز 
توقیف شـد و در بررسـی های انجام شـده مشـخص شـد که کاالهای 
موجـود در ایـن کامیـون همگـی خارجـی بـوده کـه در کارتن هـای 

اجنـاس ایرانـی بسته بندی شـده که فاقد اسـناد گمرکی اسـت.
وی گفت: اجناس کشـف شـده شـامل ۱۰ کارتن المپ »ال ای دی«، 
ابـزارآالت، آچـار، گل مصنوعـی و کلید بـوده که ارزش ریالـی آن بالغ 

بـر ۱۶ میلیارد ریال اسـت.
همشـهریان  کـرد:  تصریـح  نطنـز،  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
هرگونـه کاالی قاچـاق یـا احتکار شـده را به شـماره پلیـس ۱۱۰ و یا 

دهنـد. اطـاع   ۰۳۱۵۴۲۲۴۷۱۳

یکی از مسائل و مشکاتی که از دیرباز تاکنون مردم چادگان 
با آن مواجه بوده اند، عدم وجود سیستم تصفیه فاضاب شهری 
است که مشکات عدیده ای را برای مردم چادگان ایجاد کرده، 
از سال 89 این پروژه کلید خورد اما بعد از ۱۲ سال خبری از 

تکمیل آن نیست.
با  اصفهان  استان  شهرستان های  جمله  از  چادگان  شهرستان 
ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان به ویژه در بخش گردشگری 
از مناطق  بازدید  است که ساالنه گردشگران زیادی به جهت 
گردشگری و استفاده از آب وهوای مطبوع این منطقه از این شهر 

بازدید می کنند.
یکی از مسائل و مشکاتی که از دیرباز تاکنون مردم چادگان 
با آن مواجه بوده اند، عدم وجود سیستم تصفیه فاضاب شهری 
است که مشکات عدیده ای را برای مردم چادگان ایجاد کرده 
و نبود آن اثرات سوء زیست محیطی فراوانی را هم به جا گذاشته 

است.
از سال ۱۳89 که تصمیم به احداث فاضاب گرفته شده ۱۲ سال 
می گذرد، در آن زمان صحبت از تکمیل ۱8ماهه این طرح بود، 
اما پروژه عمًا تعطیل مانده و همان بخشی هم که تاکنون انجام 

شده است با مرور زمان در حال نابودی است.
بارها راجع به ورود فاضاب به دریاچه و ایجاد آلودگی هشدار 
داده شده و مسئوالن نیز راجع به این موضوع خبر دارند و آن را 
تأیید کرده اند؛ در همین رابطه حسن غامی، معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در سال ۱۳9۶ در پاسخ 
سؤالی در مورد اینکه آیا در حال حاضر فاضاب شهر چادگان 
وارد دریاچه پشت سد می شود یا نه با تأیید ورود زهاب به دریاچه 
سد زاینده رود گفت: زهابی که از فاضاب باقی مانده وارد دریاچه 
می شود، آلودگی زیادی ایجاد نمی کند و آب نسبتاً سالمی وارد 

دریاچه می شود.
استان  فاضاب  و  آب  شرکت  وقت  مدیرعامل  امینی  هاشم 
اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال 
به معاونت  این موضوع اظهار داشت:  پیرامون  خبرنگار فارس 

مربوطه دستور بررسی و پیگیری داده ام.
در  شهری  فاضاب  سرریز  از  ویدئویی  انتشار  با  مجدداً  حال 
چادگان، خبرنگار فارس به سراغ فرماندار شهرستان چادگان رفته 
است تا از صحت این موضوع و اقدامات انجام شده اطاع پیدا 

کند.
برای تکمیل شبکه فاضالب  میلیاردی  بودجه ۲۰۰ 

چادگان
جواد شمسی پور، فرماندار چادگان در تأیید نشت فاضاب شهر و 
محله فصیحی و مندرجان از طریق آبراه ها به سمت دریاچه اظهار 

داشت: این مورد را از زمانی که مستقر شدم، پیگیر بودم و بازدید 
هم داشتم که به دلیل سنگ بستر سفتی که شهر چادگان و 
روستاهای اطراف دریاچه سد زاینده رود در آن واقع شده، فاضاب 
از چاه های جذبی سرریز کرده و از طریق آبراه ها به سمت دریاچه 

حرکت می کند.
وی اضافه کرد: این موارد به خاطر عدم انجام تعهدات شرکت آب 
و فاضاب در حوزه شهرستان ما بوده که نگران کننده است و 

مسئوالن استان هم در جریان این موضوع هستند.
شمسی پور دررابطه با اقدامات الزم در جذب بودجه جهت تکمیل 
این پروژه افزود: در جلسه ای که با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری و مدیران کل استانی و مدیران شهرستانی در 
فرمانداری داشتیم، مصوب شد دررابطه با تکمیل لوله کشی شبکه 

فاضاب شهرستان چادگان باالخص شهر چادگان اقدام شود.
میلیارد   ۱۳۰ مبلغ  جلسه  این  در  کرد:  بیان  چادگان  فرماندار 
تومان برای تکمیل شبکه فاضاب و تأسیسات تصفیه خانه شهر 
چادگان پیش بینی شد که باتوجه به حجم سرمایه گذاری در سفر 

ریاست جمهوری مطرح و مصوب شود.
وی دررابطه با افزایش این بودجه اظهار کرد: باتوجه به اهمیت 
 ۵۰ مبلغ  ریاست جمهوری،  سفر  هماهنگی  جلسه  در  موضوع 
میلیاردتومانی که  توسط شرکت آبفا پیشنهاد شده بود به ۲۰۰ 
میلیارد تومان افزایش یافت که به پروژه شبکه فاضاب شهری 

چادگان و رزوه به صورت کامل اختصاص پیدا کند.
)مجموع  پروژه  این  اینکه  باتوجه به  کرد:  اضافه  شمسی پور 
درصد   ۵۰ از  بیش  تصفیه خانه(  تأسیسات  و  شبکه  لوله کشی 
مبلغ  خطر  این  اختصاص  با  امیدواریم  است،  داشته  پیشرفت 
عظیم آلودگی بهداشتی که در کمین آب شرب بیش از ۵ میلیون 

نفر است را برطرف کنیم.
فرماندار چادگان دررابطه با میزان تحقق این بودجه و زمان بندی 
افتتاح پروژه اظهار کرد: در سفرهای ریاست جمهوری تصویب و 
تحقق بودجه های تصویبی به صورت ۱۰۰ درصدی و نقدی است 
و نه اوراق مشارکت؛ دررابطه با زمان بندی و افتتاح پروژه باتوجه به 
اینکه دستگاه های تأسیسات فاضاب باید خریداری و نصب شود، 

این زمان بندی باید از اداره آبفا استان سؤال شود.
وی با یادآوری نقش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شبکه 
بهداشت در تأیید بهداشت آب شرب گفت: سنجش عدد میکروبی 
آب دریاچه  توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود؛ البته 
دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت همچنین اداره حفاظت 
محیط زیست باید در کنترل این نگرانی و بحران ورود فاضاب 
به دریاچه و رصد و پیگیری و اعام آلودگی بهداشتی به مراجع 

باالدست و ملی نقش خود را ایفا کنند.
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کسانی  مدیون  گفت:  نوش آباد  امام جمعه 
خدمت  مردم  به  صداقت  با  که  هستیم 
می کنند و در بزنگاه خطر از جان خود هم 
دریغ نمی کنند که این منش به سیره امامان 

معصوم نزدیک است.
حجت االسام والمسلمین سید حسین علوی، 
در آیین آغاز گشایش کلینیک تخصصی طب 
قانون نوش آباد، اظهار کرد: اگر جان خود را به 
ساحت قرآن و تعالیم آن عرضه کنیم، قرآن 

مایه شفای دردهای جسمی و روحی است.
انجام  است  قرار  که  نیکی  کار  افزود:  وی 
شود، بسیار پسندیده است به ویژه آنکه حاصل 
زحمت و تاش یک گروه از جوانان فعال 
و تحصیل کرده است که درد جامعه دارند و 
به ویژه اینکه حوزه درمان و سامت انسان با 

زندگی و حیات مردم گره خورده است.
به گزارش ایسنا، علوی با تجلیل از سلوک 
کرد:  تصریح  شیخ،  مرتضی  دکتر  مرحوم 
شبیه  انسان دوست،  پزشک  این  خدمات 
این وعده خداست که  و  است  افسانه  یک 
و  نمی کند  فراموش  را  نیکوکار  انسان های 
در  او  زندگی  خاطره  سال ها،  از  پس  هنوز 

ذهن مردم باقی مانده است.
وی تاکید کرد: خدمت به مردم و دستگیری 
است  برخوردار  فضیلتی  چنان  از  همنوع  از 
که مرحوم فاضل لنکرانی سفارش می کند، 
“واجبات خود را انجام بدهید و هرچه فرصت 

داشتید به کار مردم برسید”.
برای  تاش  گفت:  نوش آباد  امام جمعه 
مثل  مردم شهری  به  و خدمت  دستگیری 
بر  شهید   ۱۵۷ ایثارگری  باسابقه  نوش آباد 
تارک بلند ایران اسامی جلوه گری می کند 

که خدمتی بسیار ارزشمند است.
وی افزود: همه وجود خود را به فضل الهی 
در طبق خدمت به مردم بگذاریم زیرا ما خود 
خدا را می خواهیم و در هر حرکتی که انجام 
می دهیم خودمان را به عشق و بصیرت در 

مسیر رضایت خداوند قرار دهیم.
مردم،  به  خدمت  کرد:  تاکید  علوی 
نزدیک ترین عمل به سیره پیامبر و امامان 
تبریک  نعمت اللهی  خانواده  به  و  است 
تاش  مردم  به  خدمت  برای  که  می گویم 
می کنند و همه باید تاش کنیم تا نوش آباد 

به جایگاه واقعی خود برسد.
ارتقاء  همچنین فرماندار آران بیدگل گفت: 
عادالنه  توزیع  و  سامت  شاخص های 
تجهیزات بهداشت و درمانی، از سیاست های 
انقاب  رهبر  توسط  که  است  نظام  اصلی 
ماک  باید  و  الزم االجراست  و  شده  اباغ 

عمل برنامه ریزان باشد.
مجلس،  اگر  کرد:  اظهار  رضایی  علی اکبر 
قانونی وضع کند باید به این شاخص توجه 
داشته باشد و حمایت های مالی از بیماران در 
قالب پوشش های بیمه ای اباغ شده است 
مشکل  او  خانواده  شد،  بیمار  فردی  اگر  تا 

دیگری نداشته باشد.
وی تصریح کرد: سیاست های نظام جمهوری 
اگر  و  است  مشخص  ایران،  اسامی 
کاستی هایی وجود دارد و برای مردم مشکل 
ایجاد می کند، مربوط به شیوه و نوع اجرای 
قانون است که باید برطرف شود و مردم نباید 

مشکات جامعه را به پای نظام بگذارند
اهداف  کرد:  تاکید  بیدگل،  و  آران  فرماندار 
نظام، باتوجه به وجود محدودیت های منابع، 
قطعاً توسط دولت قابل تحقق نیست و منابع 
دولت به اندازه ای نیست که حقوق مردم را 
به طور کامل محقق کند بنابراین بخشی از 
آن باید توسط مردم و بخش خصوصی انجام 
شود که در شهرستان آران بیدگل این امر 

به خوبی محسوس است.
رضایی تصریح کرد: برخی مسئوالن سابق 
عمل  خوب  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به گونه ای  فعلی  مدیران  رویکرد  و  نکردند 
است که قرار است در مسیر درستی حرکت 
کنند و بنا بر اصاح امور دارند که می تواند 
که  کند  جلب  را  مردم  اعتماد  و  رضایت 
به جمهوری اسامی و  بزرگ ترین خدمت 

بیعت با امام شهداست.
با تقدیر از خانواده نعمت الهی و کادر  وی 
کلینیک طب قانون گفت: انفاق از هر نوع که 
باشد، باقیات صالحات و صدقه جاری است 
که ثواب آن پس از مرگ نیز جاری است 
برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  درمان  حوزه  و 
است زیرا بیماری یک فرد، همه خانواده را 
بیدگل،  و  آران  فرماندار  می کند.  مستأصل 
تاکید کرد: سرمایه گذاری در شهر نوش آباد 
که شهروندان نجیب آن، هزینه های سنگینی 
برای نظام پرداخته است جای سپاسگزاری 
دارد به ویژه آنکه در حوزه درمان که ثانیه ها 
برای نجات جان انسان ارزشمند است و ایجاد 
مرکز درمانی، برای نجات یک نفر به تعبیر 

قرآن به منزله نجات جامعه است.

امام جمعه نوش آباد مطرح کرد:

افتتاح کلینیک تخصصی
طب قانون نوش آباد

خبر روز
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نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس از مشـکات بیمـه 
تأمیـن اجتماعـی و حـذف معافیت هـای مالیاتـی شـکر به عنـوان دو 

مشـکل عمـده زنبـورداران انتقـاد کرد.
سـید مسـعود خاتمی مجلس شـورای اسـامی در تذکری به ضرورت 
حمایـت از جامعـه زنبـورداران و تولیدکننـدگان عسـل اشـاره کـرد و 
گفـت: دولـت می دانـد عسـل و گرده افشـانی زنبـوران عسـل یـک 
محصول اسـتراتژیک، مبدأیی، باغی و کشـاورزی اسـت. در بسـیاری 

از کشـورهای پیشـرفته باتوجه بـه اهمیت گرده افشـانی بـرای زنبوران 
فقـط جهت نگهـداری زنبورعسـل طرح هـای حمایتی و یارانـه ای در 
نظـر گرفته انـد اما در کشـور مـا این قشـر زحمتکش مـورد بی مهری 

قـرار گرفتـه و با مشـکاتی مواجه هسـتند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس گفت: بیشـترین مشکل 
زنبـورداران کشـور مـا بیمـه تأمیـن اجتماعـی اسـت کـه باتوجه بـه 
سیاسـت های تأمیـن اجتماعی کـه اخیراً توسـط مقام معظـم رهبری 

اباغ شـد این اقشـار زحمتکش با سـختی کار  باال باید تحت پوشش 
بیمـه قرار بگیرند. مشـکل دوم زنبورداران تأمین شـکر به عنوان نهاده 
اصلـی ایـن صنعت اسـت که متأسـفانه با قیمـت آزاد تهیـه می کنند، 
اخیـراً بـا حـذف معافیت هـای مالیاتـی شـکر، قیمـت ایـن محصـول 
مجـدداً افزایـش پیـدا کـرده اسـت؛ بنابرایـن وزارت جهـاد بایـد مانند 
سـایر صنـوف کشـاورزی و تولیدکننـدگان ایـن نهـاده را بـا قیمـت 

حمایتـی در اختیار زنبـورداران قـرار دهد. 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس:

عسل یک محصول 
استراتژیک، مبدأیی 
باغی و کشاورزی 
است 

زواره از شهرهای کهن ایران است که پیشینه آن به قبل از اسام بازمی گردد و می توان گفت 
که از بقایای هفت شهر لیاز است. نام آن برگرفته از نام برادر رستم، زواره است. در آن بناهای 
تاریخی همچون منار در مسجد امام حسن مجتبی )مسجد پامنار(، قلعه سنگ بست و مسجد 
جامع چهار ایوانی )قدیمی ترین مسجد چهار ایوانی کشور با بیش از ۷۰۰ سال قدمت( وجود 
دارد. بخش مرکزی زواره ساختاری گلی دارد و دارای معماری ایرانی اصیل است. در کنار 
موارد یاد شده می توان به بناها و آثار ارزشمند زیر اشاره کرد که در نوع خود از لحاظ معماری 
و تاریخی در خور توجه است: امامزاده یحیی زواره، بازار، حسینیه های سرپوشیده و سرباز 
بزرگ، مدرسه علمیه، آب انبار )زورخانه زواره(، مسجد کرسی، حمام و با اندک قدمی فراتر 
از آن بازارچه، مسجد جامع، بنای تاریخی عمارت هشت بهشت و بقعه سید بهاءالدین حیدر، 
خانه های چهار صفه ای، مسجد نیکویه، یخچال، برج و باروهای به یادگارمانده از دوران گذشته.

