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مصرف گاز خانگی در اصفهان آمارها را غافلگیر کرد!

 ۴۲ مـیلیـون متـر مکعـب در روز

Health Benefits of Thyme
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبر داد:

تجهیز ۵۹۰ دستگاه ماشین آالت راهداری برای عملیات زمستانی
6

 تردیـدی نیسـت کـه جام جهانـی فوتبـال،  
محبوب تریـن و پربازدیدی تریـن رویداد ورزشـی 
جهان است که میلیاردها انسـان در زمان برگزاری 
ایـن رقابـت بین المللـی، بـه آن چشـم می دوزند و 
انـگار در بحبوحه برگـزاری جام جهانـی، فوتبال را 
نفـس می کشـند، می بیننـد و می خورنـد. درواقع، 
جهـان در زمـان برگـزاری جام جهانـی فوتبـال تا 
حد زیادی غرق در مسـابقات فوتباِل این تورنمنت 
معتبـر بین المللـی می شـود و فوتبـال بـه کانـون 
توجـه و اولویـت شـمار قابل توجهـی از انسـان ها 

تبدیـل می شـود. 
جام جهانـی فرصتـی جهـت پیشـبرد و 

گسـترش قـدرت نرم 
در این راستا، برخی کنشـگران و کشورهای جهان 
نیـز جام جهانـی را فرصتی جهت پیشـبرد دسـتور 
کارهـای خـود در حوزه هـای مختلـف به ویـژه 
گسـترش قـدرت نرمشـان ارزیابـی می کننـد. در 
ایـن راسـتا، به طور خـاص رژیم اسـرائیل بـا توجه 
بـه برگـزاری رویـداد جام جهانـی سـال 2022 در 
یک کشـور عربـِی خاورمیانـه )قطـر(، برنامه های 

گسـترده ای را بـرای آن داشـت. درواقع ایـن رژیم 
با توجه به دسـتور کارهـای لحاظ شـده در »توافق 
ابراهیـم« )توافـق عادی سـازی روابط اسـرائیل با 
کشـورهای عربی و اسـامی(، جام جهانـی قطر را 
فرصتی جهت عادی جلـوه دادن موقعیـت خود در 
عرصه بین المللـی به ویژه در چهارچوب مناسـبات 
و روابطش با کشـورهای عربـی ارزیابـی می کرد. 
بااین حـال، بایـد گفت که معـادالت میدانـی تا حد 

زیـادی رژیـم صهیونیسـتی را شـوکه کرده اند. 
...ادامه در صفحه 8

سعیده اسکندری
سرمقالـــه
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شکست  پروژه اسرائیل در جام جهانی
کشوری که در جام جهانی نبود ولی شکست خورد!
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مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خبر داد:

خرید چهار دستگاه جاروب مکانیزه برای 
نظافت معابر اصفهان

صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت های بزرگ خودروساز منتشر شد؛

تصمیم بزرگ برای
ایران خودرو و سایپا

فیلترینگ چگونه چقدربه تجارت خارجی ایران آسیب زد؟

ساعتی 1.5 میلیون دالر
معادل 52 میلیارد تومان!
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مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

پیاده روسازی پل وحید تا پل فلزی با 21 
میلیارد ریال اعتبار

چهره روز

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر به اردستان از 
طرح ها و پروژه های این شهرستان؛

اردستان از فرهنگ، غنی است
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محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، در 
سفری یک روزه به منظور شرکت در همایش بزرگداشت شهید 
آیت اهلل سید حسن مدرس وارد اردستان شد و پس از ادای احترام 
به شهدای گمنام روستای این شهرستان، از طرح در حال احداث 

مجتمع سینمایی درخشان بازدید کرد....

منبع: ایرنا

آگهی مزایده
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در نظر دارد یک باب مغازه از موقوفه دکتر جواد نوربخش واقع دربلوار شهید همت، یک 
درب باغ از موقوفه سیداسماعیل میربد واقع در منوچهرآباد یک درب باغ از موقوفه حاج عباس الصاق و فاطمه صغرى سالک بانضمام 
دو سهم آب صحراى دادنجان از موقوفه عباسعلى الصاق، دو باب مغازه از موقوفه میرزا محمد مجتهد واقع در خیابان حکیم الهى و 
خیابان حافظ شرقى، یک باب مغازه از مسجد ریحانه النبى واقع در سروستان، یک باب مغازه از موقوفه مالعلى بوصیت مالمهدى 
واقع چهارسوق بازار دهاقان، چهار و سه هشتم سهم آب قنات فضل آباد از موقوفه محمدصادق امین باشیا و دو قطعه ملک و یک 
و نیم سهم آب روستاى وشاره از موقوفه حاج محمدرضا وشاره در نوبت اول و سه حبه آب و ملک مزروعى صحراى معصوم اباد از 
موقوفه حاج محمدباقر حسین آبادى، دو قطعه ملک مزروعى بانضمام هفده و سه چهارم سهم آب صحراى رشکنه از موقوفه مال 
محمد قاسم بزاز در  نوبت دوم را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1401/9/17 الى 1401/10/3 از 
محل بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 53243264-53227246 تماس حاصل 

فرمایند. تاریخ بازگشایى پاکت ها و برگزارى مزایده روز یکشنبه 1401/10/4 خواهد بود.
فرهاد عرب بافرانى - رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا شناسه آگهى: 1424029

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511

تلفن سفارش آگهى

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود 

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟



در شـــهر

Isfahan News
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رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
معتقدم فرصت گفت وگو باید با هر نوع 
تفکر و گروه فراهم شود. زیرا همه با هر 

دیدگاهی فرزندان ما هستند.
مجید نادراالصلی اظهار کرد: اصفهان 
همیشه پایه گذار حل معضالت کشور 
بوده است. بنابراین اگر به صورت واقعی 
و عملیاتی نگاه کنیم، می توانیم اتفاقات 

خوبی را برای کشور رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه معتقدم فرصت گفت وگو 
باید با هر نوع تفکر و گروه فراهم شود، 
زیرا همه با هر دیدگاهی فرزندان ما 
هستند، افزود: در نگاه دانشجویان، باور 
و اعتمادبه نفس وجود ندارد و پس از 
آنکه دانشجو فارغ التحصیل می شود، 
باید به فکر فردای خود باشد. زیرا کمتر 

برنامه ریزی کرده است.
رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
نتوانستیم در موضوع اشتغال و معیشت 
خوب حرکت کنیم. اگر چه نهادهای 
حمایتی زیادی وجود دارد، اما اقدامات 

کافی انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه نیروهایی در جامعه 
وجود دارند که باید از توانمندی و باور 
آن ها استفاده کنیم، افزود: در مناطق 
کم برخوردار شهر ظرفیت های زیادی 
وجود دارد که از آن بهره برداری نمی شود. 
مناطق  و  آب  کمیسیون  در  بنابراین 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
به دنبال آن هستیم تا باور و اعتمادبه نفس 

را در افراد افزایش دهیم.
نادراالصلی با بیان اینکه سال ۱۳۷۸ 
بخشی از آب اصفهان را به استان دیگر 
دادند و گفتند برای شما برنامه ریزی 
کردیم تا تونل و سد ایجاد کنیم، ادامه 
داد: آب زاینده رود منتقل شد و وضعیت 
آب اصفهان را امروز پس از گذشت ۲۲ 

سال می بینیم.
وی با تاکید بر اینکه در این دوره به دنبال 
ایجاد اجماع برای رفع مشکل آب هستیم، 
گفت: شما دانشجویان باید مطالبه کنید که 
چرا اصفهانی ها در این موضوع حرف واحد 
نمی زنند و این یک اشکال است که موجب 

ایجاد مشکل در حوزه آب شده است.
رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه تالش شده است تا اجماع میان 
ارکان حاکمیتی در استان اصفهان ایجاد 
شود، گفت: خروجی آن اتفاقات خوب 
در حوزه آب است که در سه سال پیش ِرو 

رخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه ۹۳۰ کیلومتر طرح 
انتقال آب دریای عمان به اصفهان در 
قالب حرکت جهادی در دست انجام است، 
افزود: این طرح در چهار فاز در استان های 
اصفهان، یزد، کرمان و سیرجان تا دریای 
عمان اجرایی می شود؛ طرحی که سرانجام 
پس از سال ها با بودجه استان اجرایی 
خواهد شد. انتقال آب از دریا برای حوزه 
صنعت آورده خوبی دارد و موجب حذف 
۶۰ میلیون مترمکعب مصرف آب صنعت 
از زاینده رود می شود تا این میزان آب به 

حوضه آبریز زاینده رود بازگردد.
نادراالصلی با بیان اینکه جنوب استان 
بدترین شرایط آب شرب ازنظر کیفیت 
و کمیت را دارد، تصریح کرد: امیدواریم 

بتوانیم این مشکل را نیز برطرف کنیم.

برای اشتغال و معیشت 
خوب حرکت نکردیم

رئیس کمیسیون آب و مناطق 
کم برخوردار شورای شهر:

مدیرعامـل سـازمان خدمـات موتـوری 
شـهرداری اصفهـان از خرید چهار دسـتگاه 
جاروب مکانیزه با صرف اعتبـاری حدود ۱۲ 
میلیارد تومـان بـرای نظافت و رفـت وروب 
شـهر خبـر داد و گفـت: تمـام تـالش خـود 
را بـرای ارائـه خدمات مناسـب و بـا کیفیت 
باالتـر بـه شـهروندان اصفهانـی بـه کار 
می بندیـم. حسـن نظـام زاده اظهـار کـرد: 
نظافـت و زیبایـی بصری شـهر اصفهـان از 
شـاخصه های هویتـی این شـهر محسـوب 
می شـود، بـر ایـن اسـاس تمـام تـالش 
مدیریـت شـهری حفـظ ایـن شـاخصه و 
تقویـت زیرسـاخت های الزم بـرای تحقق 
نظافت شـهری بـه روز و کارآمد بـا کمترین 

هزینـه و هـدر رفـت منابع اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نوسـازی ماشـین آالت 
یکـی از اولویت هـا و برنامه هـای اساسـی 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
اسـت، گفت: در این راسـتا به منظـور نظافت 
مکانیـزه معابـر شـهری و بزرگراه هـا اقـدام 
بـه خریـد چهـار دسـتگاه جـاروب مکانیـزه 

هیوندای با صرف اعتباری حـدود ۱۲ میلیارد 
تومان برای نظافت و رفت وروب شـهر کرده 
تا شـهری زیبا را در معرض دید گردشـگران 
داخلـی و خارجـی قـرار دهـد. مدیرعامـل 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
بـا بیـان اینکـه ایـن جاروب هـای مکانیـزه 
مجهـز بـه دوربیـن، دارای مکش و سیسـتم 
آب پاشـی قوی تـر و برس های ضد سـایش 
اسـت، ادامه داد: با اسـتفاده از ایـن جاروب ها 
که صدای کمتری نسـبت به ماشـین آالت و 
دسـتگاه های جاروب شـهری قدیمی دارد، از 
انتشـار گـرد و غبـار جلوگیری می شـود. وی 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن راسـتا بسـیاری از 
معابر شـهری که تا سـال گذشـته به صورت 
دسـتی و بـا اسـتفاده از نیروهـای کارگـری 
رفـت و روب می شـد، به صـورت مکانیـزه 

نظافـت می شـود.
نظـام زاده افـزود: سـازمان خدمـات موتوری 
شـهرداری اصفهان تمام تالش خود را برای 
ارائـه خدمات مناسـب و بـا کیفیـت باالتر به 

شـهروندان اصفهانی بـه کار می بندد.

