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جلسه علنی شورای شهر اصفهان برگزار شد:

تاکید بر استفاده از انرژی های تجدید پذیر در نیروگاه های اصفهان

Qatar gears up for FIFA World 
Cup equity market boom

5

مدیرعامل فوالد مبارکه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو:

بومی سازی حاصل اعتماد و سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان است

مراسم رونمائی از پوستر دومین مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان برگزار شد.
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حدود چهل سال پیش به همراه هاشمی رفسنجانی 
در دیدار با رئیس جمهور چین، از عزم این کشور برای 
ورود به عرصه توسعه جهت جبران عقب ماندگی های 
خود با همسایه دیرینه شان ژاپن شنیدیم، در دوران 
پس از انقالب، چین کمونیست کشور دوست و 
برادر ایران اسالمی بوده است. حتی در مقطعی 
هیئتی به آن سرزمین رفت تا آیین و رموز حکمرانی 
را از چشم بادامی های فعال در حزب کمونیست چین 
بیاموزد... اما چرا ایرانیان حرکت در مسیر توسعه را از 
چینی ها نیاموختند و چرا ایران توسعه نیافته است؟ 
تفاوت های چین و ایران در این بازه چهل ساله به 

شرح زیر است؛
1- چین دریافت که تعامل سازنده با جهان شرط 
الزم برای توسعه است ولی ایران به دنبال انقالب 

۵۷ تقابل با جهان را تمرین می کرد.
2- چین نظم حاکم برجهان را پذیرفت )اقتصاد 

پیش شرط سیاست است( ولی ایران به دنبال آفرینش 
نظم جدیدی در جهان بود.

3- چین اختالفات داخلی خود در حزب کمونیست را 
برای گذار به توسعه کنار گذاشت ولی ایران به دنبال 

انقالب ۵۷ شاهد اوج گرفتن اختالفات داخلی بود.
4- چین دریافت که رشد اقتصادی بر عدالت 
اجتماعی مقدم است )عدالت بدون توسعه همان 
توزیع عادالنه فقر است( ولی در ایران هنوز هم نسبت 

میان این دو روشن نیست.
۵- چین دریافت که اگرچه رابطه با امریکا توسعه 
نمی آورد ولی چالش و درافتادن با امریکا قبل از 
تبدیل شدن هر کشوری به یک ابرقدرت اقتصادی 

قطعاً ضد توسعه است.
6- چین دریافت که ابتدا اقتصاد خود را بسازد و سپس 
برجهان تأثیر بگذارد ولی ایران ابتدا می خواست 

جهان را تغییر دهد و سپس خود را بسازد.

۷- چین دریافت که سیاست خارجی باید به اقتصاد 
داخلی یارانه پرداخت کنند ولی در ایران هنوز هم 
اقتصاد داخلی به سیاست خارجی یارانه پرداخت 

می کند.
8- چین دریافت که اصول توسعه در سراسر جهان 
مشترک ولی مدل های آن متفاوت است ولی در ایران 
نه تنها اصول توسعه پذیرفته نشده بلکه موجودیت آن 

نیز همچنان مورد اختالف است.
9- چینی ها تاریخ گذشته خود را رها کردند تا آینده ای 
بهتر را بسازند ولی در ایران به گذشته تاریخی خود 
آویختند تا توجیهی برای کاستی های آینده خود 

بسازند.
10- چین شجاعانه اشتباهات خود را پذیرفت تا به 
توسعه دست یابد ولی در ایران چهل سال است که 

انکار یا توجیه اشتباهات ما را رها نمی کند.
مدرس و اقتصاددان

محسن امین زاده
سرمقالـــه

ISFAHAN
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چرا مسیر توسعه را از چینی ها نیاموختیم؟
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مدیر مسئول مؤّسسه فرهنگی، هنری منتظران منجی:

 دین، فهم امیدوارانه آینده
و ساختن آینده است

نواحی مهم برای ضدآفتاب را فراموش نکنید؛

 محافظت از پوست
در چهار فصل

پیگیری موضوع »وجود شپش« در مدارس اصفهان؛

 احتمال ابتال همه جا
وجود دارد
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چهره روز

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران در استانداری خبر داد:

روس ها آماده سرمایه گذاری در 
زمینه فناوری های برتر در اصفهان
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منبع: ایراسی

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.
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536,000,000جارى
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گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان گفت: پیشنهاد مجموعه ستاد امر به 
معروف درباره حجاب این بود که جرم بودن 
بی حجابی در حد اعالی قانونی آن باقی 
بماند، اما حدی از آن هم به عنوان تخلف در 
نظر گرفته شده و برای آن جریمه های گام به 

گام و بازدارنده ایجاد شود.
در  مظاهری،  محسن  حجت االسالم 
ویژه برنامه جهاد تبیین که با موضوع »بررسی 
مسائل روز کشور« برگزار شد، اظهار کرد: اگر 
قانون و عمل به قانون نباشد و افراد خود را 
ملزم به اجرای قانون ندانند، در جامعه هرج 

و مرج و انحطاط ایجاد می شود.
وی ادامه داد: عالمه طباطبایی می فرمایند 
انسان موجودی استخدام گر و در پی سلطه 
بر دیگران است، زمانی خوی قدرت طلبی 
او تمایل به سلطه بر مردم و زمانی تمایل به 
شهوت دارد و تنها قوانین هستند که می تواند 
او را کنترل کرده و مانع نزاع، درگیری و 
استعمار مردم شود؛ قوانین الهی نیز همین 
کاربرد را دارند و برای کنترل انسان از 

زیاده روی، اسراف و سلطه گری آمده اند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان با بیان اینکه حتی کشورهای اروپایی 
داعیه دار آزادی، برای اجرای قوانین خود 
بسیار مصر هستند، گفت: در همان کشورها، 
قانون گذار افرادی را با اختیار کامل برای 
مراقبت از اجرای قانون مشخص می کنند و 
این اقتضای جوامع مختلف است و در جامعه 
ما هم اگر دعوت و تأکید بر عمل به قانون و 
نهی از خطا و قانون گریزی نباشد، به تدریج 
مشکالتی ایجاد می شود. رسالت پلیس 
راهنمایی و رانندگی و سایر نیروهای انتظامی 

در همین موضوع است.
مظاهری با اشاره به اینکه قوانین مقدس 
اسالم بر رسالت همه مردم برای امربه 
معروف و نهی از منکر تأکید دارند، خاطرنشان 
کرد: برگزاری ارزش ها و شعائر اسالمی در 
عرصه عمومی جامعه، ضمانت حفظ جامعه 
اسالمی است و َعلَم این شعائر اسالمی، عفت 
عمومی جامعه و رأس هرم عفت عمومی 
حجاب است، به همین دلیل بعد از انقالب، 
امام )ره( با قدرت ایستادند و اعالم کردند 
حجاب به عنوان امر الهی باید به عنوان قانون 
شناخته و اجرا شود، رهبر معظم انقالب نیز 
در این زمینه می فرمایند: درباره حجاب 
آنچه حرام شرعی است، نباید در صحنه 

اجتماعی باشد.
وی تصریح کرد: دشمن در پی شکستن عفت 
عمومی جامعه و انفجار شهوت است و یکی 
از لوازم این اقدام، از بین بردن قانون حجاب 
است. در موضوع حجاب طی این سال ها 
کمتر کار کرده ایم و در طول دو سال گذشته 
دشمن وارد گام دوم یعنی کشف حجاب و 

برقراری پوشش ناهنجار شده است.

مطالبهگریمیکنیم

پیشنهاد ستاد امر به معروف برای 
کاهش بی حجابی؛

 اخبار اصفهان  مدیر مسئول مؤّسسه فرهنگی، هنری 
منتظران منجی با اشاره به اینکه دین، فهم امیدوارانه 
آینده و ساختن آینده است، گفت: بر اساس این اصل، 
امروز باید با نوآوری و حرف تازه در حوزه جهاد تبیین 

تمدن سازی و ایجاد حکومت مهدوی گام برداشت.
حجت االسالم والمسلمین محمد شجاعی در ویژه 
برنامه »رسالت تمدنی ما در قبال امام زمان« که به 
همت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم 
می فرماید من از روح خود در انسان دمیدم، دمش روح 
از اهلل باعث می شود انسان بی نهایت و عاشق ککمال 
مطلق بی نهایت شود برای همین هیچ انسانی نیست که 
با فرهنگ زمین کنار آمده و توان تحمل محدودیت را 
داشته باشند همه انسان ها در ذات خود بی نهایت خواه 
و بی نهایت طلب آفریده شدند و به همین دلیل امام 
فرمودند رییس جمهور آمریکا هم عاشق خداوند است 
حتی اگر خودش متوجه نشود و الاله اال اهلل یعنی من 
محبوب معبودی مثل خداوند مطلق و بی نهایت ندارم، 
نه یک گزاره دینی و اسالمی بلکه یک حقیقت عینی 

و خارجی است.
وی افزود: یک حقیقت خارجی دیگر این است هر جا 
انسان هست، جز با اهلل راضی و اشباع نمی شود خواه خود 
بفهمد و خواه نفهمد بی نهایت طلب است، معنا و فلسفه 
این عشق در انسان چیست و چرا خداوند این حس را در 

انسان قرار داد و انسان قرار است به چه برسد؟
حجت االسالم و المسلمین شجاعی با بیان اینکه 
حضرت امام )ره( در کتاب نماز خود به این موضوع 
پرداخته اند، گفت: ایشان حدیثی از پیامبر را آورده اند 
که می فرمایند؛ زمانی که مؤمن در بهشت قرارمی گیرد 
نامه ای از خداوند به او می رسداین نامه اینگونه تنظیم 
شده که »من الحی القیوم الذی ال یموت الی الحی القیوم 
الذی ال یموت« یعنی از خداوند زنده و بیداری که هرگز 
نمی میرد به بنده زنده و پایداری که هرگز نمی میرد، اما 
چه چیز باعث می شود بنده ای که عجز و نیاز محض 
است به حی قیوم الیموت تبدیل شود؟ دلیل این تبدیل 
روح الهی موجود در انسان است که می تواند او را به این 

مقام برسند.
مدیر مسئول مؤّسسه فرهنگی، هنری منتظران منجی 
ادامه داد: کیفیت این تبدیل با عبودیت است، همان 
چیزی که در هر جا و رشته ای حضور داشته باشد شاگرد 
به استاد بدل می شود، هرزمان شاگرد نسبت به استاد 
عبودیت داشته باشد خود به استاد تبدیل می شود 
همانطور که عبودیت انسان را به مقام حی الیموت 
می رساند، در ادامه این نامه آمده که خداوند می فرماید: 
امن کسی هستم که هرآنچه اراده کنم همان خواهد شد 
پس امروز تو را همانند خود قرارمی دهم که هرآنچه اراده 
کنی همان خواهد شد، به همین خاطر خداوند در قرآن 
درباره مومنان می فرماید که مومنان در بهشت هرچه 
اراده کنند محقق می شود، بهشت برای آنها پیشنهاد 
است که طبق ارا انها تغییر می کند و این همان چیزی 

است که انسان برای آن آفریده شده است.

وی افزود: یکی از سنت های مهم الهی اختیار است، 
لذا همیشه طاغوت ها و دشمنان وجود دارند و اجازه 
نمی دهند انسان ها این مسیر را به سادگی طی کنند، زیرا 
یکی از اسامی خدا رب است، رب همراه باشگاه است و 
شاگرد می تواند برود یا نرود و به حرف مربی گوش کند 

یا نه، موضوع اختیار است و اجبار اصاًل مطرح نیست.
• تعلق به آینده و آینده سازی، اصل تربیتی انبیا

این کارشناس دینی ادامه داد: انسان ها همواره سؤال 
می کردند که چه زمانی امکان این فراهم می شود که 
انسان ها با امنیت این مسیر بندگی را طی کنند و انبیاء 
مأمور بودند به پیروان خود اعالم کنند که آن آینده می آید 
و شما باید برای آن آینده تالش کنید که این تالش آثار 
تربیتی زیادی برای پیروان آنها دارد، لذا یکی از اصولی 
که همه انبیاء مأموریت دارند که پیروان خود را برای آن 
آماده کنند، تعلق به آینده و آینده سازی است، لذا قرآن 
می فرماید: »ان االرض یرثها عبادی الصالحون« و 
خداوند می فرمایند این پیام برای همه دین داران عالم 

پیام دارد.
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری گفت: ایشان 
می فرمایند؛ دین نگاه مثبت به آینده و آینده سازی است 
و اگر کسی دین را اینگونه نشناسد به بیراهه رفته و 
از شناخت دین بهره نبرده است، به همین دلیل همه 
پیامبران مأمور به تربیت پیروان خود به این شیوه بوده اند، 
قرآن دین پیامبر را هم به همین صورت معرفی می کند 
»هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره 

علی دین کله« ا سهولت تحت تربیت الهی قرار گیرند.
حجت السالم و المسلمین شجاعی با بیان اینکه روایات 
معتبر و متعددی وجود داردکه خبر از وقوع انقالبی به 
حق توسط ایرانیان می دهد: بیان کرد: در این روایات 
اعالم شده ایرانیان پیروز می شوند و پرچم انقالب را به 
دست صاحب آن یعنی حضرت ولی عصر می دهند، امام 
)ره( نیز انقالب را نه کار خود بلکه نقشه خدا و حضرت 
ولی عصر می داند، زیرا پیروزی این انقالب و ماندگار آن 
در نقطه ای از زمان همه حرف از پایان دین می زدند جز 
معجزه نیست؛ ایشان در جلد 21 صحیفه امام صریحًا 
اعالم می کنند که انقالب اسالمی برای مقدمه سازی 
ظهور امام زمان اتفاق افتاده است، انقالب ایران نقطه 
شروع انقالب بزرگ اسالم به پرچم داری حضرت 

حجت است.
• انقالب اسالمی بدون جنبه مهدوی خود، 

بی معناست
وی تأکید کرد: امام اساسًا انقالب اسالمی را با امام زمان 
معنادار می دانند و بدون جنبه مهدوی انقالب هیچ نوع 
ارزش و اعتباری برای آن قائل نیست به همین دلیل 
می فرمایند اگر مسئولین به فکر ایجاد حکومت جهانی 
حضرت مهدی نباشند خائن و خطرساز هستند حتی 
اگر خدمت کنند یعنی خدمات اصالتی ندارند مگر آنکه 
مهدوی و زمینه ساز باشد، این موضوع مهمی است که 
تکلیف مهمی برای ما ایجاد می کند که در انتخابات 
مجلس، ریاست جمهوری وشورا زمانی می توانی رأی 

بدهی که منتخب تو به فکر ایجاد حکومت جهانی 
حضرت ولی عصر باشد، هرکس جایی مسئولیت دارد 
و به فکر امام زمان نیست خائن و خطرساز است چرا که 

صرفًا مردم را سرگرم می کند.
مدیر مسئول مؤّسسه فرهنگی هنری منتظران منجی 
ادامه داد: لذا امام انقالب اسالمی را مهدوی معنا می کنند 
و سخنان ایشان درباره فهم مهدوی از انقالب اسالمی 
بسیار زیاد است، چنانکه رهبری هم چنین نگاهی دارند 
و به ویژه در سال های اخیر به همین نکته ها توجه 
می دهند، رهبری ضمنًا به این نکته اشاره می کنند که 
وجود انقالب اسالمی برای تحقق ظهور الزم است و 
بدون انقالب اسالمی ظهوری هم اتفاق نخواهد افتاد 
کما اینکه طی این 40 سال بواسطه انقالب اسالمی امام 
زمان در دنیا شناخته شدند، مردم به او گرایش پیدا کردند 
اگرچه دشمنان ما 200 ساله بر این موضوع کار می کنند و 
منتظر انقالب اسالمی بودند و می دانستند ظهور انقالب 
اسالمی به معنای اتمام مکاتب دیگر است، کما اینکه 
1979 انقالب به پیروزی می رسد و سال 1980 فیلم 
"مردی که آینده را دید" در هالیوود ساخته می شود و در 

آن به این موضوعات اشاره می کند.
• خودشناسی و انسان شناسی، راهبرد اصلی 

در معرفی دین
وی با بیان اینکه انسان باید خود را بشناسد تأکید کرد: 
دین برای خود اصلی ما ساخته شده، نماز، روزه برای خود 
اصلی انسان طراحی شده است ما اول باید خود اصلی فرد 

را به او بشناسانیم و بعد احکام را به او معرفی کنیم، زمانی 
که این تقدم و تأخر برهم خورد و فرد خود را نشناخت با 
چند شبهه اعتقادات خود را از دست می دهد، تا زمانی 
که انسان را به فرد معرفی نکنید نمی توانید دین را به او 

بفهمانید، اینطور نمی توان از دین دفاع کرد.
حجت االسالم و المسلمین شجاعی افزود: تصور ما این 
است که دینداری یعنی نماز روزه حج است در حالیکه 
قرآن می فرماید اوج دینداری در روز قیامت رابطه ما با 
امام است »یوم ندعوا کل اناس به امام«، به گفته امام 
صادق در قیامت 50 پرسش از فرد می شود که 49 سؤال 
منوط به یک سؤال است اگر برای امام مؤثر بودیم، ما 
بقی سؤاالت پذیرفته است، چنانکه دعای فرج امام زمان 
در ماه رمضان گناهان گذشته حال و آینده را پاک می کند 
به این دلیل که در پیوند انسان با امام همه گناهان مورد 
آمرزش و مغفرت قرار می گیرد؛ به طور کلی دین، فهم 
امیدوارانه آینده و ساختن آینده است که به گفته پیامبر 
نام آن انتظار فرج است، بنابراین ما وظیفه سنگینی در 
تمدن سازی داریم به همین دلیل رهبری اعالم می کنند 
در فریضه قطعی فوری جهاد تبیین باید نوآوری داشته 
باشید، نمی توان حرف های 50 سال پیش را مطرح کرد 
که اساسًا اعتباری ندارندف چینش فعلی در اصول و 
فروع دین تخصصی نیست و به طور مثال تولی و تبری 
که اصل دین است در فروع طرح می شوند، بنابراین باید 
با نوآوری و حرف تازه در جهاد تبیین در جهت تمدن 

سازی گام برداشت.

دین، فهم امیدوارانه آینده و ساختن آینده است
مدیر مسئول مؤّسسه فرهنگی، هنری منتظران منجی:
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تیم والیبـال بانوان سـپاهان در پایـان هفته چهـارم لیگ دسـته یک والیبال کشـور 
در صـدر جـدول رقابت ها باقـی ماند تـا با انگیـزه باال بـه اسـتقبال هفته آخـر برود.

تیم والیبال بانوان سـپاهان کـه در چارچـوب هفته چهارم لیگ دسـته یـک والیبال 
بانـوان در قائمشـهر در دو دیـدار بـه مصـاف تیم هـای گل مازنـدران و دریانـوردان 
فرح آباد رفت، هر دو رقیب شـمالی خود را با حسـاب سـه بر صفر از پیش رو برداشت 

تا همچنـان در جایگاه نخسـت جدول باقـی بماند.
الزم به ذکر اسـت طالیی پوشـان بر خالف هفته ها قبل، در هفته چهـارم با توجه به 
انصراف نماینده بوکان، دو بازی انجـام دادند و در هر دو امتیاز کامل را کسـب کردند.

