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یک جامعه شناس مطرح کرد؛

نقش پررنگ مسئولیت اجتماعی در هیئات مذهبی

Advantages and 
Disadvantages 
of Using Mobile 

Phones
5

گفت وگو با نماینده مجلس راجع به تخلف شدن یا نشدن در مرمت مسجد امام اصفهان:

ماجرای مرمت دامن گیر وزیر شد! 

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: در نامه ای که شیعیان 
به امام حسین )ع( می نویسند، اعالم می کنند که 
معاویه حکومت را غصب و برخالف نظر مردم اداره 
کرده و اموال مردم در بین ثروتمندان دست به دست 
می شود و فاصله طبقاتی بسیار است؛ بنابراین ازنظر 
شیعیاِن همراِه امام حسین )ع( که بینشی بلند و متعالی 
داشتند، نزاع عاشورا، نزاع استبداد و آزادی و نزاع فقر 
و غنا است. محمد اسفندیاری، در شب از مراسم 
سوگواری مجازی امام حسین )ع( که شب گذشته 
از سوی بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق )ع( و با 
موضوع »چیستی قیام عاشورا«، برگزار شد، گفت: 
حوادث در دل تاریخ فراموش می شوند، خبری که 
امروز منتشر می شود فردا از یاد می رود و خبر فردا، 
فرداها فراموش می شود. زمان همچون طوفان شنی 
می وزد و واقعه ها و حوادث را در خود دفن می کند، اما 
قیام عاشورا از پس این همه سال فراموش نشده و 
باقی مانده است. این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: 
باید به این پرداخت که چرا واقعه عاشورا فراموش 
ناشدنی است، حال آنکه بسیاری در طول تاریخ در 
پی رخدادزدایی هستند تا اتفاقات مهم به فراموشی 
سپرده شوند، همان طور که امویان درباره عاشورا در 
پی حذف و فراموشی آن بودند، اما این طور نشد. او 
افزود: رسمی میان اعراب وجود داشت که روزهایی 
که در آن جنگ درگرفته بود را در تقویم ثبت و ضبط 
کرده و از آن روزها با نام ایام العرب یاد می کردند. 
برخی گفته اند ایام العرب شامل ۷۵۰ تا ۱۵۰۰ واقعه 
بوده و کتاب هایی هم درباره این وقایع نوشته شده 
است، برای مثال کتاب هایی با عنوان ایام العرب 
فی الجاهلیت یا ایام العرب فی االسالم. روز جنگ 
بدر با عنوان ایام العرب اسالم شناخته می شود، اما 
علی رغم این ثبت و ضبط، روز جنگ بدر یا روز جنگ 
احد در یادها نمانده، اما روز عاشورا در بین شیعیان و 
حتی در بین اهل تسنن فراموش نشده است. واقعیت 
این است که عاشورا در کربال زمین گیر نشد و به 

علت اینکه واقعه بسیار مهمی بود برخالف حوادث 
زیادی که در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد، 
باقی ماند. اسفندیاری با اشاره به اینکه از امام سجاد 
)ع( و همچنین از عبداهلل ابن عمر نقل شده که گفتند 
»ال َیوَم َکَیومَک الحَسین« یعنی هیچ روزی مانند روز 
حضرت امام حسین )ع( نیست، اظهار کرد: این به 
اهمیت و بزرگی حادثه عاشورا اشاره می کند، یکی از 
دالیل فراموش نشدن عاشورا این است که امام حسین 
)ع( با کمترین ِعده و ُعده در مقابل حکومت ایستاد و 
درس های بزرگی به مردم داد که اولین آن ها زیر بار 
ظلم و ستم نرفتن بود، امام حسین )ع( اختصاص به 
شیعیان ندارد؛ درواقع نزاع امام حسین )ع( مانند نزاع 
فالن حاکم شیعه با فالن حاکم سنی مذهب عثمانی 
نبود، بلکه نزاع دین با بازیگران دین بود، کسانی که 
دین را سپر خود کرده و از آن استفاده ابزاری می کردند 
و به تعبیر دکتر شریعتی نزاع عاشورا نزاع تسنن نبوی 
با تسنن اموی بود. امام حسین )ع( منادی تسنن نبوی 
بود و سپاه مقابل سردمدار تسنن اموی، بنابراین 
نهضت امام حسین )ع( فرا مذهبی است و اختصاص 
به شیعیان ندارد. او ادامه داد: حدیثی از پیامبر )ص( 
نقل شده که فرمودند »حسین ِمّنی و انَا ِمَن ُحسین« 
ما این حدیث را زیاد شنیده ایم، اما در معنای آن دقیق 
نشدیم. درک بخش اول این حدیث، آسان است اما 
قسمت دوم حدیث یعنی »من از حسین هستم« به 
چه معناست؟ تفسیرهای زیادی از این حدیث شده و 
یکی از این تفسیرها به این اشاره می کند که اسالم، 
محمدی الحدوث و حسینی البقاء است، یعنی اسالم با 
پیامبر اکرم )ص( ایجاد شد و با امام حسین )ع( و قیام 
ایشان استمرار یافت، اما این تفسیر علی رغم درست 
بودن از این حدیث استخراج نمی شود. در عرف عرب 
پیمان های مختلفی وجود داشت و زمانی که می گفتند 
فالنی از من و من از او هستم به این معنا بود که 
دوستی با او دوستی با من و دشمنی با او، دشمنی با 
من است؛ حدیث »حسین ِمّنی و انَا ِمن حسین« هم 

که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده دقیقًا به همین 
معناست و مقصود پیامبر این است که حسین دگرخوِد 
من است، پس از یک سو امام حسین )ع( مردم را به 
کتاب و دستور خدا و روش پیامبر اکرم )ص( می خوانند 
و از سوی دیگر پیامبر )ص(، امام حسین )ع( را خود 
دیگرشان، می نامند. این استاد حوزه و دانشگاه افزود: 
در مقابل یزید دَگرخودی از معاویه و ابوسفیان بود، امام 
علی در نهج البالغه به معاویه می فرمایند که هیچ کس 
از شما مسلمان نشد، ااّل به کراهت. ایشان در جایی 
دیگر درباره معاویه و اطرافیان او می فرمایند که این ها 
اصاًل مسلمان نشدند، بلکه از بیم جان تسلیم شدند و 
کفر خود را نهان داشتند. یزید ۳ سال حکومت کرد و در 
هریک از این سه سال یک فاجعه به بار آورد، در سال 
اول اهل بیت پیامبر )ص( را قتل عام کرد، در سال دوم 
حکومت واقعه در حره شهر پیامبر را به خاک و خون 
کشید و در سال سوم نیز سپاه حکومت یزید خانه خدا را 
آتش زد، بنابراین در سمت مقابل امام حسین )ع( هیچ 
خبری از دین نیست. اسفندیاری با بیان اینکه یکی 
دیگر از شعارهای اصلی امام حسین )ع( در قیام عاشورا 
»هیهات ِمن الذله« بود، گفت: اینکه امام زیر بار ظلم 
و ستم رفتن را از خود دور بداند، حتی به قیمت زیر 
شمشیر رفتن، به ارزشی انسانی و مشترک میان همه 
انسان ها اشاره می کند. مذموم بودن ذلت فقط نگاه 
اسالم نیست، بلکه همه ادیان و حتی کسانی که دین 
ندارند به آزادگی حفظ عزت، کرامت و دوری از ذلت 
عالقه مند هستند، چراکه انسان بالذاته دارای عزت و 
کرامت است، بنابراین امام حسین )ع( از ارزشی انسانی 
سخن می گوید یا در جایی دیگر فرمودند که »اگر دین 
ندارید، آزاده باشید«، آزادگی جزئی از دین است، اما 
اختصاص به دین ندارد، ارزشی فرا دینی است که امام 
حسین )ع( مردم را به سوی آن فرامی خواند، بنابراین 
عاشورا تنها اختصاص به دین ندارد که قیامی برای 

ارزش های انسانی است.
او تصریح کرد: برخی در شمارش دالیل قیام امام 
حسین )ع( و نپذیرفتن حکومت یزید، به فسق و 
فجور، شراب خواری و میمون بازی او اشاره می کنند 
درحالی که بدتر از همه، ظلم و جور او است که باید 
به آن اشاره شود. جرم یزید استبداد و ظلم و جور 
او است. در نامه ای که شیعیان ازجمله حبیب ابن 
مظاهر و سلیمان صرد خزاعی به امام حسین )ع( 
می نویسند، اعالم می کنند که معاویه حکومت را 
غصب و برخالف نظر مردم اداره کرد و دیگر اینکه 
اموال مردم در بین ثروتمندان دست به دست می شود 
و فاصله طبقاتی بسیار است؛ بنابراین ازنظر شیعیاِن 
همراِه امام حسین )ع( که بینشی بلند و متعالی 
داشتند، نزاع عاشورا، نزاع استبداد و آزادی و نزاع 

فقر و غنا است.

عاشورا؛ نزاعی میان استبداد و آزادی
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  Corporate( مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی
Social Responsibility یـا CSR( بـه 
عبارتـی بـه معنـای اخـالق کسـب و کار اسـت و 
بـه نقـش شـرکت ها در حـوزه اجتماعـی از لحـاظ 
پاسـخگویی به پیامدهایی که جامعـه را تحت تأثیر 
قرار می دهد اطالق می شـود. این جامعـه همه ذی 
نفعان اعم از کارکنان، مالکان، سـهامداران، جامعه، 
مصـرف کننـدگان و بـه طـور کلـی همه کسـانی 
را کـه مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم از ایـن فعالیت ها 
تأثیر می پذیرنـد در بر می گیـرد. در حقیقـت، محور 

اصلی این بحث، تعهد اجتماعی و زیسـت محیطی 
نسـبت به جامعـه و ذی نفعان اسـت. طبـق نظرات 
کارشناسـان، شـرکت ها در صورتی در کسـب و کار 
خـود موفـق می شـوند کـه در قبـال جامعـه و همه 
افرادی که از فعالیت های شـرکت تأثیـر می پذیرند، 
مسئولیت پذیر باشـند. به بیان دیگر، اهداف شرکت 
باید در راسـتای رفاه و آسـایش کل بشـریت باشـد. 
مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها مجموعـه ای از 
تعهـدات و وظایفی اسـت که در سـه کلمه اساسـی 
خالصه می شـود: حفظ، مراقبت و کمـک به جامعه 

پیرامون با رویکردی جامـع به مالحظات اقتصادی، 
اجتماعی، زیسـت محیطی، همراه بـا رعایت منافع 
ذی نفعان و کیفیـت زندگی شـهروندان. به عبارتی 
باید گفت موفقیت برندها و شـرکت ها در گرو تعهد 
و پایبنـدی به مسـئولیت های اجتماعی آنان اسـت.

 ،)ISO( بنا به گفته سـازمان بین المللـی اسـتاندارد
همزمان بـا رونـد رو بـه افزایـش جهانی شـدن، نه 
تنها افراد نسـبت به آنچـه خریـداری می کنند بلکه 
نسـبت به نحـوه تولیـد خدمـات و محصـوالت نیز 

هوشـیارتر شـده اند.

فرزاد احمدیان
سرمقالـــه

ISFAHAN
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اخالق و احساس مسئولیت شرکت ها
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مدیرکل غله وخدمات بازرگانی خوزستان از پهلو گرفتن 2 کشتی غله وارداتی خبرداد:

 ذخیره شدن
140 هزار تن گندم

فواید روغن ویتامین E برای زیبایی؛

 بهترین دوسِت
پوسِت صورت

ریزش بیشتر نگران کننده است، مسئولین حمایت کنند؛

 ضرورت درایت
در تاالر شیشه ای
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فرصت های همکاری تجاری اصفهان و ساخای روسیه بررسی شد:

 تشابه شرایط اقتصادی
مولود موقعیت مطلوب برای طرفین

چهره روز

 معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان خبر داد:

 آغازمرحله دوم تبدیل
 وضعیت کارکنان غیررسمی

آبفای استان اصفهان
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شرکت مادر تخصصی پس از تعیین مصادیق مشاغل برون سپار 
فراخوان تحویل و بررسی پرونده های تبدیل وضعیت ایثارگران 

آبفا را صادر کرد.

صفهان
منبع: اخبار ا



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان 
اصفهان گفت: ساالنه ۳۱۱ میلیون مکعب 
از منابع آب زیرزمینی آبخوان اصفهان- 
برخوار برداشت می شود، اما میزان بارش و 
نفوذ آب سطحی به آبخوان قابل مالحظه 
نیست. حجم بارش طی روزهای گذشته در 
مردادماه ناشی از ورود جبهه بارشی اقیانوس 
هند نیز تاثیری بر آبخوان اصفهان- برخوار 

نداشته است.
بهرام نادی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اینکه شهری همچون اصفهان با درگیری 
فرونشست زمین، در صورت وقوع بارش های 
سیل آسا با چه مخاطراتی مواجه می شود، 
اظهار کرد: این شرایط در سیل اخیر یزد 
تجربه شد. اکنون شاهد یک سری ترک های 
ناشی از فرونشست زمین در مناطق مختلف 
شهر از جمله دولت آباد و ورزشگاه نقش 

جهان هستیم.
وی توضیح داد: می توان از طریق آزمایشات 
ژئوفیزیک عمق و عرض ترک ها را تخمین 
زد. این حفره ها همانند یک گنبد ساخته شده 
با خشت خام در زمان خشکی پایدار است 
و زمانیکه جریان شدید آب، وارد ترک ها و 
قنات های موجود و متروک گردد، احتمال 

ناپایداری وجود دارد.
عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان 
اصفهان ادامه داد: وقتی که آب وارد این 
حفره ها می شود خود این ترک ها دچار ریزش 
می شود که مخاطراتی را به همراه خواهد 

داشت.
وی درباره اینکه وقوع سیل و بارش های 
سیل آسا آبخوان را تغذیه نمی کند، تاکید کرد: 
تغذیه آبخوان پیچیده است؛ به عنوان مثال 
سقف کاهگلی با ضخامت حدود ۱۰ سانتیمتر 
در پشت بام های کاه گلی توان نگهداری آب 
و برف را در فصل زمستان و بارش دارد، چراکه 
ضریب نفوذپذیری خاک رس فوق العاده کم 
است، با توجه به اینکه سطح ایستابی آب 
زیرزمینی در برخی از مناطق ۱۰۰ متر و 
پایین تر است، امکان نفوذ بارندگی و سیالب تا 
عمق صد متر نفوذ و تراز سفره های زیرزمینی 

بسیار ناچیز است.
نادی گفت: در اصفهان به برکت وجود 
رودخانه زاینده رود و ۳۰۹ کیلومتر نهر و 
مادی که البته مسیر بسیاری از آنها توسط 
بزرگراه ها و خیابان ها مسدود شده است و 
وجود الیه های درشت دانه در زیر زاینده 
رود و نهرها امکان تغذیه آبخوان سطحی 
در اعماق تقریبی ۱۰ تا ۳۰ متری در زیر شهر 
اصفهان وجود دارد، بنابراین در الیه های 
رسی سیالب سبب افزایش رطوبت می شود، 
اما امکان تغذیه منابع آب زیرزمینی به سادگی 

وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال ایسنا که سیل های 
اطراف اصفهان همچون شرق اصفهان 
موجب تغذیه سفره های زیرزمینی شده 
است؟ تاکید کرد: اینگونه نیست، حرکت آب 
در خاک رس بسیار کند و ناچیز است، با توجه 
به نفوذپذیری کم خاک رس، زمان مورد نیاز 
نفوذ آب در خاک رس به ضخامت یک متر 
ممکن است یک میلیون ثانیه باشد. بنابراین 
نفوذ آب سطحی به سفره های آب زیرزمینی 

به سادگی میسر نیست.

 بارش های اخیر
تاثیری بر آبخوان اصفهان-

برخوار نداشت

عضو کارگروه تخصصی فرونشست 
استان اصفهان:

تجمع بـزرگ مردمـی »یـوم الحسـین )ع(« همزمـان با عصر 
عاشـورا روز دوشـنبه در میدان امام حسـین )ع( اصفهان برگزار 
شـد. به گزارش ایرنا، این مراسـم با سـخنرانی حجت االسـالم 
مهدی دانشـمند اسـتاد حـوزه درخصوص قیـام امام حسـین و 
اهمیت پیامهـای نهضت عاشـورا ومدیحه سـرایی مداحان نام 

آشـنای اصفهان برگزار شـد.
 هیاتهـای مختلـف عـزاداری در قالب سـینه زنـی، زنجیرزنی 

و تعزیـه و مقتـل خوانـی در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور مردم 
عزادار حسـینی برپا شـده بود بـه اجـرای برنامه های عـزاداری 

پرداختنـد.
مدیـرکل تبلیغات اسـالمی اصفهان در حاشـیه این مراسـم به 
خبرنگار ایرنا گفت: تجمع بزرگ عاشقان عاشـورایی اصفهان، 
فضایـی بـرای همگرایـی و نقـش آفرینـی مـردم و هیاتهـای 

مذهبـی به همت مسـووالن اسـت.

حجـت االسـالم والمسـلمین مهـدی فوقـی افـزود: تکریم و 
تعظیم شعائر مذهبی از ابتدای انقالب اسـالمی همواره مدنظر 
مسـووالن و مردم بـوده و ثمـرات آن را در مـاه محرم بـه ویژه 

روزهای تاسـوعا و عاشـورای حسـینی شـاهد هستیم.
وی اظهارداشـت: نهضت عاشـورا و قیام اباعبداهلل الحسـین به 
عنوان یک مکتب بزرگ باید در قالب مراسـم باشـکوه به نسل 

نوجوان و جوانان منتقل شـود.
مدیرکل تبلیغات اسـالمی اصفهان، مردم این خطـه را همواره 
پیشگام و پیشـرو در برپایی مراسم مذهبی دانسـت و گفت: این 
اسـتان مهد علمای بزرگ اسالم و سـرداران شهید هشت سال 

دفاع مقدس اسـت.
برگـزاری ایـن رویداد بـزرگ محـرم با همـکاری اسـتانداری، 
شهرداری، سـپاه، نیروی انتظامی و شـورای هیات های مذهبی 

صـورت گرفت.
در حاشـیه این مراسـم موکب های پذیرایی از عزاداران حسینی 

در قالب توزیع نذورات مختلـف برپا بود.
 این مراسـم همزمـان به صـورت زنـده از شـبکه های مختلف 
رسـانه ملی پخش شـد.. در اسـتان افزون بـر پنج هـزار و ۲۰۰ 
هیـات مذهبی وجـود دارد که یـک هـزار و ۴۰۰ هیـات مربوط 

بـه اصفهان اسـت.

تجمع عاشورایی یوم الحسین در اصفهان برگزار شد؛

 تجمع عاشقان عاشورایی، فضایی برای همگرایی و نقش آفرینی مردم و هیاتها

عباس میرزایـی دربـاره این نمایشـگاه به ایسـنا گفت: پروسـه خلـق آثار 
ارائه شـده در گالـری، ابتدا با انتخاب اشـیایی که می توانسـت ازنظـر فرم و 
محتوا در مسـیر این کار قـرار بگیرند آغاز شـد و سـپس این رونـد با پرس 
کردن اشـیا در زاویه و فرمی دلخـواه و تبدیل آن ها از یک حجم سـه بعدی 
به سـطحی تخـت و دوبعـدی ادامـه پیدا کـرد تـا درنهایـت بتوان از اشـیا 
به عنوان کلیشـه چاپ دسـتی اسـتفاده کرد و فرم، نقوش و بافت آن ها را با 
اسـتفاده از دسـتگاه پرس چاپ دسـتی روی پارچه یا مقواهای مخصوص 
که درصـد کتان باالیـی دارند منتقل کـرد، البته بـا تیراژهایی یکسـان که 

یکـی از قابلیت های چاپ دسـتی اسـت.
او ادامـه داد: فرآینـد تبدیل اشـیا به کلیشـه چاپ دسـتی و انتقـال تصویر 
آن بـا تمـام ظرافت هایـش روی مقـوا یـا پارچه تـا بـه امـروز در هنرهای 
تجسـمی معمول نبوده اسـت و اکنون این کار بـا اسـتفاده از تکنیک چاپ 
دسـتی عملی شـد، فرآیندی که از شـروع ایده آن از سـال ۱۳۹۵ تا اجرای 
نهایـی و ارائـه آثـار در سـال ۱۴۰۱ بـا چالش هـای فراوانـی روبرو بـود تا 
درنهایت بـا ۳۷ اثر ابتـدا در خردادمـاه ۱۴۰۱ در گالری اُ تهران و سـپس در 

مردادمـاه در گالری امـروز اصفهان بـه نمایـش درآمدند.
ایـن هنرمنـد بـا اشـاره بـه اشـیاء استفاده شـده در ایـن مجموعـه گفـت: 
برای ایـن کار از چند نمونه اشـیا بهـره گرفته ام، یک دسـته اشـیاء قدیمی 
مثـل فانـوس، گلدان هـا و دبه هـای روغـن قدیمی و دسـته ای هم اشـیاء 
مصرفی مثـل قوطی تن ماهـی، بطـری آب معدنی و قوطی کنسـرو که در 
زندگـی مـدرن مصرف شـده و دور انداخته می شـوند و به عنوان سـوژه ای 
با روایت تصویری مسـتقل بـه آن ها نگاه نمی شـود. ممکن اسـت افرادی 
اشـیاء مختلف را ببینند، رد شـوند و درکی از آن نداشـته باشـند، اما در نگاه 
عمیق تـر هـر شـیئ می توانـد هویـت بصـری جداگانه ای داشـته باشـد؛ 
درواقع خـوِد اشـیا قدیمـی به تنهایـی زیبایی خـاص خـود را دارند، امـا لِه 
کردن آن هـا در فرمی کـه هنرمنـد در نظـر دارد می تواند روایتـی جدید از 
یکشـی را بـه همراه داشـته باشـد کـه ازنظر فـرم و محتـوا و تعمیـم آن با 

مسـائل اجتماعی، بیانگـر مفاهیـم عمیقی خواهنـد بود.
میرزایـی افـزود: نوع رنگ گـذاری کـه بـرای ایـن کار ابداع کـردم کمک 
بسـیاری به چاپ و به نمایـش درآمـدن ظرافت های اشـیاء، عمـق و ابعاد 
آن ها کرد، سـعی شـد حالـت کهنگی اشـیاء و ظرافـت آن ها عیان شـود و 
کار شـبیه چاپ صنعتـی نباشـد، در این آثـار نحوه رنـگ گـذاری، انتخاب 
اشـیاء و زاویه پـرس آن ها بـرای خروجی بهتـر زمان زیـادی بـرد، درواقع 
ایده نـو بخشـی از کار بـود و اجـرای آن بخـش دیگـری که زمـان زیادی 

می خواسـت.
ایـن نقـاش بـا بیـان اینکـه ایـن کار ریشـه هایی از مسـائل اجتماعـی در 
خـود دارد، تأکیـد کرد: ایـن آثار نمادین هسـتند، اسـتعاره ای از فشـارهای 
اجتماعی، کلیشه های بسـته ذهنی و اجتماعی انسـان و اینکه ارزش اشیاء 
تنها بـه بعد مادی آن ها دانسـته می شـود و ایـن موضوع قابلیـت تعمیم به 

انسـان ها و سـایر روابط اجتماعـی دارد.
به گـزارش ایسـنا، عبـاس میرزایی هنرمنـد، نقـاش و دبیر هنـر اصفهانی 
اسـت که تاکنـون نمایشـگاه های انفـرادی و گروهـی بسـیاری در زمینه 
نقاشـی، طراحی و چاپ دسـتی در بسـیاری از شـهرهای ایران و همچنین 
شـهرهایی در خـارج از ایـران برگـزار کـرده و اکنـون نیـز نمایشـگاه 

»له شـدگی« را در گالـری امـروز بـه نمایش گذاشـته اسـت.
عالقه منـدان بـرای تماشـای ایـن آثـار می تواننـد تـا پایـان مردادمـاه به 
گالری امروز واقع در اصفهان، خیابان آبشـار دوم، بن بسـت فرشـید پالک 

۳۲۴ مراجعـه کنند.