ــان  ــهرداری اصفه ــک ش ــه ی ــر منطق مدی
گفــت: بــرای پیاده روســازی حدفاصــل پــل 
وحیــد تــا پــل فلــزی بــه طــول ۱۳۰۰ متــر، 
ــارد ریال هزینه شــده اســت  ــر ۲۱ میلی بالغ ب
کــه در حــال حاضــر ایــن پــروژه حــدود ۶۵ 

درصــد پیشــرفت دارد.
میثــم بکتاشــیان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــازی  ــروژه پیاده روس ــه پ ــاره ب ــا اش ــا ب ایمن
حاشــیه زاینــده رود در منطقــه یــک 
شــهرداری اصفهــان، اظهــار کــرد: حاشــیه 
رودخانــه زاینــده رود دارای فضــای مفرحــی 
اســت که مــورد اســتفاده شــهروندان اســت، 
امــا بــا توجــه بــه فضــای نامناســب زیــر پل 
ــی  ــرای دسترس ــی ب ــد محدودیت های وحی
افراد بــه فضاهــای حاشــیه زاینــده رود ایجاد 

ــود. ــده ب ش
وی افــزود: بــرای تســهیل دسترســی 
شــهروندان بــه فضاهــای حاشــیه رودخانــه 
درصــدد اصــالح فضاهــای شــهری 
برآمدیــم و پــروژه پیاده روســازی و 
بازســازی پیاده روهــا حدفاصــل پــل وحیــد 

تــا پــل فلــزی در دســتور کار قــرار گرفــت تا 
شــهروندان هنــگام مراجعــه بــه ایــن مکان 
بتواننــد از یک فضــای مناســب بهــره ببرند.

ــان  ــهرداری اصفه ــک ش ــه ی ــر منطق مدی
ــه  ادامــه داد: محــدوده مجــاور پــل وحیــد ب
یــک فضــای بی دفــاع شــهری تبدیــل 
ــد  ــه طــرح جدی ــا توجــه ب ــود کــه ب شــده ب
اقــدام بــه کف فــرش ایــن محــدوده کردیــم 
ــدی از فضــای  ــرای بهره من ــه ای ب و محوط
ســبز به عنــوان فضــای مکــث دلپذیــر برای 
ــاد  ــس از ایج ــد و پ ــم ش ــهروندان فراه ش
تغییــرات اساســی در اختیــار شــهروندان 

ــت. ــرار گرف ق
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای پیاده روســازی 
ــه  ــزی ب ــل فل ــا پ ــد ت ــل وحی ــل پ حدفاص
طــول ۱۳۰۰ متــر، بالــغ بــر ۲۱ میلیــارد 
ریــال هزینــه شــده اســت. در حــال حاضــر 
این پــروژه حــدود ۶۵ درصــد پیشــرفت دارد 
کــه امیدواریــم تــا پایــان آذرمــاه کل مســیر 
ــار  ــود و در اختی ــازی ش ــالح و مناسب س اص

ــرد. ــرار گی شــهروندان ق

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خبر داد:
خرید چهار دستگاه جاروب مکانیزه برای 

نظافت معابر اصفهان
پیاده روسازی پل وحید تا پل فلزی با ۲۱ 

میلیارد ریال اعتبار

زان و  نبـا معلـوالن گفـت: اسـتان اصفهـان و شهرسـتان رئیـس فدراسـیون ورزش هـای جا

کاشـان، در ورزش جانبـازان و معلـوالن پیشـگام 
بـوده و در ارزیابـی عملکرد اسـتانی، نمـره ممتاز 

نـد. را دریافـت کرده ا
سـید محمـد شـروین اسـبقیان، در آییـن پایانـی 
جشـنواره فرهنگـی، ورزشـی »بـا هـم در اوج« 
در کاشـان، اظهـار کـرد: مصوبـه شـورای عالـی 
انقـالب فرهنگی، سیاسـت ها، راهبردهـا، وظایف 
و ضوابـط اجرایی بـرای ترویـج فرهنـگ حضور، 
توانمنـدی و افتخارآفرینـی جانبـازان و معلـوالن 
از طریـق ورزش را بـه روشـنی بیان کرده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اقدام هـا و وظیفـه دسـتگاه ها در 
حمایت از توسـعه و ترویج فرهنـگ ورزش جانبازان 
و معلـوالن افـزود: برنامه ریـزی و اجرای جشـنواره 
ورزشـی و سـاخت مجموعـه ورزشـی اختصاصـی 
جانبازان و معلوالن توسـط شـهرداری کاشـان، کار 

ارزشـی و خداپسـندانه است.

و  نبـازان  جا ورزش هـای  فدراسـیون  رئیـس 
معلـوالن، تصریـح کـرد: مصوبـه شـورای عالـی 
انقالب فرهنگـی به همه دسـتگاه ها ابالغ شـده و 
می توانـد بسـیاری از مشـکالت ورزش جانبازان و 
معلوالن را حل کنـد و ۱۶ دسـتگاه اجرایی موظف 
هسـتند که بـه وظیفه خـود بـه خوبی عمـل کنند.

اسـبقیان افـزود: خدمـت بـه جامعـه فرهیختـه 
معلـوالن  و  ز  فرا سـرا زان  نبـا جا رزشـمند  ا و 
افتخارآفریـن، یـک ارزش اسـت و شـهرداری ها، 
یکـی از دسـتگاه های موظـف بـه همـکاری بـا 
توسـعه ورزش های جانبـازان و معلوالن هسـتند.

وی تأکید کرد: اسـتعدادیابی و توسـعه رشـته های 
ورزش جانبـازان و معلـوالن از اهمیـت باالیـی 
برخـوردار اسـت و بایـد در اولویـت برنامه هـای 

دسـتگاه های مسـئول قـرار گیـرد. 
همچنیـن در ایـن آییـن شـهردار کاشـان گفـت: 

برگـزاری جشـنواره های فرهنگـی و ورزشـی، 
بسـتر مناسـبی برای شناسـایی، نمایش توانمندی 
و حمایت از اسـتعدادهای افـراد دارای معلولیت را 
فراهـم می سـازد  کـه جشـنواره »با هـم در اوج« 
نیـز در این راسـتا برنامه ریزی و اجرا شـده اسـت.

لیت هـای  همیـت فعا فـزود: ا حسـن بخشـنده ا
فرهنگـی و تشـویقی بـه منظـور زمینه سـازی و 
ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای حضـور معلـوالن در 
عرصـه اجتماعـی و توجـه بـه ورزش معلـوالن، 
یکـی از رویکردهای مدیریت شـهری در توسـعه 

ورزش همگانـی اسـت.
یـن  ز دسـتاوردهای ا وی اظهـار کـرد: یکـی ا
جشـنواره، سـاخت نخسـتین مجموعـه ورزشـی 
اختصاصـی جانبـازان و معلـوالن کاشـان اسـت 
و امیدواریـم بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود 
و تأمیـن اعتبـار الزم در جهـت رفـع نیازهـای 

مؤثـری  گام  ورزشـی  فرهنگـی،  جتماعـی،  ا
برداشـته شـده و نام کاشـان در عرصه هـای ملی 

ز شـود. نـدا لمللـی طنین ا و بین ا
شـهردار کاشـان تأکیـد کـرد: وظیفه شـهرداری در 
قبـال افـراد تـوان یـاب، ایجـاد فرصت هـای برابـر 
برای دسترسـی به امکانات مختلف و مناسب سازی 
فضاهـای شـهری اسـت و تـالش می کنیـم بـا 
اسـتفاده از تمـام تـوان شـهرداری در خدمـت بـه 
ایـن گـروه از شـهروندان شـاهد پیشـرفت های 

تأثیرگـذاری در ایـن خصـوص باشـیم.
بـه گـزارش ایسـنا، دومیـن جشـنواره فرهنگـی، 
ورزشـی »بـا هـم در اوج« بـا حضـور ۶۵۰ تـوان 
یـاب در رشـته های بسـکتبال بـا ویلچـر، والیبال 
نشسـته، فوتسـال، بوچیـا، دو و میدانـی، تنیـس 
رت، طنـاب زنـی،  نـی، دا ا روی میـز، ویلچرر

شـطرنج و گلبـال در کاشـان برگـزار شـد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن در آیین پایانی جشنواره فرهنگی، ورزشی »با هم در اوج« در کاشان مطرح کرد:

ترسیم ضوابط ترویج ورزش معلوالن توسط شورای عالی انقالب فرهنگی

به گزارش ایرنـا، بنیامین شـکوه فر در نشسـت مشـترک روسـای ادارات 
ورزش و جوانـان شهرسـتان ها و روسـای هیـات هـای ورزشـی اسـتان 
اصفهـان در محـل سـرای ورزشـکاران ایـن شـهر افـزود: تعـداد طرح ها 
مربوط به سـال هـاو دوره هـای مختلـف تصـدی دولت هاسـت و تکمیل 

آنها بـه ۵۰ هـزار میلیـارد تومان نیـاز دارد.
وی ادامـه داد: در صورتـی کـه امروز ایـن مبلـغ در اختیـار وزارت ورزش و 
جوانـان قـرار بگیـرد می تـوان پروژه هـا را ظـرف دو یا سـه سـال تکمیل 
کرد امـا میـزان اعتبـارات عمرانـی ایـن وزارتخانـه تنهـا ۲ هـزار میلیارد 

تومـان اسـت.
معاون وزیـر ورزش و جوانـان گفت: بر اسـاس دسـتور رییـس جمهور در 
حـوزه ورزش دیگـر کلنگ زنـی نخواهیم داشـت و تـالش ما بـر تکمیل 

طرح هـا خواهـد بود.
شـکوه فر تصریـح کـرد: در زمـان آغـاز بـه کار دولـت سـیزدهم آمایش 
سـرزمینی در حـوزه ورزش در کشـور به صورت گسـترده وجود نداشـت و 

طرح هـای مرتبـط بـا آن هم بـه صـورت محـدود بود.
وی اظهـار داشـت: آمایـش سـرزمینی ورزش در ایـن دولت با مشـارکت 
سـازمان برنامه و بودجه انجام شـد تا توسـعه ورزش در مناطق و اسـتان ها 