گزارش تصویری

شهروندان  از  یکی  بانکی  حساب  از  سرقت  عامل 
خمینی شهر دستگیر شد. دستگیری عامل سرقت از حساب 
خبرگزاری  گزارش  به  خمینی شهر  در  شهروندی  بانکی 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  اصفهان؛  مرکز  صداوسیمای 
خمینی شهر گفت: این سارق با به دست آوردن اطاعات و 
از حساب  رمزهای عبور در چند مرحله، ۲۵ میلیون ریال 

شاکی برداشت کرده بود.
مأموران  پیگیری های  با  افزود:  براتی  غامرضا  سرهنگ 
سرقتی  مبلغ  و  دستگیر  و  شناسایی  متهم  فتا،  پلیس 

به حساب شاکی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:

توقیف کامیون با ۱۶ میلیارد ریال کاالی قاچاق در شهرستان

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

دستگیری عامل سرقت از حساب 
بانکی شهروندی در خمینی شهر

فرماندار چادگان: 

پروژه ۱۲ساله فاضالب چادگان معطل بودجه!

عبـور ترانزیـت کاال و تـردد افراد غیربومی از محورهای اردسـتان، لزوم تجهیز جاده های 
این شهرسـتان به سیسـتم های نظارت هوشـمند را اجتناب ناپذیر کرده است.

فرمانده انتظامی اسـتان در مراسـم معارفه سـرهنگ صـادق زاده به عنـوان فرمانده جدید 
انتظامـی شهرسـتان اردسـتان گفت: آمار بـاالی تصادفات منجر به فـوت در محورهای 

اردسـتان نیز دیگر دلیل نظارت هوشـمند اسـت.
سـردار محمدرضـا میرحیـدری افـزود: الزم اسـت که ایسـت و بازرسـی ها در این محور 

تشدید شـده است.
وی بی رغبتـی جوانان اردسـتان بـرای جذب در ناجا را از دیگر معضات این شهرسـتان 
دانشـت و گفت: روحانیان و مسـئوالن بافرهنگ سـازی جوانان را برای جذب در نیروی 

انتظامی ترغیب کنند.
حجت االسام والمسـلمین سـید صـادق طباطبائـی نـژاد نماینـده اردسـتان در مجلس 
شـورای اسـامی در ایـن مراسـم گفـت: تکمیل سـاختمان کانتـری بخـش زواره و 

تجهیز و تأمین نیروی پاسـگاه شـهراب نیازمند مسـاعدت فرماندهی انتظامی اسـتان 
است.

حمیدرضا تأملی فرماندار اردسـتان نیز در این مراسـم با بیان اینکه اسـتقرار پلیس راهور 
در شـهر زواره از خواسـته های مردم این منطقه اسـت، گفت: تکمیل سـاختمان های در 

دسـت احداث و تأمین نیرو از مطالبات مردم و مسـئوالن اسـت.
در این مراسم از زحمات سرهنگ غامرضا هاشمی زاده قدردانی شد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بوئین میان دشـت از کشـف ۲8۰ کیلوگرم 
ماهـی غیربهداشـتی خبر داد.

بـه گـزارش خبرگـزاری  کشـف ۲8۰ کیلوگـرم ماهـی غیربهداشـتی 
صداوسـیمای مرکـز اصفهـان؛ سـرهنگ علـی مرشـد فریدنـی گفـت: 
مأمـوران مسـتقر در ایسـتگاه بازرسـی شـهید سـاالری، حیـن کنتـرل 
خودروهـای عبـوری بـه یک دسـتگاه خـودروی پیکان وانت مشـکوک 

شـده آن را  متوقـف کردنـد.
ماهـی  کیلوگـرم  خـودرو ۲8۰  ایـن  از  بازرسـی،  از  پـس  گفـت:  وی 
شـد. و ضبـط  کشـف  ریـال  میلیـون  ارزش ۲8۰  بـه  غیربهداشـتی 

به گفته وی، دو نفر هم دسـتگیر و با تشـکیل پرونده به مرکز بهداشـت 
و درمان شهرسـتان معرفی شدند.

در مراسم معارفه فرمانده جدید انتظامی اردستان مطرح شد:

لزوم تجهیز جاده های شهرستان به سیستم های نظارت هوشمند

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین میان دشت خبر داد:

کشف ۲۸۰ کیلوگرم ماهی غیربهداشتی

زواره، کهن شهری در دل کویر
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Iran’s Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian has 
criticized the U.S. Senate bill 
against Iran, saying that the 
U.S. must make a “brave and 
realistic” decision in order to 
correct its past mistakes in 
efforts to revive the JCPOA, 
the official name for the 2015 
nuclear agreement.
Amir Abdollahian made the re-
marks in a phone conversation 
with UN Secretary General An-
tonio Guterres late on Friday 
during which some regional 
and international develop-
ments including the Vienna 
talks intended to lift sanctions 
on Iran, as well as the situa-

tion in Yemen, Afghanistan 
and Ukraine were discussed.
Amir Abdollahian told Gutters 
that the European Union is ex-
changing messages between 
Iran and the U.S. in attempts 
to resurrect the JCPOA.
He then went on to blame the 
U.S.’s “maximum pressure” 
campaign for the current sit-
uation.
Amir Abdollahian reiterated 
Iran’s policy that reaching a 
lasting, robust and fair agree-
ment in Vienna entails adopt-
ing a realistic and brave deci-
sion by the U.S. government 
to redress its past mistakes.
A bipartisan substantial por-

tion of senators voted late on 
Wednesday to endorse a Re-
publican-led measure stating 
that any nuclear agreement 
with Tehran must confront 
what they called Iran’s support 
for terrorism in the region, 
and that the U.S. should not 
lift sanctions on the Islamic 
Revolutionary Guard Corps 
(IRGC). 
According to multiple people 
acquainted with classified 
Hill briefings on the subject, 
lawmakers from both parties 
said it was a preemptive strike 
to Biden’s negotiating team, 
who have all but admitted in 
private that an agreement that 

goes beyond restricting Iran’s 
nuclear program is no longer 
possible.
Continuation of ceasefire in 
Yemen is necessary
Elsewhere in the conversation, 
Amir Abdollahian referred to 
the temporary ceasefire in 
Yemen and said the continua-
tion of the truce is necessary 
and called for the fulfillment of 
obligations in accordance with 
the ceasefire to remove the in-
humane siege on Yemen.
Afghanistan situation “very 
concerning”
In continuation of his talks 
with Guterres, Iran’s top dip-
lomat also called the security 
and humanitarian situation in 
Afghanistan “very concerning” 
and underlined the need for 
the formation of an inclusive 
government with the partici-
pation of all ethnic groups in 
the country.
He also referred to the Afghan 
refugee influx to Iran and de-
manded that the UN fulfill its 
obligations regarding the ref-
ugees.
Amir Abdollahian further 
spoke about the surge in ter-
rorist attacks in Afghanistan 
and also the problems stem-
ming from poverty in the 
country. He then underscored 
the necessity to release frozen 
Afghan assets by the United 
States.
While pointing to logical ex-
pectations from the UN, the 
top Iranian diplomat thanked 
the world body’s chief for his 
efforts to establish peace and 
security.
Tehran supports political 
solution for Ukraine crisis
Amir Abdollahian also reaf-
firmed Iran’s opposition to the 
war in Ukraine and pointed to 
Tehran’s efforts to stay away 

from the war and focus on 
finding a political solution to 
the Ukraine crisis.
He added it is necessary to pay 
attention to humanitarian as-
pects of the crisis in Ukraine. 
Iran’s chief diplomat added the 
Ukraine war must not prevent 
attention of the international 
community to the humanitari-
an catastrophe in Afghanistan.
During the conversation, the 
UN chief also thanked and wel-
comed Iran for its constructive 
efforts and stance in support-
ing the Yemen truce.
Guterres expressed hope that 
with the removal of all ob-
stacles “we will witness the 
resumption of flights from 
Sanaa Airport and the rees-
tablishment of link between 
Yemeni provinces and also the 
continuation of the ceasefire.”
The UN secretary general 
also welcomed steps toward 
normalization of ties between 
Tehran and Riyadh.
The UN chief also underlined 
the significance of forming 
an inclusive government in 
Afghanistan and thanked Iran 
for accepting Afghan refugees 
and providing them with hu-
manitarian aid.
In response to the Iranian for-
eign minister’s demand that 
the UN fulfill its responsibility 
regarding the refugees, Gu-
terres expressed hope that 
the UN fund would be able to 
give more assistance to Iran in 
support of the refugees.
The UN secretary general also 
pointed to the importance of 
political initiatives to remove 
sanctions on Iran within the 
framework of the Vienna ne-
gotiations. He then expressed 
hope that the talks will con-
tinue and produce the desired 
results.

Iran FM to UN chief: 
U.S. must take ‘brave and realistic’ decision

Polish foreign minis-
ter to visit Iran

The spokesman for the Iranian 
Foreign Ministry announced on 
Friday that Poland’s Foreign Min-
ister Zbigniew Rau will pay a two-
day visit to Tehran.
During his two-day trip in Tehran, 
Saeed Khatibzadeh said, the top 
Polish diplomat will meet with a 
number of high-ranking Iranian of-
ficials, including Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian.
It is worth saying that the spokes-
man failed to mention the exact 
date of the trip. 
A wide variety of bilateral, region-
al, and international issues will be 
considered during the forthcoming 
ministerial conference, according 
to Khatibzadeh.
He also mentioned that the Polish 
foreign minister’s visit will include 
participation in a ceremony com-
memorating the 80th anniversary 
of the immigration of Polish refu-
gees into Iran.
Approximately 120,000 Polish ref-
ugees landed in Iran during World 
War II in 1942. The evacuees were 
part of a broader migration of 
320,000 to a million Poles pushed 
out of Poland by the Soviet Union.
The Poles arrived in Iran via the 
port city of Anzali on the Caspian 
Sea’s southern shore.
The Polish refugees created a ra-
dio station and produced publica-
tions in their original language in 
Iran. They penetrated Iran’s crea-
tive scene, and their food appeared 
on the menus of their host towns. 

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

West Must Brace for 
Long-Term War With 
Russia
The West must brace for a long-
term rivalry with Moscow that 
risks going beyond the current 
conflict, France’s top general has 
said.
General Thierry Burkhard, the 
overall chief of staff for the French 
armed forces, told AFP in an inter-
view that Europe needed to re-arm 
and strengthen its own unity for 
what will be a period of “long com-
petition” with Russia.
Sinn Fein Set for Historic Win in 
Northern Ireland
The Irish nationalist party Sinn 
Fein was poised to become the 
largest group in the Northern Ire-
land Assembly for the first time, 
giving it the right to the post of 
first minister in Belfast, according 
to vote counting results Saturday 
from this week’s local election.

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

Iran, Indonesia dis-
cuss ways to boost 
mutual trade
Iranian Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin re-
ceived a high-ranking delegation 
from Indonesia headed by Deputy 
Chairman of the Indonesian House 
of Representatives Coordinator for 
Industry and Development (Korin-
bang) Rachmat Gobel on Saturday 
to explore ways of boosting mutu-
al trade.

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

Sinn Féin stuns Ire-
land as UK elections 
show divided country
The latest results from the UK local 
elections show the ruling Conserv-
ative party has lost hundreds of 
council seats while the nationalist 
Sinn Féin party (which advocates 
for the reunification of Ireland) 
made political history in Northern 
Ireland.

US ‘brave decision’ 
needed for ‘fair’ deal 
on JCPOA: FM
Iran’s foreign minister called on 
the United States to take a “brave 
decision” in order to reach a 
“fair” agreement on the revival of 
the 2015 nuclear deal, known as 
the JCPOA.
“The US government must take 
a realistic and brave decision in 
order to reach a lasting, firm and 
fair agreement that redresses its 
wrong approach of the past,” 
Hossein Amir-Abdollahian told 
UN Secretary-General Antonio 
Guterres over the phone late Fri-
day night.
------------------------------------------------------

Iran: Struggle 
against Israel legiti-
mate right of Pales-
tinians
Iran on Saturday blamed the nor-
malization of ties with Israel as a 
prime cause of escalating atroc-
ities in the occupied territories, 
saying that struggle against the 
usurpers of Al-Quds is the legit-
imate right of every Palestinian.
Censuring the latest attack 
against Palestinian worshippers 
in the Al-Aqsa Mosque com-
pound in Al-Quds by “military 
forces of the Zionist regime,” 
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh reiterated, 
“The occupiers are approaching 
their fall”.
------------------------------------------------------

Macron vows new 
approach at sec-
ond-term inaugura-
tion
France’s Emmanuel Macron was 
sworn in for his second term as 
president on Saturday, promising 
to lead the country with a “new 
method” as his political rivals 
kicked off campaigning for next 
month’s legislative elections.
In a country where presidents 
rarely get re-elected, Macron won 
58.5% of the votes in the second 
round against the far-right’s Ma-
rine Le Pen, despite strong oppo-
sition to his pro-business policies 
and a proposal to raise the retire-
ment age.
------------------------------------------------------

Barak Sees Disap-
pearance of Zionist 
Regime Likely
Former Israeli premier Ehud Bar-
ak has expressed deep concern 
about the survival of the occupy-
ing regime, saying history sug-
gests the entity could cease to 
exist before its 80th anniversary.
In an interview with Hebrew-lan-
guage newspaper Yedioth Ahron-
oth, the former military gener-
al-turned-prime minister said 
Jews have not ruled for more than 
80 years on the trot throughout 
history, predicting a doom-and-
gloom scenario for the Zionist 
regime.
------------------------------------------------------

EU resumes push to 
revive JCPOA with 
last-ditch attempt
The lull in the Vienna talks is over. 
The European Union has decid-
ed to dispatch its coordinator 
with the hope of breaking the ice 
amid a pause in the talks which 
have been put on hold nearly two 
months ago.
The talks came to a standstill 
in March after the U.S. refused 
to make political decisions re-
garding some terrorism-related 
sanctions that Iran believes were 
imposed in the first place to make 
the revival of the 2015 nuclear 
deal, formally called the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), ever more difficult. 

 Iran’s Foreign Ministry has strongly 
condemned the frequent aggressions 
of the Israeli regime’s forces on Al-Aq-
sa Mosque compound, saying that the 
occupiers of Quds are on the verge of 
decline.
Ministry spokesman Saeed Khatibza-
deh condemned the Zionists forces’ 
repeated attacks on the mosque and 
the brutal attacks by Israeli forces on 
worshippers and defenders of Pales-
tinian holy sites, 
The occupation and the occupiers are 
on decline, and the struggle against 
the usurpers of Quds and Palestine is a 
natural, legitimate and legal right of the 
Palestinian people, Khatibzadeh added.
Referring to the escalating aggression 
and brutal actions of the Israeli apart-
heid regime in the occupied territories, 

the spokesman called on nations, gov-
ernments and regional as well as inter-
national organizations to help the Pal-
estinians defend themselves against 
the Zionist occupiers.
Khatibzadeh concluded his statement 
by emphasizing the need for the unity 
of the Islamic world to defend Pales-
tine and save Al-Aqsa Mosque, and de-
scribed the normalization of relations 
with the Israeli apartheid regime as 
one of the factors that encourage and 
intensify violence by Zionists in the oc-
cupied territories.
On Friday, Israeli forces looked for 
those who conducted an axe and knife 
attack in Tel Aviv that killed three Israe-
lis before fleeing in a vehicle, according 
to Al Jazeera.
Police said they were looking for two 

individuals, aged 19 and 20, from the 
occupied West Bank town of Jenin. 
Some behind the recent attacks have 
come from in or around Jenin, and Is-
raeli soldiers have launched raids that 
have caused gun fights there. 
“We will get our hands on the terror-
ists and their supportive environment, 
and they will pay the price,” said Mr. 
“Everything Is Calm”, otherwise known 
as Naftali Bennett after meeting senior 
officials late Thursday.
The stabbing on Thursday, which hap-
pened on the so-called Israel’s Inde-
pendence Day, was the latest in a string 
of lethal retaliatory attacks inside the 
country in recent weeks.
Israeli assaults into the Al-Aqsa 
Mosque compound have heightened 
the unrest in Quds.

The Palestinian resistance group Ha-
mas praised Thursday’s retaliatory at-
tack, saying it was in response to the 
violence at Jerusalem’s holy site.
“The storming of the Al-Aqsa Mosque 
will not go unpunished,” declared Ha-
mas spokesperson Hazem Qassem. 
“The valiant operation in Tel Aviv is a 
practical manifestation of what the re-
sistance warned of.”
On Thursday, Israeli police invaded the 
Al-Aqsa Mosque compound in occu-
pied East Jerusalem, wounding at least 
16 Palestinians and detaining scores.
According to the Sama al-Quds field 
medical center, 14 people were injured, 
including 14 with fractures from rub-
ber-coated bullets and tear gas asphyx-
ia.
According to the Red Crescent, two 
persons were beaten and transferred 
to a hospital for treatment.
Around 50 Palestinian individuals, 
including the elderly and children, 
were arrested and transported out of 
the Bab al-Silsila compound (Chain 
Gate).
Between 7 a.m. and 11 a.m. on Thurs-
day, at least 600 settlers stormed the 
compound through the Moroccan 
Gate.
Settler incursions into the Al-Aqsa 
Mosque compound under police pro-
tection resumed after a 10-day break 
during the final days of Ramadan, 
when tensions were high.
In a statement on Thursday, Hamas 
said settler incursions are “a serious 
escalation and direct provocation, 
threatening a comprehensive explo-
sion, for which the occupation gov-
ernment bears full responsibility.”