زهـره جان جان قربـان، مربـی تیـم والیبـال بانـوان سـپاهان در گفت وگو با ایسـنا، 
درباره شـرایط تیمش در پایـان رقابت های هفته چهـارم، اظهار کـرد: از لحاظ روحی 
و جسـمی شـرایط خوبی داریم و با جذب دوبازیکن جدید، امیدواریـم بتوانیم نهایت 

اسـتفاده را از امتیاز میزبانـی در دور پنجم ایـن رقابت ها ببریم.
مربـی و آنالیـزور طالیی پوشـان ادامه می دهـد: همـه تیم هـا در برابر تیم سـپاهان 
انگیـزه مضاعفی پیـدا می کننـد، اما بـا توجـه بـه آنالیز خوبـی کـه از رقبا داشـتیم، 
توانسـتیم آن ها را با نتیجه سـه بر صفر شکسـت دهیم و با کسـب سـه امتیاز کامل 

خـود را در صدر جـدول تثبیـت کنیم.

بنابـر ایـن والیبالیسـت های بانوان سـپاهان پـس 10 پیـروزی قاطع سـه بـر صفر 
از مجمـوع 11 بـازی انجام شـده خـود برابـر تیم هـای آذرخش رامسـر، فـدک قم، 
الماس جم بوشـهر، چادرملـو اردکان، منافی تبریز، فـوالد هرمـزگان، گل مازندران 
و دریانـوردان فرح آبـاد ۳0 امتیـاز کسـب کـرده و تا پایـان هفتـه چهـارم در جایگاه 

نخسـت است.
بلندقامتان سـپاهان 29 و ۳0 آذر و یکم دی مـاه در اصفهان با میزبانی ورزشـگاه 25 
آبان به استقبال هفته پایانی مسـابقات لیگ دسـته یک والیبال بانوان کشور خواهند 

رفت و پـس از آن تکلیف تیم های حاضر در پلی آف مشـخص می شـود.

اصفهانی ها 
همچنان در صدر 
لیگ سری آ

درخششتیموالیبالبانوانسپاهان
ادامهدارد؛

خبر اول
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جلسـه بررسـی آخریـن وضعیـت مخابراتـی گلپایگان 
بـا حضـور مدیـران مخابراتـی و مسـئولین محلـی در 

فرمانـداری ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه که بـه میزبانـی محمدرضا عسـگریان 
فرمانـدار گلپایـگان و با حضـور اسـماعیل قربانی مدیر 
مخابـرات منطقـه اصفهـان، معاونیـن و مدیـران ایـن 
مجموعه برگزار شـد؛ موضوعات مخابراتی شهرسـتان 

از جمله توسـعه فیبـر نوری و FTTH، مشـکالت آنتن 
دهـی و پوشـش شـبکه همـراه در روسـتاهای غرقـن، 
ماکوله، فاویان، شـادگان، سـراور، رباط سرخ و روستای 

شـرکت زراعـی مورد بررسـی قـرار گرفت.
گفتنـی اسـت در پایان این جلسـه، تفاهم نامه توسـعه 
فیبر نوری با همکاری شـهرداری سـه شـهر گلپایگان، 

گوگد و گلشـهر به امضا رسـید.

به میزبانی فرماندار گلپایگان و با حضور اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان، معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد؛

بررسی آخرین وضعیت مخابراتی گلپایگان
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شهرستان

Isfahan News

حجت االسـالم اسـالمی تبـار نعمت 
از نعمت هـای بـی  را یکـی  والیـت 
بدیـل مـردم ایـران دانسـت و گفت: 
والیـت  نعمـت  از  ایـران  مـردم 
برخـوردار هسـتند و پرچـم توحیـد را 

برافراشـته اند.
حجـت االسـالم محمدرضا اسـالمی 
تبـار در تفسـیر آیه ۲۸ سـوره مبارکه 
اهلل  آیـت  درمسـجد  کـه  ابراهیـم 
رضـوی برگـزار شـد، گفـت: در آیات 
گذشـته بحـث در ارتبـاط بـا شـجره 
طیبـه و شـجره خبیثـه بـود کـه کفر 
و شـرک را بـه شـجره خبیثـه تعبیـر 

. د کر
وی افـزود: یکـی از آثار شـجره طیبه 
انسـان هایی کـه در مسیراسـالم ناب 
گام برمـی دارنـد، افـراد صالحـی که 
از شـاخه و برگ شـجره طیبه هستند 
و یکـی از بهتریـن نمونه های شـجره 
طیبـه رهبـران دینـی و انسـان های 
نعمت هـای  کـه  هسـتند  صالحـی 
صحیـح  و  خـدا  مسـیر  در  را  الهـی 

اسـتفاده می کننـد.
حجـت االسـالم اسـالمی تبـار ادامه 
داد: یکـی از راه هـای شـناخت قـرار 
داشـتن در ردیـف شـجره طیبـه و یا 
شـجره خبیثـه چگونگـی اسـتفاده از 
نعمت هـای خداونـد اسـت، اسـتفاده 
صحیـح از نعمت های خداونـد بیانگر 
قـرار داشـتن در شـجره طیبه اسـت.

امـام جمعـه موقـت کاشـان گفـت: 
آن هایـی کـه نعمت هـای خداونـد را 
تبدیـل به کفـر می کننـد و بر خالف 
مسـیر خداونـد مصـرف می کنند جزء 
شـجره خبیثـه هسـتند، امـا آن هایی 
کـه در مسـیر صحیح قـرار دارند و از 
نعمت هـای خداونـد درسـت اسـتفاده 
می کننـد جـزء شـجره طیبه هسـتند.

حجت االسـالم اسـالمی تبـار گفت: 
رهبـران کفـر بـه تقلیـد کورکورانـه 
از نیـاکان خـود نعمت هـای خداونـد 
را در مسـیر شـرک و کفـر مصـرف 
می کننـد و پیـروان آن هـا بـه جـای 
پیـروی از رهبـران الهـی، از رهبـران 
کفـر و شـرک و فسـاد و طغیـان و 

می کننـد. پیـروی  طاغـوت 
اینکـه  وجـود  بـا  مـردم  گفـت:  وی 
رهبـران  نعمـت  و  والیـت  نعمـت 
امـا رهبـران کفـر  دیدنـد،  را  دینـی 
و شـرک مـردم را بـه طـرف خرافـه 

دادنـد. سـوق 
امـام جمعـه موقـت کاشـان یـادآور 
از نعمـت  ایـران  شـد: امـروز مـردم 
پرچـم  و  برخـوردار هسـتند  والیـت 
در  قـرآن  و  برافراشـته اند  را  توحیـد 
قانـون اساسـی  امـور اسـت و  رأس 

می شـود. اجـرا 
در  نفـاق  خـط  اگـر  وی  گفتـه  بـه 
نمی ایسـتاد  والیـت  نعمـت  مقابـل 
انـدازی  سـنگ  و  تراشـی  مانـع  و 
نمی کـرد و ۸ سـال جنـگ تحمیلـی 
را  تحریم هـای ظالمانـه  و  تهدیـد  و 
علیـه ملـت ایـران اعمـال نمی کردند 
شـتاب موفقیت کشـور چندیـن برابر 

امـروز بـود.
امـام جمعـه موقـت کاشـان گفـت: 
امـروز ظلم و سـتم از سـوی رهبران 
کفـر در دنیـا بیـداد می کنـد و فطرت 
انسـانی و نامـوس پرسـتی را  پـاک 
بـه جـای توحیـد  نابودنـد کردنـد و 

شـرک و کفـر را ترویـج می کننـد.
وی افـزود: بشـر به سـمت و سـویی 
تمـام  کـه  اسـت  شـده  داده  سـوق 
نعمت هـای الهـی در مسـیر شـرک و 
کفـر بـه کار گرفتـه شـده و بـه جای 
اینکـه علم در خدمت بشـریت باشـد 
علیـه بشـریت بـه کار گرفتـه شـده 

. ست ا
از  اسـتفاده  جـای  بـه  گفتـه  بـه 
امکانـات و تجهیـزات نویـن علمـی 
مسـیر  در  انسـان ها  تعالـی  بـرای 
انحراف و گمراهی و فسـاد انسـان ها 

اسـت. کار گرفتـه شـده  بـه 
تبـار  اسـالمی  االسـالم  حجـت 
قدرت هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
بـه  تبدیـل  جهـان  اقتصـادی 
قدرت هـای فاسـد اقتصـادی شـده و 
مـردم در فقـر دسـت و پـا می زننـد، 
گفـت: کفـر و ناسپاسـی نعمت هـای 
جهنـم  بـه  تبدیـل  زمیـن  خداونـد، 

اسـت. کـرده  سـوزان 

امام جمعه موقت کاشان:

مردم ایران پرچم توحید را 
برافراشته اند

گزارش ویژه
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کیفیت پایین آب شرب شهر و تغییر در طعم و بوی 
کرده  را کالفه  گلپایگانی  آب مصرفی، شهروندان 
این  رفع  و  مسئوالن  توجه  خواهان  آن ها  است، 
مشکل هستند، اما هنوز راه حل قطعی برای حل 
که  است  سالی  چند  است.  نشده  پیدا  معضل  این 
کیفیت آب شرب در گلپایگان و تغییر در طعم و بوی 
آب مصرفی نقل محافل مردمی است، شهروندان 
گلپایگان با آن دست به گریبان هستند و نسبت به 

بی توجهی مسئوالن گالیه دارند.
سال گذشته وضعیت کیفیت آب و طعم بد آن بیشتر 
شد؛ لذا به منظور رفع این معضل اقداماتی در دستور 
کار آبفای شهرستان قرار گرفت و تا حدودی مزه بد 
آب مصرفی رفع شد، اما چند هفته ای است که اهالی 
مناطق مختلف شهر گلپایگان از تغییر در طعم و مزه 
آب و به جا ماندن بیش از حد لکه های سفید ناشی 
مختلف  سطوح  روی  آب  محلول های  انباشت  از 
به دست  پایین  کیفیتی  با  آب  و  گالیه مند هستند 

شهروندان در منازل می رسد.
مسئوالن اصرار بر سالمت آب شرب دارند و تاکید 
می کنند آب مصرفی شهر گلپایگان از سد کوچری 
تأمین می شود و کیفیت پایین آن را نمی توان پای 

غیربهداشتی و ناسالم بودن آب گذاشت.
• کیفیت آب شرب مطلوب نیست

گلپایگانی  شهروندان  از  یکی  موسوی  محمد 
می گوید: کیفیت آب شرب مطلوب نیست، زمانی که 
آب مصرفی روزانه را می جوشانیم، امالحی ته کتری 
باقی می ماند. وی می افزاید: به دلیل تغییر در طعم 
آب، نمی توانیم آن را برای شرب استفاده نمی کنیم و 

مجبور هستیم آب معدنی بخریم.
• طعم آب غیرقابل تحمل است

اظهار  گلپایگانی  شهروند  دیگر  محسنی،  احمد 

می کند: بابت بیماری زا بودن آب نگران هستیم، مزه 
آب شرب کاماًل تغییر کرده است و طعم متفاوتی 
نسبت به قبل دارد. وی ادامه می دهد: ما در منطقه 
مسکن مهر ساکن هستیم، آب شرب این مناطق 
نه تنها بوی مطلوب ندارد بلکه طعم آب نیز بسیار 
غیرقابل تحمل است. این شهروند گلپایگانی تصریح 
می کند: امسال با آغاز فصل پاییز و شروع بارش های 
پاییزی، طعم و بوی بد آب در مناطق مختلفی از 
شهر کاماًل احساس می شود و این سؤال را در ذهن 
شهروندان ایجاد کرده که آیا آب شرب شهر از نظر 

بهداشتی مورد تأیید است؟!
بد آب هنوز مشخص نشده  علت طعم   •

است )شورای شهر پیگیر است(
اسالمی  شورای  رئیس  علوی،  سیدمحمدحسن 
انتقادات  به  توجه  با  می کند:  تاکید  گلپایگان  شهر 
شهروندان از طعم و مزه بد آب شرب و درخواست 
شهر  اسالمی  شورای  از  شهر  ساکنان  مطالبات  و 
با  نامه نگاری هایی  گذشته  سال  خصوص،  این  در 
فرماندار وقت و نماینده شهرستان انجام دادیم و با 
معاون وزیر نیرو در این خصوص دیدار داشتیم؛ هنوز 

هم پیگیر هستیم.
مختلفی  دالیل  صاحب نظران  می کند:  اضافه  وی 
برای این معضل از جمله کاهش بارندگی، کاهش 
حجم آب سد و نحوه لوله کشی شبکه داخلی شهر 
بد آب  اصلی طعم  اما هنوز علت  مطرح می کنند، 

شرب مشخص نشده است.
حجم  پایین ترین  به  کوچری  سد  آب   •
رسیده است )تالش برای کاهش ماندگی 

آب در قسمت تحتانی(
شهرستان  فاضالب  و  آب  مدیر  دهقادانی،  ناصر 
گلپایگان در این خصوص می گوید: سال گذشته آب 

شرب شهر گلپایگان مشکل طعم و مزه داشت، ابتدا 
آزمایش هایی انجام دادیم تا منشأ اصلی طعم و بوی 
بد آب شرب مشخص شود. وی می افزاید: با توجه 
به اینکه در گذشته فناوری سد کوچری به نحوی 
بود که خروجی آب شرب و کشاورزی در یک سطح 
اقداماتی در قسمت خروجی آب  لذا  انجام می شد؛ 
کشاورزی از قسمت تحتانی سد انجام شد تا ماندگی 

آب در قسمت تحتانی کمتر شود.
مدیر آب و فاضالب شهرستان گلپایگان خاطرنشان 
فعال  نیز  تصفیه خانه  هوادهی  سیستم  می کند: 
با انجام این دو  شد تا الیه های آب جابه جا شود، 
اقدام درصد قابل توجهی از مشکل رفع و طعم بد 
آب برطرف شده است. دهقادانی با بیان اینکه به 
منظور اطمینان از سالمت و کیفیت آب در محل 
تصفیه خانه و شبکه توزیع آزمایش هایی به صورت 
امسال  می کند:  تصریح  می شود،  انجام  روزانه 
در  پایین ترین حجم  به  کوچری  سد  آب  وضعیت 
مقایسه با سال های آب گیری رسیده و این معضل 

ناشی از کمبود بارندگی ها است.
آب  شدن  خشک  به  توجه  با  می کند:  اضافه  وی 
برای  از آب شرب  استفاده  به  چاه ها، مردم مجبور 

خوراک دام ها شدند.
مدیر آب و فاضالب شهرستان گلپایگان می گوید: 
در حال حاضر آب شرب سه شهر گلپایگان، گوگد و 
گلشهر و ۱۹ روستای شهرستان از محل تصفیه خانه 
تأمین می شود؛ لذا برنامه ریزی انجام دادیم تا منبع 
به  نیز  شهرستان  روستاهای  مابقی  آب  ذخیره 
تصفیه خانه وصل شود؛ لوله ها تهیه و پیمانکار نیز 

انتخاب شده است.
گلپایگان  شهرستان  در  اینکه  بیان  با  دهقادانی 
می کند:  تاکید  دارد،  وجود  انشعاب  فقره  هزار   ۳۷

از  کلرسنجی  مورد   ۱۹۲۲ جاری  سال  شهریورماه 
سوی شرکت آبفا و ۱۲۶۰ مورد کلرسنجی توسط 
آب  روی  درمان  و  بهداشت  شبکه  در  آبفا  ناظر 

آشامیدنی شهرستان انجام شده است.
• مسئوالن راهکاری مؤثر برای رفع طعم و 

مزه بد آب ارائه دهند
در همین پیوند جهانگیر عابدی کوهپایه، استاد تمام 
و رئیس پژوهشکده آب دانشگاه صنعتی اصفهان به 
خبرنگار ایمنا می گوید: با توجه به اینکه آب پشت 
سد از حوزه آبخیز تأمین می شود، اگر پوشش گیاهی 
و  می کند  فرسایش  ایجاد  آب  نباشد،  مناسب  سد 
به  بستگی  آب  شدن  نشین  ته  می شود؛  گل آلود 
ذرات معلقی دارد که درون آب است؛ لذا اگر ذرات 
معلق دانه ریز باشد، ته نشین شدن آن در تصفیه خانه 

زمان بر است.
وی می افزاید: در مواقع سیالب که آب پشت سد 
سرریز و به تصفیه خانه برای تأمین آب شرب انتقال 
داده می شود نیز این مشکل ایجاد می شود، یعنی آب 

زالل و شفاف نیست و استانداردهای الزم را ندارد.
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  آب  پژوهشکده  رئیس 
هرچقدر  است،  طور  همین  نیز  چاه  آب  می گوید: 
پایین تر رود، آب شورتر  سطح آب های زیر زمینی 
و امالح آب بیشتر می شود و اگر آب چاه به شبکه 
شدت  به  آن  کیفیت  شود،  داده  انتقال  آبرسانی 

کاهش پیدا می کند.
متفاوت  استانداردها  می کند:  خاطرنشان  عابدی 
است؛  مهم  ما  برای  آب  بودن  مطلوب  اما  است، 
ممکن است آب دارای امالح سالم باشد؛، اما برای 
مصرف شهروندان مطلوب نباشد؛ این موضوع دائمی 
نیست و در برهه هایی از سال به دلیل کاهش حجم 
آب سد یا سرریز سیالب اتفاق می افتد؛ البته الزم 

نوسازی  تجهیزات  با مجهزترین  تصفیه خانه  است 
شود.

حل  ریشه ای  باید  مسئله  می کند:  تصریح  وی 
شود؛ الزم است طرح های آبخیزداری و مرتع داری 
نشود؛  آلود  گل  آب  تا  شود  اجرا  آبخیز  حوزه  در 
تصفیه خانه نیز باید به تجهیزات روز مجهز شود تا 

بتوان آب زالل تحویل مردم داد.
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  آب  پژوهشکده  رئیس 
تاکید می کند: کیفیت آب شرب از لحاظ میکروبی، 
شیمیایی و فیزیکی کنترل می شود، اما بین آب سالم 
و مطلوب فاصله است. جوشاندن آب تا حدی مؤثر 
است، اما نمی تواند چندان تأثیرگذار باشد و بعضی 
استفاده  خانگی  تصفیه  از  منازل  در  شهروندان 
می کنند، اما راهکار اساسی این است که مسئوالن 
مربوطه راهکاری مؤثر برای رفع طعم و مزه بد آب 

بیندیشند.
ته  در  گچ  شدن  نشین  ته  دلیل  می گوید:  عابدی 
کتری و سماور، امالح باالی آب و کاهش منابع آب 
زیرزمینی است که به دلیل کاهش بارندگی ها و گل 

آلود شدن آب ایجاد می شود.
• دعوت از رئیس حوضه مرکزی و شرق 
آب  بررسی مشکل  برای  ایران  آب  منابع 

گلپایگان
و  عمرانی  مسئول  کارشناس  عظیمی،  حسین 
روز  نیز می گوید:  گلپایگان  فرمانداری  برنامه ریزی 
فرماندار  حضور  با  جلسه ای  آذرماه  نهم  چهارشنبه 
گلپایگان و رئیس حوضه مرکزی و شرق منابع آب 
ایران تشکیل و بحث فرونشست زمین، حقابه و طعم 
و بوی بد آب شرب شهر گلپایگان مطرح و مقرر شد 
در آینده نزدیک با سفر به گلپایگان این مشکالت 

به صورت میدانی بررسی شود.