بـر اسـاس ظرفیت ها باشـد.
معاون وزیـر ورزش و جوانـان ادامه داد: مبنـای نظر وزیـر ورزش و جوانان 
اماکـن ورزشـی بایـد در اختیـار هیئت هـای ورزشـی باشـد راهکارهـای 

قانونی آن در دسـت بررسـی قـرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وجـود ۱۲ هـزار مـکان ورزشـی در کشـور افـزود: نگاه 
وزارتخانـه بـه این اماکـن تجـاری نیسـت و بایـد در اختیـار هیـات های 

توانمنـد قـرار گیرد.
شـکوه فر با بیان اینکه افق ورزش اسـتان اصفهان بسـیار روشـن اسـت، 
خاطرنشـان کرد: بـرای مثـال دسـتیابی بـه افتخـارات در جشـنواره اخیر 

اسـتعدادیابی نشـان داد که ظرفیت در این اسـتان بسـیار باالسـت.
معاون وزیـر با اشـاره بـه اینکـه ورزش و پیشـرفت آن مختـص و مربوط 
به یـک دسـتگاه نیسـت، گفت: تعامـل هرچـه بیشـتر اداره های ورزشـی 
و سـایر نهادهـا با یکدیگر سـبب پیشـرفت رشـته های مختلف در کشـور 

خواهد شـد.
شـکوه فر اضافـه کـرد: در سـطح کالن کشـور نیـز تنهـا وزارت ورزش و 
جوانـان متولـی ورزش نیسـت بلکـه این نهـاد به عنـوان یـک هماهنگ 
کننـده فعالیـت می کنـد و دیگـر جایگاه هـا و مسـووالن کشـور نیـز باید 

بـرای پیشـرفت ورزش همـکاری کننـد.
به گـزارش ایرنـا، در این جلسـه دربـاره فعالیت هـا و برنامه هـای اداره کل 
ورزش و جوانـان اسـتان و چالش هـای پیـش روی ادارات و هیـات هـای 

ورزشـی این خطـه بحث و تبـادل نظر شـد.
بازدیـد از پروژه هـای ورزشـی در برخی شهرسـتان های شـرق اسـتان از 
دیگـر برنامه های سـفر معـاون وزیـر ورزش و جوانـان به اصفهان اسـت.

ــتان های  ــس و اس ــی، مجل ــور حقوق ــاون ام مع
وزارت ورزش و جوانــان گفــت: چهار هــزار و ۲۰۰ 
پــروژه نیمه تمــام ورزشــی بــا حــدود پنج تــا ۹۵ 
درصد پیشــرفت فیزیکــی، در کشــور وجــود دارد.

چهار هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام 
ورزشی در کشور وجود دارد

معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت 
ورزش و جوانان:

گزارش

معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان 
گفت: مسائل فرهنگی و اجتماعی 
و دیدگاه های نادرست از مهمترین 
مشکالت و چالش های پژوهش در 
کشور است زیرا هنوز عده ای به این 
مقوله بعنوان ابزاری برای تولید مقاله 

و اخذ مدرک نگاه می کنند.
نیلوفر ملک به مناسبت هفته پژوهش 
و فناوری افزود: تا زمانی که این 
تصور وجود داشته باشد که انجام کار 
پژوهشی برای گرفتن پایان نامه، رساله 
دکترا، انتشار مقاله یا ارتقای اعضای 
هیات علمی کمک می کند، نمی توان 
انتظار داشت که کارهای تحقیقاتی 
بتوانند اثرگذاری مطلوبی در سطح 
جامعه و برای رفع مشکالت آن داشته 

باشند.
با  است  الزم  داشت:  اظهار  وی 
فرهنگ سازی، این دیدگاه در سطح 
جامعه ایجاد شود که پژوهش می تواند 
به باز کردن گرهی از مشکالت جامعه 
کمک کند و اگر چنین رویکرد متفاوتی 
بدون شک خروجی  بیاید  بوجود 
طرح های پژوهشی نیز خوب خواهد 
بود و به بهبود شرایط جامعه منجر 

می شود.
وی با بیان اینکه استادان نقش بسزایی 
در فرهنگ سازی در این زمینه و انتقال 
آن به دانشجویان و بخش های مختلف 
جامعه دارند، تصریح کرد: امروزه با 
مشکل دیگری نیز در این زمینه مواجه 
هستیم و آن، ضعیف شدن روحیه 
پژوهشگری بین برخی از دانشجویان 

است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم 
تقویت روحیه پژوهشگری و ایجاد 
انگیزه در بین دانشجویان، اضافه کرد: 
باید هدف از پژوهش برای دانشجویان 
مشخص شود و آنها بدانند که با انجام 
کار پژوهشی فقط به دنبال اخذ مدرک 

تحصیلی یا چاپ مقاله هستند یا قصد 
دارند مشکل یا معضلی در جامعه را 

برطرف کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان 
اظهار داشت: تعریف و هدف گذاری از 
پژوهش در کشور از ابتدا چندان درست 
نبوده و بیشتر به دید ارتقا و مدرک به 
آن نگاه می شد درحالی که الزم است 
روحیه پژوهشگری از مقطع ابتدایی 
در دانش آموزان ایجاد و نهادینه شود 
تا وقتی به دوره دانشگاه می رسند، 
خود آنها راه را بلد باشند و بدانند که از 

پژوهش چه می خواهند.
ملک دیگر مشکالت بخش پژوهش 
در کشور را محدودیت های مالی، 
ضوابط دست و پاگیر و کمرنگ بودن 
ارتباط صنعت و سازمان ها با دانشگاه ها 
دانست و گفت: صنایع و سازمان ها 
باید مشکالت و نیازهای خود را به 
دانشگاه ها منتقل و دانشگاه ها نیز 
موظف هستند که این مسائل را برطرف 
کنند اما این زبان گفتمان مشترک، 

دچار مشکل است.
وی با اشاره به اینکه ارتباط دانشجویان 
کشور  و  شهرها  اجرایی  بدنه  با 
ضعیف است، افزود: الزم است که 
مثلث سه گانه بین دانشگاه، صنعت 
و دستگاه های اجرایی بیش از پیش 
تقویت شود و آنها خالء های ارتباطی 

بین خود را رفع کنند.
ملک به برنامه ها و طرح های پژوهشی 
دانشگاه هنر اصفهان نیز اشاره و 
خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۳۱ 
طرح پژوهشی برون سازمانی در 
زمینه های مختلف مانند معماری، 
شهرسازی، مرمت بنا و آثار، اقتصاد 
و کارآفرینی، طراحی صنعتی، موزه و 
گردشگری در این دانشگاه و با انعقاد 
قرارداد با بخش های مختلف در دست 

اجراست.

وی ارزش ریالی کل این قراردادهای 
پژوهشی را حدود سه میلیارد و ۷۲۶ 
میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: در 
پنج سال گذشته نیز حدود یکصد طرح 
پژوهشی به سفارش دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی توسط 
دانشگاه هنر اصفهان انجام شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان 
با اشاره به ۳۰ رشته تحصیلی در این 
دانشگاه، اظهار داشت: در سال های 
اخیر تالش کردیم تا پایان نامه ها 
کارشناسی ارشد و رساله های دکترا 
دانشجویان، کاربردی و مساله محور 
باشند و در ارتباط با مجموعه های 
مختلف مانند میراث فرهنگی، حوزه 
هنری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
شهرداری بتوانند مسائل آنها را حل 

کنند.
وی، هدفمند کردن موضوع پایان 
نامه ها و رساله های دانشجویان بمنظور 
برطرف شدن معضالت و مشکالت 

جامعه و برقراری ارتباط با بخش های 
مختلف اجرایی، صنعت و سازمان ها 
در سطح استانی، ملی و بین المللی را 
از رویکردهای دانشگاه هنر اصفهان 
برای تقویت بخش پژوهش عنوان 
کرد. ملک با اشاره به اینکه دانشگاه 
هنر اصفهان در ۱۰ سال گذشته، رتبه 
نخست دستاوردهای پژوهشی را در 
بین دانشگاه های هنر کشور داشته 
است، افزود: در پنج ساله گذشته حدود 
۲ هزار مقاله معتبر در نشریات بین 
المللی علمی و ۱۵۰ عنوان کتاب 
توسط دانشگاهیان این مجموعه 

تألیف و منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: نخستین مرکز 
رشد تخصصی هنر کشور نیز در سال 
۱۳۹۴ با همکاری شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در دانشگاه هنر 
اصفهان راه اندازی شد و در زمان 
حاضر حدود ۳۰ هسته نوآور در آن 

مستقر و فعال است.

ملک برخورداری سه نشریه علمی، 
 ۲۰ از آزمایشگاه مرکزی هنر با 
دستگاه آنالیز و مطالعه مواد تاریخی 
و آثار هنری و کتابخانه و مرکز اسناد 
دانشگاه هنر با ۵۰ هزار عنوان کتاب 
را از ظرفیت های این دانشگاه عنوان 

کرد.
دانشگاه هنر اصفهان با سه هزار 
دانشجو و ۱۲۰ عضو هیات علمی در 
پنج دانشکده، یکی از دانشگاه های 

جامع و برتر هنر در کشور است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
کشور  عمومی  فرهنگ  شورای 
برای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ 
پژوهش در جامعه، گوشزد اهمیت 
این امر و بزرگداشت پژوهشگران 
برجسته،  ۲۵  آذر را به "روز پژوهش" 

نامگذاری کرد. 
هفته استانی پژوهش و فناوری از ۱۲ 
تا ۱۷ و هفته ملی از ۱۹ تا ۲۵ آذر ماه 

امسال برگزار می شود.

مسائل فرهنگی و دیدگاه های نادرست، مهم ترین مشکالت پژوهش
معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان عنوان کرد:
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رئیس مرکـز پژوهش هـای شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان با اشـاره بـه ایده 
»شـهرجو« گفت: این طرح رویداد شبیه سـازی شـهری برای دانشـجویان است 
و آن هـا می تواننـد در این مسـیر تجربه نوردی منظم و مسـتمری داشـته باشـند.

مصطفـی نباتی نـژاد در دیـدار صمیمانه با تشـکل های دانشـجویی به مناسـبت 
»روز دانشـجو«، با تاکیـد بر اینکـه دیدگاه هایم را همیشـه به اشـتراک می گذارم 
تا با بازخـوردی که دریافـت می کنـم آن ها را اصـالح کنـم، اظهار کرد: شـهردار 
اصفهان نیـز به همدلی و ارتباط با نسـل جوان شـناخته می شـود و از بنیان گذاران 

مراکز فرهنگی هسـتند.