اسـتعاره ای از فشـارهای اجتماعـی، کلیشـه های 
بسـته ذهنـی و اجتماعی انسـان و توجـه صرف به 
بُعد مادی اشـیاء و تعمیـم آن به انسـان ها و روابط 
اجتماعـی، مفاهیمـی اسـت کـه در نمایشـگاهی 
از آثـار چـاپ دسـتی عبـاس میرزایـی بـا عنوان 
»له شـدگی« در گالـری امـروز ارائه شـده اسـت.

تماشای»لهشدگی«
درگالریامروز

گزارش

اسـتاندار اصفهـان گفـت: نـگاه مـا به 
مناطـق ویـژه اقتصـادی در اسـتان 
صادرات گـرا و مبتنی بـر فناوری های 
روز و دانش بنیان اسـت و نمی خواهیم 
این مناطـق بـه پایـگاه واردات تبدیل 

شـوند.
سـید رضا مرتضوی در جلسـه بررسی 
منطقه ویژه اقتصادی شـاهین شهر در 
اسـتانداری اصفهـان، افـزود: رویکرد 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بـرای 
ایجاد مناطـق ویـژه اقتصـادی باید از 
ابتـدا متفـاوت باشـد و از تجربه سـایر 
شـهرها که در ایـن زمینـه کار کردند، 

اسـتفاده شود.
وی بـا بیـان اینکـه ظرفیت هـای 
بـا  متناسـب  اسـتان  صادراتـی 
توانمندی هـای ما نیسـت و باید بهبود 
یابد، اظهـار داشـت: دلیل ایـن امر این 
اسـت کـه ظرفیت هـای الزم بـرای 
ایجـاد حوزه هـای اقتصـادی بـا نـگاه 
صادرات گـرا در اسـتان ایجـاد نشـده 
اسـت بنابراین باید ایـن مزیت ها مانند 
منطقه ویژه اقتصـادی را ایجاد کنیم و 

راهبـرد مـا بـه ایـن سـمت باشـد.
اسـتاندار اصفهان به ظرفیت های این 
اسـتان در زمینه هـای مختلـف ماننـد 
تولید لوازم خانگی اشـاره و خاطرنشان 
کرد: اگـر مـا کار ویـژه ای در این زمینه 
تعریف کنیـم می توانیم تحـول جدی 

در کشور داشـته باشیم.
مرتضوی بـا تاکیـد بـر اینکه نـگاه ما 
این نیسـت که هـر صنعتـی در منطقه 
ویـژه اقتصـادی مسـتقر شـود، اضافه 
کـرد: مـا می توانیـم صنایـع پـاک و 
سـبز را در ایـن مناطـق مسـتقر کنیم 
تا زمینه های خوبـی نیز بـرای جذب و 

اشتغال دانشـگاهیان و نخبگان فراهم 
شـود.

وی بـا بیـان اینکـه مـا نباید بـه دنبال 
زمیـن فروشـی در مناطـق ویـژه 
اقتصادی باشـیم، ادامه داد: الزم اسـت 
که ضوابط سـختگیرانه ای برای ورود 
و اسـتقرار در ایـن مناطق تدوین شـود 
تا شـرکت های با فنـاوری برتـر و پاک 
در آنجا مستقر شـوند و از آنها به خوبی 
پشـتیبانی کنیم تا به شـدت رشد کنند 

و توسـعه یابند.
استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت 
همراهی و کمک دستگاه های اجرایی 
مختلـف اسـتان بـرای بـه سـرانجام 
رسـیدن مناطق ویژه اقتصادی و نقش 
آن در توسـعه اقتصـادی آینـده تاکیـد 

کـرد.
وی با اشـاره به منطقه ویـژه اقتصادی 
شـاهین شـهر گفـت: چنـد قطعـه 
زمیـن بـرای ایـن منطقـه پیشـنهاد 
شـده که بـا توجه بـه مسـائل مختلف 
ماننـد موقعیت مکانـی، دسترسـی به 
امکانـات و خدمات مختلـف، ۲ منطقه 
شامل روستای جعفرآباد و "ونداده" )در 
مجـاورت شـهرک صنعتی گلسـتان( 
بعنـوان گزینه هـای اول و دوم مطـرح 

شـد.
مرتضـوی بـا تاکیـد بـر ضـرورت 
تعییـن سـازمان متولـی بـرای ایجـاد 
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـاهین 
شـهر، افـزود: مـا بایـد از ظرفیت هـا 
و مشـارکت مجموعه هایـی ماننـد 
شـرکت هواپیماسـازی ایران )هسـا(، 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
شـرکت های دانش بنیان بـرای ایجاد 
منطقه ویـژه اقتصادی شـاهین شـهر 

اسـتفاده کنیم تا سـرریز فنـاوری را در 
ایـن منطقـه شـکل دهیـم.

وی با تاکیـد بر ضرورت تسـریع کارها 
در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شاهین 
شهر و جذب سـرمایه و سرمایه گذار در 
این منطقه، گفت: الزم است از ظرفیت 
و مشـارکت بخش های مختلف بویژه 
فعـاالن اقتصادی و بخـش خصوصی 

در این کار به خوبی اسـتفاده شـود.
اسـتاندار اصفهـان تاکید کرد: اسـتان 
از  برخـورداری  بدلیـل  اصفهـان 
ظرفیت های مناسـب و مجموعه های 
دانش بنیـان می تواند بـه قطب صنایع 
هوا و فضـای کشـور نیز تبدیل شـود.

نماینده مـردم برخوار و شـاهین شـهر 
و میمـه در مجلس شـورای اسـالمی 
نیز در این جلسـه گفت: ایجـاد مناطق 

ویـژه اقتصـادی در مجلـس و مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام تصویـب 
شـده اسـت و ایـن قانـون را نمی توان 

تغییـر داد.
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی افـزود: 
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در اسـتان 
اصفهـان حاصـل فرایندی چند سـاله 
اسـت که برای پایـه ریـزی آن باید به 
گونه ای عمـل کرد کـه هرچـه جلوتر 
می رویـم باعـث شـکوفایی بیشـتر 

منطقـه و اسـتان شـود.
اسـت  الزم  داد:  ادامـه  وی 
مجموعه هایـی در ایجاد منطقـه ویژه 
اقتصادی شـاهین شـهر دخیل شـوند 
که انگیـزه الزم را برای این کار داشـته 

و اهـل توسـعه و آبادانـی باشـند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، در ایـن 

جلسـه ۹ قطعـه زمیـن پیشـنهادی 
بـرای ایجـاد منطقـه ویـژه اقتصادی 
شـاهین شـهر مورد بحـث و بررسـی 

قـرار گرفـت.
منطقـه ویـژه اقتصـادی، منطقـه ای 
اسـت کـه در آن قوانین کسـب و کار و 
تجارت با سـایر نقـاط کشـور متفاوت 
اسـت؛ این مناطـق در داخـل مرزهای 
کشـور واقع شـده و هـدف از راه اندازی 
آنهـا افزایـش تـراز تجـاری، اشـتغال، 
سـرمایه گذاری و مدیریت مؤثر اسـت. 
ایجـاد مناطق ویـژه اقتصـادی یکی از 
پروژه هـای پیشـران اسـتان اصفهان 
و شـامل شـهرضا، شـرق اصفهـان، 
شاهین شـهر و کاشـان اسـت. شاهین 
شـهر در ۲۰ کیلومتری شمال اصفهان 

اسـت.

نگاهمابهمناطقویژهاقتصادیصادراتگراست
استاندار اصفهان:
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یک جامعه شـناس گفت: مسـئولیت اجتماعـی در هیئات مذهبی نقـش پررنگی 
دارد و طی سـال های گذشـته این هیئات نقش بسـزایی داشـته اند. رضا سلیمانی 
در گفت وگو با ایراسـین با اشـاره به ایام عزاداری امام حسـین )ع( و یاران باوفایش 
و برپایـی مجالش عزاداری و هیئت های مذهبی در سـطح شـهرها و روسـتاهای 
کشـور اظهار داشـت: در این راسـتا باید توجه داشـت کـه این تجمعـات بهترین 

بسـتر برای فرهنگسـازی در جامعه است.
وی با بیـان اینکه می تـوان گفت هیئـات مذهبـی و مجالـس عـزاداری از جمله 
مراکزی هسـتند که بـه خوبی بـه مسـئولیت های اجتماعی خـود توجه داشـته و 

دارند، تصریح کـرد: از ایـن رو حمایت از ایـن نهادها امری مهم اسـت و بهتر آنکه 
این هیئـات از دل مـردم راه اندازی شـده اند.

این جامعه شـناس بـا بیـان اینکه یکـی از اصلی تریـن مسـئولیت های اجتماعی 
هیئات مذهبی توجـه به سـالمت عـزاداران و همچنیـن برقراری تأمیـن امنیت 
جانی آنها اسـت، ابـراز داشـت: از ایـن رو بایـد مسـئوالن هیئات بـه توصیه های 
وزارت بهداشـت و پلیـس در زمینه تأمیـن امنیت عزاداران توجه داشـته باشـند.

وی بـا بیـان اینکه در دو سـال گذشـته بـا توجه به شـیوع بیمـاری کرونـا تجربه 
گران سـنگ و ارزشـمندی را در برپایی مجالس عزای حسـینی در کمال سـادگی 

و بدون تشـریفات با رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی در کوچه، خیابـان، منزل، 
دانشـگاه، مدارس، پـادگان و امـام زادگان و پارک ها به نمایش گذاشـتند، تصریح 
کرد: این رفتار بی شـک می توانـد الگویی ماندگار برای همه شـیعیان و عاشـقان 

اهل بیت )ع( در سراسـر جهان باشـد.
سـلیمانی همچنین بـه مسـئولیت اجتماعی هیئـات مذهبـی در زمینـه کاهش 
آسـیب های اجتماعی اشـاره کرد و گفت: این روزها تقویت فعالیـت هیئات در این 
زمینه امـری ضروری اسـت و بـا نظارت درسـت نهادهـای نظارتی و آمـوزش به 

وعـاظ و مداحـان امکان پذیر اسـت.

نقشپررنگ
مسئولیتاجتماعی
درهیئاتمذهبی

یک جامعه شناس مطرح کرد؛

خبر

ISFAHAN
N E W S

 دریا وفایی  از آخرین اخبار پیگیرِی مرمت ناقص گنبد 
مسجد امام اصفهان، چه خبر؟ این سوالی بود که مهدی 
طغیانی نماینده اصفهان درمجلس شورای اسالمی به آن 
پاسخ داد: چند روزپیش با آقای ضرغامی جلسه ای داشتیم 
که مهمترین گالیه ها هم راجع مباحث میراثی، صنایع 
دستی و گردشگری بود و مطرح شد. در مورد مرمت گنبد 
مسجد شیخ لطف هلل و مسجد امام خیلی اظهار نگرانی و 
گالیه شد که آن طور که باید و شاید پیش نرفت و محل نقد 

جدی است. ایشان هم گفت: دستور دادم که بررسی کنند 
و اگر خطایی محرز شود با پیمانکارش برخورد می کنیم، 
چون هنوز پروژه مرمت تمام نشده واالن زود است قضا 
کنیم. وی ادامه داد: ضرغامی گفت »قطعاً ما کارناقص 
تحویل نمی گیریم، اگر خسارتی ایجاد کرده باشد حتمًا 
برخورد می کنیم«. یعنی آقای ضرغامی گفتند که ما هنوز 
به جمع بندی نرسیدیم. طغیانی اضافه کرد: پروژه مسجد 
امام ظاهراً تمام نشده و هنوز تحویل نگرفتند. مسجد شیخ 

لطف اله هم که انگار یک جورایی رهاست و اصاًل عملیات 
اجرائیش هم جریان ندارد. به هرحال ما نگرانی ها را مطرح 

کردیم و از ایشان هم خواستیم که پیگیری کند.
این نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: اصفهان سهم قابل توجه ای در این حوزه ها 
درکشور دارد اما حقیقتًا آنطور که باید و شاید در دولت 
سیزدهم تحرکی در خصوص این موضوعات دراصفهان 
ندیدیم. دولت فعلی که با یک انرژی مضاعف آمد، متاسفانه 

نتوانست درحوزه میراثی هم، با برنامه ای روشن، کارهای 
جدید و جدی انجام دهد. درحوزه های گردشگری و صنایع 

دستی هم همینطور، هیچ اتفاق نو و تازه ای نیفتاد.
طغیانی اضافه کرد: به آقای ضرغامی گفتیم »قرار بود 
شما زیر میز بزنید، شعارتان این بود دیگر، ولی هنوز این 
میزدست نخورده، پس چه شد؟«. ایشان حرف اصلیش 
این بود که ما کارهایی کردیم، شما دانه دانه درموضوعات 
با معاونان ما جلسه داشته باشید تا برایتان تشریح کنند که 

برنامه هایمان چیست.
وی افزود: معمواًل دولت ها نسبت به وزارت میراث 
فرهنگی و صنایع و گردشگری که قباًل سازمان بود، توجه 
تخصصی نداشتند یعنی برای انتصاب فرد سکان دار این 

حوزه دنبال فرد متخصص نرفتند.
طغیانی درادامه خاطرنشان کرد: درهمان جلسه به اتفاق 
برخی از نمایندگان اصفهان، استیضاح ایشان به عنوان 
وزیرمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را امضاء 

کردیم. ایرادمان هم به آقای ضرغامی همین بود که ما 
حرکت منطقی قابل دفاعی را هنوز نمی بینیم.

این نماینده مردم اصفهان در بهارستان گفت: همه فعاالن 
این حوزه به عملکرد ایشان نقد بسیار جدی دارند، البته قول 
داد که برطرف کند ولی خب استیضاح ایشان در برنامه 
نمایندگان و امضاهایمان را در این رابطه پس نمی گیریم. 
البته استیضاح خیلی از وزرا در جریان است و به نوبت پس از 

طی مراحل خاص خودش انجام می شود.

گفت وگو با نماینده مجلس راجع به تخلف شدن یا نشدن در مرمت مسجد امام اصفهان:

ماجرایمرمتدامنگیروزیرشد!
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302027003098 مورخ 1401/3/22 بتول مشهدی خوراسگانی 
فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 155 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291281959 در چهار 
دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7187 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 153/17 مترمربع خریداری طی سند رسمی
1401/3 محمدحسن مشهدی  2- رای شماره 140160302027003097 مورخ 22/
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 49 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291256229 

در یک دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7187 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/17 مترمربع خریداری طی سند رسمی

3- رای شماره 140160302027003099 مورخ 1401/3/22 هادی مشهدی خوراسگانی 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 7714 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293442186 در  
یک دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7187 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/17 مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/19
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

شناسه نوبت اول: 1355250
شناسه نوبت دوم: 1355253

                   تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  3 قانون وماده  آگهی موضوع ماده 
 واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1386 14016030200700 
مورخ 31 / 03/ 1401  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای علی محمد حسن پور سودرجانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 11 وکدملی 
1111575266 صادره از فالورجان درششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی به 
مساحت 28 / 2166 مترمربع پالک 7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان انتقال موروثی ازمالک 
رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول 19 / 05 /1401 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  03 /  06 / 1401  
محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

شناسه نوبت اول:   1360911   شناسه نوبت دوم: 1360914  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1696 14016030200700 مورخ 21 / 04 / 

1401  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای تیمورابراهیم وند فرزند محمد بشماره شناسنامه 276 وکدملی 2000946781 صادره 
از دزفول درششدانگ یک باب خانه به مساحت 88 / 196 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در 
شرودان فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسین دولت آبادی فرزند محمود 
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
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شناسه نوبت اول:  1361527  

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  03 /  06 / 1401  
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شـهرهای شـمال اسـتان اصفهان 
شـهادت  سـالروز  بـا  همزمـان 
حضـرت  جهـان  آزادگان  سـرور 
سیدالشـهدا )ع( یکپارچـه در عـزا 

و ماتـم شـد.
ایرنـا،  خبرنـگاران  گـزارش  بـه 
شهرسـتان های  والیتمـدار  مـردم 
کاشـان، اردسـتان، آران و بیـدگل 
آیین هـای  برگـزاری  بـا  نطنـز  و 
سـوگ  در  حسـینی  عاشـورای 
)ع(  اباعبداهلل الحسـین  حضـرت 
و یـاران بـا وفایـش اشـک ماتـم 
در  مذهبـی  هیئت هـای  ریختنـد. 
و  سـینه زنی  دسـته های  قالـب 
زنجیرزنـی با حضور در مسـجدها، 
تکیه هـا و حسـینیه ها و همچنیـن 
حرکـت در خیابان ها بـا فریادهای 
یاحسـین، عشـق و ارادت خـود را 
بـه خانـدان اهـل بیـت عصمت و 
طهـارت )ع( به نمایش گذاشـتند.

سـرور  دلسـوختگان  و  عاشـقان 
و سـاالر شـهیدان حضـرت امـام 
نیـز  کاشـان  در  )ع(  حسـین 
حسـینی  عاشـورای  بـا  همزمـان 
مرثیه سـرایان  خاطـره  جلـوه گاه 
و  محتشـم  همچـون  بزرگـی 
را  کاشـانی  فیـض  مالمحسـن 

کردنـد. زنـده  دوبـاره 
حضـور  بـا  سـوگواران  برخـی 
از  مذهبـی  مکان هـای  در 
حضـرت  ملکوتـی  بـارگاه  جملـه 
سـلطانعلی علی بن امـام محمدباقر 
در  بـا  اردهـال  مشـهد  در  )ع( 
دسـت داشـتن بیرق هـای عـزا و 
عـزاداری،  دسـته های  راه انـدازی 
امـام  مظلومیـت  خاطـره  و  یـاد 
حسـین )ع( و ۷۲ تـن از یـاران بـا 

داشـتند. گرامـی  را  وفایـش 
به همین مناسـبت آیین  سوگواری 
حضـرت اباعبداهلل الحسـین )ع( از 
حجت االسالم والمسـلمین  سـوی 
نماینـده  حسـینی  سیدسـعید 
کاشـان  جمعـه  امـام  و  ولی فقیـه 
با حضـور قشـرهای مختلف مردم 
عـزادار در مسـجد صادقیـه برگزار 
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در شـهرها و روسـتاهای اردستان، 
آران و بیـدگل و نطنـز و بـه ویـژه 
در روسـتای تاریخی ابیانه از توابع 
عـزاداران  نیـز  نطنـز  شهرسـتان 
و  نخل هـا  حمـل  بـا  حسـینی 
در  سـنتی  آیین هـای  برپایـی 
سـالروز شـهادت تشـنه لبان کربال 

بـه سـوگ نشسـتند.
برخـی  مناسـبت  همیـن  بـه 
جملـه  از  مذهبـی  مکان هـای 
امامـزادگان هـالل بـن علـی )ع( 
در آران و بیـدگل، آقـا علی عباس 
امامـزادگان  و  نطنـز  بـادرود  )ع( 
اسـماعیل و موسـی )ع( اردسـتان 
شـاهد حضـور هیئت هـای مذهبی 
و دسـته های سـینه زن و زنجیرزن 
در سـوگ شـهادت حضـرت امـام 

حسـین )ع( بـود.
جمعیـت  بـا  کاشـان  شهرسـتان 
در  نفـر  هـزار   ۳۶۴ بـر  افـزون 
کیلومتـری   ۲۰۰ حـدود  فاصلـه 
شهرسـتان  و  اصفهـان  شـمال 
از ۱۰۳  بیـش  بـا  بیـدگل  و  آران 
هـزار نفـر جمعیت در حـدود ۲۱۵ 
دارد. قـرار  اصفهـان  کیلومتـری 

اردسـتان نیز بـا بیـش از ۴۲ هزار 
نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتـری 
و  اصفهـان  شـرقی  شـمال 
شهرسـتان نطنـز بـا ۴۷ هـزار نفر 
بـه  نزدیـک  فاصلـه  در  جمعیـت 
۱۲۵ کیلومتـری شـمال اصفهـان 

واقـع اسـت.