گزارش

کیفیت پایین آب شرب شهروندان گلپایگانی را کالفه کرده است؛

طعم بد آب شرب؛ دردی بی درمان

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از سه شنبه های نظارتی مجلس 
خبر داد و گفت: مجلس یازدهم به منظور توجه بیشتر بر رویکرد نظارتی 
خود ماده مغفول مانده ۱۰۷ آیین نامه مجلس را در روزهای سه شنبه هر 
هفته در دستور خود قرار داده است. حسینعلی حاجی دلیگانی با تبریک روز 
مجلس و گرامیداشت یاد شهید مدرس و با تاکید بر اینکه شهید مدرس باید 
یک الگو و اسوه و سرمشق برای همه ما به عنوان نماینده مجلس باشد 
و توجه داشته باشیم اظهار کرد: مجلس یازدهم نسبت به مجالس قبل، 
بیشتر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را مورد توجه قرار داده است 
به همین منظور روزهای سه شنبه هر هفته را به تناسب موضوع و نیاز در 

مقاطع زمانی مختلف به این موضوع اختصاص داده است؛ پیگیری اجرای 
قوانینی که تصویب شده اند، لذا به منظور نظارت بر اجرای قانون عالوه بر 
محورهایی از قبیل سؤال و استیضاح و غیره ماده مغفول مانده ۱۰۷ در آیین 
نامه مجلس نیز روزهای سه شنبه هر هفته در دستور کار مجلس یازدهم 
قرار گرفته است. عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم شورای اسالمی افزود: 
پیگیری کمبود دارو، امنیت غذایی، فضای کسب و کار، مجوزهای کسب و 
کار، مشکالتی که در این زمینه برای برخی افراد ایجاد می کنند یا تسهیالت 
بانکی و امثالهم از جمله مواردی است که در سه شنبه های نظارت با تهیه 
گزارش و دعوت از وزرای مربوطه به آنها رسیدگی شده است. وی با اشاره 

به وجه دیگر مجلس یازدهم در موضوع قانون گذاری خاطرنشان کرد: در 
مجلس یازدهم تالش می کنیم ضمن رعایت آیین نامه، با بررسی قوانینی 
که بیشتر اولویت مردم است در دستور مجلس قرار گرفته و مصوب شود 
که خوشبختانه قوانینی از جمله اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها که بسیار 
مؤثر بود و موجب دشمن عقب نشینی شد، قانون رفع انحصار از وکالت، 
قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قانون جهش تولید دانش بنیان، 
قانون تولید مسکن، قانون اصالح ساختار بانک مرکزی، قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، قانون مالکیت صنعتی و ده ها قانون دیگر از جمله 

قوانینی است که به تصویب رسیده اند.

سه شنبه های نظارتی در مجلس یازدهم

آلمان و همه 
کشورهایی که در 
قضایای اخیر کشور 
ما دست داشتند باید 
بازخواست شوند

روز جهانی معلوالن فرصتی مغتنم برای ظهور و بروز 
شایستگی های افرادی است که هم در عمل و هم در 
اندیشه ثابت کردند معلولیت محدودیت نیست و با وجود 
اراده راسخ و  از  با برخورداری  اما  برخی نقص عضوها، 

پوالدین می توان به قله های افتخار و امید رسید.
این روز متعلق به انسانهایی با باور قوی و امیدوار که با 
عزمی مثال زدنی و وصف ناپذیر دوشادوش همه آحاد 
جامعه در جهت توسعه و آبادانی کشور گام بر می دارند و 
از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و مسئوالن و متولیان این 
جامعه شایسته موظفند با جدیت مطالبات و نیازمندیهای 
آنان را دنبال کنند تا با همت همگانی بستری مطمئن و 

آینده ای روشن برای این عزیزان فراهم نمایند.
اینجانب ضمن بزرگداشت این روز و تبریک آن به تمامی 
افراد دارای معلولیت و خانواده های محترم و صبورشان و 
قدردانی از زحمات خادمین این عرصه، حضور پر برکت 
این عزیزان را در عرصه های مهم اجتماعی ارج نهاده و 
از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون و سربلندی آنان را 
خواستارم. امیدوارم در سایه تحقق خرد جمعی و همکاری 
بین بخشی، زمینه های الزم برای تحقق هر چه بیشتر 
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و استفاده بهینه از 
خدمات و امکانات عمومی برای جامعه معلولین فراهم 

گردد.

بـه گـزارش روابط عمومی فرمانـداری فریدن، فرماندار در نشسـت 
بـا رضـوان اصغـری مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امام 
)ره( اسـتان اصفهـان ضمـن خیر مقـدم، فعالیت های سـتاد فرمان 
اجرایـی حضـرت امـام )ره( و بنیادبرکـت در راسـتای رفـع موانـع 
تولیـد و اشـتغال در شهرسـتان را قابـل تقدیر دانسـت و بیان کرد: 
ظرفیت هـای شهرسـتان در زمینـه کشـاورزی و دامـداری قابـل 
توجـه اسـت و حمایت سـتاد فرمـان اجرایـی امام و تهیـه طرح در 
ایـن حوزه هـا می تواند زمینه سـاز توسـعه و برون رفت شهرسـتان 

از محرومیت شـود.
عزیزالـه عباسـی ادامـه داد: توانمند سـازی جامعه محلی، اشـتغال 
کـه  اسـت  موضوعاتـی  دیگـر  از  خانگـی  مشـاغل  و  روسـتایی 

می توانـد در راسـتای اشـتغال زایـی کارآیـی داشـته باشـد.

وی بـا بیـان اینکه در تبصره ۱۶ ابتدا فقط سـه رسـته شـغلی برای 
ایـن منطقـه در نظـر گرفته شـده بود، تاکیـد کرد: بـا پیگیری های 
که انجام شـد، اکنون ۱۶ رسـته شـغلی برای شهرسـتان فریدن در 
نظـر گرفتنـد و امیدواریـم در آینـده محدودیت ها برای رسـته های 

شـغلی برداشته شود.
فرمانـدار بـا ایـن سـخن کـه نبایـد حـالوت و شـیرینی خدمـات 
جمهـوری اسـالمی را به کام مـردم تلخ کرد، تصریح کـرد: باید به 
تمـام روسـتاها بدون هیـچ قضاوتی خدمـت کرد و هـر کارآفرینی 

کـه دارای طـرح اشـتغال زایـی اسـت باید حمایت شـود.
عباسـی ادامـه داد: برخـی طرح هـای اقتصادی به ماننـد طرح های 
نصـب پنـل های خورشـیدی در تبصـره ۱۶ حمایت نمی شـوند در 
صورتـی کـه صرفـه اقتصـادی دارد و شـرایط محیطـی نیـز برای 

آن مهیا اسـت.
نماینـده دولـت در شهرسـتان با اشـاره بـه اینکه دولت شـعارش از 
همـان ابتدا شـفاف سـازی در همه زمینه هـا بوده، تاکید کـرد: آمار 
و سـیکل پرداختی تسـهیالت به افراد باید شـفاف و روشـن باشـد 

تا هیچ شـائبه ایجاد نشـود.
عباسـی با تاکید براینکه افزایش اشـتغال روسـتایی عالوه بر ثبات 
در توسـعه اقتصـادی روسـتاها، یکـی از عوامـل مهـم در مهاجرت 
معکـوس از شـهرها بـه روسـتاها می باشـد، افـزود: بـا توجـه بـه 
دسـتی،  صنایـع  کشـاورزی،  زمینه هـای  در  کـه  ظرفیت هایـی 
گردشـگری، تولیدات دامی، در روسـتاهای شهرسـتان وجـود دارد، 
پرداخـت تسـهیالت عـالوه بر توسـعه زیر سـاخت ها، سـبب رونق 

اقتصـادی و کاهـش آمـار بیـکاری نیز می شـود.

وی در پایـان این دیدار تاکید: مسـئوالن اجرایـی از تمام طرح های 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( حمایـت خواهنـد کـرد تـا بتوانیم 
قدم هـای مثبتـی در راه رفـع موانع اشـتغال شهرسـتان را برداریم.

مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امـام )ره( در این نشسـت 
ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در فریـدن بـا بیان اینکـه قانون 
منـدی باید سـرلوحه مسـئوالن باشـد، گفت: چارچـوب و قانون در 
هـر زمینه باید وجود داشـته باشـد تـا کام مردم از خدمات شـیرین 

شـود و ایـن امر سـرلوحه کار ما نیز هسـت.
اصغـری ادامـه داد: این سـتاد در پرداخت تسـهیالت بـه دنبال این 
اسـت کـه اعتبـارات به دسـت افـرادی برسـد کـه بتوانند بـاری از 
دوش اقتصـاد کشـور بردارنـد و کارآفرینی و ایجاد اشـتغال دغدغه 

آنها باشـد. اصلی 

پیام فرماندار بویین میاندشت به مناسبت فرارسیدن روز جهانی معلوالن:

معلولیت محدودیت نیست

فرماندار فریدن عنوان کرد:

حالوت خدمات را نباید به کام مردم تلخ کرد

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور گفت: توسعه 
ورزش در پایگاه های بسیج از اهداف ما است 
و بالطبع وقتی حدود ۵۰ هزار پایگاه بسیج در 
ورزشی  مختلف  حوزه های  در  کشور  سراسر 
دست به کار شوند، شاهد ایجاد تحول در حوزه 

ورزش کشور خواهیم بود.
سیدفخرالدین میرافضل رئیس سازمان ورزش 
از  تجلیل  همایش  حاشیه  در  کشور  بسیج 
در  برخوار  شهرستان  ورزشی  برترین های 
گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: یکی از 
موضوعاتی که ما به عنوان متولیان ورزش بسیج 
دنبال می کنیم، افزایش فرهنگ ورزش و تحرک 

در میان جامعه است.
بخش  ما  ورزشکار  جامعه  قطعاً  افزود:  وی 

تاثیرگذاری در فرهنگ سازی این موضوع را بر 
عهده دارد و تجلیل از این عزیزان باعث می شود 

که دیگران نیز به ورزش سوق داده شوند.
ورزشکاران  از  تجلیل  اینکه  بیان  با  میرافضل 
باعث ثابت قدم شدن در حوزه ورزشی خود و 
کمک به ارتقای ورزش در جامعه می شود، عنوان 
کرد: برای من تعجب آور بود این همه ورزشکار 
در سطح ملی و استانی در یک شهرستان حضور 
دارند و باید دست مریزاد گفت به دوستان بسیج 
ورزشکاران که باعث شدند این ورزشکاران دور 
هم جمع شوند و این همدلی و اتفاق نظر در 
سطح شهرستان باحضور مسؤوالن شهرستانی 

و نهادهای متفاوت ایجاد شود.
رئیس سازمان ورزش بسیج کشور با بیان اینکه 

برنامه های مختلفی را در سازمان ورزش بسیج 
دنبال می کنیم، اظهار کرد: از جمله این برنامه ها 

مرتبط با ورزش همگانی است.
وی تاکید کرد: هدف ما این است که ورزش در 
پایگاه های بسیج توسعه پیدا کند و بالطبع وقتی 
حدود ۵۰ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور در 
حوزه های مختلف ورزشی دست به کار شوند، 
شاهد ایجاد تحول در حوزه ورزش کشور خواهیم 

بود.
بازی، های  از  کرد: حمایت  تصریح  میرافضل 
هر  ما  و  ماست  کار  دستور  در  محلی  بومی 
ساله جشنواره بازی های بومی محلی را برگزار 
می کنیم و تاکنون در استان ها برگزار شده و در 

سطح کشوری هم در آینده برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور:

توسعه ورزش پایگاه های بسیج در اولویت قرار دارد

از کشف ۱۰۰  استان اصفهان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
ریال در  میلیارد  ارزش ۶۰  به  احتکار شده  ُتن کود شیمیایی 

فالورجان خبر داد.
سرهنگ کامران ریاحی اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید 
مبارزه با احتکار و برخورد با محتکران کاالهای اساسی و مورد 
نیاز مردم مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان از 
احتکار محموله ای سنگین کود شیمیایی در یکی از انبارهای 
حاشیه شهر قهدریجان از توابع شهرستان فالورجان مطلع و 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از دریافت اطالعات الزم طی هماهنگی 
با مرجع قضائی به همراه بازرسان اداره جهاد و کشاورزی و اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان در حضور مالک انبار از محل 
بازدید کردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اظهار 
داشت: در بازرسی به عمل آمده تعداد ۱۰۰ ُتن کود شیمیایی 
احتکار شده کشف شد که ارزش این محموله مکشوفه توسط 

کارشناسان مربوطه ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان خبر داد:

توقیف محموله ۱۰۰ تنی کود شیمیایی
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In separate phone calls with 
European Union foreign policy 
chief Josep Borrell and UN Sec-
retary General Antonio Guterres 
on Friday, Iranian Foreign Min-
ister Hossein Amir Abdollahian 
exchanged views on various 
issues, including the latest is-
sues surrounding the 2015 Iran 
nuclear deal – JCPOA - as well 
as the newest developments in 
the Ukraine conflict.
The Islamic Republic’s coopera-
tion with the International Atom-
ic Energy Agency (IAEA) and the 
talks in Vienna intended to lift 
the anti-Iran sanctions and re-
turn to the JCPOA were subjects 
of conversation between Amir 

Abdollahian and Borrell.
The talks to revive the nuclear 
deal, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Action, 
started in April last year. How-
ever, after many rounds of talks 
mediated by the EU the talks 
have stalemated to the intransi-
gence by the U.S. which quit the 
agreement in 2018 under the 
leadership of Donald Trump.
Amir Abdollahian praised Bor-
rell’s contribution to laying the 
foundation for dialogue and 
negotiation but derided a few 
European ministers for acting in 
an undiplomatic manner, saying 
“radical” politicians today often 
use the EU as a cover to abuse 

the bloc’s good moniker.
As a result of such a conduct, 
the “strategic objectives” of the 
EU have been given an edge 
as violent offenders and even 
terrorist groups give these pol-
iticians false information, the 
Iranian foreign minister added. 
The top diplomat also empha-
sized how crucial it is for Borrell 
as the High Representative of 
the European Union for Foreign 
Affairs and Security Policy to 
play a role in steering clear of 
the bloc from engaging in such 
destructive sentiments.
For his turn, Borrell highlighted 
his efforts to exhort the parties 
to the Vienna talks to adhere 

to their JCPOA obligations, 
stressing that he will continue 
his contacts to set the stage for 
achieving an understanding in 
this regard.
“Claims of Iran’s arms deliv-
ery to Russia intended to arm 
Ukraine”
In his talks with the UN chief, 
Amir Abdollahian also reject-
ed charges that Iran had sent 
weapons to Russia for use in the 
Ukraine war. Amir Abdollahian 
maintained that such assertions 
were made to justify the West’s 
military support for Kiev.
Amir Abdollahian also said the 
continuous war between Russia 
and Ukraine is a result of NATO’s 
failed policies, including its east-
ward expansion. 
Russia which started a war on 
Ukraine on February 24 is still 
continuing.
The senior Iranian diplomat re-
affirmed Tehran’s opposition to 
arming the warring sides, saying 
that doing so would only result 
in greater casualties and ex-
penses for both sides.
He declared that Tehran will keep 
up its efforts to avert conflict 
and advance enduring peace in 
Europe.
Russia and Iran have both vehe-
mently refuted allegations that 
Tehran sent Moscow drones to 
use in the conflict in Ukraine.
In July, U.S. National Securi-
ty Advisor Jake Sullivan made 
the first anti-Iran allegations, 
claiming that Washington had 

“information” indicating that the 
Islamic Republic was getting 
ready to give Russia “up to sev-
eral hundred drones, including 
weapons-capable UAVs on an 
expedited timeline” for use in 
the conflict.
Last month, the Iranian foreign 
minister downplayed media 
speculation on Iran’s purport-
ed backing for Russia in the 
Ukraine war, saying Tehran had 
given Moscow a small number 
of drones months prior to the 
conflict in Ukraine.
In addition, he vowed that Iran 
would not stand by idly if it were 
established that Russia had 
utilized Iranian drones in the 
struggle.

“West exploiting protests in 
Iran”
Elsewhere in his remarks, Amir 
Abdollahian said it is for more 
than two months that the United 
States and several other West-
ern countries have exploited 
unrest in Iran through a disinfor-
mation campaign and manipula-
tion of international institutions 
to incite violence in Iran.
He suggested that diplomacy 
and dialogue are the best means 
to address issues, but the Is-
lamic Republic’s hands are not 
shackled in the face of alterna-
tive options, openly referring 
to the West’s sanctions against 
Tehran over the current upheav-
al under the pretext of human 
rights violations.

Iran FM discusses JCPOA with Borrell, Ukraine war with Guterres

American miscalcu-
lation and Iran’s up-
per hand
“The policy of escalating tension to 
reduce tension” is a wrong policy that 
United States usually adopts toward 
Iran.
Such a policy usually leads to the 
sacrifice of a third party, without a 
victory for America. This wrong poli-
cy is clearly visible in Syria, Afghani-
stan and Ukraine.

Transatlantic policies
Negotiations between Iran, the Euro-
pean trio (France, Britain, and Germa-
ny or E3) Russia and China to revive 
the 2015 nuclear deal were proceed-
ing. However, the talks stalemated as 
the U.S. was not showing serious will 
to put the deal, officially known as the 
JCPOA, on the right track. 
Amid the stalemate, the U.S. and the 
E3 triggered a resolution against Iran 
at the International Atomic Energy 
Agency Board of Governors. China 
and Russia opposed the resolution. 
The resolution, which won 26 votes 
in favor in the 35-member board, 
claimed that Iran was not cooperat-
ing with the IAEA on the sources of 
uranium particles found at what it 
called three undeclared sites.
Iran has been saying such claims of 
uranium traces are unsubstantiated 
that are being invented by Israel. Yet 
prior to the adoption of the resolu-
tion, Iran had announced that it was 
ready to hold talks with the IAEA on 
such claims to clear up misunder-
standings.
The U.S. and the E3 pushed for the 
approval of the resolution despite 
the fact that they were still eying on 
a resumption of talks to revive the 
tattered nuclear deal. 
The Western parties suffered from 
the illusion that Tehran will bow to 
pressure by the ratification of the 
resolution. However, Iran reacted 
strongly by increasing the level of 
uranium enrichment to a purity of 
60% in Fordow, a site that under the 
JCPOA was only for nuclear research 
studies.
Although the dominant view is that 
the E3 and the U.S. cooperatively 
drafted the resolution and pressed 
their allies on the IAEA board to vote 
for it, it was in fact the E3 and the 
larger European Union that were the 
main losers. 
 Washington deceived the E3, but 
American officials themselves were 
cheated by the anti-Islamic Repub-
lic groups that are mostly based in 
Europe and North America. These 
groups were telling the White House 
and its European allies that Iran was 
grappling with the unrest at home 
and now is the right time to put more 
pressure on Tehran.
However, the pressures backfired. If 
the United States had imagined that 
Iran would react so strongly, it might 
never have pushed for the resolution.

Iran now has the upper hand  
It can be deduced from the state-
ments of the architects of the reso-
lution that they did not expect such 
a strong countermeasure by Iran and 
are now worried about the possible 
death of diplomacy with Iran.
The U.S.-inspired resolution at the 
IAEA board can be compared to 
Donald Trump’s unilateral move in 
quitting the JCPOA, which in the end 
dealt a blow to Europeans whose 
companies were deprived of the 
85-million Iranian market and finally 
were forced to leave the scene in fa-
vor of competitors. The efforts of Eu-
ropean countries after the withdrawal 
of the United States from the JCPOA 
were a proof that they were not happy 
with Trump’s reckless abrogation of 
the hard-won nuclear deal. 
There are other examples that the 
Europeans have been deceived by 
the Americans. This can be noticed in 
the war between Russia and Ukraine. 
As the U.S. is fanning the flames of 
the war, the Europeans are paying 
more and more. The unprecedented 
inflation rate in the recent decades, 
sluggish economies and protest ral-
lies in European citizens have ensued 
the Ukraine war. 