وی با تاکید بر اینکه مسـائل ما و تشـکل های دانشـجویی متفاوت است و ممکن 
است ریشـه های آن نیز متفاوت باشـد، ادامه داد: اگر حکمرانی بر پایه مردم باشد، 

می توانیم درباره بسـیاری از مسـائل گفت وگو کنیم و پاسخگو باشیم.
رئیس مرکـز پژوهش های شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان با اشـاره بـه اینکه 
در این نـوع حکمرانی، شـهرداری نسـبت خـود را با شـهروندان معنـادار می کند 
و به دنبـال جـذب مشـارکت آنهاسـت، ادامـه داد: تعریـف شـهروند، شـهربان، 
شـهراندیش و شـهریاران الگویی اسـت که حکمرانی مردمی بر آن مبتنی است.

وی بـا اشـاره به ایـده »شـهرجو« گفـت: این طـرح رویداد شبیه سـازی شـهری 

برای دانشـجویان اسـت و آن هـا می تواننـد در این مسـیر تجربه نـوردی منظم و 
مسـتمری داشـته باشند.

نباتی نـژاد با تاکیـد بر اینکـه در نظـام حل مسـئله باید بـه ارزش هایـی همچون 
امانـت داری، نیک نامـی، کرامـت انسـانی، پاسداشـت هویـت دینـی و تاریخی، 
مسـئولیت پذیری و شـفافیت و فسادسـتیزی توجـه شـود، اظهـار کـرد: بـرای 
بازنگری برنامـه به صورت تخصصـی برگـزاری جلسـاتی را در دسـتورکار داریم 
و نشسـت های تخصصی بـا موضوعـات مشـخص را در دانشـگاه های اصفهان 

برگـزار خواهیـم کرد.

»شهرجو« رویداد 
شبیه سازی شهری 
برای دانشجویان 
است

 رئیس مرکز پژوهش های
 شورای اسالمی شهر:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

فریدونشهر،  فریدن،  مردم  نماینده 
چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
تأمین  پروژه  گفت:  اسالمی  شورای 
فریدن،  شهرستان های  شرِب  آِب 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان آن 

تأمین شده است.
کرد:  اظهار  صالحی  محمد  حسین 
شهرستان  چهار  مشکل  بزرگ ترین 
بویین  و  چادگان  فریدونشهر،  فریدن، 
است.  شرب  آب  تأمین  میاندشت 
متأسفانه در شهرستان بویین میاندشت، 
چادگان  چناروِد  بخش  و  فریدونشهر 
پارسال  داریم.  سیار  آبرسانی  همچنان 
آب  مشکل  محرومیت زدایی  حوزه  در 
پیشکوه  روستاهای  از  بسیاری  شرب 
حد  تا  مرکزی  بخش  و  فریدونشهر 
زیادی رفع و اکنون در حال رفع شدن 
میاندشت  بویین  شهرستان  در  است. 
به شدت مشکل کمبود آب شرب در 
روستاها حس می شود به همین دلیل از 
ستاد محرومیت زدایی کشور درخواست 
کرده ایم که بخشی از اعتبار برای رفع 

این مشکل را تأمین کند.
وی افزود: در شهرستان فریدن سطح 
آب بیشتر چاه های روستایی پایین رفته 
و به نیترات آغشته شده است. متأسفانه 
پارسال مجوز ماده ۲۳ آن  طرحی که 
را برای آبرسانی به چهار شهرستان با 
تخصیص ۶.۵ میلیون متر مکعب آب 
گرفتیم از سوی وزارت نیرو تأمین اعتبار 
آن  برای  کمی  اعتبارات  و  نشد  الزم 
پیگیری  حال  در  که  یافت  تخصیص 
برای گرفتن اعتبارات بیشتر هستیم تا 
پروژه تأمین آب شرب چهار شهرستان 
مذکور با سرعت بیشتری پیگیری شود.

فریدونشهر،  فریدن،  مردم  نماینده 
چادگان و بویین میاندشت در مجلس، 
آب شرِب چهار  تأمین  عملیات  گفت: 
از امسال آغاز کردند. دو  را  شهرستان 
شهرستان های  در  آب  بزرگ  مخزن 
ساخته  میاندشت  بویین  و  فریدن 
است  بزرگی  پروژه  چون  اما  می شود، 
با اعتبارات قطره چکانی به راحتی قابل 
انجام نیست و اقداماتی که ادارات آبفای 
به  می دهند،  انجام  شهرستان  چهار 
نوعی برای طرح بزرگ آبرسانی است، 
اما تأمین اعتبار از سوی وزارت نیرو با 

تعلل روبرو است.
پروژه  کرد:  تصریح  صالحی  محمد 
تأمین آِب شرِب شهرستان های فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد، اما تاکنون با همکاری کمیسیون 
میلیارد   ۳۰ تنها  توانسته ایم  تلفیق 
تومان اعتبار برای چنین پروژه بزرگی 
تأمین کنیم. چون اجرای این پروژه با 
سازمان آب منطقه ای است تعلل در آن 
نیرو خواسته ایم  وزیر  از  که  است  زیاد 
برای  جدید  سال  در  را  الزم  اعتبارات 
این پروژه تخصیص دهد و در بودجه 
سال آینده رقم باالتری را برای آن در 
نظر خواهیم گرفت تا مشکل تأمین آب 

شرب ظرف مدت ۴ سال مرتفع شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت 
نیرو به شکل یکجا این اعتبار را تأمین 
نیرو  وزارت  استدالل  گفت:  نمی کند، 
این است که اولویت تخصیص اعتبار با 
پروژه های نیمه تمام است و از طرفی هم 
مجموعه مدیریتی استان اصفهان خیلی 
مایل به اجرای این پروژه نیستند، چراکه 
بارگذاری های جدیدی  پروژه  اجرای  با 
روی زاینده رود انجام می شود، در حالی 
از  شرب  آب  این  از  زیادی  بخش  که 
منابع زیر زمینی و چاه هایی که در فریدن 

و فریدونشهر است، تأمین خواهد شد.
فریدونشهر،  فریدن،  مردم  نماینده 
در  میاندشت  بویین  و  چادگان 
دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان  مجلس، 
از مشکالتی که مردم در این تنگنای 
اقتصادی به ما مراجعه می کنند، درباره 
حتی  چراکه  است،  بانک ها  تسهیالت 
برای گرفتن تسهیالت ُخرد با مشکل 
مواجه می شوند و بانک ها از دادن این 
تسهیالت خودداری می کنند که با توجه 
به تذکرات زیادی که به دولت و بانک 
این  می رود  انتظار  شد  داده  مرکزی 

نابسامانی ها حل شود.

نماینده مردم فریدن و چادگان در 
مجلس:

تأمین آب شرِب ۴ شهرستان 
استان ۵۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

کرون  و  تیران  شهرستان  گردشگری  صنعت  چرخ 
با وجود ظرفیت خاص و بالقوه، ُکند می چرخد که با 

ریل گذاری و اصالحات روبه توسعه و رشد است.
فاصله ۴۵ کیلومتری تا مرکز استان و مرکزیت در مسیر 
تردد به غرب اصفهان و شهرکرد و خوزستان باعث 
شده که موقعیت جغرافیایی متفاوتی را برای تیران و 
کرون ایجاد کند و ساالنه حجم باالیی از ترددها در 

جاده های این شهرستان رقم می خورد. 
حجم باالیی از مسافر و گردشگر از روزهای پایانی 
هفته و تعطیالت سال به لحاظ موقعیت جغرافیایی و 
ظرفیت های گردشگری طبیعی در این خطه تردد و 
اسکان دارند. ظرفیت های تاریخی این شهرستان هم 
حائز اهمیت بوده، اما کمتر شناخته و یا معرفی شده و 
این هم سومین مؤلفه کارساز برای شکل گیری صنعت 
گردشگری به حساب می آید. ظرفیت قلعه تاریخی در 
حیات وحش و پارک ملی قمیشلو، خانه های قدیمی 
فلک  به  سر  قلعه های  زیرزمینی،  شهر  سنتی،  و 
حمام  و  مساجد  پاک،  هوای  بکر،  طبیعت  کشیده، 
به فرد  منحصر  درهای سنگی  و  باغ  کوچه  تاریخی، 
همه مصادیق پتانسیل گردشگری بوده که در سطح 
ملی و بین المللی کم نظیر هستند. گردشگری در تیران 
و کرون یکی از سه محور اقتصادی این شهرستان 

ایجاد  در  هم  بخش خصوصی  که  می رود  شمار  به 
اقامتگاه ها و توسعه این صنعت وارد شده و با هم افزایی 
بین بخشی شاهد تالطم خوبی در این حوزه خواهیم 
بود. کرونا، نبود برنامه ریزی های قبلی، بی توجهی به 
صنعت گردشگری، نگرش مدیریتی، نبود آشنایی و 
آگاهی در بین مردم برای سرمایه گذاری در این حوزه از 
جمله موانع پیش روی چرخ گردشگری در این منطقه 
است. مدیریت شهرستان از چند سال گذشته توان خود 
را برای تقویت این صنعت به کار گرفت که در مسیر 
توسعه با بحران کرونا روبرو شد که البته این چالش 
در سطح کشور بسیاری از برنامه ریزی ها را تحت تأثیر 
قرار داد، اما دوباره حرکت ها آغاز و شاهد هم افزایی در 

این حوزه هستیم.
جذب سرمایه گذار برای صنعت گردشگری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان تیران و کرون با برشمردن ظرفیت های فعال 
گفت:  ایسنا  به  شهرستان  این  گردشگری  حوزه  در 
موقعیت جغرافیایی و پتانسیل فعال طبیعی، مذهبی، 
کشاورزی و تاریخی توانسته سرفصل های متعددی از 
گردشگری شامل تاریخی، طبیعی، سالمت، کشاورزی 
افزود:  مظاهری  محسن  بزند.  رقم  را  مذهبی  و 
سرمایه گذاران برای رونق این صنعت وارد شده اند و 

با بازسازی خانه های قدیمی و رونق بوم گردی چالش 
اسکان که در گذشته حلقه مفقود صنعت گردشگری 
بود، رفع شد. وی ادامه داد: در حال حاضر یکصد تخت 
اقامتی در خانه های بوم گردی این شهرستان فعال 
شده و با وجود دیگر سرمایه گذاران این ظرفیت توسعه 
می یابد. مظاهری با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین 
دستگاه های اداری برای رونق گردشگری رقم خورده، 
سرمایه گذاران  برای  قرمز  فرش  کرد:  خاطرنشان 
در تیران و کرون پهن شده و با چنین اقدامی شاهد 

اتفاقات خوبی برای آینده این صنعت خواهیم بود.
تخصصی  برنامه ریزی  میز  تشکیل 

گردشگری در مدیریت شهری
شهردار تیران و کرون با اشاره به پتانسیل گردشگری 
در این شهر، گفت: با وجود ترددهای زیادی که در 
جاده های این شهرستان رقم می خورد و فرصت های 
تخصصی  برنامه ریزی  میز  فعال،  گردشگری 
گردشگری در شهرداری تشکیل شده و موضوعات 
مربوط به این صنعت دنبال می شود. حسن حجتی با 
بیان اینکه بحث و تبادل نظر پیرامون چالش ها، موانع، 
فرصت ها و زمینه های همکاری برای توسعه صنعت 
گردشگری اهداف تشکیل این میز تخصصی است، 
تصریح کرد: جلسه گفتگوی بخش خصوصی و دولتی 

در حوزه گردشگری با محوریت این میز انجام می شود. 
وی ادامه داد: فعاالن و سرمایه گذاران گردشگری در 
این نشست ها نیازها و دغدغه ها را بررسی و مدیریت 
شهری در حد توان و مأموریت اداری خود موضوعات 
را پیگیری می کند. به گفته شهردار تیران و کرون، 
بخشی از فصل های گشایش موانع پیش روی صنعت 
گردشگری باید در سطح استانی دنبال شود که این 
موضوع هم با هم افزایی بین بخشی پیگیری می شود.