 برگزاری آیین های عاشورای حسینی
در شهرهای شمال اصفهان 

این حسین کیست که عالم 
همه دیوانه اوست 

 گزارش روز
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و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
مجموعـه  گفـت:  اصفهـان  اسـتان  گردشـگری 
باسـتانی شـهر زیرزمینـی نوش آبـاد، یکـی از آثار 
منحصـر  ویژگی هـای  کـه  اسـت  کشـور  فاخـر 

دارد. را  خـود  خـاص  و  به فـرد 
علیرضـا ایـزدی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار 
کـرد: بافت تاریخـی و گردشـگری نوش آباد، یک 
ظرفیت قوی و مناسـب برای توسـعه گردشـگری 
شـهری اسـت و امیدواریم که مرمـت بناهای این 
بـرای سـرمایه گذاری و  مناسـبی  اسـاس  شـهر، 

توسـعه گردشـگری در اسـتان باشد.
وی تاکید کرد: اسـتان اصفهان خاسـتگاه بسیاری 
از آیین هـای مذهبـی اسـت و نوش آبـاد به عنـوان 
خاسـتگاه تعزیـه ایران زمیـن متفاوت تر و خاص تر 

از سـایر نقـاط اسـت کـه آیین خیمه کوبی هشـتم 
و خیمه بـرداری یازدهـم محرم نمونه آن اسـت.

مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان اصفهـان افزود: 
بـا هـدف شناسـایی فضاهـای بیشـتری از شـهر 
زیرزمینـی نوش آباد، تفاهم نامه توسـعه و اکتشـاف 
ایـن اثـر تاریخـی با شـهرداری نوش آبـاد در چهار 
صفحـه امضـا شـد کـه اولویت های آن مشـخص 

شـده است.
طـرح  اولویت هـای  کـرد:  تصریـح  ایـزدی 
شـامل کاوش، الیروبـی، مرمـت، آماده سـازی و 
ایمن سـازی مجموعـه قبـل از بهره برداری اسـت 
کـه ظرف مدت سـه مـاه از زمان عقـد تفاهم نامه 
توسـط شـهرداری نوش آبـاد بـوده و احیـا نیـز بـر 
اسـاس تنظیـم اولویت ها و پـس از تصویب هیئت 

راهبـردی یـا شـورای فنـی اداره کل خواهـد بود.
وی تاکیـد کـرد: تعیین دوره بهره برداری متناسـب 
بـا کاربری مطابق با اسـتانداردهای مربوط شـامل 
تهیـه طـرح جامـع مدیریت بهـره برداری توسـط 
شـهرداری نوش آبـاد، پـس از تصویب در شـورای 
فنـی اداره کل و تدوین برنامـه اجرایی و راه اندازی 
بهـره بـرداری مطابـق بـا طـرح جامـع مدیریـت 

خواهـد بود.
مشـاور وزیـر میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
و گردشـگری گفـت: بهره بـرداری از بنـا نیازمنـد 
انجـام عملیـات تکمیلـی مرمـت و آمـاده سـازی 
اثـر اسـت کـه طـرف دوم متعهـد بـه  احیـا در 
هزینـه کرد به شـیوه ای اسـت که همـه فضاهای 
موضـوع قـرارداد مورد تأیید شـورای فنی اداره کل 
و مطابـق طـرح مصـوب پوشـش داده و بـه بهره 

برسـاند. برداری 
ایـزدی افزود: هزینه های عملیـات تکمیلی مرمت 
و آماده سـازی احیـا شـامل هزینه هـای مربـوط به 
اداره اوقـاف در خصـوص ورودی هـای آب انبـار، 
نگهـداری و مراقبـت از بنـا در زمـان بهره برداری، 
تجهیـزات غیـر منصـوب و مبلمـان بنـا و نیروی 

انسـانی مرتبـط با بهـره برداری نمی شـود.
وی اظهـار کـرد: شـهرداری نـوش آبـاد، متعهـد 
اسـت نسـبت به تهیـه طرح مرمـت، احیـا، برنامه 
زمان بنـدی کلـی و پالن مدیریتـی مجموعه اقدام 
کـرده و پـس از تصویـب و ابـالغ اداره کل میراث 

فرهنگـی اسـتان اصفهـان، نسـبت به اجـرای آن 
زیـر نظـر نماینـده قانونـی تفاهم نامه اقـدام کند.

مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان، تصریح 
شـده  کاوش  بخش هـای  از  بهره بـرداری  کـرد: 
همزمـان بـا عملیـات مرمـت و آماده سـازی احیـا 
پـس از ارائـه برنامه زمـان بندی و طـرح مدیریت 
بهـره بـرداری موقـت در مـدت زمـان مشـخص 
توسـط شـهرداری و با مجوز بهره بـرداری موقت 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهان عملی 

خواهد شـد.
وی تاکیـد کـرد: بهره بـرداری از مموعـه باسـتانی 
ورودی هـای  در  نوش آبـاد،  زیرزمینـی  شـهر 
مرکـزی و چالـه سـی بعـد از مرمـت و حفاظـت 
مجموعـه و بـا دریافت مجوز فروش بلیـت از اداره 

می شـود. امکان پذیـر  موزه هـا  کل 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
اسـتان اصفهـان گفـت: شـهرداری  گردشـگری 
نوش آبـاد، موظـف بـه افتتـاح حسـاب جداگانـه 
بـرای درآمدهـای شـهر زیرزمینـی ایـن شـهر در 
ازای بهره بـرداری از اثـر بـا اسـتناد بـه قوانیـن 

حفاظـت از ابنیـه میـراث فرهنگـی اسـت.
ایـزدی افـزود: بـا توجـه بـه ثبـت شـهرزیرزمینی 
نـوش آبـاد، در فهرسـت آثـار ملـی، شـهرداری 
موظـف به هزینه کرد سـاالنه ۵۰ درصـد از درآمد 
فـروش بلیـت و برنامه هـای جانبـی در ایـن اثر به 
منظـور حفـظ و مرمت مجموعه اسـت کـه از این 

مبلـغ ۵ درصد بـرای امور فرهنگـی هزینه خواهد 
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وی تاکیـد کـرد: گزارش هـای پیشـرفت فیزیکی 
پـروژه و هزینـه کردهـا بـا پیوسـت اسـناد مثبتـه 
نـوش  فرهنگـی  میـراث  پایـگاه  تأییـد  از  پـس 
آبـاد، بـرای تصویـب نهایـی بـه اداره کل میـراث 

فرهنگـی اسـتان ارسـال شـود.
مشـاور وزیـر میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان اصفهـان، گفـت: در صـورت 
تعییـن مدیر یا سرپرسـت برای مجموعه باسـتانی 
شـهر زیرزمینـی نـوش آباد، قبـل از صـدور حکم 
بایـد در کمیتـه راهبـردی مطـرح شـده و پـس از 
موافقـت اداره کل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 

اسـتعالم شود.
وی تصریـح کـرد: تعیین عرصـه و حریم موضوع 
تفاهم نامـه، تشـکیل کمیتـه فنـی بـرای مدیریت 
برنامه هـای اجرایـی مجموعـه و ابـالغ ضوابـط 
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  تعهدهـای  جملـه  از 
ایـن  در  کشـور  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 

اسـت. تفاهم نامـه 
بـه گـزارش ایسـنا، مدیـر کل میـراث فرهنگـی، 
اصفهـان  اسـتان  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
جریده بـرداری  آیین هـای  در  شـرکت  از  پـس 
دیـدار  حاشـیه  در  آبـاد،  نـوش  خیمه بـرداری  و 
توسـعه  تفاهم نامـه  سـنایی،  شـهید  خانـواده  بـا 

را امضـا کـرد. مجموعـه شـهرزیر زمینـی 

گزارش ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

امضای تفاهم نامه توسعه مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: مقداری 
آب از کف سد تحت عنوان حق آبه زیست محیطی خارج می شود که قبل از هر 
چیزی به دشت های گلپایگان و منابع زیرزمینی آن کمک می کند، البته کمی 

به پایین دست هم می رود، اما فاصله آن با محالت زیاد است.
سید مسعود خاتمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۰ روز قبل متوجه شدیم 
قصد دارند تحت عنوان حق آبه زیست محیطی مقداری از آب سد را بگیرند و 
تیمی هم از تهران برای اجرایی کردن آن در راه گلپایگان بودند، موضوع را از 
طریق وزیر نیرو پیگیری کردیم و مطلع شدیم می خواهند تحت عنوان حق 

آبه زیست محیطی برای منطقه محالت آب گرفته شود، اما دقیقاً حق آبه مسلم 
زیست محیطی گلپایگان را مد نظر قرار نداشتند و به همین دلیل بر مبهم بودن 
موضوع تأکید کردیم که آب باز نشود تا تمام جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حق آبه کشاورزی گلپایگان محفوظ است و این آب رها شده 
زیست محیطی است، ادامه داد: طی جلسه ای که با وزیر نیرو داشتیم تأکید 
کردیم آبی که تحت عنوان حق آبه زیست محیطی قرار است رها شود باید 
نوشته و مصوب شود تا حق و حقوق مردم گلپایگان کاماًل حفظ شود، فعاًل 
مقداری آب از کف سد تحت عنوان حق آبه زیست محیطی خارج می شود که 

قبل از هرچیزی به دشت های گلپایگان و منابع زیرزمینی آن کمک می کند، 
البته کمی به پایین دست هم می رود، اما فاصله آن با محالت زیاد است و آب 

خیلی به آنجا نمی رسد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه آب سد کوچری برای 
مصرف شرب به برخی از شهرستان ها می رود، گفت: بخشی از آب سد کوچری 
حق آبه کشاورزی مردم گلپایگان است هر چند که به دلیل خشکسالی های اخیر 
آن طور که باید و شاید حق کشاورزان پرداخت نشده است، همچنین حق آبه 

زیست محیطی گلپایگان نیز باید از همین سد در مواقع سرریز تأمین شود.

 نماینده مردم گلپایگان
 در مجلس:

حق آبه 
زیست محیطی 
گلپایگان نباید 
تضییع شود

یک کارشناس رسانه در همایش فعاالن فضای مجازی 
جبهه انقالب اسالمی آران و بیدگل بر ضرورت حضور 

نیروهای انقالبی در فضای مجازی تاکید کرد.
به گزارش صاحب نیوز؛ همایش فعاالن فضای مجازی 
شهرستان آران و بیدگل به همت مرکز فضای مجازی 
این شهرستان در سالن همایش های فرمانداری آران و 

بیدگل برگزار شد.
دکتر مجید اسماعیلی، کارشناس مشهور رسانه و داور 
برنامه عصر جدید، یکی از سخنرانان این همایش بود 
مانند  مسائلی  و  دوم  زندگی  جدید  فضای  ایجاد  که 
برای  جوانان  خصوص  به  مردم  رغبت  و  متاورس 
حضور در چنین فضایی را فرصتی دانست که همراه 
با چالش های متعدد بوده و تأکید کرد: ما باید بتوانیم 
به عنوان سربازان جبهه انقالب اسالمی و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در این فضا، ورای از حاکمیت 

و دولت، اثرگذاری الزم را داشته باشیم.
دیگر سخنران این مراسم، دبیر همایش فعاالن فضای 
مجازی جبهه انقالب اسالمی شهرستان آران و بیدگل 
بود که هدف از برگزاری این مراسم را هویت بخشی 
تولید  برای  انگیزه  ایجاد  مجازی،  فضای  فعاالن  به 
حوادث،  و  رویدادها  از  روایت صحیح  سالم،  محتوای 

باالبردن سواد رسانه و شناخت آسیب ها، چالش ها و 
فرصت های فضای مجازی عنوان کرد.

امیرحسین میرزایی با اشاره به توانمندی باالی نیروی 
اظهار  بیدگل  و  آران  در  متعهد  و  متخصص  انسانی 
کرد: این گونه همایش ها فرصتی برای دیده شدن و 
هم افزایی و ایجاد انگیزه برای فعاالن فضای مجازی 

فراهم کنم می کند لذا باید مغتنم شمرده شود.
و  ادارات  حمایت های  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
بر  مراسم،  این  برگزاری  جهت  شهرستان  نهادهای 
به  اهتمام  و  مسئولین  پیش  از  بیش  حساسیت  لزوم 
صاحب  و  مسئولین  توسط  مجازی  فضای  موضوع 
منصبان تأکید کرده و خاطر نشان کرد اگر ما نتوانیم به 
درستی فضای مجازی را درک کنیم، نخواهیم توانست 
مسائل جامعه را درک کرده و در نتیجه در برنامه ریزی 
و مدیریت دچار چالش و مشکالت زیادی خواهیم شد.

حسن شمشادی، خبرنگار واحد مرکزی خبر و روایتگر 
اخبار برون مرزی و اخبار جبهه مقاومت دیگر مهمان 
مدعو در این نشست بود که با اشاره به تجربه کاری 
خود در فضای رسانه از اهمیت حضور نیروهای انقالبی 
در این ابزار قدرت و به ویژه در فضای مجازی سخن 

به میان آورد.

گفت:  کاشان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
عرصه خبر و رسانه برای جامعه کنونی بسیار 
مهم و ضروری است به نوعی که رسانه یکی 
نوین  تمدن  تحقق  برای  مهم  مؤلفه های  از 

اسالمی است.
کریم  سرهنگ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
عاشورایی  خبرنگاران  گردهمایی  در  اکبری 
فرارسیدن  مناسبت  به  تسلیت  عرض  ضمن 
امام حسین )ع( اظهار داشت:  ایام سوگواری 
رسالت پیام آور عاشورا حضرت زینب )س( بعد 

از این واقعاً دردناک تبیین این حادثه بود.
وی با اشاره به اینکه تبیین واقعه عاشورا توسط 
حضرت زینب )س( با شجاعت انجام شد، ابراز 
داشت: اگر فلسفه قیام امام حسین )ع( توسط 
حضرت زینب )س( تبیین نمی شد نسل های 

بعدی از درک واقعیت های آن ناتوان بودند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با اشاره 
به اینکه تبیین واقعه عاشورا همانند اصل آن 
بازگو  کرد:  تصریح  است،  و  بوده  مهم  بسیار 
کردن واقعیت های این حادثه مهم باعث شد 
که رسالت انتقال صحیح اخبار و رویدادهای 
آن زمان تاکنون ادامه داشته تا به نسل کنونی 

برسد.
رسانه  و  خبر  عرصه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ضروری  و  مهم  بسیار  کنونی  جامعه  برای 
جریانی  یا  و  کشور  اگر  دنیا  در  گفت:  است، 
رسانه  واسطه  به  باشد  داشته  برنده ای  برگ 

قوی است.
کشورهای  برای  را  رسانه  اکبری  سرهنگ 
اخبار  انتقال  جهت  قوی  ابزار  یک  مختلف 

بیشترین  افزود:  و  دانست  خود  پیام های  و 
تاکنون  دیرباز  از  ابرقدرت ها  سرمایه گذاری 
بر روی رسانه ها بوده است تا بتوانند در دنیا 

تأثیرگذار باشند.
انقالب  اینکه طبق گام دوم  به  با اشاره  وی 
تمدن  سوی  به  رو  حاضر  حال  در  اسالمی 
کرد:  خاطرنشان  می کند،  حرکت  اسالمی 
رسیدن  برای  مهم  مؤلفه های  از  یکی  رسانه 

به تمدن نوین اسالمی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان از ضرورت 
تربیت و کادرسازی سربازان جنگ نرم سخن 
گفت و ادامه داد: امیدواریم با رویش های دهه 
هشتادی و نودی شاهد اقدامات تأثیرگذار این 
آن  اهداف  به  نیل  در جهت  انقالب  از  نسل 

باشیم.

اینکه عزادار سیدالشهدا )ع(  به  اشاره  با  امام جمعه کاشان 
باید رفتار و گفتار حسینی داشته باشد، گفت: کسی که برای 

حضرت ثاراهلل عزاداری می کند نباید نماز صبح او قضا شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم والمسلمین سیدسعید 
حسینی در اجتماع عاشورایی مردم کاشان اظهار داشت: امام 
حسین )ع( در صحرای کربال و در ظهر عاشورا در میدان 
جنگ نیز نماز را به جماعت برگزار کرد تا نشان دهد این 

فریضه دینی از جایگاه ویژه ای در اسالم برخوردار است.
نماز ظهر عاشورا حداقل دو  اقامه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
نفر از یاران امام حسین )ع( سپر تیرهای دشمن شدند، ابراز 
داشت: امام حسین )ع( با این اقدام خود به همه در طول تاریخ 

آموختند که نماز را حتی نباید در میدان جنگ فراموش کرد.
نماز ظهر  اقامه  پیام های  از  دیگر  یکی  کاشان  جمعه  امام 
عاشورا توسط امام حسین )ع( و یاران باوفایش را دلبستگی 
به قرآن به عنوان کتاب آسمانی خدا دانست و تصریح کرد: 

استغفار نیز پیامی دیگر از نماز ظهر عاشورا بود که مورد تاکید 
تمام اولیای الهی و معصومین است.

وی با اشاره به اینکه عزادار امام حسین )ع( باید در راستای 
آموزه های حسینی رفتار و گفتار داشته باشد، خاطرنشان کرد: 
کسی که برای حضرت ثاراهلل عزاداری می کند نباید نماز صبح 

او قضا شود.
نهضت  آموزه های  از  دیگر  یکی  حسینی  االسالم  حجت 
حسینی را حفظ حجاب دانست و گفت: امام حسین )ع( در 
راستای عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد 

تا این اهمیت این مهم برای همگان روشن شود.
وی با اشاره به حضور شایسته مردم دارالمؤمنین کاشان برای 
اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا تاکید کرد: نماز طبق نص 
صریح قرآن انسان را از ناپاکی ها دور می کند و از سوی دیگر 
برگزاری آن به شکل جماعت سبب حفظ وحدت بین مسلمین 

می شود.

داور عصر جدید:

فضای مجازی یک فرصت برای نشر انقالب اسالمی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان:

رسانه یکی از مؤلفه های مهم برای تحقق تمدن نوین اسالمی است
امام جمعه کاشان:

عزادار سیدالشهدا )ع( باید رفتار و گفتار حسینی داشته باشد

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
گفـت: جـاری شـدن سـیالب در روسـتای وزوه و 
هیران منطقه پشـتکوه فریدونشـهر خسارت جانی 

در بر نداشـت.
منصـور شیشـه فـروش در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
افـزود: ایـن سـیالب خسـاراتی بـه محل اسـکان 
اهالی، برخی راه های روسـتایی، بخش کشـاورزی 

و دام عشـایر مسـتقر در منطقـه واردکـرد.
وی اظهـار داشـت: گروه هـای امـدادی مدیریـت 
بـرای  هالل احمـر  راهـداری،  اداره  بحـران 

شـدند. اعـزام  محـل  بـه  امدادرسـانی 

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
افـزود: اداره کل هواشناسـی اصفهـان بـا توجه به 
رگبـار، رعـد و بـرق و وزش بـاد شـدید موقتی در 

اسـتان »هشـدار زرد« صـادر کرده اسـت.
مرکـز  هشـدار  اسـاس  بـر  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
پیش بینـی سـازمان هواشناسـی کشـور، رنگ زرد 
بـرای آگاهـی بخشـی، رنـگ نارنجی بـرای حفظ 

آمادگـی و رنـگ قرمـز بـرای اقـدام اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـر ایـن اسـاس احتمـال 
آب،  روان  ایجـاد  عمومـی،  معابـر  آبگرفتگـی 
سـیالبی شـدن مسـیل ها و رودخانه هـای فصلـی 

اسـتان و ایجـاد خسـارات بر اثـر وزش باد شـدید 
موقتـی وجـود دارد.

شیشـه فـروش به شـهروندان توصیه شـده اسـت 
از تـردد و اسـکان در حاشـیه رودخانه هـای فصلی 
و بسـتر رودخانه هـای فصلـی و مسـیل ها اجتناب 
و از پـارک خودروهـا در کنـار درختـان فرسـوده 
بـرای  را  پیشـگیرانه  تدابیـر  و  کننـد  خـودداری 

کاهـش خسـارات احتمالی داشـته باشـند.
بارش هـای اخیـر خسـاراتی بالـغ بـر ۹۰۰ میلیارد 
تومـان بـه ۱۸ شهرسـتان اسـتان اصفهـان وارد 

. د کر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

سیل در روستاهای فریدونشهر اصفهان خسارت جانی نداشت

اورژانـس  پزشـکی  فوریت هـای  مرکـز  رئیـس 
اردسـتان گفت: یک دسـتگاه خـودرو پژو پـارس در 
اثـر بی احتیاطی با یـک نوجوانان حدود ۱۰ سـاله در 
هیئـت عـزاداری برخـورد کـرد و باعـث مصدومیت 

وی شـد.
جـواد مطیعـی در گفت وگو با ایسـنا، اظهار کـرد: در 
تمـاس بـا مرکـز اورژانس اردسـتان حادثـه تصادف 
در بلـوار اصلـی روسـتای هندوآبـاد اطالع داده شـد 
کـه بالفاصله یک دسـتگاه آمبوالنس به این روسـتا 

اعزام شـد.
وی افـزود: بـا رسـیدن تکنسـین های اورژانـس بـه 
محـل حادثـه، همـکاران مـا متوجه شـدند که یک 
دسـتگاه خـودرو پـژو پـارس سـفید رنـگ در اثـر 
بـی احتیاطـی بـا یـک نوجوانـان حـدود ۱۰ سـاله 
برخـورد کـرده کـه وی از ناحیه سـر و صـورت دچار 

شکسـتگی و جراحـت شـده اسـت.