TEDPIX gains 348 
points on Satur-
day

TEDPIX, the main index 
of Tehran Stock Exchange 
(TSE), gained 348 points to 
1.417 million on Saturday.
As reported, over 5.558 bil-
lion securities worth 34.857 
trillion rials (about $120 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
3,044 points, and the second 
market’s index gained 7,94 
points.
TEDPIX rose 7,000 points 
(0.5 percent) to 1.417 mil-
lion points in the past Irani-
an calendar week (ended on 
Friday).
The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 
1.414 million points in the 
Iranian calendar week ended 
on November 11.
As reported, it was the high-
est weekly rise during the 
current Iranian calendar year 
(began on March 21).
After a long period of decline, 
the stock market transac-
tions finally returned to the 
upward cycle from the last 
three weeks and under the 
influence of the decisions 
taken by the government and 
the Securities and Exchange 
Organization (SEO), and in-
creased the hope of share-
holders to invest again in this 
market and obtain a reasona-
ble return from it.
As reported, TEDPIX has ris-
en 99,638 points (7.61 per-
cent) in the previous Iranian 
calendar month Aban (ended 
on November 21).
The SEO head has said that 
the country’s stock market 
has been passing through a 
challenging time but consid-
ering the government’s sup-
port, the future of the market 
is going to be bright.
“The capital market has gone 
through a challenging peri-
od and in the past two and 
a half years, various issues 
occurred in the market that 
led to the creation of a heavy 
psychological atmosphere,” 
Majid Eshqi told the press on 
Tuesday (November 29).

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

Iran’s Bagheri 
Kani meets Rus-
sian deputy FM
Iranian Deputy Foreign Min-
istry Ali Bagheri Kani met in 
Moscow on Friday with his 
Russian counterpart Sergei 
Ryabkov. 
Mikhail Ulyanov, the Russian 
ambassador to international 
organizations in Vienna who 
broke the news on Twitter, said 
the two diplomats discussed 
the 2015 Iran nuclear deal, 
officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
“Deputy heads of Foreign Min-
istries of #Russia and #Iran Mr. 
S. Ryabkov and Dr. A. Bagheri 
Kani met today in Moscow to 
discuss the prospects of full-
scale implementation of the 
#JCPOA,” Ulyanov said. 
Earlier on Tuesday, Bagheri 
Kani had traveled to the Qa-
tari capital Doha, where he 
discussed the JCPOA with his 
Qatari counterpart Mohammad 
al-Khulaifi. 
Iranian media reported that 
Bagheri Kani, who has been 
Iran’s top nuclear negotiator in 
the Vienna talks over reviving 
the 2015 Iran nuclear deal, dis-
cussed bilateral, regional and 
international issues.

As announced by Iran Small 
Industries and Industrial 
Parks Organization (ISIPO), 
100 idle industrial units have 
been revived in Thran prov-
ince during the first seven 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Oc-
tober 22).
The mentioned units returning 
to the production cycle creat-
ed jobs for 1,583 persons.

According to the ISIPO, 766 
idle industrial units have been 
revived in the country in the 
seven-month period, creating 
jobs for 15,041 persons.
Tehran province accounted 
for the highest number of re-
vived idle units in the country 
in the said period of time.
As previously announced by 
ISIPO Head Ali Rasoulian, 
2,067 idle industrial units 

were revived in the country’s 
industrial parks and zones 
during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20).

According to the official, with 
the reviving of the mentioned 
units job opportunities were 
created for over 39,000 peo-
ple.
“ISIPO had put it on the agen-

da to revive 2,000 stagnant 
units inside and outside in-
dustrial parks and zones in the 
previous year and by the end 
of the year 2,067 idle units 
returned to the production cy-
cle, which provided employ-
ment for more than 39,000 
people,” Rasoulian said.
The official noted that 1,433 
small workshop units were 
also established in the men-
tioned year most of which 
were production and knowl-
edge-based units with high 
technology.
The necessary licenses were 
also obtained for establishing 
26 new industrial parks and 
zones across the country in 
the previous year, he added.
In late February, the official 
said that 900 consultants 
from the private sector and 
knowledge-based companies 
were selected in the form 
of industry clinics across 
the country to recognize the 
weaknesses of industrial 
units with the aim of reacti-

vating stagnant units or units 
that are operating below ca-
pacity.
He stressed that reviving idle 
production units is the main 
approach that the govern-
ment is currently following in 
the industry sector.
The government is serious-
ly pursuing its programs to 
resolve production units’ 
problems in collaboration 
with the private sector; Very 
good planning has been done 
in this regard, Rasoulian said.
He mentioned providing in-
frastructure and supporting 
small businesses and enter-
prises as two major programs 
of the Ministry of Industry, 
Mining and Trade in relation 
to industrial parks and said 
that 2,023 projects related 
to providing infrastructure 
for industrial parks, includ-
ing water, electricity, and gas 
supply, with 60 trillion rials 
(about $207 million) of credit 
is underway in different parts 
of the country.

100 idle industrial units revived in Tehran province in 7 months

The value of export from Khuzestan province in the 
southwest of Iran rose 12 percent in the first eight 
months of the current Iranian calendar year (March 
21-November 21), as compared to the same period 
of time in the past year, an official with the prov-
ince’s customs department announced.
Behrouz Qareh-Beygi said that 11.382 million tons 
of commodities worth $4.708 billion were exported 
from the province in the eight-month period, indi-
cating eight percent growth in terms of weight year 
on year.
He named polyethylene, parazilin, steel ingot, am-

monia, methanol, fruit, summer clothes, construc-
tion materials, plastic products, petrochemicals, 
clinker, factory service goods, sulfur and urea as 
the main exported items and China, United Arab 
Emirates, Iraq, Turkey and India as the major export 
destinations.
The official also announced that 11.722 million tons 
of products worth $6.92 billion have been imported 
to the province in the first eight months of the pres-
ent year, showing one percent growth in terms of 
value year on year.
As announced by the spokesman of the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration (IRICA), 
the value of Iran’s non-oil export rose 4.44 percent 
during the first eight months of the current Iranian 
calendar year, as compared to the same period of 
time in the past year.
According to Morteza Emadi, Iran exported 70.402 
million tons of goods valued at $32.368 billion in 
the said eight months, registering a 16-percent de-
cline in weight.
Liquefied propane, methanol, liquefied butane, pol-
yethylene, bitumen, urea, liquefied natural gas, iron 

and steel ingots, and light oils were the main ex-
ported products in the said time span.
Major export destinations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, the United Arab Emirates 
(UAE), Turkey, and India, according to the official.
The Islamic Republic has also imported 23.405 
million tons of non-oil commodities worth $37.116 
billion in the first eight months of the present 
year, with a 15.25-percent growth in value and a 
12.44-percent decrease in weight, year on year.
The first five items of goods imported into the 
country in the said period include corn, rice, wheat, 
soybeans, sunflower seed oil, cell phones, flour and 
unrefined sugar, according to Emadi.
The United Arab Emirates was the top exporter to 
Iran in the mentioned eight months, followed by 
China, Turkey, India, and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s non-oil trade rose 10 
percent during the mentioned period, as compared 
to the same eight months in the past year.
Iran traded 93.807 million tons of non-oil products 
worth $69.484 billion with other countries in the 
mentioned period.

Export from Khuzestan province rises 12% in 8 months on year
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Managing Director of Iranian Oil Terminals 
Company (IOTC) Abbas Asadruz has said 
the company is taking all the necessary 
measures to keep the country’s oil termi-
nal infrastructure maintained and up to 
date, Shana reported.
Speaking on the sidelines of a visit to 
Kharg Island Oil Terminal, Asadruz em-
phasized the necessity and significance of 

maintaining and modernizing the country’s 
oil infrastructure, including storage tanks, 
pipelines and export docks. “Iranian Oil 
Terminals Company as a technical, oper-
ational and specialized company in charge 
of crude oil and gas condensate export 
operations must have the necessary capa-
bilities to carry out the assigned missions 
in the best possible way,” he said.

Iranian oil 
terminal infra-
structure kept 
up-to-date: 
IOTC head

Terrorists fatal-
ly shot people to 
mudsling Iran, MP 
says
The head of the Iranian Parlia-
ment’s foreign relations subcom-
mittee has said that terrorists 
“supported” by the West used 
weapons to shoot at security per-
sonnel and civilians in an effort to 
link the Iranian government to the 
deaths, IRNA reported on Friday.
To protect civilians, Golroo said, 
the unarmed security forces 
made sacrifices by being en-
gaged in battle with thugs and 
terrorists who “opened fire on 
citizens and military and police 
personnel to incriminate the gov-
ernment in people’s deaths.”
Abbas Golroo also reacted angri-
ly to a resolution adopted the UN 
Human Rights Council (UNHRC) 
on November 24 to launch 
an independent, international 
fact-finding mission to thorough-
ly and independently investigate 
alleged human rights violations 
in Iran related to the protests that 
began on September 16.
On November 18, the Internation-
al Atomic Energy Agency’s Board 
of Governors also voted in favor 
of resolution against Iran. 
“However,” he added, “the reso-
lutions which were recently dis-
cussed in the UN Human Rights 
Council and the IAEA Board of 
Governors were totally political 
and were ratified against the Is-
lamic Republic of Iran according 
to plans devised by the U.S. and 
the West and supported by their 
allies,” he noted, adding, “Inter-
national institutions are set up to 
address issues facing countries 
in accordance with internation-
al law and without any political 
bias.”
Golroo pointed out that the “an-
tagonistic” views of those na-
tions at the UNHRC that voted 
in support of the resolution are 
apparent.
The lawmaker added, “We believe 
this to be a hostile approach far 
from reality, and we will have no 
collaboration with such a com-
mittee.”
He said that the U.S., the Zion-
ist regime, and Western powers 
“hatched all such ploys.”
In spite of the fact that such “false 
flag” killings have been carried 
out by terrorist organizations, the 
resolution made reference to pur-
ported violence against civilians, 
particularly children and women, 
the MP remarked.
Alluding to terrorist incidents in 
Fars and Khuzestan provinces, 
he said, “If the fact-finding com-
mittee is genuinely impartial and 
wants the truth, it should look 
into the terrorist strikes in Shah 
Cheragh and Izeh.”
Before the evening prayers on 
October 26, a terrorist with links 
to Daesh assaulted the Shah 
Cheragh shrine in the south-
ern province of Fars, killing at 
least 15 pilgrims, among them 
a woman and two children, and 
wounded another 40.
Also, around dusk on November 
17, terrorists opened fire at cit-
izens and security personnel at 
a packed market in Izeh, Khuz-
estan province. At least seven 
individuals were murdered.
Golroo highlighted that wom-
en and children account for the 
majority of the victims of these 
assaults, and “all clues of these 
terrorist actions can be linked 
back to states that pushed for 
the creation of a fact-finding mis-
sion.”
In other parts of his remarks, 
Golroo said that the nations who 
pushed for the fact-finding mis-
sion are also the ones who per-
petrate such crimes.

Qatar gears up for FIFA World Cup 
equity market boom

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.aljazeera.com/economy/2022/11/20/qatar-gearing-up-for-fifa-world-cup-equity-market-boom

The managing director of Iran’s Nation-
al Petrochemical Company (NPC) said 
on Saturday that several petrochemical 
projects with a total investment of $3 
billion are currently underway in Ilam 
Province in western Iran, Shana re-
ported.
“Knowledge-based companies, manu-
facturers of equipment and goods, and 
other capable domestic companies 
have an active presence in these pro-
jects,” Morteza Shahmirzaei said on 
the sidelines of a visit to some petro-
chemical development projects in Ilam 
province.
In late August, the official had an-
nounced that Iran’s annual export of 
petrochemicals is expected to reach 
$18 billion in the current Iranian cal-
endar year (ends on March 20, 2023).
Shahmirzaei said that currently, the 
petrochemical sector has the highest 
added value in the oil industry chain.
The official further put the country’s 
annual petrochemical production ca-
pacity at 90 million tons.
“Some products were not considered 
in the previous periods and we were 
faced with their import at the cost of 
five billion dollars”, he said, adding, 
“The products of the propylene chain 

are of special importance and include 
70 percent of the total petrochemical 
imports. To reduce the dependency, 
the petrochemical company has fo-
cused on the development of value 
chain projects.”He went on to say that 
supply of propylene is important for 
the supply of feed for this chain, and 
currently, the production capacity of 
propylene is one million tons per year, 
and the country’s need is more than 
this amount.
The official explained that 95 percent 
of propylene produced in the country 
is used for the production of polypro-
pylene and five percent is used in other 
sectors. On a global scale last year, 68 
percent was in polypropylene and 32 
percent in other sectors, so Iran’s con-
sumption pattern is different from the 
world’s pattern.
In the petrochemical industry’s 10-year 
strategic outlook plan, 35 projects with 
a nominal capacity of 13 million tons 
per year for the production of propyl-
ene are predicted, which will increase 
the production capacity of propylene 
to 14 million tons, of which 11 million 
tons will be consumed in polypropyl-
ene and three million tons in other sec-
tors, Shahmirzaei announced.

Petchem projects worth $3b underway in western Iran

Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) announced on Saturday that the 
imports of all commodities listed under 
an Iran-Pakistan preferential trade agree-
ment have been allowed by the govern-
ment.
In late November, the Iranian Industry, 
Mining and Trade Ministry had got the 
government’s approval for allowing the 
import of some products exclusively 
shipped from Pakistan under the frame-
work of the preferential trade agreement 
between the two countries.
Now, Iranian importers have been al-
lowed to register import application 
forms for all products that were previ-
ously on the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration’s (IRICA) im-
port ban list, provided that the source of 
the commodities is Pakistan.
Tehran and Islamabad have been taking 
new measures for broadening economic 
ties as the Iranian government is promot-
ing economic diplomacy in the region.
Back in October, Iran Chamber of Com-

merce, Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) and the Federation of Pakistan 
Chambers of Commerce and Industries 
(FPCCI) signed three memorandums of 
understanding (MOU) with the aim of 
expanding trade between the private sec-
tors of the two countries.
The MOUs were signed during a visit 
of an Iranian private sector delegation 
headed by ICCIMA Head Gholam-Hos-
sein Shafeie to the Pakistani cities of Ka-
rachi and Lahore.
Based on the signed memorandums, the 
two sides agreed to strengthen compre-
hensive cooperation between the private 
sectors of the two countries, to establish 
a joint trade council of Iran and Pakistan, 
and to determine a mechanism to resolve 
trade disputes.
During their visit to Pakistan, the Iranian 
delegates also attended a meeting with 
officials from the State Bank of Pakistan 
(the country’s central bank) in which the 
two sides discussed details of a barter 
trade mechanism between the two coun-

tries.
After the trip of the Iranian trade dele-
gation to Pakistan, TPO and the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA) also 
signed an MOU to pursue and develop 
free trade with Pakistan.
Speaking at the signing ceremony, TPO 
Head Alireza Peyman-Pak mentioned Pa-
kistan as one of TPO’s priority markets 
for enhancing the country’s business 
plans and emphasized that establishing 
direct transit as well as creating a finan-
cial and banking mechanism between 
Karachi and Tehran are two key axes in 
the development of business relations 
with this country.
Also, TCCIMA Head Masoud Khansari, in 
his speech, underlined the TCCIMA plans 
and actions in recent years to develop 
the economic relations of Iranian compa-
nies with neighboring countries and ex-
pressed the chamber’s full readiness to 
cooperate with TPO in order to develop 
exports to Pakistan.

The Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (TCCI-
MA)’s Agriculture and Process Industries Committee held its 21st meeting on 
Saturday during which constructive interaction between the private sector and 
Agriculture Ministry was emphasized.
The meeting was attended by Head of TCCIMA Agriculture Committee Kaveh 
Zargaran, other members of the committee, and Deputy Agriculture Minister for 
Trade Development Mohsen Shiravand, as well as the representatives of some 
private companies active in the agriculture sector, the TCCIMA portal reported.
In this meeting, the private sector representatives raised some issues and prob-
lems that the businesses active in the agricultural sector are currently facing, 

and then Shiravand answered some questions.
Attendees of the meeting stressed the positive impacts of having a single-rate 
foreign currency in the country’s economic system and considered some of 
the government’s interventions in the business and trade sector harmful to the 
production sector as well as the consumers.
Ahmadreza Farshchian, a member of the TCCIMA Agriculture Committee, also 
said that the export of agricultural products and Iran’s share in the global mar-
ket is decreasing and emphasized that the downward trend of the export of 
agricultural products in Iran is due to the implementation of some forex policies 
and the lack of reform.

TCCIMA stresses coordination between agriculture ministry, private sector

ر

Iran lifts import ban on all goods listed under preferential 
trade agreement with Pakistan

Historically, equity markets of 
FIFA World Cup hosts have outper-
formed peers. Qatar is set to do the 
same.

With more than $4bn of foreign in-
flows in the first 10 months of this 
year, Qatar’s stock market, like most 
previous World Cup host markets, 
has outperformed peers in the run-
up to the mega contest.
Doha, Qatar – Qatar is gearing up 
for a FIFA World Cup equity market 
boom as the country’s stock ex-
change is all set to benefit from the 
upcoming colossal event.
Since 2010, when Qatar won the 
rights to host the World Cup, the 
state has spent more than $300bn to 
upgrade its infrastructure, including 
the Doha Metro, thousands of kilo-
metres of local roads and highways, 
a new port, a new airport, and even 

a new city, as well as boosting its oil 
and gas facilities.
“This is really pulling forward a lot of 
medium-term development projects 
the state had and in many cases, a 
lot of projects that would have been 
completed over a decade are already 
finished to show off a developed 
Qatar during the World Cup,” Khan 
added.
The World Cup gains on the QSE are 
expected to carry into the next year 
as well, primarily from construc-
tion, real estate, tourism and retail 
spending that trickles down to the 
exchange-listed companies and the 
broader economy as a whole.
“Specifically, Qatar’s objective is to 
use the event as a springboard to 
showcase its offerings, and hopeful-
ly boost international tourist arrivals 
from 2.1 million in 2019 to 6 million 
per year by 2030,” said Saugata 

Sarkar, head of research at QNB Fi-
nancial Services.
 “While we cannot rule out near-
term volatility in the market, we 
continue to remain bullish longer-
term on Qatari stocks given their 
defensive characteristics backed by 
their strong fundamentals. Net-net, 
we expect strong results from Qatari 
companies in 2022 largely driven by 
the FIFA World Cup,” he added.
Long-term effect
According to regional equity ex-
perts, the projects initiated by the 
government of Qatar to host FIFA 
2022 will have a long-term effect 
on listed companies across various 
sectors.
BDSwiss MENA CEO Daniel Takied-
dine said in an email that, while the 
hundreds of thousands of visitors 
coming for the month-long football 
tournament will have an immediate 

effect, “more lasting consequences 
on the economy and financial mar-
kets in the country could be record-
ed. The widely followed event could 
draw attention from individuals and 
companies alike to Qatar as a tour-
ism spot and as an investment des-
tination boosting inflows of capital.”
Oliver Kent, managing director at 
Dubai-based ZK Sports & Entertain-
ment, said he looks at the World Cup 
as “just the start of a series of large-
scale events that will draw visitors in 
large numbers, boosting the tourism 
sector over the longer term”, citing 
a Formula 1 race and the 2023 Asia 
Cup that the country will host next 
year.
Qatar 2022 CEO Nasser al-Khater 
expects that the FIFA World Cup will 
contribute $17bn to Qatar’s econo-
my during the event, down from an 
initial estimate of $20bn.
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محمـد یاسـر طیب نیـا مدیـر عامل 
فـوالد مبارکـه ضمـن بازدیـد از 
غرفه هـای ایـن نمایشـگاه در جمع 
خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه بـا 
تاکیـد بـر لـزوم حمایـت حداکثری 
صنایـع و سـازمان های بـزرگ از 
شـرکت های دانش بنیـان تصریـح 
کـرد: بومـی سـازی ۹۰ درصـد 
تجهیـزات فـوالد مبارکـه حاصـل 
اعتمـاد و سـرمایه گذاری در حـوزه 