وی یادآور شد: عزم خوبی در مدیریت شهرستان تیران 
باید  و  دارد  وجود  گردشگری  توسعه  برای  کرون  و 

تشکیالت مردم نهاد هم سهم خود را ایفا کنند.
سرمایه گذاران  با  اداری  نهادهای  همکاری 

بخش خصوصی
و  تیران  فرماندار  عمرانی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
کرون با اشاره به استقبال از سرمایه گذاری در صنایع 
پاک این شهرستان به ایسنا، گفت: حفظ هوای پاک 
اهمیت خاصی دارد که بیشترین سرمایه گذاری ها در 

صنایع نوین، کشاورزی و گردشگری خواهد بود.
به اعتقاد امیر عرب، صنعت گردشگری نقش مهمی در 
توسعه اقتصادی شهرستان خواهد داشت که همکاری 
بین بخشی و نهادهای اداری برای پاسخ به نیازهای 

سرمایه گذاران وجود دارد.

وی ادامه داد: موانع پیش روی صنعت گردشگری رفع 
خواهد شد و در کارگروه تسهیل شهرستانی به صورت 

ویژه به این دسته از دغدغه ها پرداخته می شود.
برای  فرصتی  طبیعی  گرانبهای  گنجینه 

توسعه صنعت گردشگری
فرماندار تیران و کرون با اشاره به مناطق بکر طبیعی 
این شهرستان به ایسنا گفت: گنجینه گرانبهای طبیعی 
مثل قلعه تاریخی قمیشلو و داالنکوه، فرصتی برای 
توسعه صنعت گردشگری بوده که با رعایت قوانین و 

همکاری حفاظت محیط زیست رقم خواهد خورد.
علی محمدی کیا افزود: نگرش خوبی در دوره جدید 
اصفهان  استان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیریت 
امکان تحقق گردشگری طبیعی و  آمده و  به وجود 
بهره گیری از ظرفیت های قلعه تاریخی قمیشلو وجود 
دارد. وی ادامه داد: هم افزایی بین بخشی رقم خورده 
و انتظار است تا دستگاه های خدمات رسان شهرستان 
در این مسیر همکاری داشته و به توسعه گردشگری 
کمک کنند. فرماندار تیران و کرون خاطرنشان کرد: 
این  اقتصادی  مهم  محورهای  از  یکی  گردشگری 
شهرستان محسوب می شود و کم توجهی در گذشته 
باعث شده کمترین بهره برداری از این پتانسیل صورت 

بگیرد.

گزارش

آمارهایی که یک صنعت ورشکسته را امیدوار کرده است!

 تندتر شدن چرخ ُکند گردشگری تیران و کرون

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اینکه شهر سده 
لنجان مهد و پایتخت وزنه برداری استان و کشور است، از ماه آینده ساخت خانه 
وزنه برداری در این شهر آغاز می شود. حسین رجایی در جمع خبرنگاران با تبریک 
روز مجلس اظهار کرد: این دوره از مجلس شورای اسالمی، دو و سال و نیم از 
عمر خود را پشت سر گذاشت و در طول این مدت اقدامات مؤثر و ماندگاری 
درکشور انجام شده است. وی با اشاره به اینکه شهرستان لنجان پتانسیل باالیی در 
حوزه های مختلفی دارد، افزود: لنجان، چهارمین شهرستان پرجمعیت استان است 
و در این راستا نیازمند زیرساخت های مختلف درمانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی 

بوده است. نماینده لنجان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در این میان شهر 
»سده« به علم خیزی در کشور و مجامع بین المللی معروف است و در حوزه ورزشی 
نیز استعداد خاصی در این شهر به ویژه در زمینه وزنه برداری وجود دارد به نوعی که 
از ۱۰ ملی پوش تیم وزنه برداری کشور، ۶ نفر از این شهر بوده اند. وی ادامه داد: با 
این وجود این شهر از امکانات مناسب ورزشی برخوردار نبود و وزنه برداران شرایط 
سختی داشته اند اما در همین شرایط برای استان افتخارات مختلفی کسب کردند.

رجایی تاکید کرد: اعتبارات خوبی برای ساخت خانه وزنه برداری شهر سده جذب 
شده است و از ماه آینده عملیات اجرایی این خانه آغاز می شود.

وی گفت: وظیفه خود می دانیم این پروژه زودتر به بهره برداری برسد و شاهد 
شکوفایی استعدادهای ورزشی این شهر، استان و کشور باشیم، نگاه ما این است 
که سده لنجان قطب وزنه برداری کشور شود. نماینده لنجان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به خواسته مردم استان اصفهان در راستای احیای زاینده رود و 
دغدغه رهبر انقالب در این زمینه که در دیدار با مردم اصفهان آن را مطرح کردند، 
نیز گفت: با پیگیری های صورت گرفته به زودی طرح هایی برای احیای زورخانه 
زاینده رود و جریان دائمی آن داریم و امیدواریم به زودی شاهد این باشیم که 

»زنده رود« ما همیشه زنده و زاینده آب باشد.

نماینده لنجان در مجلس 
شورای اسالمی خبر داد؛

ساخت خانه  
وزنه برداری 
در سده لنجان

علی دهقانان زواره: محمدمهدی اسماعیلی، 
سفری  در  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
همایش  در  شرکت  به منظور  یک روزه 
بزرگداشت شهید آیت اهلل سید حسن مدرس 
به  احترام  ادای  از  پس  و  شد  اردستان  وارد 
شهدای گمنام روستای این شهرستان، از طرح 
درخشان  سینمایی  مجتمع  احداث  حال  در 
بازدید کرد. تجلیل از فعاالن فرهنگی و حضور 
در نمازجمعه از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در اردستان بود.

اعتبارات در حوزه   رشد ۶ درصدی 
فرهنگ

در این بازدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
حضور در مسجد موسی بن جعفر )ع( اردستان 
با اشاره به اینکه در الیحه برنامه هفتم توسعه 
فرهنگ  حوزه  در  اعتبارات  درصدی  رشد ۶ 
احکام  کرد:  اظهار  است،  شده  هدف گذاری 
خود را دراین خصوص نهایی کرده و به زودی 
به سازمان برنامه وبودجه و کمیسیون تلفیق 
دولت ارائه می کنیم. محمدمهدی اسماعیلی 
افزود: برای نخستین بار در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
موضوع فرهنگ و هنر از قالب های متداول 
برنامه وبودجه  با سازمان  توافق  خارج و طی 
ردیف های جدیدی ایجاد شد. او تصریح کرد: 
هر استان باید یک سند تحول فرهنگی آماده 
کند و در اصفهان هم اداره کل فرهنگ و ارشاد 
این  فرهنگی  نخبگان  همکاری  با  اسالمی 

استان این سند را تهیه کند.
 

عدالت فرهنگی؛ شعار بنیادین دولت
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  ادامه،  در 
بنیادین  شعار  فرهنگی،  عدالت  اینکه  بیان 
ارشاد است، گفت: عدالت  وزارت فرهنگ و 
فرهنگی یعنی اینکه بتوانیم در یک گستره 
دقیق و کامل امکان بهره مندی آحاد مردم را 
از زیرساخت های فرهنگی و محتوای فرهنگی 
فراهم کنیم. اسماعیلی افزود: در سال های اخیر 
هنر، به یک کاالی لوکس تبدیل شده و بیش 

از ۹۰ درصد آثار نمایشی ما در یک منطقه و 
یک گروه خاص مثل تهران خالصه شده بود؛ 
به همین دلیل در دولت انقالبی شعار خود را 
عدالت فرهنگی گذاشتیم. او با بیان اینکه باید 
به مقوله فرهنگ و هنر در همه نقاط کشور 
توجه شود، اظهار کرد: در یک سال گذشته 
بیش از ۶۰ سفر به نقاط مختلف کشور داشتم 
و از نزدیک با اهالی فرهنگ صحبت کردم. 
فضای بزرگی برای فعالیت داشته و قصد داریم 
نگاه عادالنه ای به همه کشور داشته باشیم و 
در گام بعدی، فضای رشد حوزه فرهنگ و هنر 

را برای همه عالقه مندان ایجاد کنیم.

مهم  شهرهای  از  اصفهان؛  استان   
فرهنگی کشور

ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تصریح کرد: استان اصفهان و شهر اصفهان و 
شهرهای بزرگی ازجمله کاشان، آران و بیدگل، 
خوروبیابانک، نائین و به ویژه اردستان به عنوان 
و  فرهنگی  و  تاریخی  مهم  مجموعه  یک 
گفت:  اسماعیلی  می شوند.  محسوب  هنری 
نظام  تصمیم گیران  از  بزرگی  رجال  امروز 
مقدس جمهوری اسالمی از فرزندان این خطه 
هستند. خانواده بزرگ طباطبائی نژاد از خاندان 
بزرگ علم، جهاد و شهادت هستند و امروز 
هم فردی از این خانواده نماینده شایسته مردم 
اردستان در مجلس شورای اسالمی است که 
افزود:  او  داریم.  توفیق  آرزوی  ایشان  برای 
اردستان به لحاظ فرهنگی بسیار غنی است 
و در همه عرصه ها این توقع وجود دارد که 
مردم این خطه، نقش آفرین و پیشتاز باشند؛ 

همان طور که بوده و هستند.
محرومیت زدایی  قرارگاه  راه اندازی   
شمال  منطقه  در  هنر  و  فرهنگ 

اصفهان
به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حوزه  در  محرومیت زدایی  قرارگاه  راه اندازی 
فرهنگ و هنر در سال گذشته افزود: راه اندازی 
این قرارگاه ابتکار دولت سیزدهم است. تاکنون 

رشته   ۵۰ در  عالقه مندان  از  نفر  هزار   ۴۰
فرهنگی و هنری آموزش دیده اند. به دنبال 
ایجاد اشتغال برای هنرمندان هستیم و گام 
دوم این طرح را اجرایی می کنیم. این قرارگاه 
به زودی در منطقه شمال اصفهان راه اندازی 
نیازمند  اردستان  گفت:  اسماعیلی  می شود. 
توسعه زیرساخت های فرهنگی و هنری است 
و تالش می کنیم زیرساخت های فرهنگی و 
هنری این شهرستان هرچه سریع تر تکمیل 
شود. او افزود: حوزه مسائل فرهنگی و دینی 
مناطقی مثل شمال اصفهان که مهد مشاهیر 
و عالمان بزرگ، ازجمله شهید مدرس است 
صدور  کار  دولت  این  در  شود.  تقویت  باید 
تسهیل  هنری  و  فرهنگی  مؤسسات  مجوز 

شده است.
 