Foreign Ministry: Quds occupiers on verge of decline
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Low HDL or high LDL cholesterol may 
raise risk of memory loss
Your cholesterol levels may be as-
sociated with your memory. Studies 
suggest that memory loss is associ-
ated with low levels of high-density 
lipoprotein (HDL) the “good choles-
terol” and high levels of triglycerides 
and low-density lipoprotein (LDL), the 
“bad cholesterol.” Researchers believe 
this memory loss may lead to demen-
tia later in life. 
Studies Find Low HDL or High LDL 
Raises Memory Loss Risk 
Research shows that there may be a 
link between cholesterol levels and 
memory loss. 
• A study, published in July 2008 in 
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vas-
cular Biology: Journal of the American 
Heart Association, found that, by the 
age of 60, men and women with low 
levels of HDL were 53 percent more 
likely to have memory loss than those 
with higher levels. The use of statin 
drugs to raise HDL levels or to lower 
levels of LDL was not found to have 
any association with memory loss in 
the study.
• And this isn’t the first time research-
ers have found a link between choles-
terol and memory problems. An earlier 
study in 2002, published in the Ar-
chives of Neurology, found that women 
with high levels of LDL had increased 
degrees of cognitive impairment, in-
cluding memory loss. Four years later, 
study subjects who lowered their LDL 
levels also lowered their chances of 
suffering from cognitive impairment.
• In 2004, a study from the Nether-
lands found that a diet high in choles-
terol and saturated fat was linked to 
an increased risk of cognitive decline 
among middle-aged study subjects. 
That study, published in the journal 

Neurology, also concluded that con-
sumption of fish and fish oil was as-
sociated with a lower risk of cognitive 
decline; the reputation of fish as “brain 
food” appears to be intact.
Solving the Mystery of Cholesterol 
and Memory Loss 
How does cholesterol affect memory 
and cognitive function? The precise 
answer to that question remains a 
mystery. Researchers speculate that 
HDL may improve memory in a num-
ber of ways. HDL has anti-inflamma-
tory and antioxidant properties, which 
may improve brain function. HDL may 

also prevent the formation of beta-am-
yloid that forms in the brain tissue of 
Alzheimer’s patients.1
A review of studies in 2011 noted that 
“cholesterol seems to be intimately 
linked with the generation of amyloid, “ 
which develops in Alzheimer’s disease. 
William Connor, M.D., professor of 
medicine at Oregon Health and Sci-
ence University in Portland, Oregon, 
says that cholesterol affects brain 
functioning primarily through the 
link between LDL and strokes, which 
are caused by atherosclerotic plaque 
formation in the blood vessels of the 

brain. 
“High cholesterol levels in the blood 
can predispose the deposition of 
plaque in the blood vessels,” says 
Connor, a specialist in atherosclerosis 
(the process by which deposits build 
up in arteries). And, he adds, “stroke 
can result in memory loss.” 
What You Can Do About Cholesterol 
and Your Memory 
While researchers continue to piece 
together the puzzle of cholesterol and 
memory loss, there’s a lot of action 
you can take now if you’re concerned 
about your cholesterol levels. 

According to the American Heart As-
sociation, getting regular exercise and 
avoiding tobacco smoke can help to 
moderate cholesterol levels. Choles-
terol-lowering drugs can also help you 
achieve your cholesterol goals.4 
And eating a heart-healthy diet is 
strongly recommended. In addition 
to avoiding saturated fats and cho-
lesterol, Dr. Connor and other experts 
encourage people to get plenty of fib-
er, eat fruits and vegetables regularly 
(aim for at least five to seven servings 
a day), and have one or two servings of 
fish per week. 
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An Iranian lawmaker has said that Iran is 
a regional power in the field of drones, 
and the United States must know that 
these capabilities are not subject to dis-
cussion or stopping.
The lawmaker, Mohammad Hasan As-
afari, said in remarks that the Iranian 
drones have the ability to fly long, carry 
ammunition, photograph and take pic-

tures, and are also able to hide from the 
radar detectors of stealth planes, accord-
ing to IRNA. 
He continued, “The Iranian drones are 
capable of breaching the Zionist missile 
dome system, and they cannot be inter-
cepted, and this worries the Zionists, and 
they have a high ability to depict Iran’s 
military preparations in the Persian Gulf.”

Iran drones 
non-negotiable: 

MP

Israeli regime under 
siege by Islamic re-
sistance: top cleric
Hojjatoleslam Seyed Mohammad 
Hassan Aboutorabifard, Tehran’s 
Friday Prayers leader, slammed 
the Israeli regime for its contin-
ued brutality against Palestinians 
and sacrilege of Al-Aqsa Mosque, 
saying the Zionists are peppered 
with the Islamic Resistance 
Movement.
“The occupying regime of Israel 
has been besieged by the Islamic 
Resistance forces,” Hojjatoleslam 
Aboutorabifard remarked to a 
crowd of worshippers at Tehran’s 
Imam Khomeini Grand Mosalla. 
Slamming the Zionist regime’s 
cruelty against Palestinians at 
Al-Aqsa Mosque, the cleric said, 
“Today, Palestine is the first and 
number one issue of the Islamic 
world and despite inhumane be-
havior and brutalities of Zionist 
regime forces against Palestini-
ans in the occupied lands, this is-
sue is very hopeful for the Islamic 
world while it is a sign of despair 
for enemies of Islamic countries,” 
Aboutorabifard pointed out.
He said that Zionists are currently 
under siege in the Gaza Strip and 
the West Bank, as well as by the 
Lebanese Resistance Movement, 
Iraq’s Hash al-Shaabi forces, and 
courageous Yemeni soldiers.
The top cleric went on to say 
that the situation in the occu-
pied territories is entirely differ-
ent, favoring Palestinians and 
that this course will continue 
until the Tel Aviv regime is fully 
destroyed.
Aboutorabifard also noted that 
millions of people throughout 
the world marched in support of 
Quds Day, which fell on April 29.
International Quds Day is a yearly 
event against Israel’s occupation 
of Beit-ul-Muqaddas. On the last 
Friday of Ramadan, anti-Zionist 
rallies are organized in Muslim 
and Arab nations, particularly in 
Iran. Rallies are also held in some 
non-Muslim countries.
The late founder of the Islamic 
Republic, Imam Khomeini, pro-
posed International Quds Day in 
1979 as a show of solidarity with 
the Palestinians with an empha-
sis on the value of the holy Quds 
to Muslims.
------------------------------------------------------

Emir of Qatar to trav-
el to Tehran soon
The Emir of Qatar will visit Iran 
soon, IRNA reported on Satur-
day.
According to IRNA, during the 
Qatari Emir’s visit to Tehran the 
political and economic agree-
ments reached between the 
two countries, which were ap-
proved during Iranian President 
Ebrahim Raisi’s visit to Doha in 
February, are to be followed up.
The Qatari leader will head a 
high-ranking political and eco-
nomic delegation.
Tehran and Doha recently 
signed cooperation agreements 
in some areas related to hosting 
the 2022 World Cup.
In addition to following up on 
the agreements, it is said that 
during the trip negotiations will 
be held on the solutions for 
Iran’s frozen assets.
Earlier, some heads of state in 
the region had discussed the 
same issue with Iranian officials
On April 13, a meeting was held 
between Iranian authorities and 
a high-ranking Qatari delegation 
to review the executive mecha-
nism for releasing Iran’s blocked 
assets within the framework of 
a recent agreement, Borna news 
agency reported.
The meeting was attended by 
officials from the Iranian For-
eign Ministry and government’s 
economic bodies and the depu-
ty foreign minister of Qatar.

 The lull in the Vienna talks is over. 
The European Union has decided to 
dispatch its coordinator with the hope 
of breaking the ice amid a pause in 
the talks which have been put on hold 
nearly two months ago.
The talks came to a standstill in March 
after the U.S. refused to make politi-
cal decisions regarding some terror-
ism-related sanctions that Iran be-
lieves were imposed in the first place 
to make the revival of the 2015 nuclear 
deal, formally called the Joint Compre-
hensive Plan of Action (JCPOA), ever 
more difficult. 
In the last round of talks, Iran de-
manded that the Biden administra-
tion remove the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) from the U.S. 
State Department Foreign Terrorist 
Organizations. The U.S. rejected the 
demand and blamed Iran for the delay 
in concluding the talks. Iran, however, 
said it has done its part and is waiting 
for the U.S. to make up its mind. Also, 
Iran said the IRGC designation is not 
the only issue standing in the way of 
reviving the JCPOA. But there also 
other issues that the U.S. has not yet 
addressed. 
Over the last few weeks, the Vienna 
talks have not been in the limelight, 
with the United States occasionally 
blaming Iran for the delay without 
openly addressing the points of con-
tention that are impeding the deal. 
With the EU coordinator of the talks, 
Enrique Mora, travelling to Iran this 
week, the Vienna talks has come to the 
fore again. But it remains to be seen 
whether the European official will be 
able to break the deadlock which now 
threatens to scuttle a year of intensive 
negotiations. 
EU foreign policy chief Josep Borrell 
was keen to highlight the gravity of the 
situation and used words that might 
convey a veiled warning. He told the 
Financial Times Saturday that he was 
seeking a “middle way” to end the im-
passe over the IRGC designation. 
Borrell said he had wanted Mora to 
visit Tehran to discuss the issue, but 

added that Iran “was very much re-
luctant.” He described the diplomatic 
push as “the last bullet.”
According to the British newspa-
per, Borrell is considering a scenario 
whereby the designation on the guards 
is lifted, but kept in place on other parts 
of the organization.
Nour News, a website close to Iran’s 
Supreme National Security Council, 
confirmed that Mora will be heading 
to Iran. It said the visit will take place 
on Tuesday and “can be a new step for 
constructive consultations on the few, 
but important, remaining issues.”
It said there is still a possibility of mak-
ing a deal. “Reaching a strong, lasting, 
and reliable agreement is possible but 
requires realism on the part of Wash-
ington and learning lessons from the 
mistakes that created today’s com-
plicated circumstances,” the website 
said. 
The visit of Mora could be an oppor-
tunity for both the U.S. and Europe to 
break with the policies that prevented 
the conclusion of the talks. But it is un-
likely to lead to a breakthrough if Mora 
fails to present what Iran demands. 
Nour News said the U.S. is to blame 
for the prolongation of the talks and 
is seeking to extract concessions 
through political pressures which will 
not produce change in Iran’s principled 
positions. 
Iran is waiting for the U.S. to make 
political decisions regarding the talks. 
But if Iran comes to a conclusion that 
waiting is not helpful it will withdraw 
from the talks, according to an Iranian 
lawmaker sitting on the parliament’s 
National Security and Foreign Policy 
Committee. The lawmaker, Mehdi Saa-
dati, said that Iran does not intend at 
present to withdraw from the talks in 
Vienna. He told the Arabic-language 
Iran News Agency website that “as for 
the negotiations, we are still waiting for 
a decision from the United States to re-
vive the agreement, and we do not in-
tend to withdraw from the negotiating 
table unless we reach a definitive con-
clusion that waiting will never help.”

EU resumes push to 
revive JCPOA with last-ditch attempt

The family of an Iranian citizen on tri-
al in Sweden has released shocking 
allegations of mistreatment as they 
continue to fight a lengthy legal battle 
for his release, Press TV reported on 
Thursday.
Hamid Nouri, who was arrested at 
Stockholm Airport in 2019, faces 
charges brought against him including 
human rights abuses against prisoners 
dating back to 1988.
After his arrest, Nouri’s wife told Press 
TV that he’d been held in solidarity 
confinement, physically assaulted by 
prison staff and subjected to mental 
torture. Nouri and his family deny all 
allegations. His detention has been 
branded illegal by Tehran.
Not only has the trial itself been con-
demned by Iranian authorities as “un-
lawful” but also the treatment of the 
family of the accused.
Shocking footage of Nouri’s family 
being harassed by anti-Iran dissidents 
has deepened Iranian outrage at Swe-
den for handling the case.
Nouri’s family has been in and out of 
court all week. Every time they arrive 
supporters of a notorious terror group, 
the Peoples Mujahideen of Iran, or 
MKO, harass and threaten them. The 
Swedish authorities are slow to re-
spond.
The accusation again Nouri are most-
ly taken from members of this same 
group. The MKO has been accused of 
fabricating atrocities multiple times. 
Meanwhile, Swedish prosecutors have 

requested the maximum penalty of life 
imprisonment for Nouri, accusing the 
former Iranian judiciary official of pris-
oner abuse in 1988.
Iran’s Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian has demanded the imme-
diate release of Nouri, saying Tehran 
regards his detention and trial as “ille-
gal”.
“The Islamic Republic of Iran considers 
the detention and trial of Hamid Nouri, 
an Iranian citizen, illegal and demands 
his immediate release,” Amir Abdolla-
hian said in a phone conversation with 
his Swedish counterpart Ann Linde on 
Wednesday.
The trial of Nouri has become an ex-
cuse for some to ignore a historical 
fact in the history of the MEK terrorist 
group.
During the arrest and the 90 trials held 
by the MEK and the Swedish judicial 
system, the MEK members who testify 
as witnesses against Nouri have re-
peatedly claimed that they carried out 
independent actions and at no time co-
operated with the Baathist army under 
Saddam Hussein’s command, and has 
not fought against the Iranian people.
Kenneth Lewis, a lawyer for the MEK 
terrorist group who appears in court 
as a witness and plaintiff in the case, 
disagreed with part of the Swed-
ish prosecutor’s indictment, saying, 
“There was no ‘armed conflict be-
tween Iran and Iraq’, and the MEK’s 
armed conflict with the Iranian govern-
ment was a “non-international armed 

conflict.”
He also acknowledged that there was 
cooperation between former MEK lead-
er Massoud Rajavi and Saddam Hus-
sein, but stressed that there was no 
evidence that the MEK was part of the 
Iraqi army.
The allegation comes as there are 
hundreds of documents, written, oral 
testimonies and video evidence that 
Rajavi met frequently with Saddam and 
other Baathist officials and asked them 
for financial and military assistance for 
terrorist acts against Iranians. 
The culmination of this assistance was 
manifested in Operation Forough Jav-
idan.
“As you know, I was in Paris from 1981 
to 1986,” Rajavi said in a meeting with 
General Tahir Jalil, head of the Iraqi 
General Intelligence Agency in 1999, 
referring to previous relations of the 
MEK group with the U.S. and France.
“In those years ... we were not called 
terrorists, even though they knew who 
blew up the Republican Party’s Head-
quarters in Iran ... they knew who 
and what destroyed the president and 
prime minister of the regime. Both the 
White House and the Elysee Palace, 
with which we were in contact, knew 
well, but they did not call us terrorists 
at all,” he said. 
MEK not only fought against Iran along 
with Saddam’s army, they were also 
used as a tool by the Saddam regime to 
suppress Shia opponents in the south 
and the Kurds in north.