دانـش بنیـان اسـت.
محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل 
فـوالد مبارکـه ضمـن بازدیـد از 
غرفه هـای ایـن نمایشـگاه در جمع 
خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه بـا 
تاکیـد بـر لـزوم حمایـت حداکثری 
صنایـع و سـازمان های بـزرگ از 
شـرکت های دانش بنیـان تصریـح 
کـرد: بومـی سـازی ۹۰ درصـد 
تجهیـزات فـوالد مبارکـه حاصـل 
اعتمـاد و سـرمایه گذاری در حـوزه 

دانـش بنیـان اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
فعالیت هـای شـرکت فوالدمبارکـه 
در حـوزه دانش بنیـان و صنـدوق 
سـرمایه گذاری خطرپذیـر بـه چـه 
صورت بوده اسـت، گفت: همان طور 
که صنعت فـوالد را پیشـران و موتور 
محرکـه اقتصـاد می داننـد و در همه 
اقتصادهای بزرگ دنیا و کشـورهای 
توسـعه یافته ایـن صنعـت بـه خوبی 
ایـن نقـش را ایفـا می کنـد، در 
حوزه هـای دانش بنیـان هـم ایـن 
شـرکت های بـزرگ هسـتند کـه 

می تواننـد نقـش محـوری داشـته 
باشـند. هر شـرکت بـزرگ می تواند 
موجب شـکل گیری و تقویـت ده ها 
و صدها شـرکت دانش بنیان باشـد و 
بخش مهـم ایـن روند این اسـت که 
این رویکـرد و تفّکـر در جهت گیری 
شـرکت های بـزرگ دیـده و لحـاظ 

شـود.
وی در تشریح اقدامات و دستاورهای 
فـوالد مبارکـه در ایـن زمینـه اظهار 
داشـت: در ایـن راسـتا شـرکت 
فوالدمبارکـه بـه عنـوان بزرگتریـن 
فوالدسـاز کشـور و خاورمیانـه و بـه 
عنـوان شـرکتی کـه در بسـیاری از 
زمینه ها پیشـرو بوده اسـت، حمایت 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  از 
صنـدوق سـرمایه گذاری خطرپذیـر 
را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت 
و از سـال ها قبل و به طور مشـخص 
در فراینـد بومی سـازی قطعـات و 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت، این 
حمایت هـا را آغـاز و همـواره تقویت 
کـرده اسـت و بـه توفیقـات بسـیار 
ارزشـمند و تأثیرگذاری دسـت یافته 
اسـت. بـه نحـوی کـه بـه صراحت 
هرچـه تمام تـر می تـوان اعـام 
کـرد کـه بومی سـازی و تأمیـن بالغ 
بـر ۹۰ درصـد قطعـات، تجهیـزات 
و مـواد مـورد نیـاز شـرکت و سـایر 
فوالدسـازان مشـابه کـه عمدتـًا از 
محـل واردات و بـا مشـّقت بسـیار 
زیـادی تأمیـن می شـده اند، حاصـل 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیان 
و سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه بوده 

اسـت.
مدیرعامـل فوالدمبارکـه دربـاره 
رویکـرد فوالدمبارکـه در ادامـة این 
مسـیر خاطر نشـان کـرد: دسـتیابی 
به این میـزان موفّقیت پایان رسـالت 
و رویکـرد فـوالد مبارکـه نیسـت و 
بـر ایـن باوریـم کـه بایـد در ایـن 
راسـتا همچنـان حمایـت و توسـعه 

فزاینـده ای داشـته باشـیم.
رونـق  و  امیـد  ایجـاد   •
اقتصـادی بـرای جامعـه، بـا 
اتّکا بـه ظرفیت هـای داخلی

وی با اشـاره بـه تأثیـر ایـن اقدامات 
ادامـه داد: در حـال حاضـر شـاهد 
ایـن هسـتیم کـه علـی رغـم همـه 
تحریم ها با هّمـت کارکنـان صنایع 
فوالدسـازی کشـور و همیـاری 

همیـن شـرکت های دانش بنیـان 
و دانشـگاه ها، کشـور عزیزمـان در 
جایـگاه دهمیـن تولید کننـده فوالد 
دنیـا قـرار دارد و ایـن نشـان می دهد 
کـه درهمیـن شـرایط سـخت هـم 
می تـوان بـه تحریم هـا غلبه کـرد و 
برای کشـور امیـد و رونـق اقتصادی 
ایجاد کـرد. به همیـن منظـور باید با 
حمایت هرچه بیشـتر از شرکت های 
دانش بنیـان و اتّـکا بـه ظرفیت های 
داخلـی کـه اتّفاقـًا بسـیار توانمنـد 
هـم هسـتند، در جهـت کاهـش 
وابسـتگی ها، توسـعه های در دستور 
کار را بـا قـدرت و سـرعت بیشـتری 

پیـش ببریـم.
• تکمیـل زنجیـره فـوالد بـا 
شـرکت های  از  حمایـت 

دانـش بنیـان
وی درهمیـن زمینـه ادامـه داد: 
شـرکت هایی کـه در زمینـه فـوالد 
فعـال هسـتند، غالبـاً شـرکت هایی 
هسـتند که هریک به سـهم خود در 
شـکل گیری و تکمیل ایـن زنجیره 
نقـش داشـته اند کـه باید بـا حمایت 
هرچه بیشـتر ایـن زنجیـره را کامل 
و مسـتحکم تر نماینـد. ایـن رویکرد 
و بـه عبـارت بهتـر ایـن نهضـت 
دقیقـاً در فـوالد مبارکه بـا حمایت از 
شـرکت های دانش بنیان و همکاری 
گسـترده تر بـا شـهرک های علمـی 
و تحقیقاتی بـا قـّوت آغاز شـده و در 
قالـب طرح هـای پژوهشـی و پایان 
نامـه ای بـا نـگاه تجـاری سـازی به 
دسـتاوردهای خوبی رسـیده اسـت.
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استاندار اصفهان با اشاره به دستاوردهای سفر هیات تجاری از اصفهان به 
روسیه، گفت: روس ها آماده سرمایه گذاری در زمینه صنایع با فناوری های 

برتر )هایتک( در اصفهان هستند.
سیدرضا مرتضوی در جمع خبرنگاران در استانداری اصفهان افزود: در این 
سفر در زمینه های مختلف پیشنهاد سرمایه گذاری از طرف اصفهان مطرح 
شد که با استقبال آنها بویژه در زمینه صنایع با فناوری های برتر مواجه شد 

و آنها در اینباره متقاضی بودند.
وی با بیان اینکه سفر هیات تجاری و جمعی از مسووالن دستگاه های 
اجرایی استان به شهرهای مسکو و سن پترزبورگ در هفته گذشته انجام 
شد، اظهار داشت: این سفر با هدف توسعه روابط ۲ کشور ایران و روسیه و 

ارتقای سطح روابط انجام شد.
مرتضوی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های کشورمان، حضور گسترده 
و با دوام در بازارهای کشورهای همسایه و عضو پیمان شانگهای است، 
اضافه کرد: اصفهان بعنوان استانی با ظرفیت های فراوان می تواند در این 

زمینه به خوبی نقش آفرینی کند.
وی ادامه داد: هفته گذشته شهرهای مسکو و سن پترزبورگ میزبان 

هیات تجاری و تعدادی از مسووالن دستگاه های اجرایی استان اصفهان 
در زمینه های صنعت، میراثی فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، 

دانشگاه اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی بود.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ نفر از صنعتگران و فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان در این سفر حضور داشتند، گفت: دیدار با سفیر ایران در روسیه، 
بازدید از اماکن تجاری، دیدار و مذاکره با بازرگانان روسی و برخی از مقامات 

این کشور و عقد تفاهمنامه های همکاری از برنامه های این سفر بود.
استاندار اصفهان افزود: مذاکره ها و تبادل تجربه ها در این سفر حول چهار 
محور اصلی علم و فناوری، مدیریت شهری و زیرساخت ها، اقتصاد و 

تجارت و میراث و گردشگری بود.
مرتضوی به برگزاری جلسه های مختلف در مسکو با مقامات، تاجران و 
سرمایه گذاران روسی اشاره و خاطرنشان کرد: ایران بنا دارد که منطقه ای 
بعنوان نمایشگاه و محل عرضه کاال بصورت عمده در مسکو داشته باشد 

و مذاکره هایی در این زمینه صورت گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه ای با حضور ۸۰ نفر از بازرگانان و تاجران 
روسی و اعضای اتاق بازرگانی مسکو، توافق هایی درباره همکاری بین 

۲ کشور صورت گرفت.
استاندار اصفهان به جلسه ای که با حدود ۲۰۰ نفر از تاجران و سرمایه 
گذاران روسی در سن پترزبورگ برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این 
جلسه ها تفاهم نامه ای بین ایران و اتحادیه کارفرمایان و صنعتگران روسیه 

بمنظور افزایش سطح تبادالت به امضای طرفین رسید.
وی با بیان اینکه جلسه هایی نیز با اعضای اتاق بازرگانی و همچنین 
تورگردانان و بخش های فرهنگی و گردشگری سن پترزبورگ برگزار شد، 

افزود: این جلسه ها زمینه ساز توافقات و مبادالت بین ۲ کشور می شود.
وی به برگزاری جلسه ای با دانشگاه و شهرک فناوری سن پترزبورگ 
اشاره و اضافه کرد: در این جلسه درباره تبادل استاد و دانشجو و برگزاری 

رویدادهای علمی مشترک توافق شد.
استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه با استاندار سن پترزبورگ، 
خاطرنشان کرد: در این دیدار بر همکاری در زمینه هایی مانند حمل و نقل، 
شهرسازی، معماری، محیط زیست، انرژی، گردشگری، فرهنگی، ورزش 

و علم و فناوری مذاکره های مفصلی صورت گرفت.
وی با اشاره به دیدار با اعضای مجلس قانونگذاری روسیه، اظهار داشت: 

مقرر شد برای پیگیری تفاهم نامه های منعقد شده در این سفر، کارگروه 
مشترکی تشکیل شود و در آینده نیز اصفهان میزبان مقامات روسیه خواهد 
بود. استاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت حضور در بازارهای جدید، گفت: ما 
باید راه های ارتباطی با کشورهای همسایه را فراهم کنیم تا تولید و اشتغال 

رونق بیشتری بگیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی امروز و تحوالت روسیه، حجمی از 
تجارت با این کشور، منتظر ورود نقش آفرینان جدید است و ما می توانیم 

سهم خود را در این زمینه داشته باشیم و نباید از آن غفلت کنیم.
وی تصریح کرد: بازار روسیه با توجه به سیاست های ۲ کشور نگاه مثبتی به 

سمت ما دارد و پیشینه منفی از ما در بازار روسیه وجود ندارد.
مرتضوی افزود: ما باید محصوالت با کیفیت در بازار روسیه عرضه کنیم تا 
برند ما بعنوان نشان برتر در این کشور شناخته شود و الزمه این کار رعایت 

اصول حرفه ای با دوام در مبادالت است.
وی با تاکید بر اینکه پشتیبانی و حمایت دولت نیز در این زمینه بسیار مؤثر 
است، گفت: این سفر در واقع کاشتن نهالی بود که باید به آن فرصت داد تا 

تبادالت و روابط تجاری و فرهنگی توسعه یابد.

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران در استانداری خبر داد:

روس ها آماده سرمایه گذاری در زمینه فناوری های برتر در اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو:

بومی سازی حاصل اعتماد و سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان است

 محمد نورصالحی در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه حدود ۶۷ 
درصد آلودگی هوای این خطه به آالینده های ثابت یعنی همان کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی ارتباط دارد، تصریح کرد: منشاء ۳۳ درصد دیگر نیز آالینده های 

متحرک یعنی خودروهاست.
به گفته او فرهنگ سازی برای استفاده کمتر از خودروی شخصی همراه با توسعه 

حمل و نقل عمومی باید مد نظر متولیان امر باشد.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان همچنین به اهمیت ساماندهی واحدهای 
تولیدی آالینده مانند کوره های آجرپزی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مناطق و 
شهرک های صنعتی پیرامون شهر نیز باید سر و سامان یابد، برای مثال در صنعت 
طاسازی قطعه زمینی تخصیص یافته است و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان باید امور انتقال واحدهای تولیدی دئاخل شهر به این 

مجموعه را پیگیری کند.
نورصالحی درباره منطقه صنعتی محمودآباد واقع در شمال غربی اصفهان نیز 
گفت: توسعه این بخش از دولت نهم و دهم آغاز شد تا جایی که اکنون مشکات 
زیادی گریبانگیر شهر شده است و در همین پیوند متولیان قضایی نیز به این مساله 

ورود پیدا کرده اند.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به مشکات آب اصفهان و خشکی 
رودخانه زاینده رود گفت: بَرغم تاکیدات رهبر معظم انقاب، مسووالن به خصوص 
وزارت نیرو، برنامه ای در این ارتباط ندارند و اقدام برای کاهش مشکات دیده 

نمی شود.
نورصالحی گفت: اگرچه مسووالن استان اصفهان پیگیر این چالش هستند اما 
امیدواریم مسووالن ملی به خصوص وزارت نیرو در این زمینه بیشتر احساس 

مسئولیت کنند.
وی با اشاره به هفته معلوالن اظهارداشت: ارائه امکانات برابر با سایر شهروندان 
برای این قشر ضروریست، بویژه در مناسب سازی معابر و حمل و نقل عمومی باید 

اقدامات بیشتری انجام گیرد.
همچنین رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسامی شهر 
اصفهان در این جلسه گفت: بازگشایی گلوگاه های شهری در محات گوناگون 
باید بیش از گذشته جدی گرفته شود و در این پیوند شهرداری های مناطق باید 

فعالیت بیشتری داشته باشند.
حجت االسام منوچهر مهروی پور افزود: این موضوع بخصوص در مناطقی که 

بافت فرسوده بیشتری دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
عضو شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این جلسه تصریح کرد: تسهیل در تردد 
و مناسب سازی شهری برای معلوالن نیازمند اقدامات بیشتر است و در این ارتباط 

تجهیز َون مناسب برای معلوالن از سوی تاکسیرانی در حال پیگیری است.
احمد شریعتی با اشاره به معرفی هرچه بیشتر بیمه شهروندی به عنوان یک بیمه 

جدید گفت: ابعاد و امتیازات آن باید برای عموم تبیین شود.
دیگر عضو شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: امسال شاهد 
اجرای برنامه و اقدام مناسب در هفته اصفهان نبودیم و ضروری بود که از ظرفیت 

خواهرخوانده ها برای شناساندن شهرمان بهره گیری می شد.
محمدرضا فاح با بیان اینکه اصفهان از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: روز ۲۵ آبان روز اصفهان و نه روز شهرداری است، 
بنابراین سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید باید برای نکوداشت آن 

تاش کنند، برای مثال دبیرخانه این روز باید در استانداری تشکیل شود.
همچنین سید امیر سامع، رییس کمیسیون بهداشت، سامت و خدمات شهری 
شورای اسامی شهر اصفهان ورود دادستانی به عنوان مدعی العمومبرای ممانعت 

استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان را خواستار شد.
مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خاقیت اشراق وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
قم نیز با حضور در این جلسه اظهارداشت: شهرداری اصفهان امکانات مناسبی برای 
توسعه فناوری های سازنده مانند هوش مصنوعی دارد و بویژه امور شهری می توان 
از این علم بهره برد. حجت االسام و المسلمین محمد قطبی با اشاره به اهمیت 
حمایت از استارتاپ ها و مجموعه های فرهنگی و اقتصادی افزود: در این پیوند نباید 

بصورت مستقیم هزینه کرد، بلکه باید اقداماتی در راستای تقویت آنها انجام شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر در نیروگاه های این استان با 
هدف کاهش آلودگی هوا ضروریست و بر همین اساس 
قرار شده برای تبدیل و ارتقای نیروگاه ها برنامه ریزی 

الزم صورت پذیرد.

جلسه علنی شورای شهر اصفهان برگزار شد:
 تاکید بر استفاده از انرژی های

تجدید پذیر در نیروگاه های اصفهان

گزارش

مدیرعامـل مرکـز ملـی نـوآوری و 
خاقیت اشـراق گفـت: گـردش مالی 
در حوزه صنایع خـاق در جهان امروز 
عـدد باالیـی را نشـان می دهـد و در 
حالـی کـه مـا بـا تأخیـر در حـال وارد 
شـدن بـه ایـن زیسـت بـوم هسـتیم.

حجـت االسـام محمـد قطبـی بـا 
حضـور در صحـن علنـی شـورای 
داشـت:  اظهـار  شـهر  اسـامی 
ارزش هـای فرهنگـی بـرای تحقـق 
در جامعـه نیازمند ترجمه اسـت، امروز 
بیـن ۱۲ تـا ۱۵ ترجمـه رسـمی در دنیا 
از جملـه قانـون، آئیـن، عادت واره هـا، 
محصـول، هنـر، اسـطوره و… وجـود 

رد. دا
وی افـزود: منطـق ایـن اسـت کـه 
بـرای تحقـق یـک ارزش، آن را بـه 
یکـی از ایـن قواعـد ترجمـه کنیـم تـا 
در جامعه بـروز و ظهـور پیدا کنـد و در 
واقـع صنایـع خـرد بـه کمـک تحقق 
ارزش ها بیاینـد و این موضوع پیشـینه 

بسـیاری دارد.
نـوآوری  ملـی  مرکـز  مدیرعامـل 
و خاقیـت اشـراق بـا بیـان اینکـه 
سـخت  تکنیک هـای  به کارگیـری 
بـرای تحقـق ارزش هـای فرهنگی در 
جامعـه صنایع خـاق نامیده می شـود، 
گفـت: گـردش مالـی در حـوزه صنایع 
خـاق در جهـان امـروز عـدد باالیـی 
را نشـان می دهـد و در حالـی کـه مـا 
بـا تأخیـر در حـال وارد شـدن بـه این 

زیسـت بـوم هسـتیم.
وی افزود: شـهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهـان سـال ۱۳۸۲ تأسـیس و بـه 
دنبـال آن مصوبـه ایجاد پـارک علم و 
فناوری در کشـور مطرح شـد که نشان 
از پیشتازی اصفهان اسـت. از سال ۹۱ 
و ۹۲ به بعـد، ادبیـات فنـاوری نرم کم 
کم وارد میـدان و آئین نامـه ای تنظیم 
و در هیـأت دولـت بـه عنـوان زیسـت 

بـوم صنایع خـاق تصویب شـد.
حجـت االسـام قطبـی بـا اشـاره بـه 
ارتبـاط صنایـع خـاق و فناوری های 
سـخت و نـرم گفـت: اگـر بخواهیـم 
فناوری سختی را گسـترش دهیم باید 
نیاز شناسـی کنیـم و سـپس طراحی و 
مدل سـازی صـورت گیـرد و پیـش از 
تولیـد بایـد منظومـه و منطـق طراحی 
کـه از جنـس فنـاوری نـرم اسـت را 

بررسـی کـرد.
وی ادامـه داد: مدیریت نظـارت، رفتار 
سـازمانی، اخاق سـازمانی، الگوهای 
مدیریتـی، ارزیابـی، مدیریـت پـروژه 
نیـز از جنس فنـاوری نرم اسـت که در 
حـوزه تولید فناوری سـخت نیـز به آن 

نیازمندیـم.
مدیرعامـل مرکـز ملـی نـوآوری و 
خاقیـت اشـراق خاطرنشـان کـرد: 
برای تبلیـغ محصول، فرهنگ سـازی 
و اقنـاع مـردم بـرای اسـتفاده از آن 
محصـول نیازمنـد فنـاوری نرم اسـت 
که هنر، سـینما، موشـن، انیمیشن و… 
ابزارهایی اسـت از جنس فنـاوری نرم 
کـه در ایـن راسـتا بـه کمـک می آید.