اورژانـس  پزشـکی  فوریت هـای  مرکـز  رئیـس 
پیـش  و  اولیـه  اقدامـات  کـرد:  تصریـح  اردسـتان 
بیمارسـتانی بـرای مصـدوم در محـل حادثـه انجام 
و توسـط پرسـنل اورژانـس بـرای مداوای بیشـتر به 
بیمارسـتان شـهید بهشـتی انتقال داده شـد. در حال 
حاضـر با تـالش پرسـنل اورژانس بیمارسـتان حال 
عمومـی کـودک مصدوم حادثـه رو به بهبود اسـت.

همچنیـن جعفر قجاوند، رئیس پلیس راه شهرسـتان 
اردسـتان در خصـوص ایـن حادثـه به ایسـنا، گفت: 
بنـده بـه همـراه شـورای روسـتا و دهیـار در محـل 
حادثـه حضـور داشـتیم و وقوع ایـن اتفاق بـه دلیل 
بی احتیاطـی و حرکـت خالف جهت خودرو سـواری 

بود.
بـا  خـودروی ۲۰۶  برخـورد  نیـز  پیـش  روز  چنـد 
عـزاداران حسـینی در اردسـتان باعـث فـوت ۳ نفـر 

و مصـدوم شـدن ۱۹ نفـر دیگـر شـد.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس اردستان:

 مصدومیت یک نوجوان ۱۰ ساله
در یک هیئت عزاداری در اردستان
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After three days of unprovoked 
aggression against the Gaza 
Strip, Israel accepted an Egyp-
tian-brokered ceasefire that 
laid bare the strength of the 
resistance groups against the 
occupying regime of Tel Aviv. 
The Islamic Jihad Movement 
in Palestine issued a statement 
on Sunday announcing that it 
agreed to the ceasefire. It un-
derlined its right to respond to 
any Israeli aggression. Ziyad 
al-Nakhalah, the secretary-gen-
eral of the Movement, said the 
al-Quds Brigades, the military 
wing of the Movement, led the 
fighting, which he dubbed “the 
unity of battlefields.”
Speaking at a press conference 

held after the announcement 
of the ceasefire, al-Nakhalah 
said Israel failed to achieve the 
goals it set for its recent ag-
gression which is to eliminate 
the leaders of the Movement. 
“The Palestinian resistance 
in the Gaza Strip scored an 
achievement, led by the Islamic 
Jihad movement… the enemy 
raised a specific slogan, which 
is the liquidation of the Islamic 
Jihad movement and its mil-
itary arm, but the movement 
today is stronger than ever,” he 
said, adding that the resistance 
movement had the upper hand 
during the recent flare-up evi-
denced by its ability to shower 
Israeli targets with missiles. 

He warned, “If the enemy does 
not abide by what we agreed on 
through the Egyptian mediator, 
we will resume fighting again.”
During its aggression, which 
killed more than 40 innocent 
people in Gaza, Israel pursued 
the seditious goal of driving a 
wedge between the resistance 
groups in Palestine but it failed 
to achieve that goal.
Al-Nakhla indicated that the 
entire Palestinian people were 
united in the face of the ag-
gression and that the Al-Quds 
Brigades led the battle, and 
took upon themselves the bulk 
of the combat operations. “If 
the enemy had achieved any 
achievement, it would not have 

sought calm with the Jihad. 
It has sought by all means to 
reach a ceasefire agreement, 
and for 24 continuous hours, 
contacts through Egypt, the 
United Nations and others did 
not stop,” he said. 
The main objective of Israel 
was to create division between 
Hamas and the Islamic Jihad. 
Al-Nakhalah made it clear that 
Israel failed to achieve that goal 
as Hamas and the Jihad re-
mained brother in arms despite 
the fact that Hamas did not take 
part in the fighting. 
“What has been achieved is a 
victory for the Palestinian peo-
ple, and we will protect this 
achievement… I stress the uni-
ty of the resistance forces, and 
we and the brothers in Hamas 
are in a continuous alliance and 
with the various factions and 
the enemy will not be able to 
separate us,” he noted. 
Israel has miscalculated the sit-
uation again. It not only failed 
to create tensions between 
Hamas and the Islamic Jihad 
but also drew the ire of public 
opinion in the Arab world, even 
in the Arab countries that nor-
malized relations with Israel. 
Arab social media sympathized 
with Palestine and strongly 
condemned Israeli aggression. 
And a senior official in the Unit-
ed Arab Emirates remarkably 
called for a reassessment of 
normalization with Israel in the 
wake of its aggression. Dhahi 
Khalfan, the deputy head of Du-
bai Police, issued a call “from 
the bottom of his heart” to Arab 
countries to reassess their rela-
tions with Israel.
“My heartfelt call for all the 
Arab countries that have re-
lations with Israel to meet to 
evaluate the situation again...

Israel must be serious about 
peace and respect...otherwise,” 
Khalfan said in a Twitter thread. 
He called on Israel to stop its 
denial of the right of the Pales-
tinian people to establish their 
state. “Israel should not trade 
relations of cooperation with 
it in order to deprive the Pales-
tinians of the establishment of 
their state,” Khalfan added. 
The Emirati official continued, 
“With its heinous actions, Isra-
el will expand the base of jihad 
among Muslims in general. 
You will remember what I’m 
saying.” 
Khalfan topped the thread off 
with a “disastrous” prediction 
for Israel. “Between 2037-
2040, Israel will be struck with 
a destructive disaster…  Be-
cause the promise of God in 
the Torah, the Gospel, and the 
Qur’an is approaching as I im-
agine it.”
Khalfan’s thread may not be 
that serious but it is emblem-
atic of a changing mood in the 
Arab world toward Israel after 
nearly two years of a normali-
zation drama. The Arab public 
opinion turning against Israel 
again could be the final de-
nouement of the normalization 
trend. This has been evident 
in recent polling conducted by 
The Washington Institute.
“The wave of Arab countries 
officially normalizing relations 
with Israel over the past several 
years stands in contrast with a 
growing lack of public support 
for the Abraham Accords in the 
[Persian] Gulf,” the Institute 
said, noting that those who 
favorably view normalization 
with Israel are now a “minor-
ity” in Saudi Arabia, Bahrain, 
and the United Arab Emirates 
(UAE).

Israel aggression kills dozens of civilians in Gaza

Ashura: Culture of re-
sistance and meticu-
lous reporting
People from all walks of life held 
large gatherings to mourn the trag-
ic killing of Imam Hussein (AS), the 
grandson of Prophet Muhammad 
(PBUH).
Shia Muslims typically conduct spe-
cial rituals during the first 10 days of 
Muharram, which this year spanned 
from July 30 to August 8.
During these ten days, mourners 
gather in settings known as “Maj-
lis Aza’a,” which means “mourning 
gathering.” The first part is held 
inside a mosque or Hussainiya and 
includes a cleric uttering the merits 
of the Imam, while the second part 
includes a panegyrist reciting poems 
to a chest-beating crowd of mourn-
ers.
The Day of Ashura commemorates 
Imam Hussein’s (AS) martyrdom in 
the tragic Battle of Karbala on Octo-
ber 10, 680 (Muharram 10, 61 AH).
Despite the fact that centuries have 
passed since that occurrence, it con-
tinues to inspire huge numbers of 
Shia Muslims and even non-Muslims 
around the world to follow in Imam 
Hussein’s footsteps in their struggle 
for independence and emancipation.
Imam Hussein (AS) was a well-
known Muslim figure in Medina. 
He was recognized for his piety and 
virtues. At the same time, a succes-
sion was taking place in Damascus, 
the capital of the Umayyad caliphate, 
which resulted in Mu’awiyah appoint-
ing Yazid the new caliph, a move that 
shocked the Islamic world because 
Yazid was unqualified to command 
the fledgling Islamic system.
It is vital to note, however, that this is 
not only sorrow for an Imam’s sacri-
fice; it is also mourning for the loss 
of justice, freedom, and truth, be-
cause hubris sought to eliminate all 
of these moral qualities by martyring 
Imam Hussein.
The Ashura event lasted about half 
a day. However, it was a pivotal mo-
ment in history. Many attempts were 
made to persuade people to forget 
the events of Ashura, but many have 
never done so. Instead, millions 
came to mourn the injustice against 
the Imam and acquired crucial les-
sons from history. For instance, it is 
estimated that around half a million 
mourners flocked to Zanjan alone to 
honor the third Shia Imam.
Ashura processions arouse the com-
munal conscience and instill a sense 
of personal and social responsibility. 
It also establishes journalists’ re-
sponsibility to accurately report the 
news, as the epic of Karbala is cur-
rently remembered as a result of the 
tireless efforts Hazrat Zainab (SA) - 
Imam Hussein’s sister - to keep the 
tragic event alive through her power-
ful and defiant sermon in the Levant.
Yazid, the corrupt caliphate whom 
Imam Hussein refused to pledge 
allegiance to his unlawful authori-
ty, felt his throne was being rocked 
when Hazrat Zainab faced him in her 
famous sermon. 
“O Yazid! Do you think that we have 
become humble and despicable ow-
ing to the martyrdom of our people 
and our own captivity? Do you think 
that by killing the godly persons you 
have become great and respectable 
and the Almighty looks at you with 
special grace and kindness? You 
have, however, forgotten what Allah 
says: The disbelievers must not think 
that our respite is for their good. We 
only give them time to let them in-
crease their sins. For them there will 
be a humiliating torment,” Hazrat 
Zainab told Yazid.
This year, Ashura coincides with Na-
tional Journalists Day in Iran, as an 
Iranian journalist called Mahmoud 
Saremi was martyred by Taliban 
soldiers on August 8, 1998, when 
Taliban forces stormed the Iranian 
consulate in Mazar-i-Sharif and mar-
tyred nine diplomats.
The agreement serves as a reminder 
to all journalists that only precise and 
meticulous reporting can keep an 
event alive hundreds and thousands 
of years after it occurred.

Exports to Turkey 
rise 61% in H1 
2 0 2 2

The value of Iran’s exports to 
neighboring Turkey increased 
by 61 percent to reach $1.904 
billion in the first six months of 
2022, according to the figures 
recently released by the Turkish 
Statistical Institute.
As Tasnim reported, the trade 
between Iran and Turkey in-
creased by 37 percent to $3.365 
billion, up from $2.448 billion 
during the same period a year 
earlier. Based on the mentioned 
data, Iran’s imports from the 
country also marked a 15-per-
cent rise to hit $1.461 billion 
during the January-June period, 
in comparison with the same 
time span in 2021.
Iran exported non-oil products 
valued at $2.06 billion to Turkey 
in the first four months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-July 22), according 
to the data released by the Is-
lamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA).
Based on the IRICA data, Turkey 
was Iran’s fourth main export 
destination in the four-month 
period.
Iran also imported goods worth 
$1.787 billion from Turkey in the 
first four months of this year.
Turkey was Iran’s second 
source of imports in the men-
tioned time span.
The northwestern neighbor was 
Iran’s second trade partner in 
the first quarter of the present 
year.
Increasing non-oil exports to 
neighboring countries is one of 
the major plans that the Iranian 
government has been pursuing 
in recent years.

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

ICCIMA to host 
ECO CCI general 
assembly meeting
Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) is going to host the 
20th general assembly meeting 
of the ECO Chamber of Com-
merce and Industry (ECO CCI)’s 
Iranian Committee in Tehran on 
August 29.
As reported, the main goal of 
this assembly is to determine a 
new roadmap for the activities 
of the mentioned committee, 
the ICCIMA portal reported.
Last week, the board members 
of the Iranian committee to ECO 
CCI convened in Tehran where 
they made the necessary deci-
sions for hosting the chamber’s 
20th general assembly by the 
ICCIMA.
Based on the decision made by 
the Iranian committee, the 30th 
meeting of the ECO CCI execu-
tive committee will also be held 
in Tehran on the same date.
They also picked Sama Farkhon-
deh Nejad as the new ECO CCI 
director general who replaced 
Mohammad Reza Karbasi.
The rotating presidency of ECO 
CCI was handed over from Tur-
key to Iran in early march for a 
3-year term. 
The Islamic Republic of Iran, the 
Islamic Republic of Pakistan, 
and the Republic of Turkey es-
tablished the ECO CCI in 1990 
in accordance with Article 30 of 
the Treaty of Izmir, (1977).
This was preceded by the sign-
ing of the statute of the ECO 
CCI by the Heads of the Nation-
al Chambers of the founding 
members in 1989 in Istanbul.
Afghanistan, Azerbaijan, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan 
are other member countries of 
ECO CCI.

The latest round of nuclear talks in Vienna to revive 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
ended on Monday with a modified text on the table.
The European and Iranian delegations left Vienna 
for the capitals. The Iranian team said they will re-
main in touch with the European Union. 
An Iranian foreign ministry official told IRNA that on 
Monday that Enrique Mora, the EU coordinator for 
the talks, presented some ideas on the remaining 
issues to the parties. 
“We conveyed our initial response and reservations 
as soon as we received them. But these items re-
quire a comprehensive review and we’ll convey our 
additional views to the coordinator and others,” the 
official said. 
The official also said that progress was achieved on 
some subjects.
“Undoubtedly, the principled policy for us is to pro-
tect the rights and interests of the Iranian nation. 
Realizing these rights and providing benefits and 
ensuring the sustainable implementation of the oth-
er party’s commitments and preventing the repeti-
tion of illegal U.S. behavior are the serious concerns 
of the negotiating team,” the official reiterated. 
Meanwhile, a senior EU diplomat told IRNA that the 
negotiators now have a text. 

“We have produced a text. What happens now de-
pends on the response of the participants on the 
whole text,” the diplomat added. 
On Sunday, Mora told IRNA, “We are advancing and 
I expect we will close the negotiations soon.” The 
comments raised optimism among political pun-
dits. 
A major hurdle in reaching an agreement was 
closing all International Atomic Energy Agency’s 
unsubstantiated claims over Iran’s civilian nuclear 
program. Tehran had demanded the closure of the 
Safeguards and the PMD cases. 
According to Politico, Western diplomats involved 
in the negotiations in Vienna said that over the past 
five days, parties negotiated a separate political deal 
with Iran that could help close the probe.
“According to one senior Western official, that deal 
will see the 35-member IAEA Board of Governors 
pass a resolution closing the probe into the nuclear 
material, if Tehran provides answers on the origin of 
the uranium traces that are deemed credible by the 
IAEA,” Politico wrote on Monday.
In his phone call with United Nations Secretary 
General Antonio Guterres on Sunday, Iran’s Foreign 
Minister Hossein Amir Abdollahian reiterated Iran’s 
cooperation with the IAEA.

“Iran’s cooperation with IAEA continues. The Agen-
cy needs to fully resolve remaining Safeguards 
issues in a technical procedure and away from 
unconstructive political issues,” Amir Abdollahian 
noted.
Meanwhile, AFP quoted European diplomats as say-
ing that the final draft tabled is non-negotiable, and 
“stretches us all to the limits of our flexibility.” 
Wall Street Journal correspondent Laurence Nor-
man said on Monday that according to a senior 
EU official, EU foreign policy chief Josep Borrell 
will send messages to participants setting out next 
steps for text. 
An advisor to the Iranian delegation, Mohammad 
Marandi, said that Tehran will study the amended 
proposals. 
“The EU’s proposed ideas alongside other contribu-
tions to resolve remaining issues were discussed. 
Iran will continue constructive engagement by stud-
ying today’s amended proposals. The role of the co-
ordinator is crucial, but it is for the parties to decide 
on a future final text,” Marandi wrote on his Twitter 
account on Monday. 
“The ball is in the U.S. court. Its failure to honor 
commitments and its continuation of Trump’s ma-
lign legacy, necessitates a VERY carefully tailored 
text. Any agreement must rest on a solid founda-
tion, underpinned by unambiguous language, and 
guarantee unimpeded implementation,” he contin-
ued. 
Meanwhile, Russia’s top negotiator emphasized the 
text is “final.”
“BREAKING NEWS! The #EU Coordinator circulated 
‘the final text’ of the draft decision on restoration of 
the #JCPOA. The participants in the #ViennaTalks 
now need to decide if the draft is acceptable for 
them. In case of no objection the nuclear deal will 
be restored,” Ulyanov wrote on his Twitter late on 
Monday.
Later, he told BBC that solutions to resolve the Safe-
guards file are within reach. 
Iran will comprehensively study the modified text 
on the table, so will others. Yet, the important is-
sue is not to be trapped by artificial deadlines set by 
Western media. Of course, time for a decision will 
not remain open-ended. Iran has shown the nec-
essary flexibility, and it is high time the U.S. take a 
decision. A difficult decision.

Vienna talks end with proposal on table
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Debutants Iran lost to Brazil 29-26 
on Monday to come 16th in the 
2022 International Handball Feder-
ation (IHF) Women’s Youth World 
Championship.
Iran defeated Uzbekistan and Sen-
egal in the competition held in 
Skopje, North Macedonia but lost 

to North Macedonia, Iceland, Swe-
den, Romania and Brazil.
The 2022 IHF Women’s Youth 
World Championship is ninth edi-
tion of the championship which is 
being held from 30 July to 10 Aug. 
in Skopje under the aegis of Inter-
national Handball Federation (IHF).

Iran finish 16th 
in IHF Women’s 
Youth World 
Championship

NDF deposits new 
resources into 
capital market sta-
bilization fund
The National Development 
Fund (NDF) has deposited 10 
trillion rials (about $35.7 mil-
lion) into the stabilization fund 
to support the stock market, 
head of the Capital Market 
Development and Stabilization 
Fund, Amir-Mahdi Sabaei, said 
on Saturday.
Sabaei had previously an-
nounced the allocation of 120 
trillion rials (about $429.4 mil-
lion) of NDF resources for the 
Capital Market Development 
and Stabilization Fund, IRNA 
reported.
According to the official, the 
NDF deposits into the Capi-
tal Market Stabilization and 
Development Fund are being 
made as promised.
Sabaei noted that NDF is 
scheduled to deposit at least 
another 60 trillion rials (about 
$214.7 million) into the fund 
by the end of the current Ira-
nian calendar year (March 20, 
2023).
According to the official, NDF 
has so far deposited more 
than half of the promised 120 
trillion rials into the stock mar-
ket development fund.
The official said the rest of the 
funding will also be paid based 
on a mutually agreed sched-
ule, adding: “We hope that the 
rest of the deposits, like the 
deposits made so far, will be 
made regularly according to 
the agreed schedule.”
Sabaei had previously noted 
that in addition to the resourc-
es received from NDF, the fund 
can also be financed through 
the money and capital mar-
kets.
The allocation of financial re-
sources from NDF to the Cap-
ital Market Stabilization and 
Development Fund is one of 
the measures that the govern-
ment has been taking since the 
stock market started a down-
ward trend.
Following the 13th govern-
ment’s new strategies to im-
prove the stock market, the 
Government Economic Coor-
dination Headquarters con-
vened a meeting on November 
2, 2021, chaired by President 
Ebrahim Raisi, during which 
a decision was made to inject 
new resources from NDF into 
the Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund.
Based on the statute of the 
Capital Market Development 
and Stabilization Fund, the 
resources of this fund can 
be provided from three main 
sources, the first is the gov-
ernment investment which 
should be foreseen in the 
national budget bill, and the 
second is the allocation of one 
percent of NDF resources for 
this fund, and the third source 
would be the allocation of a 
part of the trades commission 
received by the Securities and 
Exchange Organization (SEO).
According to Sabaei, current-
ly, 30 percent of the SEO com-
missions are deposited direct-
ly to the account of this fund 
on a daily basis.
The Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund’s 
mission is to support the Ira-
nian stock market. The money 
loaned from NDF should be 
repaid over a specified peri-
od and the maturity can be 
extended. The Capital Market 
Stabilization Fund is respon-
sible for paying the principal 
amount plus interest.

TEDPIX, the main index of the Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 11,563 
points on Saturday, August 6, IRNA 
reported.
As reported, TEDPIX closed at 1.448 
million points, as over 5.013 billion se-
curities worth 29.43 trillion rials (about 
$105.9 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 9,713 
points, and the second market’s index 
gained 19,551 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran En-
ergy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, known 
as Iran Fara Bourse (IFB).
Iranian stock market has been strug-
gling for months to get back on 
track, however various internal and 
external factors have been hindering 
this market from reaching its true 
potential.
According to Market Analyst Vahid Ha-
lalat, the uncertainty of the global econ-
omy in the wake of the Ukraine war, the 
unclear situation of the privatization of 
the country’s major automakers, and 

most importantly, the lack of enough 
attention paid by the government offi-
cials to the stock market are among the 
internal and external factors that have 
caused the capital market to fall behind 
other markets such as housing.
Emphasizing that these factors have 
affected the mindset of the sharehold-
ers and caused everyone to stay away 
from the market, Halalat said: “Con-
sidering internal factors, the country’s 
major automakers play an important 
role in the stock market and have a 
great psychological impact; And since 
their privatization process has not 
been realized yet, the validity of the en-
tire project has become questionable.”
The analyst stressed that the market 
is in a stagnated condition, adding: 
“If new developments occur in favor 
of the market, for example, the shares 
of automakers are offered, it can be an 
excuse for the market to return to its 
upward trend.”
Overall, at the moment there is no ex-
pectation for the market to fall or rise. 
If nothing changes, the market will 
grow over time, he said.