Family of 
jailed Iranian 
in Sweden 
harassed by 
MKO members
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اصفهـان  تاریخـی  پل هـای 
طـی چندصـد سـال حیـات خـود 
بـه تعـادل پویـا رسـیده اند، بـاز و 
بسـته شـدن جریان آب زاینده رود 
محـدود  زمانـی  فواصـل  در 
به خصـوص در ۴۵ روز گذشـته که 
ایـن بازگشـایی چهار مرتبـه تکرار 
شـده اسـت، تعـادل هیدرولیکـی 
ایـن سـازه ها را برهـم زده و خطـر 
جـدی ای بـرای مانـدگاری آن بـه 

شـمار مـی رود.
علـی محمـد فصیحـی، مسـئول 
پایـش پل هـای تاریخـی اصفهان 
بـا اعـام ایـن خبـر بـه ایسـنا 
ینـده رود، همـواره  می گویـد: زا
رودخانـه ای دائمـی بـوده، اما طی 
دو دهـه اخیـر با باز و بسـته شـدن 
جریـان آب، از حالت دائمـی خارج 
شـده اسـت. امسـال نیـز بـرای 
تصمیـم  شـاهد  بـار  نخسـتین 
تـازه ای بودیـم و آن چهـار مرتبـه 
بـاز و بسـته شـدن آب در ۴۵ روز 
بود. کـه برخـاف تصور عـده ای، 
بازگشـایی آب در فواصـل زمانـی 
کوتـاه، حیـات پل هـای تاریخـی 
را بـه شـدت بـا مخاطـره روبـه رو 

. می کنـد
او بـا توضیـح اینکه حیات سـازه ها 
و پل هـای تاریخـی سـوار شـده 
بـر رودخانـه زاینـده رود ارتبـاط 
مسـتقیمی بـا آب دارد، ادامـه 
مشـاهده  بـا  شـاید  می دهـد: 
عکس هـای تاریخـی، در برخـی 
ینـده رود را  دوره هـا خشـکی زا
مشـاهده کنیم، امـا در نظر داشـته 

باشـیم کـه ایـن رودخانـه در طول 
تاریـخ هیچـگاه بـه طـور کامـل 
و در مـدت زمـان طوالنـی و طـی 
چندین سـال خشـک نبوده اسـت. 
اگر امـروز بنا بر این گذاشـته شـده 
که زاینـده رود تنها به منزلـه کانال 
آب رسانی کشاورزی در نظر گرفته 
شـود، چنیـن تصمیمـی احتمـال 
سـازه های  بـه  جـدی  آسـیب 

تاریخـی را بـاال می بـرد.
این کارشناس رسـمی دادگستری 
در رشـته ابنیـه و آثـار تاریخـی، 
بـا اشـاره بـه اینکـه بـاز و بسـته 
شـدن آب در مـدت زمـان کوتـاه 
نیـز باعـث شـوک بـه پل هـای 
تاریخـی می شـود، خاطرنشـان 
می کنـد: پل هـای تاریخـی ما طی 

سـال های حیـات خـود بـه تعادل 
پویـا رسـیدند. این تعـادل پویـا به 
ایـن صـورت حاصـل شـده کـه 
سـازه در چندصـد سـال با شـرایط 
موجـود خـود تطبیـق یافته اسـت. 
پس بـا تحمیل شـرایط جدیـد این 
تعـادل و تطبیق پذیـری بـا خلـل 
مواجه و سـازه دچار شـوک و فشار 
هیدرولیکـی می شـود. در ایـن 
خصـوص می توان شیشـه یـا حتی 
آجـری را مثـال زد کـه در فاصلـه 
زمانـی کوتاهـی، مرتـب گرمـی و 
سـردی ببینـد کـه مسـلمًا دچـار 
آسـیب می شـود. آب نیـز بـه دلیل 
ویژگی هایـی کـه دارد در سـازه 
نفـوذ می کنـد. از آنجایی که سـازه 
یا آجر هـم پذیـرای این آب اسـت 

پـس زمانـی کـه آب بـرای مدتی 
جریـان دارد و بعـد ایـن جریـان 
قطـع و این رونـد در فاصلـه زمانی 
محـدودی چندیـن مرتبـه تکـرار 
می شـود، پدیده انبسـاط و انقباض 
رخ می دهـد و زمانـی کـه سـازه 
نتوانـد خـودش را بـا شـرایط تـاره 
تطبیـق دهـد، در معـرض آسـیب 

سـازه ای قـرار می گیـرد.
ایـن  بـه  پاسـخ  در  فصیحـی 
پرسـش کـه بـا توجـه بـه شـرایط 
رودخانـه  فعلـی  و چالش هـای 
ینـده رود، بـرای پیش گیـری  زا
از چنیـن آسـیبی چـه بایـد کـرد، 
می گویـد: مبحث آب بـرای برخی 
بنـای تاریخـی تهدیـد و بـرای 
بعضـی دیگـر فرصـت اسـت. در 

مطالعـه و آسیب شناسـی بناهـا 
نیـز درمی یابیـم کـه برخـی از آنها 
آب گریـز و برخی آب پذیر هسـتند. 
سـاختار پل هـا یـا آب انبارهـا نیـز 
آب پذیـر اسـت و آب بـرای آنهـا 
فرصـت محسـوب می شـود. از 
سـویی در رابطـه بـا بناهـا و آب 
زاینـده رود دو مبحـث وجـود دارد. 
نداز  یـا چشـم ا منظـر  نخسـت، 
فرهنگی و بعد تعـادل هیدرولیکی. 
اگـر منطقه میمنـد یـا ارگ بم ثبت 
جهانـی شـد در واقـع این ثبـت به 
دلیل همیـن منظـر فرهنگـی بود. 
بخشـی از منظـر فرهنگـی پل ها و 
رودخانه نیـز آب اسـت و نمی توان 
آن را بـدون آب تصـور کـرد و یـا 
بخشـی از ایـن منظـر را از بیـن 
بـرد. حـال اگـر تأثیـر آب در پل ها 
را یـک فاکتـور در نظـر بگیریـم، 
بحـث حیـات زاینـده رود و تغذیـه 
آب خـوان، موضـوع دیگری اسـت 
که به تعـادل کل بناهـا و درنهایت 
حفظ یـک شـهر کمـک می کنند. 
اما دربـاره اینکـه در شـرایط فعلی 
چگونـه می تـوان از بـروز چنیـن 
آسـیبی بـرای پل هـا پیشـگیری 
کـرد، می تـوان گفـت که اگـر قرار 
اسـت آب در مدت کوتاهـی مرتب 
بـاز و بسـته شـود، بهتـر اسـت به 
شـکل کامـل قطع نشـده و بسـتر 
به شـکل کامـل خشـک نباشـد و 
جریـان آب حداقلی بـرای حمایت 
از پایـه سـازه ها وجـود داشـته 
کـه فکـر نمی کنـم چنیـن کاری 

غیرممکـن هـم باشـد.
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مسـؤول بسـیج سـازندگی و محرومیت زدایی اسـتان اصفهان گفت: امسـال طرح های اشـتغالزایی دانش بنیان با 
محوریـت صندوق های قرض الحسـنه در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

حسـن عجمی مسـؤول بسـیج سـازندگی و محرومیت زدایی اسـتان اصفهان در نشسـت تبییـن برنامه های دهه 
بسـیج سـازندگی با اشـاره به ادغـام جهـاد سـازندگی و وزارت کشـاورزی در دوران اصاحـات، اظهار داشـت: با 
تشـکیل بسـیج سـازندگی به فرمان رهبر معظم انقـاب در ۱۷ اردیبهشـت ۱۳۷۹ ظرفیتـی مجدد بـرای احیای 

حمایـت از محرومان فراهم شـد.
وی افزود: در زمان حاضر بسـیج سـازندگی در چهار محور محرومیت زدایی، خدمت رسـانی، گروه هـای جهادی و 

اقتصاد مقاومتی خدماتی از قبیل سـاخت مسـکن محرومان را در دسـتور کار دارد.
عجمی با اشـاره بـه نقـش بسـیج سـازندگی در محرومیت زدایـی گفـت: تنها کشـوری که توانسـت بـه خوبی از 
ظرفیت مردمی اسـتفاده کنـد، ایران اسـامی بود و در این میان بسـیج و به ویژه بسـیج سـازندگی نقـش مؤثری 

شتند. دا
مسـؤول بسـیج سـازندگی و محرومیت زدایـی اسـتان اصفهـان با اشـاره به نقـش بسـیجیان در زمانـی کرونا، 
بیان کـرد: در زمانـی که نیـاز به تولیـد ماسـک بـود ۵۷۰ کارگاه خیاطـی به کار تولید ماسـک مشـغول شـدند 
و بعـد کارگاه هایی تولید ماسـک سـه الیـه راه اندازی شـد تـا جایی کـه در حـوزه کرونـا توانسـتیم صادرکننده 

ماسـک باشیم.

• با کمک بسیج حقوقدانان تاکنون ۲۶۸ زندانی ُمعسر مالی آزاد شدند
وی آزادی زندانیان را از دیگر اقدامات بسـیج سـازندگی برشـمرد و اضافه کرد: با کمک بسـیج حقوقدانان تاکنون 
۲۶۸ زندانـی ُمعسـر مالی آزاد شـدند و در ماه رمضان سـال جـاری نیز قریـب ۱۳ میلیـارد ریال جمـع آوری و برای 

آزادی زندانیـان مالی جرائم غیرعمد به حسـاب سـتاد دیه اسـتان واریز شـد.
عجمی ادامه داد: در راسـتای ازدواج آسـان با کمک معاونت اجتماعی بسـیج، یک هزار و ۵۰۰ جهیزیه به زوج های 

جوان اعطا شـد و همچنین در بخش بسـته های معیشـتی نیز ده ها هزار بسته معیشـتی توزیع شده است.
مسؤول بسیج سـازندگی و محرومیت زدایی اسـتان اصفهان با اشـاره به خدمات بسیج در حوزه اشـتغالزایی گفت: 

سـال گذشـته حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال وام برای مشـاغل خرد اختصاص یافت.
وی با اشـاره بـه نامگـذاری ۱۷ تـا ۲۷ اردیبهشـت امسـال به عنـوان دهه بسـیج سـازندگی، افـزود: در ایـن دهه 
برنامه هایی در سـطح اسـتان بـا هماهنگـی ۲۸ ناحیـه مقاومت از جملـه برگـزاری نمایشـگاه اقتصـاد مقاومتی، 
افتتاح مسـکن محرومان، افتتاح اسـتخر ذخیـره آب، توزیـع ۹۳ هزار بسـته معیشـتی، آزادی زندانیـان، راه اندازی 
میـز خدمت، طرح هـای مقابله بـا سـالک، ویزیت رایـگان، ارائـه خدمـات دندانپزشـکی و آموزش سـبک زندگی 

در دسـتور کار است.
عجمی ادامه داد: در حال حاضر سـاخت ۴۵۰ مسـکن محرومان در دسـت ساخت است که ۵۰ مسـکن آن در دهه 

بسـیج سـازندگی افتتاح می شود.

• تشکیل چهار قرارگاه محرومیت زدایی در شهرستان های اصفهان
مسـؤول بسـیج سـازندگی و محرومیت زدایی اسـتان اصفهان با اشـاره به تشـکیل چهار قرارگاه محرومیت زدایی 
در شهرسـتان های سـمیرم، چادگان، برخوار و آران و بیـدگل، تصریح کـرد: رزمایش جهادگـران فاطمی با حضور 

این چهـار قـرارگاه و ۳۰۰ گروه جهـادی از نواحی مختلف اسـتان از دیگـر برنامه های این دهه اسـت.
وی بیان کرد: کارگروه بسـیج سـازندگی بـا محوریت اسـتاندار اصفهـان و مجمع جهادی اسـتان در ایـن دهه به 

منظـور اسـتفاده از ظرفیت های اسـتان برای خدمت رسـانی به محرومان تشـکیل جلسـه خواهـد داد.
عجمـی اضافـه کـرد: برگـزاری نمایشـگاه کارآفرینـی صنایـع دسـتی بـا کمـک بسـیج هنرمنـدان و همایـش 
طایـه داران اقتصـاد مقاومتـی بـه منظـور شناسـایی و معرفی ظرفیت هـای اشـتغال های دانـش بنیـان از دیگر 

برنامه هـای ایـن دهـه اسـت.
مسـؤول بسـیج سـازندگی و محرومیت زدایـی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال افزود: امسـال 
طرح های اشـتغالزایی دانش بنیـان با محوریـت صندوق هـای قرض الحسـنه در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

وی به فرصـت تابسـتان بـرای خدمات رسـانی گروه هـای جهادی اشـاره کـرد و خاطرنشـان کـرد: پیش بینی 
می شـود با تشـکیل قرارگاه هـای جهـادی دائمـی در چهار نقطـه اسـتان و فراهـم شـدن ظرفیـت و امکاناتی 
بـرای پشـتیبانی از گروه های جهـادی بیـش از ۵۰ درصـد از مجمـوع ۲ هـزار و ۵۸۰ گـروه جهادی اسـتان در 

تابسـتان فعال شـوند.

مسؤول بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان خبرداد:

اختصاص وام قرض الحسنه به طرح های دانش بنیان در اصفهان

معاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی اســتانداری اصفهــان گفت: 
یکــی از رویکردهــا و هدف هــای اصلــی مدیریــت جدیــد در اســتان، 
ــودن جلســات شــورای اداری و منطقــه محــوری  موضــوع محــور ب
کردن ســفرهای شهرســتانی اســت. مصطفــی خضــری در پنجمین 
ــی  ــی تحقیقات ــهرک علم ــه در ش ــتان ک ــورای اداری اس ــه ش جلس
اصفهــان برگــزار شــد، افــزود: ایــن دو رویکــرد بــه نفــع حل مســائل 

و مشــکات اســتان و شهرســتان ها در حــال اجــرا اســت.
ــال  ــه دنب ــان ب ــتان اصفه ــد اس ــت جدی ــا در مدیری ــت: م وی گف
کارآمــدی و عملیاتــی کــردن برنامه هــا و مصوبات جلســات هســتیم 
ــوع  ــا موض ــتان ب ــه اداری اس ــن جلس ــن اولی ــد ای ــال جدی و در س
ــال  ــعار س ــق ش ــزی و تحق ــه ری ــت برنام ــودن در جه ــوری ب مح

برگــزار می شــود.
ــم  ــام معظ ــوی مق ــال از س ــعار س ــاب ش ــه داد: انتخ ــری ادام خض
رهبــری بــر اســاس نیازهــا و دغدغه هــای کشــور و نظــام اســت که 
هرســاله با توجــه بــه اهمیــت مســائل اقتصــادی و تولیــد و اشــتغال 

نامگــذاری می شــود.
ــان  ــتانداری اصفه ــانی اس ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــا  ــال ب ــعار س ــق ش ــت تحق ــال در جه ــدای امس ــا از ابت ــت: م گف
مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی و همچنیــن بخــش خصوصــی بــه 
ــائل و  ــل مس ــرای ح ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــن ش ــژه انجم وی
ــن  ــه در ای ــیم ک ــته باش مشــکات اقتصــادی نشســت هایی را داش

ــه شــده اســت. ــی گرفت ــات بســیار خوب ــه تصمیم زمین
خضــری افــزود: امیدواریــم با نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم و مجلس 
یازدهــم و حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان گام هــای موثــری 
ــد، اشــتغال زایی و شــکوفایی اقتصــاد کشــور  ــق تولی در جهــت رون

ــم. و اســتان برداری

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان:

 منطقه محوری شدن جلسات و سفرها
رویکرد استانداری است

مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان مطرح کرد؛

 باز و بسته شدن زاینده رود
و برهم خوردن تعادل هیدرولیکی پل های تاریخی

اسـماعیل نـادری، دربـاره اجـرای طـرح درج قیمـت مصرف کننـده و 
تولیدکننـده در ایـن اداره کل افـزود: سیاسـت وزارتخانه صنعـت، معدن و 
تجارت سـلبی نیسـت و تا این لحظه بـا تولیدکننـدگان و واحدهای صنفی 
که روی کاالهای خـود درج قیمت نکرده اند، برخوردی انجام نشـده اسـت 

امـا در مرحله بعد بـا ُمتخلفـان برخـورد قانونـی انجام خواهد شـد.
به گفتـه وی، در زمـان حاضـر سیاسـت دولـت و وزارت صمـت در اجرای 
طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده ایجابی اسـت و بیشـتر از جنبه 

اطاع رسـانی و تذکر، اهمیـت دارد.
وی ادامـه داد: تخلـف عرضـه خـارج از شـبکه و گرانفروشـی شـامل حال 
تولیدکننـدگان و واحدهای صنفی و تولیدکنندگانی اسـت که اقـدام به درج 

قیمـت تولیدکننده و مصـرف کننـده روی کاالهـای عرضه شـده نکنند.
معـاون اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان هشـدار داد: ایـن 
تولیدکننـدگان ُمتخلـف در آینـده از دریافـت خدمـات ارائـه شـده از طرف 
وزارتخانـه از جملـه ثبـت سـفارش، واردات و خدمـات بازرگانـی محـروم 

خواهنـد شـد.
وی اضافـه کرد: اطـاع رسـانی در زمینـه طـرح درج قیمـت روی کاال در 
زمان حاضر در اولویـت کاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجـارت قرار دارد.