مهمتریـن  از  یکـی  افـزود:  وی 
زیرسـاخت های توسـعه آموزش است 
که آن نیـز از جنس فناوری نرم اسـت، 
روانشناسی، جامعه شناسـی، مدیریت، 
سیاسـت، حقـوق و اقتصـاد نیـز از این 
جملـه اسـت کـه دنیا بـه این سـمت و 
سـو رفتـه تـا در زیسـت بـوم نـوآوری 
توجـه بیشـتری به فنـاوری نرم شـود.

حجـت االسـام قطبی بـا بیـان اینکه 
امـروز در کشـور ما نسـبت بـه فناوری 
صـورت  بیشـتری  توجـه  سـخت 
می گیـرد، تصریـح کـرد: نسـبت بـه 
فناوری نرم نیز در کشـور بایـد اتفاقات 

بزرگـی بیفتـد.
وی تصریـح کـرد: امـروز حوزه هایـی 
مانند هـوش مصنوعی، اینترنت اشـیا، 
بـاک چیـن و.. میـدان بزرگـی برای 
توسـعه اسـت. پلت فرم ها سـکوهایی 
دو طرفه هسـتند که چرخـه حکمرانی 
دنیـا را در دسـت گرفته و سـاختارهای 
نـد.  محلـی بـه شـدت افـول کرده ا
امـا پیـش بینی هـای فعـاالن حـوزه 
فنـاوری این اسـت که در آینـده چرخه 
حکم رانـی از پلـت فرم ها عبـور کرده 
و به سـمت هـوش مصنوعی مـی رود.

صنایع خالق گردش مالی 
باالی دارند

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خالقیت 
اشراق:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیـرکل سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان اصفهـان گفـت: نزدیک به 
۲۰ مرکز »روسـتا بـازار« برای عرضه محصـوالت و تولیدات کشـاورزی 

روسـتاییان در اسـتان اصفهان راه اندازی شـد.
محسـن حاج عابدی در گفت وگو با ایسـنا، اظهـار کرد: راه انـدازی مراکز 
عرضه محصـوالت کشـاورزی روسـتاییان تحت عنـوان »روسـتا بازار« 
در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی از دو سـال گذشـته بـوده که این 
کار در اصفهـان رقـم خـورده و در حـال حاضر نزدیـک به ۲۰ فروشـگاه 

راه اندازی شـده اسـت.
وی افـزود: راه انـدازی ۶۰ مرکـز روسـتا بـازار در اسـتان اصفهـان 
هدف گذاری شـده کـه با تـاش تعاونی هـای روسـتایی تا پایان امسـال 

بـه ایـن عـدد دسـت پیـدا می کنیـم.
مدیـرکل سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان اصفهـان، ادامـه داد: عـزم 
راه انـدازی ایـن مراکز در برخـی از نقـاط شهرسـتان جـدی و در برخی از 

نقـاط هـم اراده چندانـی وجود نـدارد.

وی کاهـش واسـطه گری بـرای عرضـه محصـوالت و کاهـش 
قیمـت مصرف کننـده و همچنیـن توجـه بـه اقتصـاد روسـتاییان را از 
 اهـداف و دسـتاوردهای طـرح راه انـدازی مراکـز روسـتا بـازار اعـام 

کرد.
حاج عابدی بـا بیان اینکـه محصوالت روسـتاییان در ایـن بازارها عرضه 
می شـود، یادآور شـد: در فاز اول محصوالت کشـاورزی عرضه و در آینده 

سـایر محصوالت مثـل صنایع دسـتی هم عرضه می شـود.

مدیرکل سازمان تعاون روستایی 
استان اصفهان مطرح کرد:

راه اندازی ۲۰ مرکز 
»روستا بازار« در 
استان اصفهان

مدیر آبفای منطقه شاهین شهر از ادامه 
طالقانی  بلوار  فاضاب  شبکه  اصاح 
به طول ۶٫۵ کیلومتر و به روش نوین و 

مکانیزه TBM خبر داد.
شاهرخ شریفی گفت: از ابتدای امسال، 
اصاح حدود یک کیلومتر شبکه فاضاب 
در حدفاصل بلوار مدرس و خیابان نبوت، 
با لوله پلی اتیلن به قطر ۱۴۰۰ میلی متر 
و در عمق متوسط ۸ متر به روش حفاری 
مکانیزه در حال اجرا است و پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری تکمیل گردد. 

وی با بیان اینکه حدود ۱۷۰۰ متر از این 
شبکه در حدفاصل شهرک پردیس تا 
تصفیه خانه فاضاب شاهین شهر در طول 
سال های گذشته اصاح شده افزود: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، اصاح 

۱۳۰۰ متر دیگر از شبکه فاضاب بلوار 
طالقانی شاهین شهر از بلوار مدرس تا 
میدان امام حسین )ع( در هفته های آینده 

آغاز می شود.
 ،TBM شریفی خاطرنشان کرد: در روش
حفاری تونلی با استقرار دستگاه حفاری در 
عمق مورد نظر و انتقال خاک با نقاله های 
مستقر، صورت می گیرد که از مزایای مهم 
این روش می توان به مسدود نشدن مسیر 
بلوار، عدم مزاحمت برای تردد وسایل نقلیه 
و کاهش خاکبرداری و تخریب آسفالت 

اشاره کرد.
مدیر آبفای منطقه شاهین شهر افزود: 
عاوه بر پروژه های خط انتقال فاضاب 
بلوار طالقانی، در دو سال گذشته حدود 
۵ کیلومتر از شبکه های فرسوده و حادثه 
خیز خیابان های حافظ، مخابرات، سعدی، 
رازی، مدرس، میدان امیرکبیر، نظامی و…. 
در قطرهای ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر اصاح 
شده و در مداربهره برداری قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۲ 
بخش مهم و ضروری کلکتور فاضاب از 
میدان امام حسین )ع( تا خیابان نبوت نیز به 

بهره برداری برسد.

جشنواره نخسـتین واژه آب با هدف مدیریت 
مصرف آب بـرای بیـش از ۳۷۰ دانـش آموز 
ابتدایی در شهرسـتان گلپایگان برگزار شد.

مدیر امـور آبفای گلپایـگان، در این مراسـم 
ضمن قدردانـی از بانیان برگزاری جشـنواره 
نخسـتین واژه آب درسطح اسـتان اصفهان 
گفـت: فرهنگ سـازی مصـرف بهینـه آب 
مسـتلزم برنامه ریـزی مـدون و مسـتمر در 
این زمینه اسـت و ایـن کار باید پیوسـته و به 
مرور از سـوی مسـئوالن ذیصاح در دستور 
کار قرار گیرد تا رفتار صحیـح مصرف آب در 

بین مـردم نهادینه شـود.
ناصـر دهقادنـی بـه برنامه هـای متنـوع 
فرهنگـی آبفـای گلپایـگان در زمینـه 
فرهنگ بهینه مصـرف آب پرداخـت و بیان 
کـرد: آبفـای گلپایـگان عـاوه بـر اجـرای 

برنامه هـای فرهنگی بـرای دانش آمـوزان، 
سـعی نموده با کمک ائمه جمعـه و جماعات 
فرهنگ درسـت مصـرف آب را از طریق این 
تربیـون به دیگـر اقشـار جامعه نیـز آموزش 

دهـد.
وی با بیـان اینکـه همه مـردم باید قـدر آب 
را بداننـد اظهار داشـت: بـا توجه به شـرایط 
اقلیمـی کشـور که گـرم و خشـک اسـت و 
همچنیـن کاهـش بارش هـای چنـد سـال 
اخیـر، بایـد بـا مصـرف درسـت، از منابـع 
محـدود آبـی بـه خوبـی محافظـت نمائیم.
دهقادنی با اشـاره به اینکه آبفـای گلپایگان 
همـه سـاله اقـدام بـه برگـزاری جشـنواره 
نخسـتین واژه آب می کنـد، تصریـح کـرد: 
بررسـی ها حاکـی از آن اسـت کـه برگزاری 
همه سـاله ایـن جشـنواره نقش به سـزایی 
در نهادینه کـردن مصرف بهینـه آب در بین 
دانش آمـوزان مقطـع ابتدایـی در گلپایگان 
داشـته اسـت، چرا که بـه وسـیله هنرمندان 
در قالـب نمایش هـای عروسـکی، شـعر، 
قصـه و مسـابقه راه هـای مصـرف درسـت 
آب به دانـش آمـوزان آموزش داده می شـود 
و این فرایند بسـیار مورد اسـتقبال آنهـا قرار 

می گیـرد.

مدیر آبفای منطقه شاهین شهر خبر داد:

 اصالح شبکه فاضالب بلوارطالقانی
TBM به روش نوین و مکانیزه

مدیر امور آبفای گلپایگان خبر داد:

برگزاری جشنواره نخستین واژه آب 
با حضور دانش آموزان



جهـــــــان

Isfahan News

 یلـدا توکلـی  یکـی از ایده هـای جدیـد ایـران خـودرو، 
در طرح هـای فـروش فـوری و فوق العـاده خـود، عرضـه 
محصـوالت جدیـد بـه جـای خودروهای فرسـوده اسـت. این 
امتیاز جدیدی اسـت که صاحبان ایـن نوع خودروهـا گرفته اند 
اما در حـال حاضـر بسـیاری از عدم واگـذاری به موقـع خودرو 
گالیـه دارند، گالیـه ای که اعتبـار خودروسـازان را زیر سـؤال 
می بـرد. فکـر بدی هم نیسـت کـه خـودرو فرسـوده را تحویل 
داده و در مقابـل خـودرو نـو آن هـم بـا شـرایط ویـژه تحویـل 
گرفـت امـا وقتـی وعـده و وعیدهـا بـا آنچـه دیـده می شـود 
مغایـرت پیدا کـرده چیـزی جز سـرگردانی مـردم را بـه همراه 
نخواهد داشـت. فروش محصـوالت نو به مالـکان خودروهای 
فرسـوده یکی از طرح هـای جدیدی اسـت کـه در دسـتور کار 
خودروسـازان قـرار گرفتـه اسـت. یکـی از ایده هـای جدیـد 
ایـران خـودرو، در طرح های فـروش فـوری و فوق العـاده خود 
عرضه محصـوالت جدید به جای خودروهای فرسـوده اسـت. 
این طـرح از سـومین مرحلـه قرعه کشـی در سـامانه یکپارچه 
تخصیـص خـودرو در شـهریور ماه اجـرا شـد و هم اکنـون نیز 
ادامـه دارد. البتـه طـرح دیگـری نیـز مشـابه طـرح جایگزینی 

وجود داشـت که مختـص خودروهای تاکسـی بـود. حال پس 
از گذشـت چند مـاه برخـی از ایـن برنـدگان ادعـا می کنند که 
ایران خودرو در تحویـل خودروهای خود با تأخیر همراه اسـت. 
این افـراد می گویند خودروهایی که در شـهریورماه برنده شـده 
بودند، با وجـود تکمیل وجـه و تکمیل فرآیندهـای خرید، هنوز 
به دستشـان نرسـیده اسـت، برخی از این مشـتریان هم براین 
باورنـد که سـهمیه قرعه کشـی پول الشـه خودروی فرسـوده 
را به صاحـب آن نمی دهند و حدود ۲۰ میلیـون تومان خودرو را 
گران تـر از قیمت مصـوب در اختیـار متقاضی می گذارنـد. البته 
این نخسـتین باری نیسـت که خودروسـازان طبـق تعهد خود 
عمـل نمی کننـد و تحویـل محصوالت شـان بـا تأخیـر همراه 
اسـت. برای مثـال، پیـش از ماجـرای خودروهای فرسـوده در 
مرداد ماه سـال گذشـته بود که برخـی از برندگان قرعه کشـی 
در طـرح فروش سـایپا اعـالم کردند کـه این شـرکت کوییک 
اس را پـس از شـش مـاه تحویل مشـتریان خـود نداده اسـت. 
گفتـه می شـد شـرکت سـایپا نیـز در پاسـخ بـه علـت تأخیـر 
بهانه کمبـود قطعـه را مـی آورد. در حالی کـه در تحویل سـایر 

محصـوالت با چنیـن مشـکلی همـراه نبود.

مجلـس  عمـران  کمیسـیون  عضـو  شـاکری  اقبـال 
نیـز در خصـوص تفکـرات غلـط برخـی مدیـران فعـال در 
خودروسـازی ها بـه انتقـاد از شـرایط انحصـاری بـازار خودرو 
پرداخـت و بیـان کـرد: در بازار خـودرو کشـور به علت شـرایط 
انحصـاری، خودروسـاز ایـن اطمینـان را دارد که با هر روشـی 
می توانـد محصوالتـش را بـه فـروش برسـاند و مشـتری پیدا 
خواهد کـرد. برخی مدیـران حاضـر در خودروسـازی ها، تصور 
می کنند کـه اگر بـه جـای تحویـل ۲ ماهـه، خـودرو ۱۰ ماهه 
نیز تحویل داده شـود، مشـتری باز هـم می تواند از سـود خوبی 
برخوردار شـود. شـاکری با بیـان اینکـه بدقولی خودروسـازان 
در تحویـل بـه موقـع خـودرو، سـرمایه اجتماعـی را کاهـش 
می دهد، اضافه کـرد: باید بـا متخلفانی که در تحویـل به موقع 
خودروهای پیش فروش شـده بدعهدی کرده اند، برخورد شـود 
و با اخذ خسـارت به علت تحویـل دیرهنگام خودرو، شـرایطی 
فراهم شـود که ایـن خودروهـا بـه موقع تحویـل داده شـوند.

شـرکت خودروسـازی ایران خودرو در ایـن زمینـه توضیحاتی 
ارائـه داد و اعالم کـرد: بر اسـاس مصوبـه بودجه سـال ۱۴۰۱ 
ارزش گواهـی اسـقاط بـه مشـتری و خودروسـاز پرداخـت 

نمی شـود و مشـتریان در قبال اسـتفاده از مزایای طـرح و ثبت 
نـام در طـرح خودروهـای فرسـوده در قرعـه کشـی )سـهمیه 
مجـزا( از مشـتریان عـادی شـرکت داده می شـوند و شـانس 
برنـده شـدن بـا احتمـال بسـیار بـاال بـرای خریـد خـودرو بـا 
قیمت مصوب نسـبت به مشـتریان عـادی را دارنـد. همچنین 
مشـتری خودروی فرسـوده پس از برنده شـدن در قرعه کشی 
و تحویل خـودروی اسـقاط، فرآیند ثبت نـام برای خودروسـاز 
آغـاز می شـود و اجباری بـرای اسـقاط قبـل از برنده شـدن در 
قرعه کشـی نیسـت. طبـق پیگیری هـا از ایـران خـودرو، این 
شـرکت ادعـا کـرد کـه تنهـا خودروهـای تاکسـی سـورن را 
بـا تأخیـر تحویـل می دهـد و سـایر خودروهایـی کـه در طرح 
جایگزینـی خودروهـای فرسـوده بـا نـو عرضـه شـده بودند را 
طبـق تعهد تحویل برنـدگان تحویل داده اسـت. ایـران خودرو 
اعـالم کـرد کـه تحویـل سـورن های تاکسـی بـه دلیـل اخذ 
اسـتاندارد و شـماره گذاری بـا تأخیر همراه شـده بـود. اما حاال 
این شـرکت خودروسـازی مجوزهای الزم برای عرضه سورن 
کسـب کرده و به زودی این محصوالت آماده تحویل هسـتند.

در این میان سـری هـم به بـازار آزاد خـودرو اگر بزنیـم متوجه 

می شـویم که رونـد صعـودی قیمت هـا ادامـه دارد و خبرهای 
آزادسـازی واردات و افزایـش عرضـه در بـورس کاال نیـز 
نتوانسـت شـتاب رشـد قیمت هـا را کاهـش دهـد. البتـه بـه 
دلیـل رکـود در بـازار و اعـالم قیمت هـای مختلـف در فضای 
مجـازی، قیمت هـای اعالمـی بـرای خـودرو چنـدان قابـل 
اعتمـاد نیسـت و قیمت هـای معامالتـی خـودرو اندکـی کمتر 
از نرخ هـای اعالمـی اسـت، امـا به دلیـل انتظـار رشـد قیمت 
از سـوی فروشـندگان و کاهـش شـدید تقاضـا، بـازار خـودرو 
وارد شـرایط رکـود تورمـی شـده اسـت. بـه اعتقـاد فعـاالن 
بـازار، بـازار خـودرو بالتکلیف تـر از ماه های گذشـته بـا توقف 
معامـالت روبـه رو شـده و اخبـار آغـاز واردات خـودرو هـم 
نتوانسـته اسـت رونقـی را در بـازار بـه وجـود بیـاورد، چـرا که 
بـه اعتقـاد فروشـندگان خـودرو اگـر قـرار بـر واردات باشـد، 
خودروهـا راهـی بـورس می شـوند و در آن جـا قیمت هـای 
بیشـتری را ثبت می کننـد که همیـن موضوع عاملی می شـود 
تـا قشـر متوسـط جامعـه نتواننـد بـرای خریـد ایـن خودروها 
 اقـدام کننـد و بـه نوعـی همچنـان ایـن خودروهـا لوکـس

محسوب می شوند.

عدم واگذاری ثبت نامی ها سؤال برانگیز شده است

تنور بازار بد قولی های خودرو همچنان داغ!

• بهتریـن راه شناسـایی و 
درمـان شـپش چیسـت؟

اولیـن مرحلـه برخـورد بـا شـپش 
کوتـاه کـردن موهـا اسـت. البتـه 
ممکـن اسـت برخـی شـپش را بـا 
شـوره سـر اشـتباه بگیرنـد، شـوره 
جابه جـا  سـر  روی  به راحتـی 
می شـود، همچنیـن حشـره شـپش 
به محـض لمس بـا دسـت به راحتی 
از سـر جـدا می شـود، امـا تخـم 
شـپش یـا همـان رشـک به صورت 
قیطونـی دورتـادور مـو چسـبیده و 
تـکان نمی خـورد، تنهـا بـا فشـار 
توسـط نوک ناخـن از بین مـی رود.