 The first power plant unit construct-
ed by the Iranian industrial sector has 
gone operational in Semnan Province, 
an official with Iran’s Power Generation, 
Transmission and Distribution Man-
agement Company, known as Tavanir, 
announced.
Earlier this year, the Iranian Energy Min-
istry announced a program based on 
which the country’s major industries 
would construct 10,000 megawatts 
(MW) capacity power plants across the 
country to meet their own electricity 
demand during peak consumption pe-
riods.
According to Zaman Hosseini, the first 
of the mentioned power plant units, with 
a capacity of 183 MW, has been added 
to the Semnan power plant and put into 
operation by the mining sector, IRNA 
reported.
“Semnan power plant now has three gas 
units each with a capacity of 183 MW, 

the executive operation of the second 
phase of its development which includes 
unit 4 has also started,” the official said.
The official noted that based on the 
Energy Ministry’s program, first the in-
dustries were supposed to build 10,000 
MW capacity of power plants, however, 
now more sectors have stepped up and 
16,500 MW of new power plant units 
are going to be constructed based on 
the mentioned program.
In July 2021, the Iranian Industry, Min-
ing, and Trade Ministry signed a mem-
orandum of understanding (MOU) with 
the Energy Ministry for constructing 
power plants for big industries.
Later in November of that year, Ener-
gy Minister Ali-Akbar Mehrabian an-
nounced that the construction of 10,000 
MW capacity power plants was started 
by various industrial sectors, saying: 
“four major industries have started 
their work in the field of power plant 

construction. Based on the contract 
concluded with these industries, the 
said industries will not be provided with 
electricity from the national grid if they 
cannot deliver the power plants based 
on the specified schedule.”
Over the past decade, constant temper-
ature rising and the significant decrease 
in rainfalls across Iran have put the 
country in a hard situation regarding 
electricity supply during peak consump-
tion periods.
In this regard, the Energy Ministry has 
been following new programs to meet 
the country’s power demand during 
peak periods and to prevent outages.
Constructing new units in the country’s 
power plants and also building new 
power plants for major industries are 
among the mentioned programs that are 
being pursued seriously by the ministry 
in collaboration with other related gov-
ernment entities.

1st power 
plant built 

by indus-
trial sector 
goes opera-
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Advantages and Disadvantages 
of Using Mobile Phones

By: PARISA JAMADI

Source: https://adilblogger.com/advantages-disadvantages-mobile/

As we know that all the things that exist in 
this world have their advantages and dis-
advantages. Same as the mobile phone 
has some advantages and also disadvan-
tages for youth in society.
The basic aim of this article is to highlight 
all the Advantages and Disadvantages of 
Using Mobile Phones for Youth in Soci-
ety. That the people and all the mobile 
users should aware of it.
Before going to discuss all the advan-
tages of using mobiles I would like to 
discuss all the disadvantages and all the 
bad effects of using mobile phones on 
people,
Because all people know about the ad-
vantages and benefits of using mobile 
phones but they didn’t know its bad ef-
fects on their life.
Disadvantages of Using Mobile Phones
The disadvantages and bad effects of 
using mobile phones on youth are given 
below.
1. Mobile Phones Cause Accidents
Mostly the accidents happen by the ex-
cessive use of mobile phones. 
People used mobile phones for watching 
videos, pictures, social media, etc. they 
get addicted to it, they always try to use 
their mobile phones. Even in driving a car 
or walking on roads, they are stuck in us-
ing their mobile phones. They are risking 
the lives of others walking on the roads.
2. Mobile Phone Cause Distance from 
Relatives
One of the benefits of using a mobile 
phone is that it makes connecting and 
communication between people belong-
ing to different places easy.
But if the mobile phones are not used 
properly and carefully it also causes dis-

tance from friends, relatives, and family 
members.
I observed the friends and family mem-
bers are sitting in a coffee shop and stuck 
to their mobile phone screens and not 
talking to each other.
3. Using Mobile Phones at Night
The excessive use of mobile phones af-
fects a lot of our sleeping routines.
The excessive use of mobile phones 
causes addiction to mobile phones. Most 
people get addicted to the use of mobile 
phones.
4. Mobile Phone Wastage of Time
Mobile phones help people in many as-
pects of life but also mobile phones are 
one of the biggest things used for wast-
ing time.
Mostly the teenagers and students get 
affected by this.
They always want to use mobile phones 
for playing video games, watching mov-
ies, listening to songs, and other kinds of 
entertainment, and waste their precious 
time.
5. Mobile Phone Distraction
Mobile phones are one of the most dis-
tracting things nowadays.
People used mobile phones while work-
ing, eating, walking, studying, talking to 
others, and also in driving they used mo-
bile phones and talking to others.
Most road accidents happen due to the 
use of mobile phones while driving. 
Using mobile phones too much can put 
someone’s life in danger.
Also, mobile phones distract the students 
in study time.
6. Mobil Phone Cause Health Problems
Mobile phones also cause a lot of health 
problems.

The excessive 
use of mobile 
phones causes 
the eye’s swelling 
problems. Most 
people got eyesight 
problems with the 
excessive use of mo-
bile phones.
Also, the excessive use 
of mobile phones causes 
cancer.
Mobile phones also caused 
mental disorders:
1. Anxiety
2. Anger
3. Depression
4. Tension, etc.
Advantages of Us-
ing Mobile Phones
The advantages of mobile phones are 
given below:
1. Check Weather Update
One of the many awesome uses our 
phones are for is checking the weather.
it’s a small thing that makes a huge differ-
ence as you can see what the weather’s 
going to be like at any given moment.
2. Mobile Phone as a Source of Com-
munications
In my research about the advantages and 
disadvantages of using mobile phones 
for youth in society. I have found that 
Mobile phones are the best source of 
communication nowadays.
Before the mobile phone, communica-
tion is very hard for people. They used 
different kinds of other traditional sourc-
es for communications with other people 
from different places.
3. Mobile Phone as a Source of Infor-

mation
Mobile phones can be used as a source 
of information.
The new mobile phones have big storage 
which can store a lot of data in GBs. Stu-
dents can store their data information, 
books, magazines, assignments, etc.
Mobile phones have internet accessing 
capabilities students from anywhere can 
easily access different kinds of educa-
tional websites through the internet on 
their mobile phones.
Also, there is a lot of education appli-
cation that can be installed on mobile 
phones. By which students can easily get 
help and collect the relevant information.
4. Mobile Phone Used for Entertain-
ment
Now a day’s mobile phones are the most 
popular thing used for entertainment. 
The new technological mobile phones 

have different kinds of entertainment 
features.
New mobile phones have big HD dis-
plays. People watch movies, songs and 
play games on them.
Mobile phones have the capability of ac-
cessing high-speed internet. People ac-
cess the internet and watch online mov-
ies, songs, and also play online games.
5. Mobile Phones Camera
New upcoming mobile phones have the 
best resolution cameras. Due to mobile 
phones, you cannot miss any moment to 
capture.
Before mobile phones, people used to 
take different kinds of big cameras them-
selves to capture the memorable mo-
ments of their life.
But after the mobile phones.it makes it 
very for people to capture the memorable 
moments of their life for the future.

TEDPIX rises 11,563 
points on August 6
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 مدیرعامل شـرکت نمایشـگاه های 
از  اصفهـان  اسـتان  بین المللـی 
برنامه های جدی این شـرکت برای 
اسـتفاده از ایده هـای دانش بنیـان 
خبـر داد و گفـت: بـا به کارگیـری 
فناوری هـای دیجیتـال، عملکـرد 
و اثرگـذاری نمایشـگاه اصفهـان را 
بیش از پیـش افزایش خواهیـم داد.

احمدرضـا طحانیـان در بازدیـد از 
نمایشـگاه شـهر هوشـمند کـه در 
مصالی تهران برگزار شـد، بـا بیان 
اینکـه در سـال های اخیـر و بـا ورود 
شـهر هوشـمند دانش آن بـه تدریج 
وارد مباحـث شـهری شـد، افـزود: 
نمایشـگاه شهر هوشـمند به واسطه 
ورود شـرکت های دانش بنیـان در 
سـطح بسـیار خوبی قرار دارد و افقی 

نویدبخـش را نشـان می دهـد.
وی اظهار کرد: عمر بیشـتر کشورها 
در هوشمندسـازی تنهـا بـه ۳۰ یـا 
۴۰ سـال می رسـد و از سـال ۱۳۶۸ 
نخسـتین سیسـتم هوشـمند را در 
شـهر اصفهـان شـاهد بودیـم؛ طی 
۴۰ سـال اخیـر شـرکت های ایرانی 
در زمینـه هوشمندسـازی فوق العاده 
خـوب عمـل کرده انـد و ورودشـان 
به ایـن حـوزه از بخـش تقاطع های 
هوشـمند و سیسـتم های ترافیکـی 

انجام شـده اسـت.
وی با بیـان اینکه در سـال های اخیر 
و بـا ورود شـهر هوشـمند، دانش آن 
به تدریج وارد مباحث شـهری شـد، 
افـزود: نمایشـگاه شـهر هوشـمند 
شـرکت های  ورود  واسـطه  بـه 
دانش بنیـان در سـطح بسـیار خوبی 
قـرار دارد و افقـی نویدبخـش را 
نشـان می دهـد. بـا توجه بـه حضور 
بـه  دانش بنیـان،  شـرکت های 
دنبال برگزاری نمایشـگاه استارتاپ 

. هسـتیم
مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـی 
بـا  اصفهـان خاطرنشـان کـرد: 
تعامـالت صـورت گرفته قرار اسـت 
مهرمـاه سـال جـاری نمایشـگاهی 
و  باشـیم  داشـته  سـوریه  در 
توانمندی هـای ایـران را در ایـن 
کشـور به نمایـش بگذاریم و تـا این 
لحظـه بسـیاری از هماهنگی هـای 

برگـزاری انجـام شـده اسـت.
طحانیـان تصریح کـرد: نمایشـگاه 
سـوریه بـه دلیـل نیازمندی هایـی 
کـه دارد، بسـتر بسـیار خوبـی برای 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت و 
می توانـد سـهم خوبـی در صـادرات 

داشـته باشـد.
شـرکت  کـرد:  تصریـح  وی 

نمایشـگاه های بین المللی ساختاری 
کاماًل زنـده و در حـال ارتقـا دارد، به 
دنبـال آن هسـتیم تـا رسـالتی کـه 
اصفهـان بـه عنـوان قلـب صنعـت 
ایران دارد را حفظ کنیـم؛ در واقع باید 
با ایجاد زمینه مناسـب پـل ارتباطی 
میان بـازار و صنعـت را ایجـاد کنیم.

مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـی 
بـا  کـرد:  تاکیـد  اصفهـان 
برنامه ریزی هـای انجام شـده، آینده 
خوبـی بـرای نمایشـگاه بین المللی 

اصفهـان خواهیـم داشـت و مباحث 
مجـازی و متـاورس از مهمتریـن 
پروژه هـای امسـال و سـال آینـده 

سـت. ا
طحانیـان بـا بیـان اینکـه بیشـتر 
کشـورها از ترافیـک و حمل ونقـل 
هوشـمند شـروع کرده انـد، گفـت: 
اصفهان یکی از شـهرهای پیشـگام 
در ایـن زمینـه بـوده و براسـاس 
زیرسـاخت های مناسـبی کـه در 
اصفهان داریم، سـال آینـده آمادگی 

خوبـی بـرای برگـزاری نمایشـگاه 
شـهر هوشـمند خواهیـم داشـت.

شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
از  بین المللـی  نمایشـگاه های 
کسـانی که توانایی ارائه محصوالت 
جدیـد دارنـد حمایـت می کنـد، 
افـزود: در دو نمایشـگاه اخیـر بـه 
تمـام برگزارکننـدگان گفتیـم کـه 
فضایـی را بـه صـورت رایـگان 
بنیـان دانـش   بـه شـرکت های 

ختصاص می دهیم.
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علی ترابیـان رئیس مرکز آمـوزش فنی و حرفه ای شهرسـتان نطنـز در تکمیل 
ایـن خبـر افـزود: در هفتـه ملـی مهـارت و در راسـتای تفاهـم نامه آموزشـی، 
همـکاری مشـترک در مبحث آموزشـی و برگـزاری دوره هـای مهارتـی ویژه 
دانشـجویان جهـت توانمنـد سـازی آنهـا و تأسـیس و تمدیـد مرکـز مدیریت 
مهارت آمـوزی و مشـاوره شـغلی در دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی، 
نشسـتی با حضور دکتـر رهبـر رئیس جدیـد دانشـگاه پیام نـور مرکـز نطنز به 

همـراه معـاون آموزشـی صـورت پذیرفت.
در جریـان این دیدار ترابیـان ضمن توضیح و برشـمردن ظرفیت هـای مراکز و 
و مزیت های برگـزاری دوره های آموزشـی مهارتی با توجه به نیازسـنجی های 
انجـام شـده و لـزوم توانمنـد سـازی مهارتـی دانشـجویان فـوق، خواسـتار 
همـکاری هرچـه بیشـتر دانشـگاه پیام نـور با مرکـز آمـوزش فنـی و حرفه ای 
شهرسـتان وهمچنین اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های بـی نظیر مرکـز در قالب 

تفاهـم نامه هـا گردید.
ترابیـان افـزود: امـروزه همـگان بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند دریافـت مـدرک 
دانشـگاهی بـه معنـای افزایـش شـانس اشـتغال نیسـت؛ چراکـه هم اکنـون 
آمـار فارغ التحصیـالن دانشـگاهی بیکار رو بـه افزایـش اسـت. بنابراین نقش 
آمـوزش دوره هـای مهارتـی کوتـاه مـدت پررنگ تـر و یادگیـری دوره هـای 
مهارتـی کاربردی تـر می باشـد. افزایـش مهـارت در دانشـجویان باعـث 
می شـود تا آن ها متناسـب بـا حرفه خـود در جامعـه فعالیت داشـته باشـند و به 

همیـن علـت بعـد از ورود به بـازار کار با مشـکل نبـود مهـارت مواجه نشـوند، 
 بلکـه بتواننـد از اسـتعدادها و توانایی هـای خـود در جامعـه بـه نحـو احسـن

بهره ببرند.
دکتر رهبر نیز ضمـن تبریک هفتـه کارآفرینی و آموزش های فنـی و حرفه ای، 
ضمـن ابـراز خرسـندی از ظرفیت های بـزرگ مرکز آمـوزش فنـی و حرفه ای 
شهرستان گفت: سـالهای متمادی اسـت که می شنویم بسـیاری از جویندگان 
کار فاقـد مهـارت هسـتند و ایـن موضـوع یکی از مشـکالت عمـده بـازار کار 
کشـور اسـت. بسـیاری از افـراد کـه بـا مـدارک دانشـگاهی در جایگاه هـای 
شـغلی مختلـف قـرار دارنـد، موظف انـد بـرای به روزرسـانی دانـش حرفـه ای 
خود و یا ارتقاء شـغلی همه سـاله بـه گذراندن دوره هـای مهارتـی کوتاه مدت و 
میان مـدت مبـادرت کنند. حـال اگر این مهـارت آمـوزی همزمان بـا تحصیل 
آنهـا انجـام شـود، آن هـا را هرچـه بهترآمـاده ورود بـه بـازار کار می نمایـد و 
اینجاسـت کـه بـه اهمیـت آموزش هـای فنـی و حرفـه ای بیـش از پیـش پی 

یـم می بر
ایشـان ضمـن اعـالم آمادگـی در خصوص همـکاری بـا فنـی و حرفـه ای در 
تمامـی مـوارد، اعـالم نمـود در اسـرع وقـت بـا هماهنگی هـای الزم نسـبت 
به برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتـی مبـادرت و طـی مراحـل قانونی در 
دانشـگاه پیام نور نطنز مرکـز مدیریت مهارت آموزی و مشـاوره شـغلی مجدد 

فعـال خواهد شـد.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نطنز مطرح کرد:

افزایش مهارت دانشجویان، راهی است برای ورود به بازار کسب و کار

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تشریح کرد:

برنامه های ویژه نمایشگاه اصفهان برای استفاده از ایده های دانش بنیان

در ادامه رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز ضمن ابراز امیدواری در افزایش تعامالت تجاری و فرهنگی اصفهان و روسیه 
گفت: اصفهان عالوه بر اینکه جزو شهرهای برتر تاریخی جهان می باشد، شهری 

دانشگاهی و دومین شهر صنعتی کشور است.
غالمرضا اخوان فرید ضمن اشاره به رتبه اول استان اصفهان در برخی رشته های 
صنعتی مانند فوالد، نساجی، صنایع غذایی و تولید فراورده های دارویی شیمیایی 
و گیاهی تصریح کرد: با توجه به مطلوب بودن روابط ایران و روسیه و قرار داشتن 
دو کشور در شرایط تحریمی، توسعه تعامالت در بسیاری از زمینه ها امکانپذیر 

خواهد بود.
محمد صادقی رئیس کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به فعالیت کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای صادرات محصوالت کشاورزی 

استان اصفهان به روسیه تاکید کرد.
در ادامه کریل بیچکوو Kirill Bychkov نخست وزیر ایالت ساخا )یوکوتیا( با بیان 
اینکه استان یوکوتیا با ۳ میلیون کیلومتر مربع مساحت در شمال شرقی روسیه 
واقع شده است افزود: اختصاص ۳5 درصد ذخایر الماس جهان و دارا بودن ذخایر 

غنی گاز، نفت و ذغال و فلزات گرانبها از ویژگی های این استان است.
وی مهم ترین بخش اقتصاد یوکوتیا را مربوط به بخش معدن و مواد معدنی بیان 
و تصریح کرد: این در حالی است که ما آماده همکاری با همتایان ایرانی خود در 
زمینه فراوری محصوالت خوراکی، IT، چوب و صنایع سنگین به ویژه کشتی 

سازی هستیم.
بیچکوو در ادامه ضمن ابراز عالقمندی به همکاری تجاری و فرهنگی ایالت 
ساخای روسیه با اصفهان گفت: یکی از مهم ترین فعالیت هایی که بر آن تمرکز 
کرده ایم حوزه محصوالت کشاورزی است همچنین از منطقه ما نیز می توان 

چوب به ایران وارد کرد.
نخست وزیر ایالت یوکوتیا ضمن اشاره به فعالیت ایران در زمینه تولید و فراوری 
جواهرات، همکاری در این زمینه را یکی دیگر از پتانسیل های موجود دانست 
و افزود: با توجه به تغییر شرایط ما در جهان نیازمند گسترش همکاریهای فی 

مابین هستیم.
وی وجود بیش از ۱۰۰ نژاد و ملیت، پتانسیل باال در جذب سرمایه گذاری، قرار 
داشتن جزو ۱۰ منطقه پیشرفته صنعتی روسیه، وجود جاذبه های گردشگری و 
جایگاه دوم در حوزه مواد معدنی در روسیه را از دیگر ظرفیت های موجود در 
یوکوتیا بیان کرد و حجم اقتصاد داخلی این استان را در حالی 5 میلیارد دالر 
در سالجاری عنوان کرد که این عدد ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

داشته است.
بیچکوو با تاکید بر اینکه بیش از 2۰ درصد محصوالت شرق روسیه در این 
استان تولید می شود گفت: 9 درصد صادرات حوزه IT روسیه متعلق به استان 

یوکوتیا می باشد.
وی ضمن اعالم امکان درنظر گرفتن تخفیفات ویژه برای سرمایه گذاران ایرانی 
در این استان از وجود شرایط تعریف مناطق گسترش تبادالت تجاری میان دو 
استان، امکان جذب سرمایه گذاری در توسعه ترمینال های تجاری در یوکوتیا، 
همکاری مشترک در ساخت هتل و زیرساخت های گردشگری، IT و فراوری 

چوب خبر داد.

 مریم یادگاری  نشست بررسـی فرصت های همکاری 
تجـاری اصفهـان و ایالـت سـاخای روسـیه در اتاق 
بازرگانـی اصفهـان برگزار شـد. احمد پزنـده رئیس 
کمیسـیون تجـارت، خدمـات و ارتباطـات اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان در ایـن نشسـت گفت: بـا توجه 
به تشـابه شـرایط اقتصادی ایران و روسیه، موقعیت 
مطلوبی برای تسـهیل شـرایط مـراودات تجـاری و 
توسـعه واردات و صادرات میان کشـورها فراهم بوده 
و اتاق بازرگانـی اصفهان آمـاده همکاری های الزم در 

ایـن زمینه اسـت.

فرصت های همکاری تجاری اصفهان و ساخای روسیه 
بررسی شد:

تشابه شرایط اقتصادی مولود موقعیت 
مطلوب برای طرفین

گزارش معاون سـالمت اداره کل دامپزشکی 
اسـتان اصفهـان از فعالیـت ۷۰ گروه 
ناظر بـر رونـد ذبـح دام در تاسـوعا و 
عاشورای حسـینی در استان اصفهان 

خبر داد.
علیرضـا ادیبـان در گفت وگـو بـا 
مهـر اظهـار بـا بیـان اینکـه کشـتار 
دام در جایـی غیـر از کتشـتارگاه ها 
به موجب مـاده ۶۸۸ قانـون مجازات 
اسـالمی جرم اسـت، اظهار داشـت: 
بـر اسـاس قانـون تنهـا روزهـای 
تاسـوعا و عاشـورای حسـینی افـراد 
می تواننـد دام خود را در جایـی غیر از 
کشـتارگاه ها ذبـح کنند که بـا وجود، 
بـه مـردم توصیـه می شـود کـه در 
کشـتارگاه ها دام خـود را ذبـح کننـد.

• تشکیل ۷۰ اکیپ نظارتی
وی افـزود: در راسـتای نظـارت بـر 
دام های قربانی، اداره کل دامپزشکی 
اسـتان اصفهـان بـه مناسـبت فـرا 
رسـیدن تاسوعا و عاشـورای حسینی 
۷۰ اکیپ نظارتی تشـکیل داده که از 
این تعداد ۳۴ اکیپ ثابـت و ۳۶ اکیپ 

سـیار است.
معاون سـالمت اداره کل دامپزشکی 
اسـتان اصفهـان افـزود: در ایـن 
اکیپ هـا ۳9 دامپزشـک، ۶5 بازرس 
بهداشـت گوشـت و ۳۰ ناظر شرعی 
بـرای ایـن اکیپ هـا وجـود دارنـد. 
همچنین 29 کشـتارگاه استان ابالغ 
شـده اسـت کـه از سـاعت ۷: ۳۰ الی 
۱۳ باز باشـند تـا مـردم و هیئت های 
مذهبـی بتواننـد در دام خـود را 

کشـتارگاه ها قربانـی کننـد.
ادیبان خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به 
ورود بیماری تب کریمـه کنگو مردم 
باید ترجیحـاً دام خود را در کشـتارگاه 
قربانـی و پیـش از خرد کردن الشـه 
و مصرف، حتمـًا به مدت 2۴ سـاعت 
الشـه در دمـای یخچال نگهـداری 
شـود. همچنیـن از خـوردن جگـر و 
آالیـش دام باید بـه جد پرهیز شـود. 
شـماره تلفن گویـای ۱5۱2 نیز برای 
کمک رسـانی به مـردم آماده اسـت.