نـادری بـا بیان اینکـه اداره کل صمـت اصفهـان، همه تـوان خـود را برای 
اجرای درسـت و کامل این طرح بـکار گرفته اسـت، گفت: تاکنـون اطاع 
رسـانی خوبی در این زمینه انجام شـده و هـر جایی هم که ایـن کار صورت 
گرفته اسـت، نیازی بـه برخورد نبـوده و تولیدکننـدگان نیز همـکاری الزم 

را بـا ما داشـته اند.
وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان بـا کمـک 
شـهرک های هشـتگانه خود می توانـد در زمینه اجـرای این طـرح، کمک 

بزرگـی کند.
مدیرکل صنعت، معـدن و تجارت اسـتان اصفهان نیز در این جلسـه گفت: 
این وزارتخانه طرح های کان و جدیدی را در زمینه درج قیمت تولیدکننده 
و مصـرف کننـده روی کاالهـا اجـرا می کنـد کـه اسـتان اصفهـان در این 
زمینه مانند سـایر زمینه ها، نقـش پیش رو و مثبت خـود را ایفـا خواهد کرد.

امیرحسـین ُکمیلی افـزود: انتقادها و نظراتـی از طرف کارشناسـان و مردم 
در باره طراحـی این رویکرد و نحـوه اجـرای آن وجود دارد که پـس از جمع 

بندی بـه مرکـز منتقل خواهد شـد.
وی ادامـه داد: تاکنـون اصاحاتـی در چند مرحلـه در زمینـه روندهای این 

طرح انجام شـده اسـت.
ُکمیلی با اشـاره به اینکـه ارزیابـی الزم در زمینـه اجرای طـرح درج قیمت 
تولیدکننده و مصـرف کننـده از اسـتان های مختلف توسـط وزارت صمت 
بعمل آمده اسـت، خاطرنشـان کـرد: اسـتان اصفهـان از نظـر رتبه بندی و 
ارزیابی مراحل یک تا چهـار این طرح، عملکرد بسـیار خوبی داشـته و ُرتبه 

بسـیار خوبی هم کسـب کرده اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه عملکـرد اسـتان ها در ایـن ارزیابی بصورت “بسـیار 
خوب، خوب، متوسـط و ضعیف” در نظر گرفته شـده اسـت، افزود: عملکرد 
ما در ایـن ارزیابـی رضایتبخش بوده امـا در واقعیـت باید فعالیت خـود را در 
سـطح شهرسـتان ها بیشـتر کنیم تا این فرآیند سـریعتر تکمیل شـود و به 

نتیجه برسـد.
رییـس اداره کل صنعت، معدن و تجـارت اصفهان بیان کرد: ایـن اداره کل 
مسـئولیت ایجاد آرامش در بازار را بر عهـده دارد و باید فضای کسـب و کار 
را آسـانتر کنیم و بـرای تحقق این امـر باید ایـن قانون سـریع و بطورکامل 
اجرا شـود تا همـه تکلیف خـود را بداننـد و آرامـش بهتـری در بـازار برقرار 

. د شو
ُکمیلی تاکید کرد: اگر این طـرح بصورت پراکنده و ناقص انجام شـود ضرر 
بیشـتری برای کسـبه، تولیدکنندگان، صنعتگران و مردم بـه همراه خواهد 

داشـت و همه باتکلیـف خواهند ماند.
وی گفت: همه در شهرسـتان ها و مرکز اسـتان، همراهـی الزم را با اجرای 
این طرح داشـته باشـند و باید اهرمـی هم برای اجـرای سـریعتر آن در نظر 

گرفته شـود

معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: با تولیدکنندگان و اصنافی که از درج 
قیمت تولیدکننده و مصرف کننــده بر روی کاالهای 

تولیدی خودداری کنند، برخورد قانونی می شود.

معاون اداره صمت اصفهان:

با عرضه کنندگان کاالهای فاقد 
درج قیمت، برخورد می شود

خبر ویژه

شهردار اصفهان گفت: در هفته جاری 
سامانه سوت زنی را معرفی خواهیم کرد 
و شهروندان هر کجا نارسایی و خطایی 
از کارکنان شهرداری مشاهده کردند، 
می توانند در اسرع زمان از مسیر سامانه 
سوت زنی، شهرداری و دستگاه های 

نظارتی را در جریان موضوع قرار دهند.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان در 
گفت وگویی ضمن گرامیداشت هفته 
فرهنگی اصفهان، اظهار کرد: هر ساله 
هفته فرهنگی اصفهان از سوم تا نهم 
اردیبهشت ماه برگزار می شد، اما امسال با 
توجه به تقارن با ماه مبارک رمضان، این 
هفته فرهنگی با یک هفته تأخیر آغاز و از 
سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در آستانه تحول در 
موضوع اطاع رسانی و ایجاد تعامل پویا 
بین شهرداری و مردم هستیم و در هفته 
جاری سامانه سوت زنی را در سطح شهر 
و رسانه ها به شهروندان معرفی خواهیم 
کرد، افزود: شهروندان هر کجا نارسایی 
و خطایی از کارکنان شهرداری مشاهده 
کردند، می توانند در اسرع زمان از مسیر 
سامانه سوت زنی، شهرداری و دستگاه های 
نظارتی را در جریان موضوع قرار دهند تا در 
آینده نزدیک شاهد خطایی در سیستم 
شهرداری برای خدمت رسانی به مردم 

نباشیم.
قاسم زاده با تاکید بر اینکه سامانه ۱۳۷ 
شهرداری برای اعام کاستی های سطح 
شهر از سوی شهروندان همچنان بر 
قوت خود باقی است، تصریح کرد: سامانه 
سوت زنی از جنس برخورد با تخلفات 
کنترل  حوزه شهرسازی،  در  اداری 
و نظارت و تمام ابعاد شهرداری است، 
زیرا امکان دارد با توجه به گستردگی 
خانواده شهرداری، تخلفی از دید ناظران 
در بازرسی و حراست پنهان بماند؛ لذا 
شهروندان می توانند به افزایش سامت 

اداری شهرداری کمک کنند.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ورود 
شهروندان به سامانه سوت زنی از طریق 
درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان به 
نشانی isfahan.ir امکان پذیر است، 
البته به زودی در تبلیغات مربوطه شماره 
تلفن نیز برای سهولت دسترسی مردم 

اعام خواهیم کرد.
وی گفت: کارکنان شهرداری بسیار 
پرتاش هستند، اما گاهی امکان دارد 
خطایی رخ دهد و آنجا مردم باید با با 
انعکاس سریع موارد تخلف، کمک کنند 
تا سیستم شهرداری امن و مصون در 

خطا باشد.
قاسم زاده ادامه داد: پس از سامانه 
سوت زنی، هفته آینده سامانه شفافیت را به 
شهروندان معرفی خواهیم کرد، لذا افرادی 
که عاقه مند هستند جزئیات بیشتری 
از فرایندهای شهرداری اعم از اداری، 
پیمانی و مالی داشته باشند، می توانند 
به این سامانه مراجعه کنند و در جریان 
فعالیت های شهرداری در ابعاد مختلف 

قرار بگیرند.
شهردار اصفهان اظهار کرد: شهروندان از 
طریق سامانه شفافیت با دریافت اطاعات 
و داده ها مشارکت فکری پیدا می کنند 
و می توانند نظارت دقیق تری بر کار 
شهرداری داشته باشند و شهرداری را در 

انتخاب و تصمیم گیری بهتر یاری کنند.

اعالم خطای کارکنان توسط 
شهروندان از طریق سامانه 

سوت زنی

شهردار اصفهان خواستار شد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان گفـت: در سـال های گذشـته 
سـودجویان با فرافکنی رسـانه ای خواهان تخصیـص ارز ترجیحی 
شـدند و ایـن در حالـی اسـت کـه ارز ترجیحـی زمینه رانـت و بی 
نظمی هـای اقتصـادی را فراهـم سـاخت. مسـعود گلشـیرازی در 
گفتگو با خبرنگار ایرنـا اظهار داشـت: ارز ترجیحی طی سـال های 
گذشـته صـادرات رسـمی را در عمـل محـدود و اجنـاس را با یک 
ششـم قیمـت در بازارچه های مـرزی و زمینه صادرات غیررسـمی 

را فراهـم سـاخته بودند.
وی بیان داشـت: بعلت شـکل گیری رانت و محدودسـازی توسـعه 
بازارهـا، مخالـف ارز ترجیحـی در اقتصاد هسـتیم و ایـن در حالی 
اسـت که در این سـال ها بـه تذکـرات فعالیـن اقتصـادی اعتنایی 
نشـد. رئیس اتـاق بازرگانـی اصفهـان اعالم کـرد: تخصیص سـود 
حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بشـکل یارانه مسـتقیم به حساب 
اقشـار کم درآمـد و سـرمایه گذاران واریـز شـود. وی خاطرنشـان 

کرد: واقعی سـازی نـرح ارز اگر چـه در کوتـاه مدت تورم را شـکل 
می دهد اما در طوالنی مـدت راهکار تکمیلی برای سـرمایه گذاری 
اسـت. وی که بهتریـن ارز ترجیحی را تنهـا با حمایت از اقشـار کم 
درآمـد و دهک هـای پاییـن و تخصیـص یارانه مسـتقیم بـه آنها و 
همچنین برای سـرمایه گـذاری عنوان کـرد، ادامـه داد: تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ نـه تنهـا بـرای مـواد اولیـه، عایدی بـرای منابع کشـور 
نـدارد بلکه آسـیب های جدی بـه بدنـه اقتصـاد وارد کرده اسـت.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

 ارز ترجیحی، رانت
 وبی نظمی اقتصادی

را بوجود آورد
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سـفرهای فضایی در مسـافت هایی فراتر از ماه، بـا محدودیت های ویژه انسـانی همراه اسـت 
که یکـی از راه حل هـای آن خـواب زمسـتانی انسـان ها در فضا اسـت، اما ایـن ایده تـا چه حد 

عملی خواهـد بود؟
فرسـتادن انسـان ها به هر نقطه ای در فضـا فراتـر از ماه، تـدارکات مربـوط به سـامت، غذا و 
روان شناسـی را به محدودیت هایی می رسـاند که تازه در حال درک آن هسـتیم. یکی از ایده ها 
برای رفع ایـن محدودیت هـا، به خـواب زمسـتانی فرسـتادن انسـان ها در فضا اسـت، اما این 

ایده تا چـه حـد می تواند عملی باشـد.
خواب زمستانی انسـان در سـفرهای فضایی یکی از ایده های جذاب در فیلم های علمی تخیلی 
اسـت. در واقع، راه حل اصلی مشـکل سـفرهای فضایـی طوالنی مدت در داسـتان های علمی 
تخیلی این اسـت کـه مسـافران را بـرای مدتی بـه رختخـواب ببریـم. در حالت خوابـی مانند 
خواب زمسـتانی، متابولیسـم کاهش می یابد و ذهن از کسـالت انتظـار برای سـاعات بی پایان 
در امان می ماند. برخاف سـفرهای سـریع تر از نور و کرم چاله ها، فرض قـراردادن فضانوردان 
در حالت خواب زمسـتانی بـه نظر می رسـد عملی باشـد، به انـدازه ای که حتی آژانـس فضایی 

اروپـا به طورجدی بـه دنبال تحقق آن اسـت.
پیامدهـای یک مطالعه جدید توسـط سـه محقق از شـیلی یـک مانع ریاضـی را بـرای تبدیل 
پتانسیل سـکون طوالنی مدت انسـان به واقعیت نشـان می دهد که ممکن اسـت به این معنی 
باشـد که خواب زمستانی انسـان در فضا، برای همیشـه از دسـترس ما خارج خواهد بود. روبرتو 
اف. نسپولو و کارلوس مجیاس از Millennium Institute for Integrative Biology و 
فرانسیسکو بوزینوویچ از دانشـگاه پاپی کاتولیک شـیلی تصمیم گرفتند تا رابطه بین توده بدن 

و مصرف انرژی در حیواناتی که در خواب زمسـتانی هسـتند را کشـف کنند.
آن ها حداقل سـطح متابولیسـمی را کشـف کردنـد که به سـلول ها اجـازه می دهد در شـرایط 
سـرد و کم اکسـیژن باقی بماننـد. این دانشـمندان می گوینـد برای جانداران نسـبتاً سـنگینی 
ماننـد انسـان، صرفه جویی در انـرژی که ممکـن اسـت از ورود به یـک حالت عمیـق و خواب 
زمسـتانی انتظار داشـته باشـیم، ناچیز خواهد بود. در واقع، احتمااًل بهتر اسـت که روزهای خود 
در سـفر فضایی طوالنی مدت را بـه روش قدیمی چرت زدن سـپری کنیم تا خواب زمسـتانی. 
در حیوانـات دیگر، دمای بدن به شـدت کاهـش می یابد، متابولیسـم کاهش می یابـد و ضربان 
قلب و تنفس کند می شـود. این فراینـد می تواند در برخی مـوارد مصرف انرژی را تـا ۹۸ درصد 
کاهش دهد و نیـاز به هـدردادن انرژی در تاش برای شـکار یا جسـتجوی غـذا را از بین ببرد.

بااین حـال، حتی در ایـن حالت، حیـوان همچنـان می تواند بیـش از یک چهـارم وزن بدن خود 
را از دسـت بدهد، زیرا از طریق ذخایر سـوخت بـدن خود به حیاتـش ادامه می دهـد. اگر همان 
ریاضیـات اولیه را برای یک انسـان بالـغ در خواب زمسـتانی اعمـال کنیم، قرار اسـت مصرف 
روزانـه حـدود ۱۲۰۰۰ کیلـوژول با نیاز بـه چند صد کیلـوژول چربی بـدن جایگزین می شـود. 
با رعایـت ایـن سـناریو، ممکن اسـت تصـور کنیـم کـه گردشـگر فضایی بی بـاک ما کـه در 
رختخـواب مخصوص خـود قـرار دارد، روزانه بیش از شـش گرم چربـی از دسـت می دهد و در 

طول یـک سـال، این وزن بـه حـدود دو کیلوگرم می رسـد.

این وضعیـت ممکن اسـت برای یک سـفر سـریع بـه قمرهـای نزدیک خوب باشـد، امـا اگر 
یک فـرد بالـغ معمولـی بخواهد چندیـن دهه شـناور در فضـای بین سـتاره ای به سـمت یک 
سـتاره نزدیک دیگـر در حرکت باشـد، باید چنـد صد کیلوگـرم چربـی اضافی جمع کنـد. این 
محاسـبات پشت سـرهم بر مفروضات زیـادی تکیـه می کنند کـه مهم ترین آن این اسـت که 
چگونه خواب زمسـتانی حیوانات ممکن اسـت مقیاس عملکرد ما در سـفرهای فضایی باشـد. 
به هرحال، شـاید همین امر دلیل خوبی باشـد که چرا پسـتانداران بزرگ کمی )به اندازه انسـان 
و بزرگ تر( وجـود دارند کـه از خواب زمسـتانی اسـتفاده می کننـد، زیرا ایـن فراینـد نمی تواند 

تضمینی بـرای ادامه حیـات آن ها ایجـاد کند.
بنابرایـن، محققان یـک تجزیه وتحلیـل آمـاری را در میان انـواع گونه هـای اسـتفاده کننده از 
خـواب زمسـتانی، همان طور کـه در مطالعـات قبلـی به تفصیل شـرح داده شـد، انجـام دادند. 
ازاین رو، آن هـا نتیجه گرفتند که مصـرف انرژی روزانه حیوانات در خواب زمسـتانی به روشـی 
نسـبتاً متعادل مقیاس می شـود، بنابراین یک گرم بافت از یک پسـتاندار کوچک، مانند خفاش 
گوش بـرگ ۲۵ گرمی، به انـدازه یک گـرم بافـت از یک پسـتاندار کوچک همچون سـنجاب 
زمینـی ۸۲۰ گرمی، در خواب زمسـتانی انـرژی مصرف می کنـد؛ بنابراین مـا می توانیم فرض 
کنیم کـه هر گـرم بافت ما بـه همان انـرژی نیـاز دارد کـه هر گـرم بافت ایـن حیوانـات بدان 

نیاز دارد.
بااین حـال، زمانی که پسـتانداران فعال هسـتند، داسـتان متفاوت اسـت. مقیاس بنـدی رابطه 
بین متابولیسـم فعال و جرم، نمودار کمی متفاوت ایجـاد می کند که نقطه ای را نشـان می دهد 
که در آن خواب زمسـتانی واقعـاً انرژی زیـادی را برای جانـوران بزرگ تر ذخیـره نمی کند. این 
نقطه نزدیک به جرم خودمان اسـت، بـه این معنی کـه کل نیازهای انرژی مـا در هنگام خواب 
زمسـتانی تفـاوت قابل توجهی بـا نیازهـای زمانی کـه ما صرفـاً در حالت اسـتراحت هسـتیم، 
نخواهد داشـت. بـه همین دلیل اسـت کـه خرس ها به همان روشـی کـه حیوانـات کوچک تر 
خواب زمسـتانی می کننـد، به خـواب نمی رونـد. همچنین ایـن موضوع بـرای ما انسـان ها به 
این معنی اسـت که ممکن اسـت بـا وجـود پذیرش تمـام خطرات و مشـکات خنک سـازی 
بدنمان، کاهش ضربان قلب و تنفس و تحمل کردن کاهش مصنوعی متابولیسـممان، ممکن 

اسـت نتایجی را کـه امیدواریم به دسـت نیاوریم.
پس به نظر می رسـد اگر بخواهیم به سـفرهای طوالنی فضایـی برویـم و درعین حال حوصله 
خـود را نیز حفـظ کنیم، بهتر اسـت بـه همـان روش همیشـگی خـود عمل کنیـم و نهایتـاً با 
خوردن یک سـری آرام بخش های معمول در سـفرهای فضایی، به اسـتراحت بپردازیم تا مثًا 
به مریخ برسـیم. ایـده بهره گیـری از خواب زمسـتانی در ایـن سـفرها، احتمااًل در حـال حاضر 
راهکار مناسـبی نخواهد بـود، اما هنـوز می توان به دسـتاوردهای علمـی در آینده امیـدوار بود. 
شـاید زمانی فرابرسـد که از کهکشـان خود خارج شـویم و کل این مسـافت را در خواب سپری 
کنیم بـودن اینکه مشـکل متابولیـک برای مـا رخ دهـد و یـا حتی به ماننـد فیلم هـای علمی 
 Proceedings تخیلی حتی رونـد پیری ما نیز کند شـود. نتایج این تحقیق در نشـریه معتبـر

of the Royal Society B منتشـر شـده است.