• تغییـر فصـل و سـردی و 
گرمـی هـوا چـه تأثیـری در 

ابتـا بـه شـپش دارد؟
در تابسـتان مـواردی از ابتـال بـه 
شـپش در آرایشـگاه های اصفهـان 
داشـته ایم، امـا به طورکلـی شـپش 
در هـوای سـرد بیشـتر شـیوع دارد، 
بـه دلیـل اینکـه افـراد در فصـول 
سـرد از شـال و کاله اسـتفاده 
می کننـد ایـن حشـره جـای دنجی 
در پوسـت سـر پیـدا می کنـد و 
تخم ریـزی انجـام می دهـد. امـا 
در تابسـتان چـون هـوا گـرم اسـت 
شپش از پوسـت سـر بیرون می زند 
بنابرایـن بهتـر قابل شناسـایی و 

درمـان اسـت.
• ایـن تصـور کـه در نقـاط 
پایین شـهر یـا محیط هـای 
کثیف شپش شـیوع بیشتری 
دارد تـا چـه حـد درسـت 

اسـت؟
 در یـک جمله ابتال به شـپش ربطی 
بـه پاییـن، باالی شـهر و تمیـزی یا 
کثیفـی نـدارد، البتـه طبـق آمـاری 
کـه بـه اتحادیه رسـیده پایین شـهر 
سـمت حصه و زینبیه شـپش شیوع 
بیشـتری دارد، اما این بـه معنی عدم 

ابتال به ایـن بیماری در نقـاط باالی 
شهر نیسـت، چراکه مواردی از ابتال 
در نقاطـی از مـرد آویـج و توحید نیز 
دیده شـده اسـت. بنابراین نمی توان 
بیمـاری  ایـن  بـه  بتـال  ا گفـت 
ربطـی بـه طبقـه اجتماعـی دارد، 
به عنوان مثـال پزشـکی کـه بـرای 
کوتاهـی موهایـش مراجعـه کـرده 
بود از وجود شـپش در سـرش کاماًل 
بی اطـالع بـود. ایـن را نیـز بایـد 
بدانیـم کـه هرچـه محیـط کثیف تر 
باشـد ایـن حشـره بیشـتر تخـم 
می گـذارد، بازهـم نباید تصـور کرد 
که بـا رعایـت تمیـزی و بهداشـت، 
فرد از ابتال به شـپش مصون خواهد 
بـود چراکـه هرکسـی در معـرض 
شـپش باشـد مبتـال خواهـد شـد، 
در مدرسـه وقتـی حتـی فقـط یـک 
دانش آمـوز مبتالبـه شـپش باشـد 
بـا نشسـتن کنـار هم کالسـی اش 
به راحتـی ایـن بیمـاری را بـه وی 
منتقـل می کند و بـه همیـن ترتیب 
احتمال ابتـالی تمام دانـش آموزان 
کالس یـا حتـی مدرسـه به راحتـی 

امکان پذیـر اسـت.
• آیـا درمـان خاصـی بـرای 

ایـن بیمـاری وجـود دارد؟
 البتـه برخـی از درمان هـای خانگی 
ماننـد شسـتن سـر بـا پـودر اسـفند 
یـا شـانه زدن مو توسـط شـانه های 
مخصوص شـپش همـراه با سـرکه 
مفید اسـت امـا در ایـن رابطـه یک 
شـامپوی مخصـوص وجـود دارد 
کـه زیـر نظـر پزشـک یـا داروخانه 
بایـد تهیـه شـود و در مصـرف آن 
نیـز می بایسـت دقـت الزم انجـام 
شـود، چراکـه در نوعی از شـامپوی 
مخصـوص شـپش، چنانچـه بیـش 
از ۴ دقیقـه روی سـر بمانـد احتمال 
تشـنج وجـود دارد، پس می بایسـت 
در ایـن زمینـه دقـت کافـی انجـام 

شـود و دسـتور مصـرف آن را قبل از 
اسـتفاده بخوانیـم.

درمان هـای  از  بعـد   •
مخصـوص فـرد مبتـا چـه 
مطمئـن  می توانـد  زمانـی 
شـود از دسـت این حشـره 
موذی خاص شـده اسـت؟

گاهـی از اوقـات فـرد بـا انجـام 
اقدامـات الزم وقتـی خبـری از 
حشـره نبـود گمـان می کنـد درمان 
تمام شـده و دیگـر پیگیـر نیسـت، 
امـا درواقـع این تمـام ماجرا نیسـت 
چراکـه حتی اگـر خود حشـره از بین 
رود تـا زمانـی کـه رشـک ها کـه 
همـان تخـم شـپش اسـت بـه سـر 
چسـبیده باشـد، تبدیـل بـه حشـره 
شـپش می شـود و بنابرایـن درمـان 
پـس  شـد.  خواهـد  طوالنی تـر 
می بایسـت تـا مدت هـا نسـبت بـه 

معاینـه موهـای سـر و از بیـن رفتن 
رشـک ها حسـاس بـود.

• توصیه شـما به عنـوان یک 
آرایشـگر برای پیشـگیری و 

درمان شـپش چیست؟
به طورکلی اقداماتـی مانند پروتئین 
تراپی یـا کراتینـه که بـرای صاف و 
لخـت کـردن موهـا انجام می شـود 
جهت پیشـگیری از ابتال به شـپش 
مفیـد اسـت، چـون در ایـن اعمـال 
از اتـوی مو کـه داغ اسـت اسـتفاده 
می شـود، بنابرایـن سشـوار نیـز که 
موجـب گـرم شـدن پوسـت سـر 
می شـود، در ایـن زمینـه می توانـد 
مفید باشـد. همچنین دکلـره کردن 
و رنگ کـردن موها نیز مؤثر اسـت.

•  در مـورد رفتـار برخـی 
از آرایشـگران نسـبت بـه 
مشـتری مبتابه شـپش اگر 

صحبتـی هسـت بفرماییـد.
بلـه، چنـدی پیـش خانمـی بـه من 
مراجعـه کـرد کـه در اثـر رفتـار 
آرایشـگر بـا دختـر نوجوانـش کـه 
مبتالبه شـپش بود شـکایت داشـت 
و می گفـت بـه دلیـل رفتـار تنـد 
آرایشـگر و اینکه حاضر نشده دست 
به موهای دختـرم بزند، وی شـدیداً 
افسـردگی گرفتـه و مـدام گریـه 
می کنـد، در توضیـح بایـد بگویم که 
شـپش تـا یکسـانت احتمـال پرش 
دارد و بـا انجـام اقدامـات الزم و بـا 
رعایـت اصـول بهداشـتی می تـوان 
موهای مشـتری را که شپش گرفته 
بـدون تـرس از ابتـال کوتـاه کـرد. 
بنابرایـن به عنوان رئیـس اتحادیه از 
همین جـا تقاضـای برخورد مناسـب 
همه آرایشـگرها بـا مشـتریان را در 

ایـن زمینـه دارم.
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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از انتقال 
دو قالده توله یوز مجموعه حفاظت شده توران به پاسگاه محیط بانی برای حفظ جان 

آن ها خبر داد.
حسن اکبری در خصوص وضعیت دو قالده توله یوز تازه متولد شده در مجموعه 
حفاظت شده توران اظهار کرد: بر اساس خبر واصله از اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان سمنان، دو قالده توله یوزپلنگ )کمتر از یک ماهه( که توسط یک نفر چوپان 
از طبیعت جدا شده بودند، با اطالع محیط زیست در روز جمعه به محل زنده گیری 

برگردانده شدند.
وی افزود: بالفاصله تیم کارشناسی و فنی از سازمان مرکزی و اداره کل سمنان به 
محل اعزام شدند و تالش برای اطالع از وضعیت مادر و تا حد مکان بازگرداندن 
توله ها به زیستگاه انجام پذیرفت لیکن با توجه به سرد بودن هوا، سن پایین توله ها 
و سایر شرایط  به منظور حفظ جان آن ها حدود نیمه شب گذشته به پاسگاه محیط 

بانی منتقل شدند. 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 

خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل اینکه در طبیعت توران، زایمان یوزپلنگ غالبا در اوایل 
بهار انجام می شود زیرا دمای هوا و سایر شرایط طبیعی برای رشد و نمو توله ها مناسب 
است اما زایمان یوز در نیمه دوم پاییز در طبیعت توران پدیده ای نادر است و احتمال 

بقای توله ها را در طبیعت بسیار دشوار می کند. 
اکبری در عین حال تاکید کرد: بررسی کامل شرایط منطقه برای مشخص شدن 
ابعاد موضوع و بررسی و تحقیق از علت و انگیزه چوپان از انجام این عمل ادامه دارد. 

در مورد توله ها هم حسب نظر کمیته کارشناسی تصمیم گیری و اقدام خواهد شد. 

زایمان غیرمنتظره 
یک یوز در فصل 
پاییز

معاون محیط زیست طبیعی 
سازمان حفاظت محیط زیست 
خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم اراک در مجلس:

باید با فریب خوردگان 
اعتراضات با رأفت 
اسالمی برخورد شود

نیـروگاه اتمـی »کارون« از نوع آب سـبک تحت فشـار )PWR( با ظرفیت 
تولیـد بـرق ۳۰۰ مـگاوات در زمینـی بـه مسـاحت تقریبـی ۵۰ هکتـار در 
مجاورت رود کارون در نزدیکی شـهر دارخوین از توابع شهرسـتان شادگان 

واقـع در اسـتان خوزسـتان احداث خواهد شـد.
 نیروگاه هـای آب سـبک تحـت فشـار، رایج تریـن نیروگاه هـای اتمـی در 
سـطح جهان هسـتند که از آب سـبک به عنـوان خنک کننده و کنـد کننده 
بهـره می گیرند و سـوخت ایـن نـوع راکتورها از نـوع اکسـید اورانیـوم و با 

غنای حـدود ۴ درصد اسـت.
 احـداث ایـن نیـروگاه در راسـتای مأموریـت سـازمان انـرژی اتمـی برای 
تولیـد بـرق هسـته ای از طریـق احـداث نیروگاه هـای اتمـی بومـی بـوده 
و زمـان تقریبـی اجـرای ایـن طـرح ۸ سـال پیش بینی شـده اسـت کـه با 
اسـتفاده از حداکثر توانمنـدی داخلی کشـور در حوزه های طراحـی، تأمین 
تجهیـزات و احـداث نیروگاه هـای اتمـی اجـرا می شـود و به بهره بـرداری 

می رسـد.
 بـرآورد مالـی اجـرای ایـن طـرح حـدود ۲ میلیـارد دالر اسـت و از جملـه 
مزایـای احـداث و بهره بـرداری از ایـن پـروژه می تـوان بـه تأمیـن بـرق 

منطقـه اشـاره کـرد.
 گفتنـی اسـت به منظـور اجـرای عملیـات احـداث نیـروگاه اتمـی کارون 
شـرکت های داخلی نسـبت به سـاخت تجهیـزات مکانیکی ثابـت نیروگاه 
و همچنیـن طراحـی و سـاخت پمپ هـای خنک کننـده مـدار اول و ایمنی 

نیـروگاه اقـدام خواهنـد کرد.
• نیـروگاه دارخویـن بـه دلیل بدعهـدی طرف هـای خارجی 

سـالیان سـال معطل مانـده بود
 محمد اسـالمی رئیس سـازمان انـرژی اتمی ایران در حاشـیه این مراسـم 
اظهار داشـت: سـاخت این نیـروگاه یـک برنامه قدیمی اسـت که بـه دلیل 
بدعهدی خارجی ها کـه کار را رها کردند، سـالیان سـال متوقـف مانده بود 
و بخش اول عملیات آن شـامل آماده سـازی زمیـن برای احداث سـایت و 

سـاختمان اصلی نیروگاه آغاز شـد.
 وی این پروژه را بـرای منطقه جنوب غرب کشـور و بویژه خوزسـتان مهم 

دانسـت که مطالعات آن از سـالها پیش آغاز شـده بود.
 اسـالمی تاکید کرد: بـا احداث این نیـروگاه که بـا اسـتفاده از حداکثر توان 
و ظرفیـت داخلـی انجـام می شـود، فصـل جدیـدی در ظرفیـت صنعـت و 
فناوری هسـته ای و سـاخت نیروگاه اتمی باز می شـود و امیدواریـم بتوانیم 

این صنعـت را در کشـور ارتقا ببخشـیم.

عملیـات احـداث نیـروگاه ۳۰۰ مگاواتـی »کارون« با 
حضور معـاون رییس جمهور و رییس سـازمان انرژی 
اتمی ایران در دارخوین از توابع شهرسـتان شـادگان 
اهـواز آغاز شـد. بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی 
سـازمان انرژی اتمی ایران، عملیات احـداث نیروگاه 
۳۰۰ مگاواتـی »کارون« بـا حضـور محمد اسـامی؛ 
معاونـان وی و جمعـی از مدیـران ارشـد صنعـت 
هسـته ای کشـور در شهرسـتان دارخویـن اسـتان 

خوزسـتان آغاز شـد. 

گزارش

احداث نیروگاه اتمی »کارون« در خوزستان آغاز شد؛

دارخوین زادگاه جدید تولید 
برق هسته ای

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: 
گروهی از معترضان بعد از مدتی متوجه 
اقدامات اغتشاشگران شدند و راه خود را از 
آنها جدا کردند، بنابراین باید با این افراد با 

رأفت اسالمی برخورد شود.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
درباره ضرورت و چگونگی برخورد با کسانی 
که در اعتراضات و اغتشاشات اخیر دستگیر 
شده اند، گفت: باید رویکردی منطقی برای 
برخورد با معترضان در نظر گرفت و در 
صورت امکان قانونی به اخذ تعهد اکتفا 
کرد، چرا که پرونده سازی ممکن است 

هزینه هایی داشته باشد.
صرفًا  که  کسانی  کرد:  تصریح  وی 
معترض بوده اند و منجر به اغتشاش و 
ناامنی نشده اند، باید از لیدرها و مجرمان 
جدا شوند. بهتر آن است که برای این افراد 

سوءسابقه ای در نظر گرفته نشود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس یادآور شد: البته با کسانی 
که اقدام به تخریب اموال عمومی کرده اند یا 
با خوی وحشی گری، بسیجیان ما همچون 
روح اهلل عجمیان و آرمان اهلل وردی یا 
خدمتگزاران نیروی انتظامی را به شهادت 
رسانده اند، باید با اشد مجازات برخورد شود.

آصفری تاکید کرد: باید با کسانی که 
همچون داعشی ها دست به جنایات 
هولناک در کشور زده اند، برخوردی عبرت 
آموز صورت گیرد تا در آینده حداقل شاهد 
این قبیل جنایات در برابر نیروهای انتظامی 

و امنیتی کشور نباشیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد: نکته قابل توجه آن 
است که با رسیدگی به مسائل، صحبت های 
ارشادی و گفتمان منطقی، کسانی که 
فریب خورده بودند یا صرفاً به برخی مسائل 
اعتراض داشتند را از مسیر اغتشاش فاصله 

دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به جهاد 
گروهی  اصلی  مقصر  گفت:  تبیین، 
تبیین  جهاد  که  هستند  مسئوالن  از 
را به درستی انجام نداده اند، چرا که اگر 
جهاد تبیین به درستی انجام شده بود 
شاید این هیجانات در گروهی از مردم 
ایجاد نمی شد، در نتیجه دست به چنین 
اعتراضات نمی زدند و التهاب کمتری را در 

کشور شاهد بودیم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراهای مجلس بیان کرد: به هر حال 
برخی از کسانی که در اعتراضات بوده اند بعد 
از گذشت مدتی متوجه رویکرد و اقدامات 
اغتشاشگران شدند و راه خود را از آنها 
جدا کردند. بنابراین باید با این عده که 
فریب خورده هستند از باب رأفت اسالمی 

برخورد شود.
آصفری در پاسخ به این سؤال که مجلس 
شورای اسالمی در این باره چه خواهد 
کرد، گفت: رسیدگی به این مسائل وظیفه 
دستگاه قضائی است، البته مجلس نیز به 
روش های مختلف بر ضرورت برخورد با 
اغتشاشگران و کسانی که دست به جنایت 

زده اند، تاکید کرده است.

احتمال ابتال همه جا وجود دارد
پیگیری موضوع »وجود شپش« در مدارس اصفهان؛

 آزاده سلیمان نژاد  ابتا به شپش یکی از 
انواع بیماری هایی است که از گذشتگان 
دور وجود داشته است، برخاف تصور که 
گمان می رفت با امروزی شدن سبک 
زندگی ها و موفقیت های علمی و پزشکی 
این بیماری دیگر جایی برای جوالن 
نداشته باشد، شواهد حاکی از شیوع 
ابتا به این حشره به خصوص در بین 
دانش آموزان دختر است، شاهد این 
ادعا در اصفهان گفته های رئیس اداره 
سامت اداره کل آموزش وپرورش استان 

است که چندی پیش در گفتگو با ایمنا از 
ایجاد طرح ضربتی پیشگیری از شپش 
به مدت یک ماه در مدارس اصفهان 
خبرداد. بهنام امینی این را نیز گفته که 
طی هفته های گذشته مدارس موجود در 
روستاها و دارای جمعیت های پایین که 
دچار کمبود مراقب سامت هستند، شاهد 
مواردی از شپش بودند که اقدامات الزم 
انجام گرفته است. در این زمینه مدیر 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
نیز آبان ماه به ایمنا گفت: گزارش هایی از 
آلودگی دانش آموزان به شپش داشته ایم، 
اما هنوز آمار دقیقی تدوین نشده است. 
بنا بر اعام رضا فدایی هرسال با آغاز 
سال تحصیلی مواردی از آلوده شدن 
دانش آموزان به شپش را در مقاطع 
مختلف تحصیلی به ویژه مقطع دبستان 
شاهد هستیم. وی بابیان اینکه باید 
توصیه های بهداشتی به صورت جدی 
رعایت شود، ادامه داد: الزم است در قدم 
اول خانواده ها بهداشت پوست و مو را 
با استحمام به موقع رعایت و در صورت 

مواجه شدن هر یک از اعضای خانواده 
با عائمی همچون خارش پوست سر 
به پزشک یا مرکز بهداشت مراجعه کنند 
و درمان الزم را با توجه به علت دریافت 

کنند.
دکتر فدایی در مورد ابتا به این حشره 
موذی گفت: شپش یک آلودگی است 
که توسط بندپایان رخ می دهد و در تمام 
سطوح اجتماعی و طبقات اقتصادی بین 
مردم مشاهده می شود و مختص هیچ 

قشر خاصی نیست.
مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
با اشاره به اینکه دانش آموزان در طول 
سال تحصیلی حدود سه مرتبه برای 
کشف شپش احتمالی مورد معاینه قرار 
می گیرند، خاطرنشان کرد: در صورت 
مشاهده مورد احتمالی، فرد به مراکز 
بهداشت معرفی و با استفاده از شامپوی 
مخصوص و شانه کردن موها با شانه 
دندانه ریز روند درمانی را طی خواهد کرد.

دکتر فدایی در خصوص مدت زمان الزم 
برای درمان شپش، گفت: در اولین روز 

استفاده از شامپو و شانه کشی صحیح 
مشکل رفع می شود، اما الزم است 
یک هفته پس از استفاده از شامپو فرد 
موردنظر دوباره معاینه شود. همچنین 
برای جلوگیری از احتمال سرایت مجدد 
بیماری در خانواده الزم است وقتی فردی 
دچار شپش می شود سایر افراد خانواده 

نیز تحت معاینه قرار گیرند
وی بابیان اینکه گاهی آلودگی به شپش 
در دختران بیشتر از پسران است، 
افزود: شایع ترین علت آلودگی شپش 
در دختران نسبت به پسران بلند بودن 
موهای آن ها است، اما عواملی همچون 
شال ها  مقنعه ها،  انداختن  روی هم 
و چادرها در رخت آویز نیز می تواند به 
شایع تر شدن این بیماری در دختران 
می شود  گفته  ازآنجاکه  بزند.  دامن 
شیوع شپش بیشتر در دختران وزنان 
است در ادامه گفتگو گرده ایم با رئیس 
اتحادیه آرایشگران زنانه اصفهان. مریم 
ابراهیم زاده در این خصوص به سؤاالت 

ما پاسخ داده است.