فعالیت 18 هزار مؤسسه فرهنگی و 
هنری در کشور

اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار 
مؤسسه فعال در کشور داریم که دارای مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند. در 
موضوع تبصره ۱۴ و جدول ۱۷ قانون بودجه 
مؤسسات  از  حمایت  دنبال  به  محل  این  از 
فرهنگی و هنری برای توسعه فرهنگ ایرانی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هستیم.  اسالمی  و 
اسالمی بیان کرد: ۲۶ هزار کانون فرهنگی 
و هنری در کل کشور داریم. بخش عمده این 
منعی  هیچ  ما  است.  اصفهان  در  مؤسسه ها 
برای توسعه این کانون ها نداریم و از توسعه 

آن ها حمایت می کنیم.
 اردستان؛ مهد مشاهیر

اسماعیلی گفت: شهرستان اردستان مشاهیر 
تقویت  دارد.  زیادی  نامدار  شخصیت های  و 
مؤسسه های فرهنگی و هنری در این منطقه 
ضرورت دارد و بنای دولت هم رویه متمرکز 
در حوزه فرهنگ و هنر است. او افزود: دشمن 
علیه  رسانه ای  تروریسم  و  رسانه ای  جنگ 
شبکه های  و  است  انداخته  راه  ایران  ملت 
جاسوسی  سرویس های  به  وابسته  مزدور 

تروریسم رسانه ای را به شکل کامل خود اجرا 
می کنند و به دنبال آشوب و تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی هستند. اسماعیلی خاطرنشان 
کرد: بیشتر هنرمندان کشور پایبند ارزش های 
فرهنگی و اسالمی هستند و در برابر هجمه 
سنگین تبلیغاتی مزدوران دشمن و وابستگان 
مقاومت  بیگانه  جاسوسی  سرویس های  به 

می کنند.
 

از  حمایت  مجلس  و  دولت  برنامه 
جریان فرهنگی کشور است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بودجه 
قبل  سال  به  نسبت  امسال  کشور  فرهنگی 
افزایش چشمگیری داشته و برنامه دولت و 
جریان  از  حمایت  اسالمی،  شورای  مجلس 
فرهنگی و هنری کشور است. اسماعیلی در 
جریان سفر به اردستان و در بازدید از طرح های 
خبرنگاران  جمع  در  شهرستان  این  عمرانی 
افزود: امسال ردیف های غیرمتمرکز بودجه ای 
با همکاری مجلس شورای اسالمی و سازمان 
برنامه وبودجه راه اندازی شد تا جریان فرهنگی 
و هنری کشور تقویت شود. هفته گذشته از 
محل جدول ۱۷ قانون بودجه تخصیص های 
استان های کشور  اختیار همه  در  را  جدیدی 
قرار دادیم که به زودی در اختیار مدیریت های 
استانی قرار می گیرد. او اظهار کرد: در بودجه 
سال ۱۴۰۱ از محل جدول ۱۷ قانون بودجه 
بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برای کل کشور 
بودجه اختصاص یافت که هدفش حمایت از 
وزیر  است.  و هنری کشور  فرهنگی  جریان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: دو طرح 
دارد  وجود  اردستان  در  فرهنگی  نیمه تمام 
که بیش از چندین سال از شروع عملیاتش 
گذشته است. تالش می کنیم عملیات تکمیل 
از  یکی  به عنوان  فرهنگی  طرح های  این 
تسریع  منطقه  مردم  خواسته های  مهم ترین 
این  سینمایی  مجتمع  کرد:  اظهار  او  شود. 
منطقه مشکل حقوقی دارد؛ به همین دلیل، 
از  موضوع  این  است.  مانده  متوقف  سال ها 
طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری 
می شود؛ مجتمع فرهنگی دیگری هم وجود 
دارد که می توان یک نگارخانه در آن ایجاد 
کرد. با پیگیری های نماینده مردم اردستان در 
مجلس شورای اسالمی ردیف استانی آن اخذ 
شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 
تکمیل و تجهیز این مرکز را انجام می دهد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: باید از 
هنرمندانی که در مسیر نظام و انقالب هستند 
و در برابر دشمن ایستادگی می کنند، تجلیل 
کرد و آن دسته از هنرمندانی که دچار خطای 
راهبردی شده اند و مخاطب رسانه های دشمن 
کشور  حکمرانی  از  غلط  تصویری  هستند، 
به  باید  اینجا  به ذهنشان خطور می کند. در 
موضوع جهاد تبیین که موردتأکید رهبر معظم 
انقالب است، برای خنثی سازی دسیسه های 
دشمن توجه شود. او اظهار کرد: وقتی هجمه 
سنگین رسانه ای چهره های برجسته کشور را 
ناامید کرده و به جای امیدآفرینی، یأس آفرینی 
می کنند، باید با جهاد تبیین ذهن چهره های 

مرجع را روشن کنیم. اسماعیلی گفت: جهاد 
زمین گیرکردن  برای  فرهنگی  مبارزه  تبیین 
دشمن در حوزه فرهنگ و هنر است و افسران 
جنگ نرم باید در این راه تالش کنند. او در 
حضرت  افزود:  سخنانش  از  دیگری  بخش 
زنده  مدرس  می فرمایند  )ره(  خمینی  امام 
برکت  به  امروز  و  است  زنده  تاریخ  تا  است 
دین،  برکت  به  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
این شخصیت ها معرفی شدند؛ اما باید همه 
زوایای زندگی شهید مدرس مثل مقاومتش در 
برابر استبداد جمهوری رضاخانی و مقاومتش 
روشنگری هایش  دیگر  و  روس ها  برابر  در 
برای مردم تبیین شود. اسماعیلی اضافه کرد: 
شهید آیت اهلل سید حسن مدرس از پرچم داران 
عزت، عظمت و آزادگی و استقالل ایران بود. 
این منطقه شهیدان بزرگ دیگری مثل شهید 
فخری زاده، شهید طباطبائی نژاد و غیره دارد. 
او در پایان گفت: شهرستان اردستان با بیش 
از ۴۳ هزار نفر جمعیت فاقد ســاختمـــان 
مجتمع  احداث  عملیات  سینمــاســت. 
سینمایی درخشان اردستان سال ۱۳۷۴ توسط 
ملی  بانک  مشارکت  با  و  خصوصی  بخش 
شروع شد. تکمیل این طرح بزرگ فرهنگی 

نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است.
 

فرهنگ به اصالح نیاز دارد
در ادامه این بازدید، نماینده مردم اردستان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال 
حاضر بسیاری از اعتبارات فرهنگی منطبق 
بر نیاز جامعه نیست و نگاه به فرهنگ باید 
اصالح شود. حجت االسالم والمسلمین سید 
صادق طباطبائی نژاد در همایش بزرگداشت 
سالگرد شهید آیت اهلل سید حسن مدرس که 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
برگزار  اردستان  )ع(  مسجد موسی بن جعفر 
افزود: دشمنان نظام برای رسیدن به  شد، 
اهداف شوم خود در ایران به دنبال نابودی 
فرهنگ ایرانی و اسالمی بوده و در این راه 
کرد:  اظهار  او  می کنند.  خرج  زیادی  پول 
فرهنگ  حوزه  در  پایدار  مالی  منابع  باید 
پیش بینی شده و فعالیت ما در این بخش 
تقویت شود. دولت انقالبی و مردمی نباید 
روش دولت های قبل را در اختصاص بودجه 
فرهنگی دنبال کند؛ بلکه باید تدبیر کرده و 
در الیحه بودجه سال آینده نیازهای بخش 
فرهنگ را به درستی پیش بینی کند. نماینده 
مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به هفته فرهنگ اردستان افزود: از 
به عنوان  آذر  الی ۱۱   ۵ روزهای  سال ۹۵ 
و  شد  نام گذاری  اردستان  فرهنگ  هفته 
علت آن هم سالروز شهادت آیت اهلل سید 
حسن مدرس و همچنین سالگرد شهادت 
در  که  است  مهابادی  فخری زاده  محسن 
افتاد.  اتفاق   ۱۳۹۹ سال  در  ایام  همین 
در  گفت:  طباطبائی نژاد  حجت االسالم 
حوزه کارهای فرهنگی در شهرستان، بیشتر 
مردم و نیکوکاران فعال هستند؛ دولت هم 
کمک هایی کرده است. امیدواریم کمبودها 

را دولت انقالبی رفع کند.

شهدای  سکونت  محل  اردستان؛   
شاخص کشوری و بین المللی

گفت:  اردستان  فرماندار  آیین،  این  ادامه  در 
و  کشوری  شاخص  شهدای  شهرستان  این 
بین المللی داشته و اردستان شهر اصیل ایرانی 
احمدی  محمدهادی  سید  است.  اسالمی  و 
نوراهلل  سید  بزرگوار  شهید  افزود:  طبازواره 
اردستان  مردم  نماینده  اولین  طباطبائی نژاد 
در مجلس شورای اسالمی بود که در واقعه 
انفجار دفتر حزب جمهوری به شهادت رسید و 
شهیدان بزرگوار دیگری ازجمله شهید محسن 
هسته ای،  دانشمند  مهابادی،  فخری زاده 
اشاره  با  او  این شخصیت ها هستند.  ازجمله 
به وجود بناهای تاریخی گوناگون در اردستان 
و  جامع  مسجد  هزارساله  سازه های  گفت: 
وجود قنات دوطبقه ثبت جهانی )قنات مون(، 
اردستان را به شهر قنات و قنوت و قناعت 

معروف کرده است.
  