سفرهایفضاییطوالنیمدت؛

»خواب زمستانی« انسان 
در فضا محقق می شود

گزارش ویژه 

در مسـیری دیگـر و در یک رویکـرد انسـانی بـرای درمان ایـن بیماران 
نیـز در طـول تاریـخ شـیوه هایی به کاررفتـه و حتـی سـوراخ کـردن 
جمجمه بـرای خـروج ارواح نابـکار در قرن هـای دورتر، و عمـل جراحی 
بـرای برداشـتن اعضـای داخلی یـا کشـیدن دندان هـا در قرن گذشـته 
نمونه هایی اسـت که برای رهایی شـخص بـه کار می بردنـد درحالی که 

او نیـاز بـه بازگوکردن مشـکات و یک مشـاوره داشـته اسـت.

•گسترهفراتریازفلسفهفکری
بهزاد وحیدنیا مدیرکل مشـاوره و امور روان شـناختی سـازمان بهزیستی 
کشـور اسـت. وی گفت: بهره گیری از فرصت ها و مدیریـت چالش های 
روزمـره کمـک می کنـد تجربـه بهتـری در زندگی داشـته باشـیم. پس 
وقتی از روان شناسـی صحبت می کنیـم لزومًا بحث روان شناسـی بالینی 
یا نـگاه بیمارگونه بـه انسـان ها نیسـت، بلکه گسـتره فراتری از فلسـفه 
فکری و ماهیتی انسـان بـا حـوزه انتخاب و عمـل و آینده نگری نسـبت 
به خـود و دیگری شـامل حـال آن می شـود. امـروزه رویکردهـای نوین 

روان شناسـی بیشـتر متمرکز بر توانمندی انسـان ها ترسـیم می شـود.

•تصمیماتمبتنیبرالگویفکرواحساساست
مدیرکل مشـاوره و امور روان شـناختی سازمان بهزیسـتی کشور، نسبت 
به گسـترش ُکند زیرسـاخت های خدمات روان شـناختی و کلینیک های 
مشـاوره نسـبت به سـرعت پیش بینی شـده در برنامه توسـعه انتقاد کرد 
و گفت: سـال گذشـته بالغ بـر ۲ میلیـون و ۸۰۰ هزار جلسـه مشـاوره را 
به صورت تلفنـی پشـتیبانی کردیم. وی با بیان اینکه رشـته روانشناسـی 
با زندگی و آینده انسـان ها در ارتباط اسـت، گفت: بسـیاری از تصمیمات 
افراد مبتنـی بر الگـوی فکـر و احسـاس اسـت و روان شناسـی می تواند 
رفتـار آینـده آنهـا را پیش بینـی کنـد؛ لذا بـرای رسـیدن به زندگـی بهتر 
الزم اسـت انسـان ها دانش کافی نسـبت به محیط و تصمیمـات خود به 
دسـت آورند؛ از طرفـی، روان شـناس انسـان ها را با کسـب مهارت های 
الزم بـرای توسـعه ارتباطـات مؤثـر توانمندتـر می کنـد. وی توجـه بـه 
کمک هـای روان شـناختی بـه نقشـه راه بـرای اقدامـات اقلیمـی را از 
اقدامـات سـال جـاری برشـمرد و گفت: بـه عبارتـی ما بـر اسـاس بعد، 
ظرفیـت، فرهنـگ، دیـن و نیازهـای انسـان ها در مناطقی که سـکونت 
دارنـد از این حرفه کمـک بگیریم. اصـول حرفه ای روان شناسـی ایجاب 
می کنـد افـراد متخصـص و متعهـد بـا شـناخت کافـی و بهره گیـری از 
ظرفیت هـای بومـی و محلـی مداخـات را طراحـی و بـه تغییـر رفتـار 

اجتماعـی فکـر کنند.

•میزاناختالالتروانیمردمفراترازمیزانمراجعات
وحیدنیا با اشـاره به اینکه میـزان اختاالت روانـی مردم فراتـر از میزان 
مراجعـات آنها بـرای مشـورت در راسـتای بهبـود کیفیت زندگی اسـت، 
ادامـه داد: ایـن در حالی اسـت کـه الگوی کشـورهای پیشـرفته بیشـتر 
مـردم قبـل از انتخـاب بـا یـک مشـاور در خصـوص تصمیمـات خـود 
صحبـت و بـرای اصـاح رفتـاری تصمیم گیـری می کننـد؛ البتـه نقش 
مداخـات تخصصـی در بهبـود درمـان اختـاالت رفتـاری و کاهـش 
آسـیب های اجتماعـی بـر کسـی پوشـیده نیسـت. مدیـرکل مشـاوره و 
امور روان شـناختی سـازمان بهزیسـتی کشـور، با بیـان اینکه بر اسـاس 
ظرفیت هایـی کـه قانون در اختیار سـازمان بهزیسـتی کشـور قـرار داده 
اسـت در بخش دولتـی مرجعیت صـدور مجوزهـای حوزه روان شناسـی 
را عهده داریـم و در بخـش غیردولتـی در قالب مشـاوره های حضوری و 
غیرحضوری فعالیـت می کنیم. وی با اشـاره بـه فعالیت بالغ بـر ۳ هزار و 
۲۴۰ مرکز فعال در کشـور، تصریح کـرد: مراکز سـامت روان محلی نیز 
تحت نظارت سـازمان بهزیسـتی کشـور به صـورت فعـال آموزش های 
روان شـناختی پایه را به مـردم منتقل می کننـد و مبتنی بـر ظرفیت های 
اجتماعـی با رویکـرد اجتماع محـور پروژه هـای اجتماعی سـامت روان 
را پیاده سـازی می کننـد. وحیدنیا یکـی از رسـالت های پایگاه های مثبت 
زندگی را پرداختن به نیازهای روان شـناختی پایـه ای و درمانی در محیط 
زندگـی مددجویان برشـمرد و گفت: سـال گذشـته بالـغ بـر ۲ میلیون و 

۸۰۰ هزار جلسـه مشـاوره را به صـورت تلفنـی پشـتیبانی کردیم.

•ضرورتتوجهدولتبهبیمهپایهخدماتمشاوره
وی بر ضـرورت توجـه دولـت و مجلس شـورای اسـامی به بیمـه پایه 
خدمات مشـاوره و روان شناسـی تاکید کرد و گفت: به اسـتناد بند ج ماده 
۱۰۲ قانون ششـم توسـعه، آموزش و مشـاوره مسـتمر جوانان دست کم 
۵ سـال پـس از ازدواج را قانـون تکلیـف کرده اسـت تـا بر اسـاس بیمه 
پایه و تکمیلی در کشـور انجام شـود؛ لذا سـازمان بهزیسـتی کشور بسته 
خدمتـی اسـتانداردی دراین خصوص تهیه و بـه تأیید شـورای عالی بیمه 
سـامت رسـاند که تاکنون تأمین منابع نشـده اسـت. مدیرکل مشـاوره 
و امور روان شـناختی سـازمان بهزیسـتی کشـور نسـبت به ارائه مباحث 
علمی روان شناسـی به صـورت غیرتخصصی توسـط افراد سـودجو که با 
درد مـردم کاسـبی می کننـد، هشـدار داد و گفت: افـراد مجاز بایـد برای 
مداخـات اجتماعـی پروانه هـای صاحیـت فـردی را از سـازمان نظام 
روان شناسـی و مشـاوره و پروانه فعالیت در مرکز را از سـازمان بهزیستی 
کشـور دریافت کنند؛ لذا در صورت مشـاهده روان شـناس نماهای بدون 
مجوز کـه در قالب مشـاوره های تلفنی و اینسـتاگرامی فعالیـت می کنند 
باید به سـازمان نظام روان شناسـی و مشاوره و سـازمان بهزیستی کشور 

معرفی شـوند.

هیئت مدیـره شـرکت دانش بنیـان 
بهیار صنعـت سـپاهان گفت: کشـور 
تولیدکننده جامعـه را از مصرف گرایی 
دور کـرده و مخـزن آشـکار شـدن 
گوهـر وجـودی انسـان اسـت، پدیده 
از  بسـیاری  آرزوی  دانش بنیـان 
بزرگان بوده اسـت و می تـوان در کنار 
دانش بنیـان زندگـی شـرافتمندی را 

بـرای افـراد جامعـه مهیـا کـرد.
امیر نجات بخش در خصوص پیشـینه 
اقتصـاد ملـی در اصفهـان در خانـه 
مشـروطه اصفهان، اظهار کـرد: علما 
در طـول تاریخ در ۲۰۰ سـال گذشـته 
بـه مسـئله اقتصـاد توجـه داشـته اند، 
تعابیـر بسـیار بلنـدی در ایـن زمینـه 
وجـود دارد یک بخـش ماجـرا باید در 
حیطه وابستگی و اسـتراتژیک بدانیم 

و هویـت دینـی خـود را حفـظ کنیم.
وی بـا بیان اینکـه برای علمـا، معنای 
کار و تولیـد معنـای هویـت گرفتـن 
انسـان اسـت، ادامه داد: در کار و تولید 
گوهر وجودی انسـان آشکار می شود و 
هدف از وجود خود بـر روی زمین را در 
می یابـد و دچـار بی هویتی نمی شـود.

هیئت مدیـره شـرکت دانش بنیـان 
بهیار صنعـت سـپاهان تصریـح کرد: 
در ایـن عالـم معنادهی بـه زندگی هر 
فـردی در فرهنگ هـای متفـاوت بـا 
انجـام کارهـای گوناگـون امکان پذیر 
اسـت، در اسـام معنای انسـان با کار 
و فعالیـت در زندگی آشـکار می شـود.

نجات بخش خاطرنشـان کرد: اسـام 
مسـیری را پیشـروی انسـان گذاشته 
تـا بـا انجـام کارهـای روزانـه حـق را 
احسـاس کنـد، از گذشـته در تاریـخ و 
از سـوی علمـا مرتـب بیـان شـده که 
اسـام در خطـر اسـت، یعنـی هـدف 
اسـتعمارگران مانـع قـراردادن بـرای 
گام برداشـتن و طـی طریق انسـان ها 

بـوده اسـت.

وی با تاکید بر اینکه در اسـام انسـان 
با واردشـدن بـه مسـیر کار و تولید هم 
خـود و هـم پـروردگار را پیـدا می کند، 
گفت: اگر پیـام امام )ره( را به مناسـبت 
روز کارگر مطالعه کنیم، مبرهن اسـت 
که بخش هایـی از این پیـام به اهمیت 
کار و تولید تاکید دارد که از نظر اسـام 

قابل توجـه بوده اسـت.
ایـن فعـال اقتصـادی تصریـح کـرد: 
در حـال حاضـر جامعـه بـه سـمت 
مصرف گرایـی پیـش مـی رود و اگـر 
کشـوری از حـوزه تولیـد خارج شـود، 
اسام برای آن کشـور مفهوم انتزاعی 
پیـدا می کنـد، مطابـق کام مقـام 
معظم رهبـری تولیـد دریچه توسـعه 
اقتصـادی کشـور اسـت و حرکـت در 
این مسـیر زمینـه پیشـرفت را فراهم 

. می کنـد
وی بـا بیـان اینکـه اسـام راه روبه رو 
شـدن با حق اسـت، افزود: از گذشـته 
علما در مـورد مسـئله کار و تولید فعال 

بودنـد و توجـه به ایـن نکتـه را مدنظر 
قـرار دادنـد، مسـئله کار و تولیـد در 
دنیـای امـروز بـا دسـتیابی بـه حـوزه 
فناوری هـای بـاال فراهـم می شـود.

هیئت مدیـره شـرکت دانش بنیـان 
بهیـار صنعـت سـپاهان، اظهـار کرد: 
بایـد در کشـور وارد تولیـد بـه معنـای 
حقیقـی شـویم و تولیـد دانش بنیـان 
ایـن امـکان را فراهـم می کنـد، تولید 
دانش بنیـان راهـی بـرای پیداکـردن 
اثر انسـان در دنیای امروز اسـت، یکی 
از مسائل کشـور تاقی علم، اقتصاد و 
فناوری اسـت که در حاضر به درسـتی 
این اتفاق نیفتاده اسـت، مـدار زندگی 
بـر فناوری ها بـوده و علم افراد تسـلط 
کامـل بـه ایـن فناوری هـای روز را 

نـدارد.
نجات بخـش ادامـه داد: علـم، اقتصاد 
و فنـاوری باتوجه بـه دانش بنیان هـا 
بـه هم پیونـد می خـورد، بـرای هویت 
دادن و معنـای بـودن انسـان بایـد در 

ایـن مسـیر حرکـت کـرد، در تعابیـر 
امـام )ره( در حوزه جهاد سـازندگی نیز 
این مباحث به طـور دقیـق قابل توجه 
اسـت و ایـن معانـی به خوبـی تعبیـر 

می شـود.
وی با تاکیـد بر اینکه وقتـی بتوانیم به 
حوزه دانش بنیان ورود پیـدا کنیم پول 
ملی و طرح می خواهیم داشـت، گفت: 
برای چاپ پـول ملی باید بـر روی قله 
فناوری قـرار بگیریم تا مناسـبات بازار 
تغییر بـا ایجـاد فضـای جدیـد فراهم 
شـود. انسـان با کار و فعالیت می تواند 
احسـاس پوچـی را از این عالـم بیرون 

. د ببر
هیئت مدیـره شـرکت دانش بنیـان 
بهیار صنعت سـپاهان، افـزود: فعالیت 
دانش بنیـان فعالیتـی در قله هـای 
تجربـه بـرای فتـح آینـده اسـت، از 
سـوی دیگـر احسـاس زندگـی و 
مشـارکت پذیری بـا حضـور مؤثـر در 

جهـان امـروز مهیـا می شـود.

وی خاطرنشان کرد: دانش بنیان یعنی 
اینکه چطور انسـان می توانـد در تولید 
معنا پیدا کند، افراد بر اسـاس اشـتراک 
دانـش در کنـار هـم قـرار می گیرند و 
اقتصـاد دانش بنیـان محقـق شـده و 
جـوالن سـرمایه گذاری در کشـور 
کاهـش هم پیـدا می کنـد، در حقیقت 
انسـان در ایـن مسـیر بـه احسـاس 
حیـات متعالـی دسـت پیـدا می کند.