• دربـاره بیماری تـب کریمه 
کنگو

وی درباره بیماری تـب کریمه کنگو 
گفت: ایـن بیماری ویروسـی به دلیل 
نیـش گونـه ای خاص کنـه آلـوده به 
ویروس ایجاد می شـود. این ویروس 
می توانـد از طریـق لـه کردن پشـه، 
تمـاس خـون آلـوده با بـدن انسـان 
یا بـه صـورت مسـتقیم با نیـش کنه 
آلـوده بـه انسـان منتقـل شـده و در 
صـورت عـدم شناسـایی بـه موقـع 

باعـث مـرگ فرد شـود.
معاون سـالمت اداره کل دامپزشکی 
اسـتان اصفهان تصریح کـرد: اگر به 
هر دلیلی کشـتار در غیر از کشـتارگاه 
انجـام می شـود بایـد دقـت کـرد که 
کنـه ای بـه دام نچسـبیده باشـد، از 
لـوازم حفاظـت فـردی مثـل چکمه، 
دسـتکش و کاله اسـتفاده و اصـول 

ذبح شـرعی نیـز رعایت شـود.

نظارت ۷۰ گروه 
ناظرازدامپزشکی بر روند 

ذبح دام

 معاون سالمت اداره کل دامپزشکی
استان اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفـت: تاکنون حـدود ۱5۰ 
هزار نفـر از متقاضیان مسـکن ملی حائز شـرایط هسـتند کـه 5۰ درصد 
زمین های مـورد نیـاز برای سـاخت مسـکن تأمین شـده اسـت. رئیس 
جمهور به دسـتگاه های دولتی و اسـتانداران سراسـر کشور دسـتور داده 
فقط تا پایـان شـهریور فرصت دارنـد تا زمین های مناسـب اعالم شـده 
را بـه نهضت ملـی مسـکن اختصاص دهنـد. همچنیـن تاکید شـده اگر 
دسـتگاه های دولتـی در سراسـر کشـور از ایـن کار خـودداری کننـد، 
زمین های مـازاد بعـد از شـهریور بـه نـام دولت سـند می خـورد. رئیس 

جمهور همچنین از وزارت خانه و اداره کل های راه و شهرسـازی سراسـر 
کشـور خواسـته به متقاضیـان زمیـن به شـرط سـاخت مسـکن واگذار 
کنـد. علیرضـا قاری قـرآن در ایـن خصـوص بـا اشـاره بـه تعـداد افراد 
حائز شـرایط اظهار داشـت: ما در کل اسـتان حدود ۴22 هـزار نفر برای 
مسـکن ملی داشـتیم که نزدیـک ۱5۰ هـزار نفر حائز شـرایط هسـتند. 
وی بـا اشـاره بـه تأمیـن زمیـن متقاضیـان افـزود: در گسـتره اسـتان، 
تأمین زمیـن به متقاضیـان متفاوت اسـت امـا تاکنون حـدود 5۰ درصد 
از زمیـن ایـن متقاضیان تأمین شـده اسـت. مدیـرکل راه و شهرسـازی 

اسـتان اصفهان بیان کـرد: مـا از زمین های دسـتگاه های دولتـی بانک 
اطالعاتی داریـم و دسـتگاه های دولتی مکلف هسـتند که طبـق قانون 
هر سـاله زمین هـای مازاد خـود را معرفـی کننـد. وی خاطرنشـان کرد: 
هر دسـتگاه متناسـب با نیازهایـی که بـرای آینـده پیش بینـی می کند، 
ذخیـره ملکـی دارد. همه ایـن زمین هـا هم بـرای نهضت ملی مسـکن 
مفید نیسـت، اما آن بخش هایی که برای طرح مسـکن مناسـب اسـت، 
شناسـایی کردیم و بخشـی از ایـن زمین ها احصا شـده و بخشـی هم در 

حال احصا شـدن اسـت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

۵۰ درصد زمین های 
ساخت مسکن طرح 
ملی تأمین شد

هم زمـان بـا تمدیـد تفاهم نامـه همـکاری 
مشـترک میان دانشـگاه صنعتی اصفهان و 
شـرکت ملی پاالیش و پخـش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان، زمینه استقرار نماینده 
پژوهشـی این شـرکت در دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان بـرای توسـعه همکاری هـای 

مشـترک علمی و فنـاوری فراهم شـد.
صفوی معاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان و عبـداهلل گیتـی منـش، 
مدیـر منطقـه ای شـرکت ملـی پاالیـش و 
پخـش فرآورده هـای نفتـی در اصفهـان، 
تفاهم نامـه همـکاری مشـترک میـان این 
دانشـگاه و صنعت نفـت برای سـومین دوره 
متوالـی تمدیـد و میـان طرفین تبادل شـد.

صفوی معاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان، در این نشسـت با اشـاره 
به حسـن هم جواری دانشـگاه و پاالیشـگاه 
اصفهـان و همچنیـن سـابقه فعالیت هـای 
فناورانـه مشـترک بـا ایـن شـرکت بیـان 
داشـت: دانشـگاه صنعتی اصفهـان همواره 
در رفـع چالش هـای صنعـت نفت پیشـگام 

و مؤثـر بوده اسـت.
وی امضـای این تفاهم نامه و واگـذاری دفتر 
مشـترک همکاری در دانشـگاه را گام جدی 
و عملیاتی بـرای نقش آفرینی پژوهشـگران 
و محققان دانشـگاه در شـرکت نفت دانست 
و خاطرنشـان کـرد: محققان دانشـکده ها و 
پژوهشـکده های ایـن دانشـگاه می تواننـد 
در حوزه هـای بهینه سـازی حمل ونقـل 
نفتـی، سـایش و خوردگـی در تأسیسـات 

نگهدارنـده یا انتقـال و سیسـتم های کنترل 
همکاری های مشـترک سـازنده ای داشـته 

باشـند.
عبداهلل گیتی منش مدیر منطقه ای شـرکت 
ملـی پاالیـش و پخـش فراورده هـای نفتی 
منطقـه اصفهـان نیـز بـا اشـاره بـه نیازها و 
چالش هـای اساسـی ایـن شـرکت کـه در 
حلقـه پایینـی صنعـت نفـت بـا آن مواجـه 
هسـتند خاطرنشـان کـرد: بـه دنبـال عقـد 
قراردادهـای همـکاری مشـترک و توسـعه 
روابط علمی بـا دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
به عنـوان یکـی از برتریـن دانشـگاه های 
کشـور برای حـل چالش هـای صنعت نفت 

هسـتیم.
وی ایجـاد دفتـر مشـترک همـکاری در 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان را گام مهـم 
عملیاتـی کـردن اهـداف ایـن تفاهم نامـه 
دانسـت و افـزود: از ایده هـا و طرح هـای 
دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه صنعتـی 
اصفهان برای بهبود فرایندهـا و ارتقا فناوری 
در شـرکت پاالیش نفت اسـتقبال می کنیم.

در پایـان ایـن نشسـت، مدیـران شـرکت 
پاالیـش و پخـش فراورده هـای نفتـی، 
معاونین پژوهشی دانشـکده ها و پژوهشکده 
و مدیران حوزه پژوهشـی دانشـگاه به تبادل 
اطالعات پیرامون نقاط مشـترک در توسعه 
همکاری پرداختنـد و همچنیـن بازدیدی از 
امکانـات آزمایشـگاهی و پژوهشـی مرتبط 
با صنعت نفت در دانشـگاه صنعتی اصفهان 

انجام شـد.

رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان، 
گفت: فضاسـازی خوبی برای محـرم انجام 
شـده و شـهر رنـگ و بـوی محـرم بـه خود 
گرفته اسـت، شـاهد رشـد فرهنگی مراسم 

مذهبـی در اصفهـان هسـتیم.
محمد نورصالحـی در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایمنا، با اشـاره به لزوم حمایـت از هیئت های 
مذهبی برای برگزاری پرشـور عزاداری امام 
حسـین )ع(، اظهار کرد: سـال های گذشـته 
کمک ها بـه موکب ها و هیئت هـای مذهبی 
انجـام می شـد و امسـال نیـز کمک هـا بـه 
هیئت هـا و مراکـز فرهنگـی در قالـب چاپ 
پرچـم، ارائـه پایه تبلیغاتـی، بنـر، اختصاص 
مـکان مناسـب جهـت برپایـی مراسـم 

عـزاداری بـه هیئت هـا انجام شـده اسـت.
وی در خصـوص نحوه صـدور مجـوز برای 
برپایـی مراسـم عـزاداری در محـرم، افزود: 
امسـال عالوه بـر ایـن کمک هـا، صـدور 
هـر نـوع مجـوز جهـت برپایـی موکـب، 
هیئـت و مجالـس عـزاداری امـام حسـین 
)ع( بـه صـورت آنالین تعریف شـده اسـت، 
موکب هـا، هیئت هـای مذهبـی و مراکـز 
فرهنگـی در طول شـبانه روز بـدون مراجعه 
حضـوری می تواننـد مجوزهـای الزم را 

دریافـت کننـد.
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 
مدیریـت شـهری در حیطه وظایـف خود به 
برپایی پرشـور مراسـم عزاداری امام حسین 

)ع( کمک می کنـد، اضافه کـرد: موکب ها و 
هیئت هـا در صورت نیـاز به کمـک از جمله 
نصـب بنـر، محـل مناسـب بـرای برپایـی 
موکـب و حتـی نیـاز بـه ماشـین آالت برای 
نصب عالئـم می توانند بـه صـورت آنالین 
درخواسـت خـود را ثبـت کننـد، مدیریـت 
شهری در همکاری با سـازمان های ذی ربط 
درخواسـت ها را بررسـی و پاسـخ می دهد تا 
مشـکالت موجـود رفع و مراسـم عـزاداری 
سیدالشـهدا )ع( بـه بهتریـن شـکل ممکن 

برگزار شـود.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم جانمایـی مناسـب 
موکب هـا در شـهر، خاطرنشـان کـرد: روز 
پنجشـنبه هفته گذشـته با مشـارکت تمام 
هیئت های مذهبـی و کانون های فرهنگی 
مراسـم سیاه پوشـی شـهر برگزار شـد و در 
نهایـت فضاهایی از شـهر کـه بـرای تبلیغ 
محیا بود در اختیـار مجموعه های فرهنگی 
گذاشـته شـد، همچنین مجموعه مدیریت 
شـهری و سـازمان زیباسـازی المان هـای 
ویژه محـرم را تهیـه کـرده و در میدان های 
اصلی، پل هـا، مسـیرهایی که محـل تردد 
اصلـی و اسـتقرار هیئت هـا و دسـته های 
مذهبـی اسـت، نصـب کردنـد، فضـای 
مناسـبی در شـهر اصفهـان ایجـاد شـده 
اسـت، در زمینـه فضاسـازی شـهر بـرای 
محـرم اولویـت بـا هیئت هـا و موکب های 

مردمـی بـود.

برای سومین دوره متوالی انجام گرفت؛

امضای تفاهم نامه مشترک صنعت و انرژی
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

 خدمات آنالین مدیریت شهری اصفهان
به هیئات مذهبی



جهـــــــان

Isfahan News

  رضا اخالق پور  معامالت بورس در اولین روز هفته به واسطه 
انتشار اخبار مثبت برجامی سبزرنگ بود و شاخص کل توانست 
رشد بیش از ۱۱ هزار واحدی را تجربه کند. نکته جذاب این بود 
که در روز شنبه، ارزش معامالت خرد پس از ۳۵ روز معامالتی 

نیز افزایش یافت.
• حجم معامالت خرد نگران کننده است

 هرچنـد بـورس از روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته بـا افزایـش 

تقاضا همـراه بود؛ امـا ارزش معامـالت حقیقی هـا - معامالت 
خرد - بـازار همچنـان کم اسـت و ایـن موضوع برگشـت بازار 
را بـا تردید روبرو سـاخته اسـت. بـه نظر می رسـد تـا زمانی که 
ارزش معامـالت خرد بـه میانگین سـال ۱۴۰۱ یعنـی حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان نرسـد، بازگشـت بـازار دور از انتظار اسـت.

• بورس از تورم عقب است
یکـی از متغیرهایی کـه معمواًل بر تمـام بازارهـا ازجمله بورس 

تأثیـر می گـذارد، تـورم اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه به رغم 
رشـد تـورم، ایـن متغیـر اقتصـادی تاکنـون نتوانسـته اسـت 
محرکی برای رشـد شـاخص بورس شـود. یکـی از دالیل آن، 
فضای پر ریسـک بازار سـرمایه است. بخشـی از عقب ماندگی 
بورس نسـبت سـایر بازارها و تورم به نگاه دسـتوری مسئوالن 
در ایـن بـازار بازمی گردد. نامشـخص بـودن نتیجـه مذاکرات 
هسـته ای، افـت قیمـت جهانـی کامودیتی هـا، نرخ بهـره بین 
بانکی، صدوربخشـنامه های خلق سـاعه بخشـی از ابهام هایی 
هسـتند که باعث عقب ماندن بورس از سـایر بازارهای موازی 

و تورم شـده اسـت.
• سیاست های پولی، نیازمند بازنگری است

یکـی دیگـر از متغیرهایـی کـه بـر بـورس تأثیـر می گـذارد، 
سیاسـت پولی اسـت. در حال حاضـر نرخ بهـره بیـن بانکی از 
مـرز 2۰ درصد عبور کرده اسـت. هرچنـد نرخ بهـره بین بانکی 
– بر خـالف نرخ سـود سـپرده های بانکـی - تأثیر مسـتقیمی 
بربـورس و بازار سـرمایه نـدارد و بـرای پول هایی کـه بانک ها 
به یکدیگر قـرض می دهنـد، تعیین می شـود؛ امـا افزایش این 
نـرخ، نشـان دهنده موفق نبـودن بانک هـا در جـذب نقدینگی 
اسـت. این در حالی اسـت که حجم معامـالت بازار سـرمایه در 
این روزهـا نشـان می دهد کـه نقدینگی، جـذب بازار سـرمایه 
هم نشـده اسـت. در چنین شـرایطی، نقدینگی جذب بازارهای 
موازی شـده اسـت و همین موضوع ضمن افزایـش غیر واقعی 
و حباب گونـه قیمت هـا در بازارهـای مـوازی مانند بـازار طال و 

سـکه و...، تورم موجـود در کشـور را نیز تشـدید می کند.
• خودرویی ها خبرسازشدند

در آخریـن روزهـای هفته گذشـته؛ خبری در بازار منتشـر شـد 
که باعـث تغییر رونـد منفی شـاخص بورس شـد. انتشـار خبر 

عرضـه خـودرو در بـورس کاال، باعـث افزایـش تقاضـا بـرای 
نمادهـای مختلـف گـروه خودرویـی و حتـی بسـیاری دیگر از 
نمادهـای بازار سـهام شـد. آنچه ایـن اتفـاق رابیـش از عرضه 
خودرو در بـورس برای بازار بـا اهمیت جلـوه داد،  احتمال حذف 
قیمت گذاری دسـتوری اسـت؛ موضوعی که همـواره به عنوان 
یکی از ریسـک های اصلی بـازار مطرح بـوده اسـت. به همین 
جهت، خبر عرضه خـودرو در بورس کاال سـبب افزایش تقاضا 
در نمادهای خودرویی و سـایر نمادهای ارزنده بازار شـد. با این 
وجـود تجربه نشـان داده که اثـر اخبار اثرگـذار بر بازار سـرمایه 
زودگذر اسـت و تنها چنـد روزباعـث افزایش تقاضا می شـود و 
پـس از آن قیمت های باال سـبب افزایـش عرضه و شناسـایی 
سـود توسـط معامله گران می شـود. البتـه در کنار خبـر عرضه 
خـودرو، بررسـی تکنیکال شـاخص نیز نشـان می دهـد که در 
حـال حاضر بـورس بـه حمایتهای قـوی خود رسـیده اسـت و 
بسـیاری از سـهم های ارزنده بازار در کف های قیمتـی در حال 
معاملـه هسـتند؛ موضوعـی کـه نشـان می دهـد بازار مسـتعد 

بازگشـت از سـطوح حمایتی خود اسـت.
• رکودجهانی در راه است؟

 بلومبـرگ در گزارشـی اعـالم کـرد بـرای اینکـه بخواهیـم 
بگوییم اقتصاد آمریـکا در رکود اسـت یا نه، دیگر الزم نیسـت 
صبـر کنیم تـا آمار منتشـر شـود. بـرای اینکـه مطمئن شـوید 
اقتصـاد آمریـکا درگیر رکود شـده تنهـا کافی اسـت نگاهی به 
جسـت وجوهای گوگل بیاندازید. همانطور که در بحران 2۰۰۸ 
جسـتجوی کلمه رکود در گـوگل افزایش یافته بـود، اکنون نیز 
همیـن اتفـاق تکرار شـده و جسـتجوی کلمـه رکود به شـدت 
افزایـش یافته اسـت. بانک جهانـی نیز قبـآ از احتمـال وقوع 
رکود اقتصـاد در جهان خبـر داده بود. به گـزارش بانک جهانی؛ 

جنـگ روسـیه و اوکرایـن، قرنطینه چیـن، اختـالل در زنجیره 
تأمین مواد غذایی همگی موجب شـده بسـیاری از کشـورهای 
جهان، امسـال با رکـود اقتصـادی و تورم شـدید روبرو باشـند. 
رکـود اقتصـادی فعلـی جهـان بـا رکـود سـال های دهـه ۷۰ 
میـالدی قابل مقایسـه اسـت و پیش بینـی می شـود در بعضی 
از کشـورها وضعیت به مراتب سـخت تر باشـد. رکود اقتصادی 
می توانـد بر میـزان تقاضـا بـرای انـرژی و کامودیتی هـا تأثیر 

منفـی بگـذارد وباعـث رکـود در بورس های جهان شـود.
• ریزش بیشتر نگران کننده است

نگاهی به رونـد معامـالت در روزهای گذشـته نشـان می دهد 
که از یک سـو هـم می تـوان بـه بازگشـت بـازار امیـدوار بود و 
از سـوی دیگر،  همچنـان بازگشـت بازار بـا تردیدهایـی روبرو 
اسـت. ابهام هـا و ریسـک های سیسـتماتیک موجـود در بـازار 
سـرمایه حتـی باعـث شـده تـا تـورم موجـود در اقتصـاد نیـز 
نتوانـد سـبب رونق ایـن بـازار شـود. در حـال حاضر بسـیاری 
از نمادهـای بـازار در کف هـای قیمتـی خـود درحـال معاملـه 
هسـتند وهمانطور که اشـاره شـد ایـن موضوع نشـان می دهد 
که بازار مسـتعد بازگشـت از سـطوح حمایتی و رشـد قیمت ها 
اسـت؛ اما اگر ایـن اتفاق نیفتـد وقیمت ها بـه رونـد نزولی خود 
ادامـه دهنـد، بحـث نگران کننـده خواهـد شـد. زیـرا کاهـش 
بیشـتر قیمت هـا باعـث تبدیل شـدن سـطوح فعلـی حمایتی 
بـه مقاومـت شـده و در واقـع قیمت هـای فعلی به سـقف های 
مقاومـت تبدیـل می شـود کـه می تواند باعـث کاهش بیشـتر 
قیمت ها و شـاخص های بورس شـود. موضوعی که نیاز اسـت 
تا مسـئولین با اتخاذ سیاسـت های مالی و پولی مناسـب نسبت 

بـه حمایـت از فعاالن بـازار سـرمایه اقـدام نمایند.
کارشناس بورس و بازار سرمایه

ایرنا: اپل از تولیدکنندگان قراردادی این شـرکت خواسـت 
مطمئن شـوند محموله هایی کـه از تایوان به چیـن می روند، 
مطابـق بـا مقـررات گمرکـی چین هسـتند تـا مانـع توقیف 

احتمالی آنها برای بررسـی بیشـتر، شـوند.
تنش هـای تجـاری آمریـکا و چیـن در پـی سـفر نانسـی 
پلوسـی، رئیس مجلس نمایندگان آمریـکا و هیاتی از کنگره 

بـه تایوان تشـدید شـده اسـت.
روزنامـه نیـک کـی بـه نقـل از منابـع آگاه نوشـت: اپـل به 
تولیدکننـدگان قـراردادی خـود اعـالم کـرده اسـت چیـن 

مقرراتی را بـه اجرا گذاشـته که قطعات سـاخت تایـوان باید 
سـاخت تایوان چین یـا چیـن تایپه برچسـب گذاری شـوند.

در ایـن بین، شـرکت پگاترون که سـازنده آیفون اپل اسـت، 
در واکنـش به گزارشـهایی کـه مدعی شـده بودنـد محموله 
ارسـال شـده از کارخانـه پگاتـرون در چیـن، بـرای بررسـی 
بیشـتر از سـوی مقامـات گمـرک ایـن کشـور توقیف شـده 
اسـت، اعـالم کـرد فعالیـت کارخانـه اش در چیـن مطابـق 

معمـول در جریان اسـت.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، بـا نزدیـک شـدن بـه زمـان 

رونمایـی مـدل جدیـد آیفـون در سـپتامبر، شـرکت های 
تایوانـی فاکسـکان و پگاتـرون، فعالیـت تولیـدی خـود را 

افزایـش داده انـد.
این درحالی اسـت کـه در بحبوحـه تنش های فزاینـده میان 
تایـوان و چیـن، ارتش تایـوان این هفتـه جدیدتریـن خودرو 
زرهی خـود را به نمایش گذاشـت. در حالی که تایـوان عمدتًا 
برای تسـلیحات خود بـه ایاالت متحده متکی اسـت، شـش 
دسـتگاه از این خودروها در یـک کارخانه تسـلیحات تایوانی 
واقع در یـک منطقه کوهسـتانی دورافتاده سـاخته شـده اند.