امام خمینی )ره( مجذوب شخصیت 
شهید مدرس بودند

در ادامه این بازدید، امام جمعه اردستان بیان 
مجذوب  )ره(  خمینی  امام  حضرت  کرد: 
شخصیت شهید آیت اهلل سید حسن مدرس 
مبارزی  به عنوان  او  از  همواره  و  بودند 
نستوه و شجاع در برابر استکبار و زورگویی 
رضاخان یاد می کردند. حجت االسالم حسن 
دهشیری در خطبه های نمازجمعه اردستان 
که در مسجد موسی بن جعفر )ع( اقامه شد، 
به  بی اعتنایی  استغنا،  ساده زیستی،  افزود: 
و  خدا  به  توکل  منصب،  و  مقام  و  قدرت 
ویژگی های  از  فداکاری  و  ازخودگذشتگی 
شهید مدرس بود. او اظهار کرد: این شهید 
با  قدرتمندان،  برابر  در  همواره  بزرگوار 
شجاعت کم نظیر از استقالل کشور حمایت 
ایستاد.  رضاخانی  استبداد  مقابل  در  و  کرد 
امام جمعه اردستان با اشاره به هفته فرهنگ 
هفته  با  هفته  این  کرد:  تصریح  اردستان 
بسیج و سالروز شهادت آیت اهلل سید حسن 
مدرس و درنهایت سالگرد شهادت دانشمند 
هسته ای شهید محسن فخری زاده مهابادی 
مصادف شده است. در این هفته، برنامه های 
مختلفی ازجمله تجلیل از خادمان مکتوب و 
اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه و فعاالن در 
عرصه های مختلف فرهنگی اجرا می شود. 
افزود:  دهشیری  حسن  حجت االسالم 
گمنامی  اوج  در  فخری زاده  محسن  شهید 
زندگی کرد؛ حتی بسیاری از همشهریان او 
را نمی شناختند و دشمن او را از ما گرفت. 
او در پایان با اشاره به ۱۶ آذر و روز دانشجو 
دانشجو مؤذن جامعه اسالمی است  گفت: 
که  باشد  متنفر  جهانی  استکبار  از  باید  و 
ان شاءاهلل این چنین خواهد بود. شهید آیت اهلل 
سید حسن مدرس در سال ۱۲۸۷ هجری 
دنیا  به  اردستان  سرابه  روستای  در  قمری 
آمد و پس از مبارزه های فراوان با استعمار 
انگلیس و رضاخان قلدر سرانجام در سال 
به  سالگی   ۶۷ در  شمسی  هجری   ۱۳۱۶

هنگام تبعید در کاشمر به شهادت رسید.

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر به اردستان از طرح ها و پروژه های این شهرستان؛

اردستان از فرهنگ، غنی است
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Recent droughts in Iran have 
raised the need to use new 
methods of irrigation. This is-
sue is especially important in 
rural areas.
It is necessary to develop mod-
ern methods of irrigation and 
replace them instead of tradi-
tional irrigation by farmers due 
to the lack of water in most 
areas.
Considering the current situa-
tion when the country is facing 
water challenges, the Agricul-
ture Ministry is implementing 
a new irrigation systems devel-
opment plan.
Back in May, the ministry’s pro-
ject manager for the mentioned 
development plan said that the 
plan for developing modern irri-
gation systems has witnessed a 

significant leap in the past three 
years, as it is most effective 
in increasing the efficiency of 
water and soil resources and 
strengthening the country’s 
food security.
Over the past three years, each 
year, an average of 150,000 
hectares of farmlands have 
been equipped with modern ir-
rigation systems, and we have 
witnessed a 300 percent jump, 
Abbas Zare stated.
The official expressed hope that 
considering the budget allo-
cation for the provinces at the 
beginning of the current Iranian 
calendar year (began on March 
20), the ministry would be able 
to develop the project in terms 
of both quantity and quality.
And, in mid-September, he said 

that following the ministry’s 
new irrigation systems develop-
ment plan, 174,000 hectares of 
farmlands have been equipped 
with modern irrigation systems 
in the current Iranian year.
According to Zare, the purpose 
of implementing the plan of 
modern irrigation systems is 
to increase the productivity and 
sustainability of water and soil 
resources in the country to en-
sure the sustainable production 
of agricultural products.
“Following the support of the 
government for this project, 
of 8.7 million hectares of the 
country’s total irrigated lands, 
so far about 2.4 million hec-
tares have been equipped with 
modern systems,” he said at 
the time.

The official noted that in the 
current year, nearly 16 trillion 
rials (about $55 million) has 
been allocated from the annual 
budget and the National Devel-
opment Fund (NDF) for the de-
velopment of various irrigation 
methods.
With the mentioned funding, 
so far, the irrigation systems 
are under construction for 
130,000 hectares, while for 
44,000 hectares the systems 
have been put into operation, 
he explained.
According to the official, the 
implementation of this plan is 
going to increase the irrigation 
efficiency of the mentioned 
farmlands to 44 percent which 
will increase the production ca-
pacity of agricultural products 
by 30 percent.
Although the government 
seems to pursue the imple-
mentation of this plan serious-
ly, more support and incentives 
are needed in this due.
The implementation of the 
modern irrigation plan should 
be accelerated to prevent water 
wastage and promote optimal 
consumption in the country, 
and the Ministry of Agriculture 
should pay special attention to 
this field.
Villages play an essential role in 
food production and security, 
and supporting villagers by de-
veloping services and providing 
facilities is the basis of work.
As stated last week by an eco-
nomics professor, “In order for 
farmers to be able to benefit 
from modern irrigation meth-
ods when planting crops, it is 
necessary to have appropriate 
tools, equipment and tech-
nology. However, despite the 
government’s approval of 15 
percent investment by farmers 
and 85 percent government 
support, it is not still possi-

ble for the farmers, while the 
necessary equipment should 
be provided to them in install-
ments and other simple meth-
ods.”
In order to preserve the sur-
face and underground water 
resources of the country, it is 
necessary to direct the farmers 
towards new irrigation meth-
ods, Abdol-Majid Sheykhi told 
IRNA.
While criticizing the model of 
submerged cultivation that is 
now common in the country, 
he said: “This method of culti-
vation is a wrong method for a 
land that has faced water short-
ages throughout history and 
has a long history of drought, 
and it is inefficient; and in or-
der to preserve the surface and 
underground water resources, 
modern methods of irrigation 
such as strip and drip should 
be used.”
The professor said the illegal 
drilling of agricultural wells and 
the overexploitation of under-
ground water resources, which 
are constantly increasing, 
cause irreparable damage to 
the country’s water resources.
Referring to the heavy conse-
quences of excessive exploita-
tion of the country’s water 
resources, especially in the 
agricultural sector, Sheykhi 
suggested that a coordination 
headquarters be formed be-
tween the ministries of energy 
and agriculture to design a pat-
tern of cultivation and irrigation 
based on the climate of Iran.
Emphasizing the need for gov-
ernments to pay attention to 
the issue of water and water 
resources, he considered the 
drought as a natural and his-
torical issue in the country, 
and that careful planning and 
proper policy-making should 
be done to face it.

Modern irrigation development a vital necessity

FM says Iran backs 
national sover-
eignty, unity of all 
religions in Bosnia

Iran’s Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian said on 
Tuesday that Tehran will con-
tinue to support Bosnia and 
Herzegovina.
“We consider the Balkan re-
gion and the country of Bosnia 
as our friend and like the past 
will continue to support this 
region and Bosnia,” Amir Ab-
dollahian said in a joint press 
conference with his Bosnian 
counterpart Bisera Turkovic in 
Sarajevo, the capital of Bosnia 
and Herzegovina.
Iran’s chief diplomat also 
congratulated the success-
ful general election in Bosnia 
and said, “I hope those elect-
ed take good steps toward 
the progress and solidarity of 
Bosnia.”
He also said Iran has always 
been on the side of Bosnia in 
difficult days.
Amir Abdollahian added, “Un-
doubtedly, our policy is to de-
fend the national sovereignty 
and solidarity of all religions in 
Bosnia.”
Elsewhere in his remarks, the 
foreign minister said he and 
his Bosnian counterpart held 
talks over a series of issues 
ranging from formation of an 
inclusive government in Af-
ghanistan to the Ukraine war.
“We express our concerns 
over continuation of war in 
Ukraine and we are opposed 
to war in Ukraine and other 
regions,” the foreign minister 
remarked.
He also said the two sides 
agreed to reactivate the joint 
economic commission to de-
velop ties.
“I am pleased that that trade 
exchanges between the two 
countries have increased by 
53 percent over the past nine 
months,” he stated.
There is great possibility for 
increasing economic ties and 
“these collaborations should 
become more dynamic,” the 
chief diplomat remarked.
The foreign minister also said 
he had briefed his Bosnian 
counterpart about “baseless 
allegations” that the U.S. and 
a small number of Western 
countries have made against 
Iran about human rights.
Amir Abdollahian visited Sara-
jevo on Tuesday after conclud-
ing his trip to Serbia.
Foreign Minister Bisera Turk-
ovic had invited Amir Abdolla-
hian to pay a visit to Sarajevo. 
The two top diplomats held 
two rounds of talks. After that, 
they paid homage to the tomb 
of Alija Izetbegovic, the former 
president of Bosnia and Herze-
govina.
In Belgrade, Amir Abdollahian 
met with Serbian Foreign Min-
ister Serbian counterpart Ivi-
ca Dacic, Prime Minister Ana 
Brnabic, President Aleksandar 
Vucic, Parliament Speaker 
Vladimir Orlic, and Serbia’s 
Minister of Agriculture, For-
estry and Water Management 
Jelena Tanaskovic. 
In his meeting with the Serbi-
an president, Amir Abdollahian 
renewed an invitation by the 
Iranian president to Vucic to 
visit Iran. The Iranian foreign 
minister also reaffirmed Iran’s 
support for the territorial in-
tegrity of Serbia.

Iran, EAEU to ink 
FTA in mid-De-
cember

Mir-Hadi Seyedi, Iran’s sen-
ior negotiator in free trade 
agreement (FTA) talks with 
the Eurasian Economic Union 
(EAEU), says the FTA deal is 
expected to be signed by the 
representatives of the two 
sides in Tehran in the last days 
of the current Iranian calendar 
month Azar (ends on Decem-
ber 21).
According to Seyedi, the deal 
is going to be signed by the 
Eurasian Economic Commu-
nity (EEC)’s minister in charge 
of economy and financial 
policy and the head of Iran’s 
Trade Promotion Organization 
(TPO).
TPO Head Peyman-Pak said 
earlier that the list of com-
modities to be included in the 
FTA between Iran and EAEU 
states is expected to be signed 
in December.
“The export items to be in-
cluded in free trade between 
Iran and the EAEU states have 
been almost decided upon,” 
he said.
The official said that the FTA is 
expected to include a zero tar-
iff for 90 percent of commod-
ities exchanged between Iran 
and the five-member bloc.
The volume of trade between 
Iran and the EAEU grow from 
$2.3 billion in 2015 to $5 bil-
lion in 2021 mainly due to a 
preferential trade agreement.
Iran and the EAEU signed an 
interim free Trade Agreement 
in mid-March 2018 and they 
aim to change the temporary 
agreement into a full-fledged 
free trade regime.