وی با اشاره به اینکه کشور تولیدکننده 
مخزن آشـکار شـدن گوهـر وجودی 
انسـان اسـت، اظهـار کـرد: کشـور 
تولیدکننده، جامعـه را از مصرف گرایی 
دور می کنـد. پدیـده دانش بنیـان 
آرزوی بسـیاری از بزرگان بوده است و 
می تـوان در کنـار دانش بنیـان زندگی 
شـرافتمندی را برای افراد جامعه مهیا 
کرد، طـرح دانش بنیان بشـارتی برای 
تقویت اقتصـاد دانش بنیان در کشـور، 
حرکـت مردمـی و فاصله گرفتـن از 

اقتصـاد سـرمایه گذاری اسـت.

کشور تولیدکننده جامعه را از مصرف گرایی دور می کند
یکفعالاقتصادی:

پریساجمدی کاهوی برگ قرمز از 
خانواده گل های مروارید است. این نوع 
کاهو شبیه کاهوی رومی است، با این 
تفاوت که نوک برگ های آن قرمز یا 
بنفش است. این سبزی خوشمزه عاوه 
بر رنگ و لعاب دادن به ساالد و ساندویچ، 
دارای خواص زیادی برای سامتی نیز 
هست. در این مقاله به شرح چند مورد 
از مزایای این نوع کاهو برای سامتی 

پرداخته ایم.
•سرشـارازمـوادمغـذیبـا

کالـریکـم
کاهو بـرگ قرمز حـاوی مـواد مغذی و 
سرشـار از انواع ویتامین ها و مواد معدنی 
ضـروری اسـت، امـا کالـری آن بسـیار 
کـم اسـت. مشـخصات تغذیـه ای آن 
مشابه سایر سـبزیجات برگدار محبوب، 
مانند کاهوی سـاالدی و کاهوی رومی 
اسـت، امـا تفاوت هایـی نیـز دارد. مثًا 
کاهو برگ قرمز در مقایسـه بـا کاهوی 
رومـی ویتامین K بیشـتر، آهن بیشـتر 
و کالـری کمتـری دارد، درحالی کـه 
 A کاهوی رومـی فیبـر و ویتامین های

و C بیشـتری دارد.
•آبرسانیقوی

نوشـیدن آب کافـی و آبرسـانی کافـی 
به بـدن بسـیار ضـروری اسـت. اگرچه 
نوشـیدن آب نقـش مهمـی در هیدراته 
نگه داشـتن بـدن دارد، خـوردن مـواد 
غذایی پـرآب مانند کاهو بـرگ قرمز نیز 
می تواند مؤثـر باشـد. کاهو بـرگ قرمز 
۹6 درصد از آب تشـکیل شـده است که 

باعـث رفع تشـنگی می شـود.
•سرشـارازآنتیاکسیدانهای

قوی
دارای  قرمـز  بـرگ  کاهـو 
از  کـه  اسـت  آنتی اکسـیدان هایی 
بـدن در برابـر آسـیب های ناشـی از 
رادیکال هـای آزاد محافظـت می کنـد. 
وجود رادیکال هـای آزاد بیـش از حد در 
بـدن احتمال ابتـا به برخـی بیماری ها 

افزایـش می دهـد. را 
کاهـو بـرگ قرمـز همچنیـن سرشـار 
از آنتی اکسـیدان بتاکاروتـن )یـک 
رنگ دانـه کاروتنوئیـدی( اسـت کـه در 
بـدن بـه ویتامیـن A تبدیل می شـود.  

•باعثسالمتقلبمیشود
معمـواًل پیـروی از یـک رژیـم غذایـی 
غنی از میوه و سـبزیجات خطـر ابتا به 
بیماری های قلبـی را کاهـش می دهد. 
اگرچـه هیـچ مدرکـی دال بـر تأثیـرات 
مثبت کاهو برگ قرمز بر سـامت قلب 
وجـود ندارد، ایـن سـبزی دارای خواص 
تقویت کننـده قلـب اسـت.کاهو بـرگ 
قرمـز حـاوی پتاسـیم و منیزیم اسـت. 
پتاسـیم و منیزیـم ضربان قلب را سـالم 
نگـه می دارنـد و سـلول های عضانی 

قلـب را آرام می کننـد.
Aمنبععالیویتامین•

ویتامیـن A بـه گروهـی از ترکیبـات 
محلـول در چربـی گفتـه می شـود کـه 
باعـث حفـظ ایمنـی، رشـد سـلولی و 
سـامت چشـم و بینایـی می شـوند.

ویتامین A برای رشد طبیعی و عملکرد 
بسـیاری از اندام هـای حیاتـی از جملـه 
قلـب، کلیه هـا و ریه هـا نقـش اساسـی 
دارد.کاهـو بـرگ قرمز مملـو از ویتامین 

A اسـت.
Kسرشارازویتامین•

کاهـو بـرگ قرمز منبـع عالـی ویتامین 
K اسـت.ویتامین K برای لخته شـدن 
خون بسـیار ضـروری اسـت. در صورت 
نبـود ویتامین k خطـر خونریزی کنترل 
نشـده افزایش می یابد. بعاوه، ویتامین 
k در رشـد و تکامـل اسـتخوان ها نیـز 
نقـش مهمـی دارد. مصرف کافـی این 
ویتامین از پوکی اسـتخوان و شکستگی 

جلوگیـری می کند.
•بـهکاهـشفشـارخونکمک

میکنـد
بسـیاری از افـراد در سراسـر جهـان 
فشـارخون باال دارند که باعث می شـود 
قلـب سـخت تر کار کند و ممکن اسـت 
خطـر بیمـاری قلبی یـا سـکته افزایش 
یابـد. مطالعـات اخیر نشـان می دهد که 
رژیـم غذایـی غنـی از پتاسـیم ممکـن 
اسـت به کاهش فشـارخون کمک کند. 
پتاسـیم موجـود در کاهـو بـرگ قرمز با 
کاهش اثرات سـدیم و کمک به گشـاد 
شـدن رگ های خونـی، باعـث کاهش 

فشـارخون می شـود. 

مفید، لذیذ و کم کالری

چندخاصیتکاهویبرگقرمز
کهمصرفآنرامهممیکند؛

https://www.healthline.com/ 
nutrition/red-leaf-lettuce

زندگی سالم

ISFAHAN
N E W S کاهش صادرات و 

حرکت در مسیر 
تزلزل 

تجارت چین تحت  تأثیر همه گیری 
کرونا به کدام سو؟

اخبــاراصفهــان نظرســنجی رویتــرز نشــان داد کــه تجــارت چیــن در 
مــاه آوریــل متزلــزل شــد زیــرا محدودیت هــای کوویــد بــه تولیــد رســیده 
اســت. انتظــار مــی رود رشــد صــادرات چیــن در مــاه آوریــل کاهــش یابــد 
زیــرا محدودیت هــای ســختگیرانه بیمــاری کوویــد - ۱۹ بــه تولیــد ضربــه 
ــادی را  ــد و مشــکات زی ــز کاهــش می یاب ــااًل واردات نی زده اســت و احتم
بــرای دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان در ســه ماهه دوم ایجــاد خواهــد کرد.

بخش تجارت که حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و ۱۸۰ 

میلیون نفر را در سال ۲۰۲۰ استخدام کرد، به دلیل گسترش محدودیت های 
کرونایی که زنجیره تأمین را به دام انداخته است، شتاب حرکت خود را 

ازدست داده است.
بر اساس پیش بینی در نظرسنجی رویترز از ۱۸ اقتصاددان، صادرات احتمااًل 
۳.۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که نسبت به رشد ۱۴.۷ 
درصدی در ماه مارس به شدت کاهش یافته و این پیش بینی، پایین ترین رشد 

از ژوئن ۲۰۲۰ است.

عدم اطمینان در مورد جنگ اوکراین و بهبود ظرفیت تولید در خارج از کشور 
نیز سهم چین از تجارت جهانی را کاهش داد. این نظرسنجی نشان داد که 
انتظار می رفت، واردات در ماه آوریل سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش پیدا کند که شدیدترین کاهش را از ماه می ۲۰۲۰ نشان می دهد. ۱6 
اقتصاددان در این نظرسنجی مازاد تجاری ۵۰.6۵ میلیارد دالری را در آوریل 
پیش بینی کردند که بیشتر از ۴۷.۳۸ میلیارد دالر در ماه مارس است که بیشتر 

به دلیل کاهش واردات است.

ملـودیدحانینـگاهبـهبیماریهـایروانـیدرطـولتاریخ
دسـتخوشنارواییهاوناآگاهیهایبسـیاربودهاسـت.حتی
گاهآنراناشـیازحلـولارواحخبیثـهدرکالبدفرددانسـتهاند
وفردمتأثـرراسـزاوارتنبیهیاتسـلیمبـهخشـونتاجتماع.

 خوب شدن حال جامعه
میسر و ممکن 

نقشمثبتمداخالتتخصصیدرکاهشآسیبها
جدیاست؛



ایــن را همــه می داننــد کــه شــاهد 
ورشکســتگی و پایــان تجــارت یــک 
ــت.  ــخت اس ــیار س ــودن، بس ــرکت ب ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ــد کاری ک ــس بای پ
ــتگی در  ــی ورشکس ــل اصل ــه 10 دلی در ادام
ــم. کســب وکارهای کوچــک را مــرور می کنی

ــت  ــد عل ــول می توان ــی: پ ــرمایه کاف ــدان س فق
اصلــی تمــام ورشکســتگی ها در تجــارت باشــد. 
صاحبــان کســب وکارهای کوچــک بایــد تخمیــن 
بزننــد کــه بــه چــه مقــدار پــول نیــاز دارنــد تــا بتواننــد 
ــرده و  ــوب اداره ک ــد. آن را خ ــدازی کنن ــود را راه ان کار خ
ــوان یــک  ــد و به عن ــی نگــه دارن ســپس در ســطح خوب
شــرکت بازرگانــی موفــق خــود را مطــرح کننــد. نورمن 
 Presbyterian ــج ــارت در کال ــتاد تج ــکاربورو اس اس
ــه ســرمایه  ــی ک ــد: زمان ــی می گوی ــای جنوب در کارولین
ــرو می شــوید،  ــدان ســرمایه روب ــا فق ــد و ب ــی نداری کاف
ــت  ــک حرک ــروع ی ــود ش ــد خ ــوع می توان ــن موض ای
ــد از آن  ــما نمی توانی ــه ش ــد ک ــی باش ــی نزول مارپیچ

ــد. ــری کنی جلوگی
ــی:  ــف نقدینگ ــن ضعی ــان انداخت ــه جری ب
ــر  ــا و دیگ ــد هزینه ه ــی نتوان ــه نقدینگ ــی ک هنگام
ــی مشــاغلی کــه مراحــل  ــد، حت ــران کن مخــارج را جب
ــقوط  ــز س ــد، نی ــی کرده ان ــود را ط ــد خ ــتین رش نخس
ــرخ ســوخته )rate burn( باشــید.  ــب ن ــد. مراق می کنن
ــداع کرده انــد  ایــن اصطــاح را شــرکت های دات کام اب
بــرای آگاهــی از اینکــه چــه مقــدار از نقدینگــی بــه هدر 
رفتــه یا بــه اصطــاح ســوخت شــده اســت، اســکاربورو 
ــًا  ــه واقع ــت ک ــزی اس ــا چی ــی تنه ــد: نقدینگ می گوی

ارزش دارد.

ــدم  ــی: ع ــب و ناکاف ــزی نامناس ــه ری برنام
ــکاتی از  ــت مش ــع، عل ــح در واق ــزی صحی ــه ری برنام
قبیل فقــدان ســرمایه کافــی و جریــان انداختــن ضعیف 
نقدینگــی اســت. بایــد یــک برنامــه کاری منســجم را با 
ــی، رشــد و  ــی، بازاریاب ــور مال ــام ام ــن تم در نظــر گرفت
دیگــر مــوارد خــاص در نظــر بگیریــد. می توانــد بســیار 
ــح و  ــزی صحی ــه ری ــک برنام ــرا ی ــر باشــد، زی ــان ب زم
مناســب هفته هــا یــا ماه هــا تــاش نیــاز دارد. عقایــد و 
نظــرات شــما زمانــی کارســاز خواهــد بود کــه بــا برنامه 
ــن صــورت در  ــر ای ــد. در غی ــو بروی ــح جل ــزی صحی ری

آخــر کار، ســرمایه شــما بــه هــدر خواهــد رفــت.
در نظــر نگرفتن رقابــت: نظــرات منحصر بفــرد را 
بنــدرت می تــوان یافت. بســیار مهــم اســت کــه بتوانید 
ــکاربورو  ــد. اس ــود بنمایی ــرداری الزم را از کار خ ــره ب به
ــب و  ــارت، کس ــان تج ــیاری از صاحب ــد: "بس می گوی
کار خــود را مشــابه و هماننــد دیگــران انجــام می دهنــد. 
اطمینان حاصــل کنید کــه در کار شــما چیــزی منحصر 

بفــرد و متفــاوت از دیگر رقبــا وجــود دارد."
ــا مشــتریان شــما از فعالیت ها  ــف: آی بازاریابی ضعی
و کیفیــت کاالی شــما رضایــت الزم را دارنــد؟ ضروری 
اســت کــه اســتراتژی بازاریابــی خــود را توســعه دهید تا 
ــه چــه علتــی مشــتریان  ــد کــه چــه کســانی و ب دریابی
شــما هســتند. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اســتراتژی 
بازاریابــی شــما، مشــتریان بیشــتری را بــه ســوی شــما 
جــذب می کنــد و بــه ایــن ترتیــب، شــما را از دیگــر رقبا 

متمایــز خواهــد کــرد.
نداشــتن انعطاف پذیــری الزم: صاحبان کســب 
و کارهــای کوچــک می داننــد کــه یــک رقیــب بزرگ تر 
بــا میــزان نقدینگــی باالتــر و تعــداد کارمنــدان بیشــتر، 

می توانــد رقیبــی بســیار جــدی بــرای آنهــا باشــد. هرگز 
فرامــوش نکنیــد کــه انعطــاف پذیــر باشــید. کاال، رونــد 
فعالیــت و بازاریابــی خــود را بــه گونــه ای تطبیــق دهیــد 

کــه بتوانیــد بــا رقبــای بــزرگ رقابــت کنیــد.
نادیــده گرفتن قــدم بعــدی: اجــازه ندهیــد روند 
حرکــت کاری شــما کند و آهســته شــود مطمئن شــوید 
ــت و دادن خدمات  ــر روی حمای که شــما و کارمندانتان ب

بــه مشــتری، تأکیــد الزم را می کنیــد.
ــی  ــل و ب ــور کام ــور بط ــام ام ــام دادن تم ــعی در انج س
عیب و نقــص: اکثــر بازرگانــان از ذکاوت الزم بــرای کار 
و تجــارت برخوردارنــد. امــا اداره کردن یک کســب و کار 
ــعی  ــود را دارد. س ــاص خ ــای خ ــک، پیچیدگی ه کوچ
ــد و  ــام دهی ــان انج ــا را خودت ــه کاره ــه هم ــد ک نکنی
بخواهیــد که تمــام کارهــا کامــل و بــدون نقــص انجام 
ــود را در  ــی خ ــش و آگاه ــد دان ــر می خواهی ــود. اگ ش
مــورد کارتــان افزایــش دهیــد، کتاب هــای تخصصــی 
ــدار  ــک کتاب ــا ی ــاً ب ــد و حتم ــه را بخوانی ــن زمین در ای
خــوب مشــورت کنیــد. هنــگام پیــش آمدن مشــکات 
ــر دانــش شــخصی خــود،  ــه ب ــه جــای تکی ــی، ب حقوق
ــد.  ــل مجــرب کمــک بگیری ــک وکی ــد از ی ســعی کنی
ــه امــور تجــارت و  توصیــه می شــود یــک وکیــل وارد ب

بازرگانــی بــرای امــور حقوقــی شــرکت خــود 
ــید. ــته باش داش

رئیــس در حــد عالــی، کارمنــدان در 
ــتگی  ــی: نمونه هایی از ورشکس حد معمول
برخــی از شــرکت ها حاکــی از ایــن اســت کــه 
چگونــه یــک کســب و کار موفــق و منســجم 
کــه صاحــب آن بســیار آگاه و عاقــه منــد بــه 
ــه  شــغل خــود اســت و معلومــات وی در زمین

کاری اش در ســطح عالــی اســت، بــا داشــتن کارکنانــی 
ــد و  ــقوط کن ــد س ــزه می توان ــی انگی ــه و ب ــی تجرب ب
دچــار ورشکســتگی شــود. اطمینــان حاصــل کنیــد که 
حتمــاً کارکنــان شــما هــم از دانــش و مهارت هــای الزم 

برخــوردار هســتند.
ــه  ــک ک ــارت کوچ ــک تج ــده: ی ــرل نش ــد کنت رش

ــد  ــریع رش ــاده و س ــی س خیل
ــات  ــد موجب ــد، می توان می کن
ورشکســتگی خــود را فراهــم 
ــما  ــد کاالی ش ــر تولی آورد. اگ
ــای الزم در  ــا تقاض ــگام ب هم
بازار نباشــد، رشــدی که شــما 

به عنــوان صاحب تجــارت توقــع داریــد و از آن خشــنود 
هســتید، می تواند موجودیــت تجارت و ســرمایه شــما را 
تهدیــد کنــد. ســعی کنیــد بــه رشــد مــورد نظــر و پیش 
ــان  ــید. اطمین ــود برس ــای خ ــده در برنامه ه ــی ش بین
حاصــل کنیــد که هرگــز کنتــرل رشــد تجارت و کســب 

ــارج نشــود. ــان از دســتتان خ و کارت

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استاندار اصفهان در حکمی مرتضی آرسته دبیر جمعیت پیش گامان انقاب 
اسامی اصفهان را به عنوان مشاور استاندار در امور اصناف منصوب کرد.  سید 
رضا مرتضوی در حکمی مرتضی آرسته را به عنوان مشاور استاندار اصفهان 

در امور اصناف منصوب کرد.
در این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، توانایی و سوابق ارزشمندتان، 
جنابعالی را که بحمداهلل از پیش گامان انقاب اسامی و از پیشتازان گام دوم 
انقاب و دارای تجربیات ارزنده در حوزه اصناف هستید به عنوان »مشاور 

استاندار در امور اصناف« منصوب می نمایم.