ریزش بیشتر نگران کننده است، مسئولین حمایت کنند؛

ضرورتدرایتدرتاالرشیشهای

 زهرا وفایی  اینکه فلسطین اشغالی از زمین یا هوا 
مورد تهاجم قرار بگیرد برای مسلمانان واقعی هر چند 
تکراری است ولی عادی نمی شود و همواره دردناک 
است. در دیگر سو اشتباهات محاسباتی اسرائیلی ها 
که بن بست های سیاسی را با بمباران زنان و کودکان 

کمرنگ می کنند امری عادی و بدیهی است.
• حمله به بهانه جلوگیری از درگیری نظامی

درحالی که فلسطین اشغالی بعد از جنگ ۱2 روزه 
غزه در مه سال 2۰2۱ همچنان فضای ملتهبی 
را از سرمی گذراند و بارها سناریو یک درگیری 
نظامی تازه بین مقاومت فلسطین و ارتش رژیم 
صهیونیستی مطرح شده، عصر جمعه ۵ آگوست 
2۰22 جنگنده های رژیم صهیونیستی به بهانه 
ممانعت از تهدید قریب الوقوع نوار غزه حمالتی 
وحشیانه به این منطقه آغاز کردند. درجریان تجاوزات 
اشغالگران به نوار غزه یک آپارتمان مسکونی مورد 
هدف قرار گرفت که طی آن چند نفر از جمله زنان 
و کودکان و نیز یکی از فرماندهان جنبش جهاد 
اسالمی به نام »تیسیر الجعبری« به شهادت رسیدند.

در این بین تصاویر مربوط به شهادت یک کودک ۵ 
ساله فلسطینی که به طرز فجیعی به شهادت رسیده 
بود بار دیگر چهره جنایتکار صهیونیست ها در سطح 
جهان را به نمایش گذاشت. اما برای فهم اینکه چرا 
رژیم اشغالگر در بازه زمانی فعلی دست به تجاوز علیه 
نوار غزه زده و همچنین استراتژی اسرائیل برای ورود 
به یک جنگ جدید چیست باید چند نکته را مورد 

بررسی قرار دهیم.
چند روز قبل بود که نظامیان صهیونیست با یورش به 
اردوگاه »جنین« در کرانه باختری »بسام السعدی« از 
فرماندهان جهاد اسالمی را بازداشت کردند. در جریان 
این حمله یک فلسطینی نیز به شهادت رسید. بعد از 
آن گردان های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد 
اسالمی به اشغالگران درباره هرگونه اقدام علیه بسام 

السعدی هشدار داد.
• جدایی گروه های مقاومت از یکدیگر قصد 

شوم و پنهان دشمن
پس از آن بود که اشغالگران تجاوزات جدید خود 
علیه نوار غزه را به بهانه پیشگیری از عملیات جهاد 
اسالمی آغاز کردند. در وهله نخست باید به این نکته 
توجه کنیم که رژیم صهیونیستی در مرحله جدید 

قصد دارد جنگ را صرفاً محدود به درگیری با جنبش 
جهاد اسالمی کرده و این جنبش را از سایر گروه های 
فلسطینی جدا کند. درواقع صهیونیست ها که تجربه 
تلخی در مواجهه با کل مقاومت فلسطین دارند 
این بار می خواهند با فریب افکار عمومی فلسطین 
وانمود کنند که تنها با جهاد اسالمی مشکل دارند 
و می خواهند با این جنبش بجنگند تا امید آنها برای 

کسب دستاورد از این جنگ بیشتر باشد.
• کشتار به دلیل نیاز به یک امتیاز و دستاورد 

در برابر افکار عمومی
اما چرا اسرائیل به دنبال جنگ جدید با فلسطینیان 
است؟ تجربه ثابت کرده که رژیم صهیونیستی 
همواره در شرایط بحرانی یا مواقعی که نیاز به یک 
امتیاز و دستاورد در برابر افکار عمومی شهرک نشینان 
اسرائیلی داشته باشد تجاوز جدیدی علیه فلسطینیان 
آغاز می کند. درحال حاضر نیز صهیونیست ها در 
نتیجه بن بست سیاسی این رژیم و رفتن به سمت 
یک انتخابات جدید در کنست نیاز به دستاوردی 
هرچند نمایشی دارند. به ویژه اینکه »یائیر الپید« 
نخست وزیر کابینه انتقالی اسرائیل نمی خواهد تحت 
هیچ شرایطی در انتخابات ماه نوامبر، این منصب خود 

را از دست بدهد.
• سپتامبر پایان اولتیماتوم سید »حسن 

نصراله«
از طرف دیگر رژیم صهیونیستی در پرونده مناقشه 
مرزی با لبنان نیز شرایط مطلوبی ندارد و حزب اله علنًا 
این رژیم را تهدید به گزینه نظامی کرده است. سید 
»حسن نصراله« دبیر کل حزب اله به صهیونیست ها 
هشدار داده که اگر تا ماه سپتامبر؛ یعنی زمانی که 
اسرائیل برای استخراج گاز از میدان کاریش واقع 
در منطقه مورد مناقشه با لبنان تعیین کرده بود، 
از این میدان عقب نشینی نکند باید آماده مقابله با 
موشک های حزب اله گردد. بعد از این تهدیدات، 
سران صهیونیست در نشست کابینه این رژیم درباره 
پرونده مرزبندی دریایی با لبنان اعالم کردند که 
احتمااًل عملیات اکتشاف و استخراج گاز از میدان 
کاریش به بعد از ماه سپتامبر موکول گردد. ناظران 
معتقدند که مقامات صهیونیست نمی خواهند در 
آستانه انتخابات کنست مجبور به امتیاز دادن به لبنان 

در پرونده مذکور باشند.

اما شاخص ها نشان می دهد که تل آویو این بار نیز 
همانند جنگ مه 2۰2۱ دچار اشتباه محاسباتی شده 
و هرچند که سعی دارد با آغاز تجاوزات، ابتکار عمل 
درگیری جدید را به دست بگیرد اما در این مسیر از چند 
نکته غافل شده است. اول اینکه تالش اسرائیلی ها 
برای میانجیگری مصر جهت جلوگیری از ورود 
حماس به درگیری ها سودی نداشته است. بنابراین 
اگر اسرائیل قصد آغاز جنگ تازه با فلسطینیان 
را داشته باشد، همانند جنگ ۱2 روزه باید برای 
رویارویی با کل مقاومت فلسطین آماده شود و نه تنها 
حماس بلکه سایر گروه های فلسطینی نیز به صورت 
هماهنگ در یک جبهه واحد علیه اشغالگران متحد 

می شوند و مردم فلسطین نیز کنار آنها هستند.
از طرف دیگر همانطور که اشاره شد اسرائیل در پرونده 
لبنان نیز شرایط خطرناکی دارد و هرچند با تعویق 
عملیات حفاری در میدان کاریش سعی کرده خطر 
جنگ با حزب اهلل را از خود دور سازد اما مقاومت لبنان 
تاکید کرده که فریب مانورهای اسرائیل را نمی خورد.

عالوه بر آن بعید نیست که هم زمان با درگیری 
گروه های فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی، 
جبهه شمالی اراضی اشغالی نیز از طرف حزب اهلل 
تهدید شود. به عبارت دیگر اگر اسرائیل وارد جنگ با 
فلسطین شود خود را در میان یک درگیری همه جانبه 
خواهد دید؛ همانطور که پیش از این نیز بارها خطر 
جنگ منطقه ای برای صهیونیست ها گوشزد شده 

بود.
• سناریویی که روزی محقق خواهد شد؛ 

نابودی کل پروژه صهیونیست
بنابراین دور از انتظار نیست که هم گام با ورود 
اسرائیل به درگیری با مقاومت فلسطین و لبنان سایر 
گروه های عضو محور مقاومت نیز به شکل هماهنگ 
وارد میدان شده و سرزمین های اشغالی را از هرسو 
محاصره کنند؛ یعنی همان سناریویی که اشغالگران 
از دو دهه گذشته و بعد از جنگ جوالی 2۰۰6 از آن 
وحشت دارند و می تواند به قیمت نابودی کل پروژه 

صهیونیستی در منطقه تمام شود.
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 امین سـریزدی  این روزهـا و در حالی که نبرد روسـیه و اکراین بحـران انرژی 
را در اروپا به اوج می رسـاند الیه پنهـان این نبرد نان ها در سـفرها آجر کرده اسـت. 
افزایش قیمـت غـالت در پی نبـرد بین دو کشـوری که یک سـوم گندم جهـان را 
صادر می کردند بسـیاری از مـردم جهان را بـا بحران غذایـی رو برو کرده اسـت. در 
این حـال از ایـران خبر می رسـد کـه مدیرکل غلـه و خدمـات بازرگانی خوزسـتان 
گفـت: 2 فروند کشـتی حامل گنـدم روز شـنبه در اسـکله بنـدر امام خمینـی پهلو 

فتند. گر
امید جهـان نژادیـان افـزود: این 2 کشـتی کـه در مجمـوع حامـل ۱۴۰ هـزار تن 

گندم هسـتد توسـط شـرکت مادر تخصی بازرگانی دولتی ایران وابسـته به وزارت 
جهادکشـاورزی سـفارش و خریداری شـده است.

وی گفت: همزمان با پهلوگیری این 2 کشـتی، عملیات تخلیه و حمل یکسـره آن 
به مناطق مختلف کشور شـروع شده اسـت. به نظر می رسـد با این قبیل تمهیدات 

شـاهد جهش قیمت غالت حداقل در سـالجاری نباشیم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزسـتان در ادامـه افزود: واردات گنـدم مورد نیاز 
کشـور طبق برنامه تنظیمی شـرکت بازرگانی دولتی ایـران تا پایان سـال جاری با 
هدف تأمیـن پایـدار ایـن کاالی اساسـی و افزایش ضریـب امنیت غذایی کشـور 

انجام خواهد شـد.
در ایـن رابطه بد نیسـت بدانید در چهـار ماه امسـال در مجموع یک میلیـون و ۳۵۰ 
هزار تن گنـدم در بندر امام خمینی )ره( تخلیه شـده و توسـط کامیـون و قطار باری 

به نقاط مختلف کشـور ارسـال شـده است.
2 سـال خشکسـالی شـدید سـبب کاهش تولیدات کشـاورزی و متعاقب آن باعث 

افزایـش واردات کاالهـای اساسـی به خصوص گندم شـده اسـت.
حـدود ۸۰ درصد حجـم کاالهـای اساسـی مـورد نیـاز کشـور از طریق بنـدر امام 

خمینـی وارد می شـود.

ذخیرهشدن
۱۴۰هزارتنگندم

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی 
خوزستان از پهلو گرفتن ۲ کشتی 
غله وارداتی خبرداد:

گفت و گو 

ISFAHAN
N E W S

رییس اتاق ایران و چین پاسخ داد:

پرواز تهران – چین: ۱۷۵ 
میلیون تومان؛ چرا؟

• مهریه سنگین کمکی به انسجام زندگی نکرد
در گذشته خانواده ها با تعیین مهریه های سنگین و غیرمنطقی فکر می کردند که با 
این اقدام تضمینی جهت ادامه زندگی بین زن و مرد وضع کرده اند درحالی که در 
عمل این تفکرها منجر به شکست و طالق بین زوج های جوان و افزایش آمار طالق 
در کشور شد و مهریه سنگین کمکی به انسجام زندگی و ادامه آن نکرد. افزایش 
تعداد پرونده های مهریه در دادگستری، هزینه سنگینی که بابت رسیدگی به این 
دعاوی بر آحاد مردم تحمل می شد و افزایش آمار زندانیان باعث شد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی برای رفع این گونه مشکالت حاصل از مهریه به فکر وضع 
سیاست گذاری جدید در این حوزه باشند. در حقیقت هر قانونی که تصویب می شد 
به دلیل اینکه روی آن کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته و تنها به رعایت حقوق 
یک طرف پرداخته بود، نتوانست مشکالت حاصل در حوزه مهریه را حل کند و حتی 
باعث جدی تر شدن مشکالت در این حوزه شد. پس از اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد 
تمکن مالی داشته باشد، دارایی او به عنوان مبلغ مهریه در اختیار همسر وی قرارگرفته 
می شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط بندی می شود، حال 
براساس این مصوبه مرد اگر مدعی شود مهریه را پرداخت کرده است و بخواهد سند 
مربوط به آن را به دادگاه خانواده ارائه کند آنگاه این موضوع وارد فرآیند دادرسی و 

رسیدگی قضائی می شود.
• طرح اصالح قانون مهریه در کمیسیون قضایی تصویب شد

محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، وی اذعان 
داشت: طرح اصالح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و 
هنوز در صحن علنی تصویب نشده و تبدیل به قانون نشده است در واقع زمانی که 
طرح یا الیحه ای از کمیسیون تخصصی برای بررسی به صحن علنی ارسال می شود 
در وهله اول کلیات آن تصویب و سپس پیشنهادهای متعددی توسط نمایندگان 
مطرح می شود و ممکن است اصالحات و تغییرات زیادی اعمال شود. وی افزود: 
بررسی طرح اصالح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی به پایان رسیده و 
در نوبت بررسی صحن قرار دارد و به زودی در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به اینکه به دلیل عدم 
سازگاری با فقه نمی شد برای مهریه سقف تعیین کرد بنابراین حق ثبت را لحاظ و 

پیش بینی کردیم.
• پیشنهاد فراکسیون زنان هم بررسی می شود

وی در مورد پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس مبنی بر حذف تعیین حق ثبت مهریه 
نیز تصریح کرد: پیشنهادات نمایندگان و فراکسیون زنان در زمان بررسی جزئیات 
طرح در صحن علنی بررسی و در صورت موافقت نمایندگان در طرح اعمال 

خواهند شد.
• مهریه های سنگین و مشکالت زیاد

نقد علی در مورد اصالح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: 
یکی از مشکالت و معضالت جامعه مهریه های سنگینی است که میان برخی 
خانواده ها رواج پیدا کرده و مشکالت زیادی را برای خانواده ها و زوجین ایجاد کرده 
است؛ متاسفانه هر کس بتواند میزان مهریه بیشتری را داشته باشد گویا از کالس 
باالتری برخوردار است و متاسفانه این فرهنگ سال ها در کشور رواج پیدا کرده و 

نتیجه آن افزایش اختالفات خانوادگی است.

 یلدا توکلی  چندین سالی است که تحوالت گسترده ای 
در خصوص مهریه در کشور رخ داده است، هربار 
تصمیمی اتخاذ می شود که درنهایت نه تنها مشکلی 
را حل نکرده است بلکه مشکالت عدیده دیگری را به 

همراه داشته است.

گزارش

پیگیری طرح اصالح قانون مهریه در گفت و گو با 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛

مهریهسنگینکمکیبهانسجام
زندگینکرد

رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران و چیـن 
می گویـد قوانیـن سـختگیرانه دولت چین 
بـرای مقابله بـا کرونا، پـرواز به این کشـور 
را دشـوار کرده اسـت. از زمان آغـاز پاندمی 
کرونا، دولت ها بر اسـاس قوانین و شـرایط 
خود، محدودیت هایی را در مسیر سفرهای 
خارجـی و رفـت و آمد وضـع کردنـد که در 
میان آنها، چیـن، سـختگیرانه ترین قوانین 
را داشـت. سیاسـت کرونا صفر دولت پکن 
باعث شـده، سـفر به چین محدودیت های 
زیادی داشته باشـد و همین موضوع چه در 
تعـداد پروازها و چـه در نحوه مسـافرگیری 
تاثیراتـی جـدی گذاشـته اسـت. بـا وجود 
آنکه با آغاز واکسیناسیون جهانی، بسیاری 
از دولت هـا محدودیت هـای سـختگیرانه 
پروازی را لغـو کردند اما همچنـان در چین 

ایـن محدودیت هـا پا برجاسـت.
یکـی از تاثیـرات ایـن سیاسـت، افزایـش 
هزینـه سـفر بـه چیـن اسـت. نگاهـی به 
برنامـه پـروازی از ایـران بـه چیـن نشـان 
می دهد کـه عماًل جـز هواپیمایـی ماهان، 
دیگر ایرالین هـای ایرانی و چینـی، برنامه 
پـروازی در این مسـیر ارائه نمی دهنـد و به 
این ترتیـب در طول هفته تنها یـک پرواز از 
سـوی هواپیمایی ماهان از تهران به مقصد 

گوانجـو در چیـن انجام می شـود.
آنچـه کـه در ایـن بیـن تعجـب آور اسـت 
قیمت بسـیار باالی بلیـت این پـرواز برای 
مسـافران ایرانی اسـت. نگاهی به سـایت 
هواپیمایـی ماهـان نشـان می دهـد کـه 
اولیـن ظرفیـت خالی برای سـفر بـه چین 
در هفتم شـهریور مـاه ارائه شـده امـا رقم 
بلیت پـرواز به عـدد عجیـب ۱۷۵ میلیون 
تومـان رسـیده اسـت. نرخـی کـه نشـان 
می دهـد در حـال حاضـر سـفر بـه چیـن 
چنـد برابـر سـفر بـه کشـورهای اروپایی، 
کانادا و حتی آمریکا هزینـه دارد. موضوعی 
که طبـق گفتـه رییس اتـاق ایـران و چین 
ریشـه در سیاسـت های ضـد کرونایـی 
دولـت پکـن دارد. مجیدرضـا حریـری در 
ایـن زمینـه گفـت: مـا پیـش از کرونـا در 
هفتـه حـدود ۱۸ پـرواز برنامـه ای به چین 
داشـتیم که از سوی شـرکت های مختلف 
هواپیمایی انجام می شـد اما پس از شـیوع 
کرونا، تمامـی این پروازها متوقف شـدند و 
در حـال حاضـر تنها شـرکت ماهـان یک 

پرواز بـه چیـن دارد.
وی با بیـان اینکه سـفر به چین در شـرایط 
فعلی بسیار دشوار اسـت، بیان کرد: در حال 
حاضر پـس از ورود به چین افـراد باید حدود 
هفتـه قرنطینـه شـوند و قوانین به شـکل 
جـدی اجرایـی می شـود از ایـن رو فعاالن 
اقتصـادی و تجـار در سـال های گذشـته 
عماًل سـفری بـه چیـن نداشـته اند و امروز 
نیز تقاضـای ایرانیان برای حضـور در چین 

بسـیار ناچیز اسـت.

بمبارانبیدلیلغزهتوسطاسرائیلبرایچندمینبار
حمله ای که مهاجم را بی آبروتر کرد!

واکنش اپل به تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین؛

مراقبصادراتبهتایوانباشید



 پریسا جمدی  ویتامین E یک ماده 
مغذی است که عالوه بر پشتیبانی از 
سیستم ایمنی بدن به بازسازی سلول ها نیز 
کمک می کند. همچنین به دلیل داشتن 
خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی 

دارای فواید زیادی برای بدن می باشد.
ویتامین E بیشـتر برای سالمت و بهبود 
ظاهـر پوسـت مفیـد اسـت. بـه منظور 
کاهش التهاب و جوان تر شـدن پوسـت 
می توانیـد ویتامیـن E را بـه صـورت 

موضعـی روی پوسـت اسـتفاده کنید.
بسـیاری از افـراد حتـی بـا یـک شـب 
مصـرف موضعـی ویتامیـن E روی 
صـورت نیز تغییـرات خوبی را احسـاس 

. می کننـد
• ویتامین E روی صورت به عنوان 

یک درمان یک شبه
روغن ویتامیـن E را می توانید به عنوان 
یـک درمـان ضـد پیـری شـبانه روی 
صـورت بمالیـد. از آنجایی کـه ویتامین 
E غلیـظ اسـت، بهتـر اسـت آن را قبل 
از خواب اسـتفاده کنیـد تا کامـاًل جذب 
شـود. اگر در طـول روز از روغن ویتامین 
E اسـتفاده کنیـد، ممکـن اسـت برای 
آرایـش کـردن و اسـتفاده از سـرم های 
پوسـتی دچار مشـکل شـوید. معمـواًل، 
می توانیـد از سـرم یـا مخلـوط روغـن 
حـاوی ویتامیـن E بـه عنـوان یـک 
درمـان کامـل روی صـورت اسـتفاده 
کنید. این روش مجـزا از دیگر روش ها، 
از جملـه اسـتفاده از ویتامیـن E بـرای 
درمـان لـک، اسـتفاده از ماسـک های 
درمانی بـرای مدت کوتـاه یا مصرف 
 ،E مکمـل خوراکی حـاوی ویتامین

می باشـد. زمانـی کـه از ویتامیـن E بـه 
عنـوان یـک عامـل ضدپیری یـا حالت 
دهنـده پوسـت در طول شـب اسـتفاده 
می شـود، محصول کاماًل جذب پوسـت 
می شـود. معمـواًل مقـداری ویتامیـن 
E بـه عنـوان یـک مـاده فعـال در اکثر 
محصـوالت ضدپیـری بـدون نسـخه 
موجـود اسـت. از محصوالتی اسـتفاده 
کنید کـه حـاوی ویتامیـن E بـا غلظت 
باال )کـه اغلـب شـامل آلفـا توکوفرول 
اسـت( می باشـد؛ یـا از روغـن خالـص 

ویتامیـن E اسـتفاده کنید.
در زیـر نحوه اسـتفاده از روغـن ویتامین 
E بـه عنـوان درمـان شـبانه شـرح داده 

شـده است.
1 - صورتتـان را بـا آب ولـرم بشـویید و 
آرایـش و هرگونـه محصوالت پوسـتی 

را از پوسـتتان پـاک کنید.
2 - در صورتـی کـه از روغـن خالـص 
ویتامیـن E اسـتفاده می کنید، بـه ازای 
هر 10 قطـره روغن حامـل مانند روغن 
جوجوبـا، روغن بـادام یا روغـن نارگیل، 
یک یا دو قطـره روغن خالـص مخلوط 

. کنید
 E 3 - مخلـوط یـا سـرم ویتامیـن
انتخابی تـان را با انگشـت روی پوسـت 
صورت تـان بمالیـد. هنگامـی کـه بـا 
انگشـت محصـول را روی پوسـت قرار 
می دهیـد سـعی کنیـد بـا اسـتفاده از 
حرکات دایـره ای ایـن کار را انجام دهید 
تا جریـان خون بهبـود یابـد و محصول 
بـه خوبـی روی پوسـت پخـش شـود.