فوتبـال در کنـار مظاهـر مختلـف خـود، منشـاء 
آموزه هـای مختلفـی نیـز اسـت. آموزه هایـی کـه 
می تـوان آن را ازرفتـار بازیکنـان داخـل زمیـن بـه 
خوبـی لمـس کـرد و شـکل پررنگ تـرآن را نیـزاز 
هـواداران آن تیـم آموخـت. بـه گـزارش ایرنـا 
ایـن روزهـا، بزرگ تریـن رویـداد ورزشـی جهـان 
درقطردرحـال برگـزاری اسـت و طی آن، ۳۲ کشـور 
از ۵ قاره جهـان درحال رقابـت با یکدیگرهسـتند. به 
همین جهـت، قطـر هم اکنون بـه آوردگاهـی تبدیل 
شـده که می تـوان فرهنـگ غالب ایـن ۳۲ کشـوررا 
ازنزدیـک مشـاهده کـرد و آگاهـی بسـیاری راجع به 
فرهنگ سـرزمینی یـک ملت آموخـت. درواقـع جام 
جهانـی در حکـم میان بـری اسـت کـه مسـافرت 
مسـتقل به یکایـک ایـن کشـورها را از الـزام انداخته 
و سـبب می شـود تا با غوردرمجموعه رفتـار هیجانی 
تماشاگران یک کشـور، به آداب، فرهنگ و اعتقادات 
مـردم آن کشـور وقـوف پیـدا کـرد. کمـا اینکه تـا به 
امروز نیز بسـیاری از مردم که نتوانسـته اند مسـافرتی 
به کشـور دیگر داشـته باشـند، مرجع و حکمیـت آنها 
در مورد مردم آن کشـور، تحلیل فرهنگ هواداری آن 
کشـور در رقابت های جـام جهانی یا دیگر مسـابقات 
ملی اسـت. این شـاخصه، هم اکنـون برای بسـیاری 
از مـردم جهـان جا افتـاده و بـه یکی از شـاخصه های 
شـناختی مردم در سراسـر جهان تبدیل شـده اسـت.

•برزیلیهایکیفینگر
برزیل تا بـه امـروز، پرافتخارتریـن تیم ملـی در ادوار 
جام جهانی اسـت. ایـن تیم، عـاوه بر مـردم برزیل، 
هواداران بسـیاری در سراسـر جهان دارد اما در داخل 
برزیل، فوتبـال به اندازه مذهب شـان مهـم و مقدس 
اسـت. آن ها در ورزشـگاه، از هر حرکتی برای حمایت 
اسـتفاده می کننـد. از نـوع پوشـش و آرایـش مـرد و 
زن گرفتـه تـا انجـام رقـص و آوردن طبـل و حتی در 
مـواردی، بر پـا کردن آتـش. طرفـداران برزیـل البته 
یکـی از کیفی نگرتریـن هـواداران فوتبال در سراسـر 
جهان هسـتند چرا که یک بـرد صـرف نمی تواند آنها 
را شـادمان کند؛ آن ها همواره خواهان تماشـای بازی 
زیبا هسـتند و مثًا وقتـی که تیـم ملی آنهـا در زمان 

سـرمربی گری ماریـو زاگالـو یـا فیلیپـه اسـکوالری، 
عمـده بازی ها را بـا کمترین اختـاف می بـرد، اما باز 
هم در ورزشـگاه شـعار می دادنـد و نارضایتـی خود را 
اعـام می کردنـد. مجموعه این رفتارها سـبب شـده 
تـا هـواداران برزیـل، بـه یکـی از منحصربه فردترین 

هـواداران فوتبـال در سراسـر جهان تبدیل شـوند.
•آلمانیهایمتعصب

هـواداران آلمـان همـواره بازی هـای ملـی خـود را 
به شـکلی دوآتشـه و جنجالـی دنبـال می کننـد. این 
هـواداران، در سراسـر جهـان بـه سـروصدای زیـاد 
شـناخته می شـوند و اینکـه خیلـی عاقـه دارنـد تـا 
نمادهای ملی آلمـان و حتی لبـاس تیم ملـی خود در 
ادوار مختلف جـام جهانی را به ورزشـگاه بیاورند. البته 
نباید از پرچم هـای خاقانه ای که هـواداران آلمان به 

ورزشـگاه می آورند نیز به سـادگی گذشـت. هواداران 
آلمان، بـه خاقیت اهمیت بسـیاری می دهنـد و این، 
همـان عنصری اسـت کـه سـبب پیشـرفت آلمان ها 
در بسـیاری از عرصه هـای علمـی و اقتصـادی شـده 
اسـت. آن هـا بـه خـوردن انـواع نوشـیدنی در حیـن 
تماشـای فوتبـال در ورزشـگاه عاقمند هسـتند که 
ایـن مهـم نیزیکـی از شـاخصه های مهـم زندگـی 

روزمـره آلمانی هاسـت.
•انگلستانیهایعصبانی

انگلسـتان، یکـی از عجیب تریـن هـواداران جهانـی 
را دارد. ایـن هـواداران نـه اعتقـادی بـه بلنـد کـردن 
پرچـم و هرگونه نمـادی دارند و نه از حـرکات خاصی 
اسـتفاده می کننـد. از طبـل هـم اسـتفاده نمی کننـد 
و ترجیـح می دهنـد تـا تنهـا بـازی را تماشـا و بـا داد 

و فریـاد، از تیمشـان حمایـت کنند. شـاید بـه همین 
دلیل اسـت کـه انگلیسـی ها، یکـی از خشـن ترین و 
عصبانی تریـن هـواداران فوتبـال در سراسـر جهـان 
هسـتند و رفتار هیجانی شـدیدی از خود چـه در زمان 
برد و چه در مواقع باخت تیمشـان نشـان می دهند. به 
لحاظ رفتارشناسی نیز انگلسـتان، یکی از کشورهای 
عصبانـی دنیاسـت و به همیـن جهت، اصـًا عجیب 
نخواهـد بـود کـه رفتـار تماشـاگران انگلیسـی در 
ورزشـگاه، تنهـا واگویـه ای از آن چیزی باشـد که در 

زیسـت بوم فرهنگـی ایـن کشـور در جریان اسـت.
•آمریکاییهایپرهیجان

بـرای آمریکایی هـا کـه فوتبـال، جـزو چنـد ورزش 
نخسـت ملـی آنهـا محسـوب نمی شـود، فوتبـال 
داخـل چمـن هنـوز بـه انـدازه فوتبـال آمریکایـی 

اهمیـت باالیـی نـدارد. بـه همیـن دلیـل آنهـا هـم 
به ماننـد انگلیسـی ها، ازنمـاد خاصـی درورزشـگاه ها 
اسـتفاده نمی کننـد و ترجیـح می دهنـد تا بـه صورت 
هیجانـی، در برابـر رخدادهـای داخل زمیـن واکنش 
نشـان دهند. البته کـه آمریکایی ها در ورزشـگاه، تابع 
همـان رفتارهایی هسـتند که در پوسـته جامعه شـان 
وجـود دارد. تقید خاصـی ندارند وبـا لبـاس راحتی به 
تماشـای بـازی تیـم فوتبال کشورشـان می نشـینند. 
خیلـی زود عصبانـی می شـوند و در برابـر موفقیـت 
تیمشـان، شـادی بی حدی ازخـود نشـان داده و حتی 
به تخریب اموالی که بر سـر راهشـان قـرار می گیرد، 

می پردازنـد.
•ژاپنیهایبااخالق

ژاپنی هـا، درورزشـگاه نیـز همـان مشـی اجتماعـی 
خـود را رعایـت می کننـد. سـروصدای زیـادی 
درورزشـگاه ایجـاد نمی کننـد ودر باالتریـن حالـت 
تـاش می کنند تا بـا ادوات پاسـتیکی که دردسـت 
دارنـد یـا رنگ آمیزی صورتشـان، بـه حمایـت از تیم 
ملـی خـود بپردازنـد. البته کـه فرهنـگ ژاپنـی مانند 
تمیز کـردن ورزشـگاه بعـد از پایـان بـازی، آن هم با 
هرنتیجـه ای کـه حاصل شـود، بیشـتر از هـر حرکت 
دیگـری، بازتـاب دارد. رفتار اجتماعـی ژاپنی ها، حتی 
در ورزشـگاه نیز نمود دارد و سـبب می شـود تـا آن ها 
عمدتـاً به صـورت گروهـی به داخـل اسـتادیوم ورود 
کـرده یـا در هنـگام حمایـت از تیم ملـی خـود نیز به 
صورت گروهی عمل کـرده و همواره سـعی می کنند 
تا حـرکات هماهنگـی را در ایجـاد موج یا شـعاردهی 
به انجـام برسـانند. بنابراین همان گونه که مشـخص 
اسـت، رفتـار تماشـاگران داخل اسـتادیوم، برشـی از 
همـان فرهنگ سـرزمین آنهاسـت. اسـتادیوم جایی 
اسـت که آنهـا را وادار بـه انجام یـک رفتـار هیجانی 
کرده کـه به آن تعلـق دارنـد بنابراین روش شـناختی 
بسـیاری از ملت هـا بـرای مـردم دنیـا؛ مطابـق با آن 
چیزی اسـت کـه درورزشـگاه ها از آنهـا سـراغ دارند؛ 
الگوریتمـی کـه چنـدان بیـراه نیسـت ومی توانـد 
شـاخصه ها و رگه های درسـتی از فرهنگ سـرزمینی 

یـک ملت باشـد.

گونـــاگون
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فرنگی کاران سپاهان با کسب دو پیروزی برابر رقیب قمی مستقیماً به عنوان اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرگروه راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
تیم کشتی فرنگی سپاهان در چارچوب رقابت های دور برگشت مسابقات هفته 
سوم لیگ برتر کشتی فرنگی در سالن ۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم 

دانشگاه آزاد اسامی قم بود که با نتیجه ۸ بر ۲ حریف خود را شکست داد.
علی نوربخش در وزن ۵۵ کیلوگرم با نتیجه ۸ بر ۵ مغلوب مهدی جواهری شد. 
در دسته ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد با حساب ۷ بر ۲ از سد محمد جان قلی 
گذشت. آرمین محب ثابت، کشتی گیر وزن ۶۳ کیلوگرم سپاهانی ها با نتیجه ۳ بر 
۲ رضا قیطاسی را شکست داد و دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم با نتیجه ۳ بر 

یک بر اهورا بویری غلبه کرد.

از سوی دیگر در دسته ۷۲ کیلوگرم، شاهین بداغی ۷ بر ۵ مغلوب امیر عبدی 
شد، علی اسکو نیز در وزن ۷۷ کیلوگرم با نتیجه ۹ بر یک مقابل هادی علیزاده 

به برتری دست یافت.
همچنین عباس مهدی زاده با نتیجه قاطع ۱۰ بر یک در دسته ۸۲ کیلوگرم فرشاد 
رستمی کیا را از پیش رو برداشت؛ علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم در یک 
کشتی نفس گیر مقابل امیررضا مرادیان به تساوی ۳ بر ۳ رسید اما با توجه به 

ترتیب امتیازات پیروز میدان لقب گرفت.
در پایان مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم، ۴ بر ۰ قادر عبدالهی را شکست داد و 
در پایان علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم پس از تساوی یک بر یک مقابل 

مهدی علیاری با توجه به ترتیب امتیازات به پیروزی دست یافت.

هفتهسوملیگبرترکشتیفرنگی:

فرنگی کاران اصفهانی با سرگروهی به نیمه نهایی رسیدند

به  گروه هفت  کشورهای عضو 
همراه استرالیا همانند اتحادیه اروپا 
بر سر تعیین سقف »۶۰ دالری« 
برای هربشکه نفت روسیه توافق 
کردند. این توافق پس از تصمیم ۲۷ 
عضو اتحادیه اروپا در محدود کردن 
بهای نفت وارداتی روسیه به »۶۰ 
دالر« برای هر بشکه اتخاذ شد. به 
گزارش فرانس پرس، توافق اصولی 
بر سر این تصمیم پیش ترمیان اعضا 
حاصل شده بود اما چنین اقدامی 
برای نهایی شدن نیاز به چراغ سبز 
ورشو داشت که درنهایت روزجمعه 
از سوی مقامات لهستانی نشان داده 
شد. موافقت لهستان بافاصله زمینه 
اجرایی کردن توافق پیشین برسراین 
موضوع را فراهم آورد و سبب شد تا 
کشورهای گروه هفت و استرالیا نیز به 
این تصمیم بپیوندند. در بیانیه اتحادیه 
اروپا آمده است که این سازوکار از روز 
دوشنبه همزمان با آغاز تحریم واردات 
محموله های دریایی نفت روسیه 
اجرایی خواهد شد. کشورهای گروه 
هفت و استرالیا نیز با انتشار بیانیه ای 
مشترک اعام کردند که برسرتعیین 
سقف حداکثر »۶۰ دالر« برای هر 
بشکه نفت خام روسیه که از طریق 
دریا حمل می شود، به اجماع رسیده اند. 
»جنت یلن«، وزیر خزانه داری ایاالت 
متحده آمریکا پس از حصول این 
توافق میان اعضای گروه هفت و 
استرالیا با انتشار بیانیه ای ضمن 
استقبال از چنین تصمیمی آنرا »ثمره 
ماه ها تاش میان متحدان« دانست.

وزرای دارایی کشورهای گروه هفت 
پیش تر، در اوایل ماه سپتامبر بر سر 
این راه کار و به منظور محروم و محدود 
کردن مسکو از دسترسی به منابع مالی 
مورد نیاز برای پیش برد تهاجم نظامی 
خود به اوکراین به توافق رسیده بودند.

تحریم کنندگان به عبارت دقیق تر 
بر این موضوع تکیه داشتند که بهای 
تعیین شده باید به اندازه کافی باال 
باشد تا روسیه همچنان نسبت به ادامه 
فروش نفت به آنها عاقه نشان دهد؛ 
اما این سقف در عین حال باید کم تر از 
بهای روز بازار باشد تا محدودیت هایی 
را در درآمدهای حاصل از فروش نفت 
برای مسکو فراهم کند. بنابراین، 
به موجب چنین ساز و کاری که از 
روز دوشنبه ۵ دسامبر به اجرا گذاشته 
می شود هر بشکه نفت روسیه که 
از طریق دریا حمل شده باشد تنها 
با بهای ۶۰ دالر یا پایین تر از سوی 
کشورهای اتحادیه اروپا، گروه هفت 

و استرالیا خریدای می شود.
بر اساس این ساز وکار، در صورت 
انجام معامله ای فراتر از سقف تعیین 
شده، ارائه خدمات مجاز حمل و نقل 
دریایی )همچون بارگیری، بیمه و 
غیره( برای شرکت ها ممنوع خواهد 

بود.
روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت 
خام جهان، پیش از این هشدار داده بود 
که صادرات خود را به کشورهایی که 
برای نفت این کشور سقف قیمت 

تعیین کنند قطع خواهد کرد.
روسیه بدون نظر گرفتن سقف تعیین 
شده از سوی کشورهای غربی مشکل 
چندانی برای یافتن خریداران جدید به 

قیمت بازار نخواهد داشت.
قیمت هر بشکه نفت روسیه در حال 
حاضر حدود ۶۵ دالر در نوسان است 
که تنها اندکی باالتر از سقف تعیین 
شده از سوی اروپا است؛ موضوعی که 
از تأثیر محدود سازوکار کشورهای 
غربی در تعیین سقف قیمت برای 
نفت روسیه دست کم در کوتاه مدت 

حکایت دارد.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

همه علیه روس ها!

همنواییگروههفتواسترالیابا
اتحادیهاروپا؛

شیوههواداری،گوشهایازفرهنگشهروندیاست

سکوهای هواداری رسانه کم عمر با رسالت طوالنی!

پریسـاجمدی معمـواًل همیشـه اسـتفاده از ضدآفتـاب در برخی 
نواحی بـدن را فراموش می کنیم. همیشـه هنگام اسـتفاده از ضدآفتاب 
برخـی نواحـی را فرامـوش می کنیـم و ممکـن اسـت زمانـی بـه فکر 
بیفتیـم کـه دیگـر دیـر اسـت و نمی تـوان کاری کـرد. اگرچـه یکـی 
از اصلی تریـن دالیـل اسـتفاده از ضدآفتـاب جلوگیـری از آفتـاب 
سوختگی سـت، اما در نهایت در طوالنـی مدت با اسـتفاده از ضدآفتاب 
می تـوان از ابتـا بـه سـرطان پوسـت جلوگیـری کـرد. در ایـن مقاله 
قصد داریم در مـورد نواحی مهم که بایـد در آنجا از ضدآفتاب اسـتفاده 

کنیـد و اغلـب فرامـوش می شـود صحبـت کنیم.
1-کنارههاوپشتگردن

معمواًل همه از ضدآفتـاب فقط در ناحیـه صورت اسـتفاده می کنند و از 
نواحی کناره و پشـت گـردن غافل می شـوند. به یاد داشـته باشـید که 
گردن نیـز جزو نواحی اسـت کـه در معرض اشـعه های مضر خورشـید 

قـرار دارد. زمانـی کـه رانندگـی می کنیـم، کناره هـای گردن بـه ویژه 
سـمت چپ به شـدت در معرض اشـعه های نور خورشـید قـرار دارد.

2-قسمتباالیسینه
منظور از قسـمت باالی سـینه همان قسـمت دکلتـه اسـت دقیقه زیر 

گردن، جایـی که اسـتخوان ترقوه قـرار دارد.
3-لبها

معمـواًل لب جزو قسـمت هایی اسـت کـه معمـواًل محافظـت از آن در 
برابـر آفتـاب نادیـده گرفتـه می شـود. لب هـا نیـز اصـواًل در معـرض 
اشـعه های نور خورشـید قرار دارند و آفتـاب سـوختگی در ناحیه لب ها 
بسـیار دردناک و ناخوشـایند اسـت. به گفته متخصصین پوست، برخی 
سـرطان ها مربوط به قسـمت لب هاسـت و در برخـی موارد حتـی نیاز 
بـه جراحی اسـت. پس پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت. خوشـبختانه 
محصـوالت مراقبتـی حـاوی ضدآفتـاب از جملـه بالم های لـب وجود 

دارند کـه می توانیـد بـرای محافظـت از لب هایتـان اسـتفاده کنید.
4-رویدستها

معمـواًل روی دسـتها نیـز در معـرض نـور آفتـاب و ابتا به سـرطان و 
پیری پوسـت قـرار دارند، حتی در یـک روز ابری نیـز باید با اسـتفاده از 
ضدآفتـاب از پوسـتتان محافظت کنید، بـه ویژه زمانی که بیشـتر وقت 
خـود را در خـارج از خانـه سـپری می کنیـد. محافظـت از دسـت ها بـا 
اسـتفاده از ضدآفتاب مانع از بـروز آفتاب سـوختگی های مضر و عائم 

پیـری زودرس مانند لکه هـای خورشـیدی و کک و مک می شـود.
5-رویگوشها

گوش ها نیـز از دیگـر نواحـی آسـیب پذیر در برابر نـور آفتاب هسـتند. 
معمـواًل گوش هـا بـه خصـوص پشـت گوش هـا نیـز در معـرض 
اشـعه های مضـر خورشـید قـرار دارنـد، بـه ویـژه گـوش سـمت چپ 
افـرادی کـه بـرای مـدت طوالنـی در طـول روز رانندگـی می کننـد 

)درسـت مانند گردن(، و غفلـت از اسـتفاده از ضدآفتـاب در این نواحی 
باعث شـده که بسـیاری از سـرطان های پوسـت مرتبط با ایـن نواحی 

باشـد.
6-رویپاها

قطعـًا یـا تـا بـه حـال آفتـاب سـوختگی روی پاهـا را تجربـه کرده اید 
و یـا یکـی از اطرافیانتـان دچـار چنیـن عارضه ای شـده اسـت. در این 
شـرایط پوشـیدن کفش و دمپایی بسیار دشـوار اسـت. زمان پیاده روی 
یا خـوش گذرانی در سـاحل بـه خصوص زمانـی که صندل یـا دمپایی 
پوشـیده اید، روی پاها به شـدت در معرض آسـیب اشـعه های خورشید 
قرار دارنـد و معمواًل مـا فرامـوش می کنیم کـه از این قسـمت بدنمان 

با ضدآفتـاب محافظـت کنیم.
https://www.healthline.com/health/sunscreen-miss-
body-burn#midriff

نواحیمهمبرایضدآفتابرافراموشنکنید؛

محافظت از پوست در چهار فصل

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
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