انتظار می رود با محوریت برنامه های دولت مردمی و تعامل سازنده با 
متولیان بخش های دولتی و خصوصی و در راستای تحقق شعار »تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« و بهره گیری از مشارکت و همراهی اتاق 
اصناف و تشکل های وابسته در جهت هماهنگی و اعتای هر چه بیشتر 

اصناف اقدام نمایید.
دبیر جمعیت پیش گامان انقاب اسامی اصفهان، رئیس و عضو هیئت 
نظارت و اجرایی انتخابات استان اصفهان از ابتدای انقاب تاکنون، مشاور 
استاندار و شهردار اصفهان در دوره های گذشته از جمله سوابق آرسته است. 

مشاور استاندار در امور اصناف منصوب شد؛ 

دبیر جمعیت پیش گامان انقالب اسالمی اصفهان 
در استانداری

• شکاف را شناسایی کنید
آیــا شــکافی بیــن کســی کــه اکنون 
هســتید و کســی کــه فکــر می کنیــد 
می توانیــد باشــید وجــود دارد؟ 
بــرای مثــال آیــا در محــل کار نقابــی 
به صــورت داریــد؟ شــاید زمانــی 
کــه بــا اعضــای گــروه خــود هســتید 
خشــن تر از حــد معمــول باشــید. 
ــه  ــد این گون ــر می کنی ــه فک ــرا ک چ
ــران کارهــا را انجــام  اســت کــه مدی
می دهنــد. شــاید بســیار پرحــرف 
هســتید، چــون نمی خواهیــد دیگران 
ــا  ــد کــه خســته کننده اید ی فکــر کنن
ــتید  ــی هس ــز از ایده های ــاید لبری ش
ــه اشــتراک  ــا را ب ــچ گاه آن ه ــه هی ک
ــه  ــید ک ــون می ترس ــد چ نمی گذاری
ــد و  ــا را رد کنن ــروه آن ه ــای گ اعض
ــاس  ــود احس ــث می ش ــن کار باع ای
ــته  ــی داش ــدن و ناراحت ــرکوب ش س
باشــید. ایــن شــکاف ها را پیــدا 
کنیــد. همچنیــن فکرکــردن دربــاره 
ــا  ــن ویژگی ه ــا چــه حــد ای اینکــه ت
شــخصیت  منعکس کننــده 
واقعی تــان هســتند، می توانــد 

ــد. ــد باش ــیار مفی بس

ــرار  ــاط برق ــه ارتب • صادقان
ــد کنی

انســان های  از ویژگــی  یکــی 
اصیــل اینکــه صادقانــه ارتبــاط 
ــه  ــاط صادقان ــد. ارتب ــرار می کنن برق
یعنــی گفتــن آنچــه کــه بــاور داریــد، 
ضمن آنکــه بــه نیازهــا و احساســات 
ــن  ــد. ای ــرام می گذاری ــران احت دیگ
کار مســتلزم هــوش هیجانــی و 
ارتباطــی  مهارت هــای خــوب 
ــه ایــن معنــی هــم هســت  اســت. ب
کــه نبایــد بــا دیگــران بــازی نکنیــد. 
آنچــه در ذهنتــان اســت را بگوییــد و 
از اشــارات ســری یــا تدابیــر دیگــری 
بــرای انتقــال منظــور خــود اســتفاده 

ــد. نکنی

• فرضیه پردازی نکنید
ــران در  ــاره دیگ ــردازی درب فرضیه پ
ــه  ــی ک ــت. جای ــان اس ــی آس زندگ
قضــاوت الزم نیســت، قضــاوت خود 
را بیــان نکنیــد. اجــازه دهیــد اعمــال 
دیگــران معــرف آن هــا باشــند و 
ســعی کنیــد حــرف آن هــا را همــان 
گونــه کــه هســت بپذیریــد. متوجــه 
خواهیــد شــد کــه اگــر تــاش کنیــد 
تــا در قبــال دیگــران ذهنی بازداشــته 
باشــید، آن هــا نیــز همیــن رفتــار را با 

ــت. ــد داش ــما خواهن ش

ــود  ــه وج ــس ب • اعتمادبه نف
بیاوریــد

واقعــی بــودن مســتلزم قــدرت 
ــی  ــژه زمان ــت به وی ــخصیت اس ش
کــه دیگــران بــه شــما فشــار 
می آورنــد تــا به گونــه ای عمــل 
ــتباه اســت.  ــد اش ــه می دانی ــد ک کنی
ــد  ــه بای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
روی ایجــاد اعتمادبه نفــس کار کنید. 
درکــی قــوی از خــود و قاطعیــت 
الزم بــرای پافشــاری بــر موضــع 
ــد  ــما کمــک می کن ــه ش ــان ب خودت
ــز  ــای چالش برانگی ــا در موقعیت ه ت

ــوید. ــق ش موف

را  خــود  احساســات   •
کنیــد مدیریــت 

وقتــی واقعــی زندگــی می کنیــد، 
نیازهــای دیگــران را در نظــر 
می گیریــد و تــاش می کنیــد بــا 
احتــرام رفتــار کنیــد. در موقعیت های 
اســترس زا، بدانیــد چگونــه بایــد 
ــد.  ــرل کنی ــود را کنت ــات خ احساس
ایــن بخــش مهمــی از واقعــی 
ــان  ــون نش ــت، چ ــردن اس زندگی ک
می دهــد کــه قــدرت و احترامــی 
ــرای اطرافیــان خــود دارید. ــی ب درون

سرمقاله
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گرانی شوک برانگیز؛ عیدی دولت به دهک های پایین بود 

بار کمرشکن تورم بر گرده کم درآمدها 

 بازسازی شبکه فرسوده فاضالب شهراصفهان
در 4 مرحله انجام می شود؛

به شرط تأمین اعتبار!

کارآفرینان تازه کار بخوانند؛

10 دلیل ورشکستگی کسب وکارهای کوچک

 یلدا توکلی  درست در روزهای بعد از عید سعید فطر اتفاقی 
شوک برانگیز در بازار رخ داد و آن هم گرانی ناگهانی و چند 
برابری برخی اقام خوراکی مثل ماکارونی بود که متأسفانه 
قرار است با قیمت جدید در روزهای آینده وارد بازار شود، 
ماکارونی که سفره قشر ضعیف جامعه را رنگ می بخشید 

حاال قرار است با چهره ای دیگر از آنها رو برگرداند.
• منتظِر سونامی انواع بیماری ها باشیم

اردیبهشت ماه است و هنوز دومین ماه سال به نیمه نرسیده 
که افزایش ۶۰ درصدی بهای اینترنت، افزایش نرخ 
مواد شوینده، گرانی ۲۰۰ درصدی ماکارونی، ۱۳ برابر 
شدن نرخ گندم صنعتی، گرانی بی سابقه گوشت و برنج، 
افزایش تعرفه های پزشکی و قیمت دارو و افزایش نرخ 
خدمات حمل ونقل با مجوز رسمی و سایر بخش ها به 
طور غیررسمی، اتفاق افتاده و افزایش بی رویه نرخ کاال و 
خدمات، منجر به مشکات بسیار برای جامعه در معرض 
خطر سوءتغذیه می شود و در آینده ای نه چندان دور، باید 

منتظِر سونامی انواع بیماری ها باشیم.
• بفرمایید ماکارونی با قیمت جدید

در حال حاضر برخی فروشگاه های زنجیره ای برای ماکارونی 
محدودیت فروش اعمال کرده اند. برخی فروشگاه ها نیز 
بیشتر از شش ماکارونی به هر فرد نمی فروشند. اما این عدد 
در برخی فروشگاه ها فقط دو ماکارونی است و در برخی هم 
اصًا ماکارونی وجود ندارد. یکی از فروشندگان یکی از 
فروشگاه ها در پاسخ به دلیل تمام شدن ماکارونی در این 
فروشگاه گفت که با انتشار اخبار گران شدن ماکارونی، 
خرید این محصول زیاد شد و با این وضعیت محصول با 
قیمت جدید زودتر روانه بازار می شود. البته در سوپرمارکت ها 
خبری از این محدودیت ها نیست و به نظر می رسد فروش 
در آن ها به روال عادی انجام می شود. رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه های ماکارونی البته 

چند روز پیش تاکید کرد که قیمت ماکارونی هنوز مشخص 
نیست اما در نهایت هم ماکارونی گران شد و طبق اعام 
سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، حداکثر قیمت 
مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده با لحاظ مالیات 
بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ 
هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد. با این 
اوصاف انتظار می رود که باتوجه به تعیین قیمت های جدید، 
تقاضا در بازار ماکارونی کاهش یافته و محدودیت ها نیز از 
میان برداشته شود. اگر قیمت کارونی را با قیمت کاالهای 
باکیفیت تر مثل گوشت مرغ قیاس کنیم، درمی یابیم امروز 
یک کیلو ماکارونی هم قیمت یک کیلو گوشت و مرغ در یک 
سال قبل است و این نشانه سقوط سبد غذایی گروه های 

کم درآمد است.
• نان ساندویچی هم خبرساز شد

ماکارونی کیلویی ۳۷ هزار تومان و نان فانتزی ۳ برابر گران 
شده، خارج از استطاعت طبقه کارگر قرار می گیرد؛ این اقام 
ساده دیگر در سبد کاالهای الکچری قرار گرفته اند. این 
همان اتفاقی است که در روزهای اخیر با افزایش حدوداً ۱۳ 
برابری قیمت گندم برای نان های فانتزی و حجیم رخ داده 
است. در روزهای اخیر و بعد از افزایش قیمت آرد آزاد، احتمال 
گرانی نان های معمولی و سنتی در نانوایی های آزادپز نیز 
یک نگرانی برجسته دیگر است؛ این روزها تصویری است 
که در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و نشان 
می دهد پس از افزایش قیمت گندم برخی توانسته اند قیمت 
نان سنگک ساده را تا ۱۲ هزار تومان و پرکنجد آن را تا ۲۰ 

هزار تومان باال ببرند.
• بار تورم بر دوش قشر کم درآمد جامعه

این گرانی ها در حالی صورت می گیرد که تمام بار تورم را 
بر دوش قشر کم درآمد جامعه می اندازند و این الگو مدام 
تکرار می شود که کاالها نایاب می شوند و بعد از مدتی، 

با قیمت های چندبرابری سر از قفسه های فروشگاه ها 
درمی آورند. آنچه واضح است سقوط معیشتی است؛ امروز 
شاهد هستیم سرانه مصرف گوشت بسیار پایین آمده و 
کم درآمدها مثل کارگران ناچار به سمت مصرف هیدرات ها 
و نشاسته ها سوق داده شده اند که صرفًا احساس سیری 
کنند؛ حال با افزایش سرسام آور قیمت گندم و ماکارونی، 
همان احساس سیری کاذب نیز از کارگران سلب می شود؛ 
متأسفانه به سمتی پیش می رویم که زمزمه های کوپن نان 

و ماکارونی نیز به گوش می رسد! فرامرز توفیقی رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراها است وی می گوید: مدام 
ادعا می کنند، نان سنتی گران نشده و فقط نان فانتزی گران 
شده؛ غافل از اینکه به دلیل بحران معیشت، امروز قوت 
غالب بسیاری از کارگران به سمت فافل و ساندویچ ها و 
پیتزاهای بی کیفیت رفته و البته ماکارونی نیز امروز در سبد 
غذایی طبقات فرودست جای بسیار دارد؛ خانواده ها، در 
هفته یکی دو بار، ماکارونی با سبزیجات یا سویا می خورند؛ 

حاال بیایند پاسخ دهند که تغذیه این گروه ها با این گرانی 
چه می شود؛ افزایش وحشتناک قیمت نان های غیرسنتی، 
تأثیر بزرگی بر سبد غذایی طبقات فرودست خواهد داشت، 
همان گروه هایی که دیگر مدت هاست گوشت و مرغ و 
برنج نمی توانند بخورند؛ این را هم در نظر بگیرید که در 
کان شهرها، کمتر نانوایی هست که با آرد دولتی پخت 
کند؛ و نانوایی ها آزادپز هستند و با گرانی آرد، قیمت نان را 

چندبرابر افزایش خواهند داد. 

 مریم محسـنی   مدیر دفتـر مطالعات 
و بررسـی های فنـی شـبکه فاضـاب 
آبفای اسـتان اصفهان از بازسـازی شبکه 
فرسوده فاضاب شـهر اصفهان در چهار 
مرحله بـه شـرط تأمین اعتبـار خبـر داد. 
سـعید شمسـایی با اشـاره به قدمـت ۵۵ 
سـاله شـبکه فاضـاب شـهر اصفهـان 
افـزود: مرحله نخسـت ایـن عملیـات در 
محـدوده جنـوب شـهر اصفهـان انجـام 
شـده اسـت و مراحل بعدی پس از تأمین 
اعتبـار در مناطـق شـمال، غرب و شـرق 

این شـهر آغـاز خواهد شـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه در صـورت تأمین 
اعتبـار مـورد نیـاز، سـاالنه می تـوان ۱۰ 
کیلومتـر از شـبکه فرسـوده فاضـاب 

شـهر اصفهان را اصاح و بازسـازی کرد 
افـزود: به طـور میانگیـن برای بازسـازی 
هرکیلومتـر از خطـوط انتقـال و شـبکه 
فرسـوده فاضاب بـا قطرهـای مختلف 
بـه ۳۰ میلیـارد تومان اعتبـار نیاز اسـت.

مدیر دفتر مطالعـات و بررسـی های فنی 
شـبکه فاضاب آبفـای اسـتان اصفهان 
افزود: در چهار سـال گذشـته با هزینه ای 
بالغ بـر ۵۰ میلیارد یـورو از محل فاینانس 
خارجـی در حـدود ۱۰ کیلومتـر از خـط 
انتقال فاضـاب غرب به شـرق اصفهان 
در حـد فاصـل خیابان نظـر غربـی تا پل 
غدیـر بـا قطـر ۱۲۰۰ میلیمتر اصـاح و 
بازسـازی شـد و از ۳۳۰ کیلومتـر شـبکه 
 CCTV فرسـوده فاضاب نیز به روش

تصویربـرداری به عمـل آمد.
وی با بیان این که شـبکه فاضاب شـهر 
اصفهان در سـال ۱۳۴۵ بـه بهره برداری 
رسـیده اسـت گفـت: در طول ایـن مدت 
نزدیـک بـه ۳9۰۰ کیلومتر شـبکه جمع 
آوری و خـط انتقـال فاضـاب در شـهر 
اصفهان اجرا شـده که بیـش از ۱۰ درصد 
آن کامـًا فرسـوده اسـت و به بازسـازی 

کامل نیـاز دارد.
شمسـایی افـزود: ۷۷ درصـد از شـبکه 
فاضاب شـهر اصفهـان از جنـس بتون 
اسـت کـه بـا توجه بـه عمـر ایـن جنس 
لولـه کـه ۳۵ تعیین می شـود بایـد هرچه 
زودتـر مـورد اصـاح و بازسـازی قـرار 

گیـرد.
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