4 - پـس از مالیـدن محصـول روی 
پوسـت، حداقـل 20 دقیقـه صبـر کنید 

تا محصول جذب پوسـت شـود، سپس 
می توانیـد صورتتـان را روی بالش یا هر 
سـطح دیگری قـرار دهیـد. بهتر اسـت 
این درمـان را 2 بار در هفته بـه مدت 30 
دقیقه قبـل از خـواب در روتین پوسـتی 

خـود قـرار دهید.
 E دیگر محصوالت ویتامین •

برای صورت
قطعـًا هـر شـخصی از طریـق رژیـم 
 E غذایی خـود به انـدازه کافـی ویتامین
دریافـت می کند، اما مصرف بیشـتر این 
ویتامیـن از طریـق مـواد غذایـی حاوی 
ویتامیـن E می توانـد بـرای سـالمت 

بـدن مفید باشـد.
خوراکی هایـی از جملـه بادام، شـاه توت 
و آووکادو سرشـار از ویتامین E هستند.
E مکمل های خوراکی ویتامین •

مکمل های خوراکـی ویتامیـن E برای 
برطـرف کـردن نیازهـای غذایـی بدن 
مفید هسـتند. یکـی از مزایـای مصرف 
مکمل های خوراکی ویتامین E داشـتن 
پوسـتی درخشـان بـا ظاهـری جوان تر 
اسـت. مکمل هـای ویتامیـن E هـم 
بـه صـورت آنالیـن و هـم از طریـق 
فروشـگاه های مـواد غذایـی سـالم در 

دسـترس هسـتند.
مصـرف ویتامین E بـرای بزرگسـاالن 
نبایـد بیشـتر از 15 میلـی گـرم در روز 

باشـد.
• محصوالت ویتامین E برای 

درمان لک
برخـی افـراد از محصـوالت ویتامیـن 
E بـرای درمـان جـای لـک اسـتفاده 
می کننـد، البتـه هنـوز هیـچ مـدرک 

علمی دال بر تأثیر ویتامیـن E در درمان 
جـای لـک وجـود نـدارد. در صورتی که 
می خواهیـد از ایـن محصـول اسـتفاده 
کنیـد، روغـن خالـص ویتامیـن E یـا 
محصولـی که حـاوی غلظـت باالیی از 
آلفا توکوفرول باشـد را تهیه کنید و روی 
زخم بمالیـد و اجازه دهید کـه محصول 

کامـاًل جذب شـود.
اگرچه ممکن اسـت بعد از اعمال روغن 
ویتامیـن E بـرای درمـان لـک، آرایش 
کـردن دشـوار باشـد، امـا بهتر اسـت از 
ایـن درمـان در شـب اسـتفاده نکنیـد؛ 
زیرا غلظـت ویتامیـن E می تواند باعث 
مسدود شـدن منافذ پوست به خصوص 

در نواحی مسـتعد جوش شـود.
هنگام  احتیاطی  اقدامات   •

E استفاده از ویتامین
ویتامیـن E برای همه مناسـب نیسـت، 
افـرادی که پوسـت جـوش دار یـا منافذ 
بـاز دارنـد، ممکـن اسـت در صـورت 
اسـتفاده از ویتامین E عالئمشـان بدتر 
شـود. همه افـراد می توانند بـرای مدت 
 E کوتاه از مکمل های خوراکی ویتامین
اسـتفاده کنند، اما در صورتی که مکمل 
ویتامیـن E بیـش از یکسـال مصـرف 
شـود باعث تجمع ویتامیـن E در داخل 
بدن می شـود. ویتامین E زیاد در جریان 
خـون می تواند منجـر به کاهـش تعداد 

پالکت هـا و رقیق شـدن خون شـود.
در صورتی کـه از داروهـای رقیق کننده 
خـون اسـتفاده می کنیـد یـا اگـر دچـار 
اختالل خونریزی هسـتید، قبل از شروع 
مکمل های خوراکـی ویتامیـن E حتمًا 

با پزشـک خود مشـورت کنید.

گونـــاگون
چهار شنبه 19 مرداد 1401  | شمـاره 1121

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 جانشـین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفـت: اگر وزارت 
صنعت ادعـا کـرده اسـت در حـال افزایـش کیفیـت خودرو اسـت 
این ها داسـتان و ادعایی بیش نیسـت و هیچ اتفاقی نیفتـاده و رانت 
و مافیـا همچنـان بـا قـوت کار خـود را پیـش می برد.سـردار تیمور 
حسـینی اظهار کرد: کیفیت خودروهای تولید داخـل هیچ تفاوتی با 
گذشـته نکرده اسـت و از نظر پلیس کماکان مشـکل کیفیت وجود 
دارد.وی افـزود: موضـع ما همان اسـت کـه در قبل اعـالم کردیم و 
خودروی تولید داخل همچنان مشـکالت ایمنی دارد و نیاز به ارتقاء 
دارد و هیچ اتفاق خاصی در ایـن حوزه رخ نـداده و اگر وزارت صنعت 

ادعا کـرده اسـت در حـال افزایش کیفیـت اسـت این ها داسـتان و 
ادعایی بیش نیسـت و هیچ اتفاقی نیفتـاده و رانـت و مافیا همچنان 
بـا قـوت کار خـود را پیـش می بـرد و به کسـی پاسـخ گو نیسـت و 
همچنان شاهد مشـکالت کیسـه هوا در خودروها هسـتیم.وی در 
خصوص از سـرگیری شـماره گذاری دو خـودرو سـمند و تیبا که به 
دلیل مسـائل ایمنی متوقف شـده بود گفت: پلیس نباید پاسـخ این 
را بدهـد بلکه بایـد سـازمان اسـتاندار اعالم کند چـه اتفاقـی افتاده 
اسـت که خودروهایی که پیشـتر اعالم کردند فاقد اسـتاندار اسـت 

حاال اسـتاندار گرفت.

گالیه صریح جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از کیفیت خودرو:

هر ادعایی در زمینه ارتقا کیفیت داستانی بیش نیست! 

رییـس اداره امور معـادن اداره کل 
صنعت، معدن و تجـارت اصفهان 
گفـت: حـدود 520 میلیـارد ریـال 
حقـوق دولتی معـادن، امسـال در 
اسـتان وصول شـد که نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته حدود 

40 درصد رشـد دارد.
محمـد سـرجوقیان، افزود: سـال 
گذشـته 3۷0 میلیارد ریـال حقوق 
دولتی معادن اسـتان وصـول و به 

خزانه کشـور واریز شـد.
حقـق دولتـی بـه درآمـد دولـت 
ناشـی از اسـتخراج، بهره بـرداری 
و برداشـت از هـر مـاده یـا مـواد 

معدنـی گفتـه می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس 
قانـون و آییـن نامه هـا 15 درصد 
از مبالـغ وصـول شـده حقـوق 
ایجـاد  بـرای  معـادن  دولتـی 
زیرسـاخت های بخـش معـدن 
بایـد بـه اسـتان ها بازگشـت داده 
شـود، تصریـح کـرد: بـر اسـاس 
اعـالم وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت، در بودجـه سـال جـاری 
15 درصد به حقـوق دولتی معادن 
اختصاص داده شـده اسـت که هر 
سـه ماه یـک بار بـه خزانه اسـتان 

واریـز می شـود.
• هزینه کـرد مبالـغ تعمیم 
دولتـی  از حقـوق  یافتـه 
معـادن بـرای طرح هـای 

معدنـی
رییـس اداره امور معـادن اداره کل 
صنعت، معدن و تجـارت اصفهان 
اضافـه کـرد: مبالـغ تعمیـم یافته 
از حقـوق دولتـی معـادن بـرای 
و  راه هـا  معدنـی،  طرح هـای 
زیرسـاخت های بخـش معـدن 

هزینـه می شـود.
وی با بیـان اینکـه در بیـش از 15 
شهرسـتان اسـتان معـدن وجـود 
دارد، اظهـار داشـت: قسـمتی 
از وجـوه ایـن 15 درصـد نیـز بـه 
شهرسـتان هایی که معادن در آنها 
وجـود دارد، پرداخـت خواهد شـد.

• اسـتان اصفهـان از نظـر 
تعـداد معـادن فعـال ُرتبه 

نخسـت
سرجوقیان گفت: اسـتان اصفهان 
از نظـر تعـداد معـادن فعـال ُرتبه 
نخسـت، تعداد کل معـادن دارای 
مجـوز پروانـه بهره بـرداری ُرتبـه 
دوم، میـزان ذخیـره قطعـی ُرتبـه 
سـوم و میـزان اسـتخراج اسـمی 

ُرتبـه پنجـم کشـور را دارد.
اصفهـان بـا بیـش از ۹ هـزار 
واحـد تولیـدی کوچـک و بـزرگ 
بـا سـرمایه 221 هـزار میلیـارد 
ریـال و اشـتغال 2۶3 هـزار نفـر و 
حـدود 1۸0 هـزار واحـد صنفـی، 
صنعتی ترین استان کشـور بشمار 

. یـد می آ
ایـن اسـتان یکـی از ُقطب هـای 
معدنـی و صنایـع وابسـته بـه آن 
در کشـور به شـمار می آیـد و ۸2۸ 
معـدن بـا اشـتغال ۹ هـزار نفـر و 
سـرمایه گذاری ثابت ۶۸۹ میلیارد 

تومـان دارد.
سـهم اصفهـان در صنعت کشـور 
11 درصـد، سـرمایه گذاری 10 
درصد و اشـتغال صنعتـی ۸ درصد 
و ُرتبـه ایـن منطقـه در طرح های 
نیمه تمـام صنعتی و تعـداد معادن 
کشـور، اول و از نظر ذخایر معدنی، 

سـوم است.

خبر روز
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حقوق دولتی معادن 
استان اصفهان ۴0 
درصد رشد یافت

معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت معدن و 

تجارت:

فواید روغن ویتامین E برای زیبایی؛

بهترین دوسِت پوسِت 
صورت

شـهال رسـتگار، دانشـجوی دپارتمـان مهارت هـای فکـری RJ جهاد 
دانشـگاهی اصفهـان در سـومین برنامـه ژورنـال کالب هـای هفتگی 
دانـش روز خالقیـت RJ کـه بـه بررسـی مقالـه ای بـا عنـوان »رابطه 
خالقیت با هـوش و مهارت هـای خواندن در دانش آمـوزان« اختصاص 

داشـت، مفاهیم مـورد بحـث در این مقالـه را مـورد واکاوی قـرار داد.
وی بـا بیـان جزییاتـی از ایـن مقالـه، گفـت: مقالـه »رابطـه خالقیـت 
بـا هـوش و مهارت هـای خوانـدن در دانش آمـوزان« توسـط بـزرا و 
همکارانـش در مجلـه سـایکولوژی در سـال 2022 منتشـر شـد. در 
این مقالـه خالقیت، هـوش و مهارت هـای خوانـدن ماننـد آگاهی واج 
شـناختی و دکودینـگ )رمزگشـایی( عامـل مهـم موفقیـت تحصیلی 
خصوصـًا در دانـش آمـوزان معرفـی می شـود، در نتیجـه ایـن مطالعه 
بـا هـدف مشـخص کـردن خالقیـت، هـوش و آگاهـی واج شـناختی 

انجـام شـد.
ایـن دانشـجو دکتـری بـا بیـان اینکـه »آگاهـی واج شـناختی« برای 
افـرادی کـه در زمینـه خوانـدن، درک معنـی و مفهـوم کلمـات دچـار 
اختـالل هسـتند، اسـتفاده می شـود، گفـت: ایـن اختـالل در مغـز این 
دانش آموزان منجـر به ناتوانـی در یادگیـری می شـود. »دیکودینگ« 
یـا رمزگشـایی نیـز بـه معنـی درک مطلـب واژگان اسـت که ایـن دو 

کلیدواژه هـای اصلـی ایـن مقالـه هسـتند.
رسـتگار افزود: نویسـنده ابتـدا در ایـن مقاله بر مهـارت خوانـدن تاکید 
دارد و بـه دنبال پاسـخ این پرسـش اسـت کـه آیـا خالقیت و هـوش با 
رمزگشـایی ارتبـاط دارد؟ آیـا افـراد دچار اخـالق یادگیـری، خالقیت و 
هوش دارنـد یا خیـر؟ و در جسـتجوی یافتن زمینـه ای بـرای کمک به 

ایـن افراد اسـت؟
وی توضیـح داد: بـزرا و همکارانـش در این مقالـه، ۷5 دانش آمـوز پایه 
اول، دوم و سـوم از مـدارس دولتـی شـهرداری برزیـل را مورد بررسـی 
قرار دادند کـه نتایج تحقیـق حاکی از تکامـل تدریجی بـرای خالقیت 
اسـت و بین هـوش و خالقیـت و اختـالل واج شـناختی ارتبـاط معنی 
داری وجـود دارد کـه با افزایـش مهارت هـای خواندن می تـوان هوش 

و خالقیـت را افزایش داد.
رسـتگار به چند نظریه روانشاسـی مطرح شـده در این مقاله اشـاره کرد 
و در تعریـف خالقیـت گفـت: "گالوینـو" در تعریف خالقیـت می گوید 
»دانـش آمـوزان در مدرسـه تجربیاتـی می آموزنـد کـه به واسـطه آن 
توانایی فرد کشـف می شـود و مهارت ها افزایش می یابـد«، "فانچینی" 
در تعریف خالقیت معتقد اسـت کـه »توانایی خالق عملکرد مدرسـه را 
بهبود می بخشـد« و "رانکو" نیز معتقد اسـت »خالقیت عملکردی چند 
بعدی اسـت و عالوه بـر مهارت های شـناختی کـه بر عملکرد مدرسـه 

تأثیـر دارد، محیط و عوامل شـخصی نیـز بر آن تاثیرگذار اسـت.«
وی در ادامـه توضیـح ایـن مقالـه بـه تعریـف دو نـوع خالقیـت عنوان 
شـده پرداخت و گفت: بر اسـاس بررسـی جهانی انجام شـده در 2020، 
خالقیت بـه دو بخش انـدک و بزرگ تقسـیم می 0 شـود کـه کارهای 
هنری و دسـتی و فعالیت های روتیـن، خالقیت های انـدک و خالقیت 
بزرگ دسـتاوردهای بـزرگ معنی می شـود. رسـتگار با بیـان اینکه ۷5 
دانش آمـوز انتخاب شـده در ایـن مقالـه در زمینـه حرکتی، شـنوایی و 
عصبی دچـار اختالل بودنـد، تصریح کـرد: 23 نفر از این دانـش آموزان 
در سـال اول، 2۶ نفر سـال دوم و 2۶ نفر دیگر نیز در سـال سوم مشغول 
به تحصیل بودند. پژوهشـگر بـا انجام چهار آزمـون این مقالـه را انجام 
داده که شـامل آزمون های TCFI، WASI، CONFIAS و LPI اسـت. 
وی در توضیح تسـت خالقیت تورنـس TCFI گفت: این آزمون شـامل 
تسـت های تصویـری مختـص پایه های سـنی تا ۸ سـال اسـت که در 
مدت زمان 25 دقیقـه انجام می شـود و شـامل 12 ویژگی اسـت که در 
چهار عامل غنی سـازی ایده هـا، توانایی هـای عاطفـی، آمادگی خالق 
و جنبه هـای شـناختی گردآوری شـده اسـت. ایـن دانشـجوی دکتری 
ادامـه داد: ابزار بعـدی مقیاس هـوش wechsler اسـت کـه دو بخش 
هوش کالمـی و غیرکالمی در مـدت زمـان 30 دقیقه انجام می شـود. 
ابزار دیگر اسـتفاده شـده در این مقاله، آزمون کونفیاس اسـت که در دو 
بخش بـر روی افراد انجام می شـود و ابـزار LPI خواندن لغـت و عبارات 
را با هدف بررسـی توانایـی خالق در 5۹ آیتم بررسـی می کنـد. به گفته 

رسـتگار، نتایـج این پژوهـش حاکی از این اسـت کـه بهبـود مهارت ها 
موجب خالقیت و رشـد هوش اسـت و تکامـل تدریجـی در خالقیت و 
هـوش در دوران مدرسـه وجـود دارد. وی همچنین بـه محدودیت های 
این پژوهش اشـاره کرد و گفت: نویسـنده دو محدودیـت را ذکر می کند 
که یکـی در رابطه بـا تجزیـه آمـاری پژوهش اسـت که بـه حالت صد 
درصد میزان اثـر در همبسـتگی را نشـان نمی دهد و دیگـر اینکه نتایج 
ارتبـاط بین هـوش و خالقیـت و خواندن به طـور صد درصدی نیسـت 
و نیـاز بـه انجـام مطالعـات بـا نمونه هـای بیشـتر و گسـترده تر اسـت. 
همچنیـن ابزارهـای اسـتفاده شـده در این پژوهـش نیز بخشـی دیگر 

از محدودیت های ایـن پژوهـش را در بر می گـرد، چراکه ابـزاری برای 
کالس اول موجـود نیسـت. رسـتگار در نهایـت تاکیـد کـرد: همانطور 
که در ایـن پژوهش مشـاهده شـد، در حالیکـه ارتباط میـان خالقیت و 
مهارت هـا وجـود دارد، اما ایـن ارتبـاط پیچیده اسـت و با افزایش سـن 
رشـد خالقیت و هوش افزایش می یابـد به گونه ای که در کالس سـوم 
که بـر روی خوانـدن بیشـتر کار شـده، عملکـرد بهتـری در خالقیت و 

هـوش به دسـت آمده اسـت.
در ادامه این برنامه، افـراد حاضر تجربیات خود در زمینـه کودکان دارای 

این اختالل را به بحث گذاشـتند.

شـرکت مـادر تخصصـی پـس از تعییـن 
مصادیـق مشـاغل بـرون سـپار فراخـوان 
تحویل و بررسـی پرونده هـای تبدیل وضعیت 
ایثارگران آبفـا را صادر کرد.از یک ماه گذشـته 
مرحلـه دوم تبدیـل وضعیـت کارکنـان غیـر 
رسـمی آبفـای اسـتان اصفهـان آغـاز شـده 
اسـت. معـاون منابـع انسـانی و تحقیقـات 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا 
اشـاره بـه تبدیـل وضعیـت ایثارگـران گفـت: 
در مرحلـه اول ۶4 نفـر از ایثارگـران که وظفیه 
اصلـی شـرکت را عهـده داربودنـد تبدیـل 
وضعیـت شـدند و از یـک مـاه گذشـته پس از 
ابالغ دسـتورالعمل جدید شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشـور مرحلـه دوم تبدیل وضعیت 
ایثارگران اجرایی شـد.مجتبی قبادیـان با بیان 

ایـن کـه پـس از تعییـن مدیرعامـل جدیـد و 
تکمیل اعضاءهیات مدیره شـرکت مهندسـی 
آبفـای کشـور به چگونگی سـرعت بخشـیدن 
به فراینـد تبدیل وضعیـت ایثارگـران پرداخته 
شـد اعالم کرد: شـرکت مادر تخصصی پس از 
تعییـن مصادیق مشـاغل برون سـپار فراخوان 
تحویل و بررسـی پرونده هـای تبدیل وضعیت 

ایثارگـران آبفـا را صـادر نمود.
وی افـزود: تاکنـون 214 پرونـده تشـکیل و 
در مرحلـه اخـذ اسـتعالم از مراجـع ذیصـالح 
برای تأییـد سـوابق ایثارگری اسـت و درصدد 
هسـتیم تـا پایـان مـاه جـاری پرونـده تمـام 
ایثارگـران مشـمول پـس از بررسـی و تأییـد 
در کمیتـه سـرمایه انسـانی و هیـات مدیـره 
بـه آبفـای کشـور ارسـال شـود.معاون منابـع 

انسـانی و تحقیقـات شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه تبدیـل وضعیت 
کارکنانی کـه در قالب برون سـپاری مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند اظهـار داشـت: کارکنانی 
که فعالیت آنـان در آبفا در قالب برون سـپاری 
و بـر اسـاس مصادیـق معرفی شـده می باشـد 
تبدیل حالـت اشـتغال آنـان نیز مورد بررسـی 
قـرار خواهـد گرفت.قبادیـان افـزود: عـالوه 
بـر تأییدیـه مـدرک ایثارگـری، سـابقه بیمـه 
پردازی درسـال هـای ۹۹ و 1400، قـرداد بین 
فـرد و شـرکت پیمانـکار بـه صـورت کامل در 
سـال های ۹۹ و 1400، کپـی و اصـل مدارک 
تحصیلـی و هویتـی از دیگـر مـدارک الزم 
 جهـت تشـکیل پرونـده تغییـر حالت اشـتغال

ایثارگران است.

در ژورنال کالب هفتگی جهاددانشگاهی بررسی شد؛

آیا هوش و مهارت های خواندن با خالقیت دانش آموزان مرتبط است؟

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

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5

www.healthline.com/health/vitamin-e-for-face#-
purchasing

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان خبر داد:

آغازمرحله دوم تبدیل 
وضعیت کارکنان غیررسمی 
آبفای استان اصفهان
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