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

Iran ranked world’s 
7th biggest cement 
producer in 2021

Iran produced 63 million 
tons of cement in 2021 to be 
ranked the world’s seventh 
biggest cement producer, IRIB 
reported citing international 
statistics.
As reported, the Islamic Re-
public also exported 14.4 mil-
lion tons of cement in the pre-
vious year to stand in fourth 
place among the world’s top 
cement exporters.
Based on the Iranian Indus-
try, Mining and Trade Min-
istry data, Iranian cement 
complexes have managed 
to export 7.6 million tons of 
the product in the first seven 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Oc-
tober 22), registering a four 
percent increase compared 
to the figure for the previous 
year’s same period.
The Islamic Republic was 
ranked the world’s fifth big-
gest cement producer in 2020, 
producing 69 million tons of 
the product.
Iranian cement industry has 
a history of more than eight 
decades of activity.
Currently, there are 96 cement 
production lines active in 74 
factories across Iran, and 
nearly half of them are less 
than 10 years old. This is an 
indication that new produc-
tion units have a greater share 
of the total output in this sec-
tor.
Neighboring countries are 
not only consumers of Irani-
an cement but also demand 
the transfer of the cement 
industry’s technology to their 
countries.

As announced by a provincial official, 
over 40,000 tons of fisheries worth 
more than $76.5 million were export-
ed from Hormozgan province, in the 
south of Iran, during the first eight 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-November 21).
Sasan Sadeqi, the acting head of the 
province’s Fisheries Department, said 
that with 25 percent of the country’s 
fisheries production, Hormozgan has 
been able to gain significant foreign 
currency, adding that 83 fishery units 
are working in the fields of process-
ing, canning, fishmeal and fish feed 
in the province.
Persian Gulf littoral states, Russia, 
Vietnam, Malaysia, Thailand and Chi-
na are the main destinations of fish-
eries exported from the province, he 
added.
It should be noted that Hormozgan 
province, by producing more than a 
quarter of Iran’s fishery products, has 
a significant contribution to bringing 
foreign currency to the country, and 
it was ranked first in terms of fish-
ery export in the country in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
In late November, Agriculture Min-
ister Javad Sadati-Nejad announced 

the launch of the country’s first fish-
ery industries park.
Making the announcement on the 
sidelines of the 6th International 
Fisheries Industry Exhibition (IFEX 
2022), Sadati-Nejad said the coun-
try’s first fishery park was put into 
operation in which every year 1,000 
tons of shrimp will be produced.
According to the official, the volume 
of shrimp production in this park will 
increase to 2,000 tons by the end of 
the current Iranian calendar year.

Sadati-Nejad stressed his ministry’s 
support for the companies active in 
the fishery sector, saying: “The Min-
istry of Agriculture and Iran Fisheries 
Organization (IFO) support investors 
active in the field of fisheries and sea-
food production, which in addition to 
improving the economy, increasing 
exports and foreign revenues, it also 
brings job creation.”
The minister also announced the 
growth of the export of aquatic and 
fishery products, including caviar, in 

the current year.
In late May, Head of Iran Fisheries 
Organization (IFO) Hossein Hosseini 
said the country is aiming to increase 
the exports of fishery products to one 
billion dollars by the Iranian calendar 
year 1404 (begins on March 21, 
2025).
Hosseini said the country’s fishery 
production in the previous Iranian 
calendar year stood at 1,268,000 
tons, and according to the IFO’s new 
reform plan, fishery production is set 
to increase to 2,600,000 tons by the 
year 1404.
According to the official, Iran export-
ed 160,000 tons of fishery products 
worth $556 million last year.
Following the IFO’s reform plan, the 
organization is implementing a pro-
gram to provide the country’s fisher-
ies with low-interest bank loans since 
subsidized input is no longer provid-
ed for them.
According to the director-general 
of IFO’s Planning and Budget Office 
Rajab-Ali Qorbanzadeh, Agriculture 
Ministry is collaborating with IFO for 
providing working capital at a rate 
of 10 to 12 percent to the country’s 
livestock, poultry, and aquaculture 
production units.

Hormozgan province’s 8-month fishery export stands at over $76.5m

Commodities worth about $800 million 
were exported by Iran’s cooperative 
sector during the first six months of the 
current Iranian year (March 21- Septem-
ber 21), deputy minister of cooperatives, 
labor, and social welfare, Mehdi Maska-
ni, said on Tuesday. As IRNA reported, 
Iraq, Afghanistan, Pakistan, Turkey, and 
Russia were the first five export destina-

tions for the goods produced by Iranian 
cooperatives in the first half of 1401, ac-
cording to Maskani. Cooperatives active 
in agriculture, food industry, handicrafts, 
handwoven carpets, minerals, and min-
eral industries had the biggest share in 
the exports during the said period.
Maskani named Khuzestan, Fars, Kho-
rasan Razavi, Alborz, and Golestan as 

the most active provinces in terms of 
exports by the cooperative sector in the 
mentioned six months.
He considered the efforts made by the 
managers and employees as the most 
important factor in the development of 
the cooperative sector’s export and em-
phasized: “The existence of diverse co-
operative unions throughout the country 

creates a suitable platform for complet-
ing the export chain.”
According to the official, the current 
government administration has been 
supporting the country’s cooperative 
sector as a priority, and so far, 310 coop-
eratives have been invited and supported 
to participate in national and international 
events and exhibitions.

Exports from cooperative sector reach $800m in H1
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Ahmad Faisal Muhamad, the Egyptian 
ambassador at the Geneva-based UN 
headquarters, and his Iranian coun-
terpart Ali Bahraini discussed issues 
of the agenda of the UN and other in-
ternational bodies, IRNA reported on 
Wednesday.
“Al-Ahram Newspaper” reported that 
the two envoys reviewed essential is-

sues on the agenda of the United Na-
tions and other specialized institutions.
In recent years, Iran has repeatedly 
expressed its interest in developing 
relations with Egypt and has tried to 
send positive signals in line with the 
implementation of the policy of ex-
panding ties with the regional coun-
tries.

Iranian, Egyp-
tian diplomats 
review issues 
of mutual 
interest

TEDPIX loses 
6,500 points on 
W e d n e s d a y
TEDPIX, the main index 
of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 6,579 points 
(0.47 percent) on Wednes-
day.
As reported, the index closed 
at 1.402 million points at 
the end of the Wednesday 
trades.
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 de-
cline, the stock market 
transactions finally returned 
to the upward cycle from 
the last three weeks and 
under the influence of the 
decisions taken by the gov-
ernment and the Securities 
and Exchange Organization 
(SEO), and increased the 
hope of shareholders to in-
vest again in this market and 
obtain a reasonable 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).
TSE is one of the four Ira-
nian stock exchanges, and 
the most important one. 
The other three ones are 
Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange 
(IRENEX), and Iran’s over-
the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse 
(IFB).
Iranian Finance and Eco-
nomic Affairs Ministry has 
said the government plans 
to continue supporting the 
stock market in the long run 
and shareholders can count 
on the government’s strate-
gic support.

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

Parliament ap-
proves Bazrpash 
as new transport 
minister
Iranian Parliament (Majlis) on 
Wednesday approved Mehr-
dad Bazrpash as the new 
Transport and Urban Develop-
ment Minister, Tasnim news 
agency reported.
As reported, of the 263 MPs 
present at the session, 187 
voted to approve Bazrpash, 
64 voted against the nom-
inee, and seven abstained. 
Five votes were also deemed 
invalid.
Bazrpash, who was previously 
the head of the Supreme Audit 
Court of Iran, replaced Ros-
tam Qasemi who resigned last 
month due to health issues.
Qasemi resigned on Novem-
ber 22 due to his deteriorating 
health condition and President 
Ebrahim Raisi accepted his 
resignation.
Raisi has expressed appre-
ciation for the efforts made 
by Qasemi during his tenure 
in the Ministry of Transport 
and Urban Development and 
wished him a speedy recovery 
from the illness.
President Raisi further ex-
pressed hope that his skills 
and abilities can be used after 
his full recovery in the future.

Health Benefits of 
Thyme

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme#cancer

Thyme is an herb from the mint 
family that you probably rec-
ognize from your spice set, but 
it’s so much more than an after-
thought ingredient.
Benefits
Thanks to its distinctive taste, 
thyme has remained a culinary 
staple to this day. But thyme 
also boasts a slew of helpful 
medicinal qualities.
Thyme’s benefits include:
• fighting acne
• lowering blood pressure
• helping to alleviate cough
• boosting immunity
• disinfecting
• repelling pests
• aromatherapy
• boosting mood
• culinary uses
• preventing bacterial infections
• helping to treat yeast infections
• possibly helping against cer-
tain types of cancer
Want to learn more about how 
this humble spice does so 
much? Dig into the research 
below.
Acne
If you’re tired of buying and try-
ing over-the-counter acne medi-

cation with no good results, you 
may be in luck. Thyme is known 
for its antibacterial properties, 
and it might have a future as an 
acne-fighting ingredient.
Blood pressure
A 2014 studyTrusted Source 
found that an extract was able 
to significantly lower heart rate 
in rats with high blood pressure. 
It was also able to lower their 
cholesterol.
Still, we need human studies to 
confirm these effects.
Coughing
Thyme essential oil, which is 
obtained from its leaves, is often 
used as a natural cough remedy.
Next time you’re faced with a 
cough or sore throat, try drink-
ing some thyme tea.
Immunity
Getting all the vitamins your 
body needs every day can be 
challenging.
Luckily, the U.S. Department 
of Agriculture (USDA)Trusted 
Source reports that thyme is 
packed with helpful nutrients, 
including:
• vitamin A
• vitamin C

• copper
• fiber
• iron
• manganese
Pests
The Environmental Protection 
Agency says that thymol, a kind 
of thyme oil, is also an ingredi-
ent in many pesticides — both 
outdoor and indoor — and is 
commonly used to target:
• bacteria
• viruses
• mice
• other animal pests
A 2021 study showed thyme es-
sential oil to be effective against 
adult mosquitoes and their lar-
vae.
Aroma
You can now find organic and 
natural skin care products at 
most retailers, and many con-

tain thyme.
Thyme is also a popular in-
gredient in natural deodorants 
and is often included in pot-
pourri.
You can use thyme essential oil 
in an aromatherapy diffuser to 
potentially reap the benefits of 
its mood-boosting properties, 
though more research is need-
ed.
Mood
Thyme essential oil is often used 
for aromatic and therapeutic 
purposes because of its active 
substance, carvacrol.
In a 2013 animal studyTrusted 
Source, carvacrol was shown 
to increase concentrations of 
serotonin and dopamine, two 
hormones that regulate mood.
Bacterial infection
In addition, a 2011 in vitro study 

found thyme oil effective against 
resistant strains of Staphylococ-
cus, Enterococcus, Escherichia, 
and Pseudomonas bacteria.
It’s important to note that this 
doesn’t mean that ingesting 
thyme oil will prevent you from 
getting food poisoning. Plus, if 
you were to take thyme supple-
ments on a regular basis, you’d 
also likely be killing a lot of the 
good bacteria in your gut.
Yeast infection
Thyme isn’t just potentially 
effective against bacteria. It 
may pack some punch when it 
comes to fungus too. 
Cancer
A 2018 in vitro study found both 
thyme and clove essential oils to 
inhibit breast cancer cell lines. 
A 2021 study replicated these 
results.

These studies only provide very 
weak evidence of a potential 
benefit of thyme for cancer, and 
human studies are needed to 
confirm any potential benefits.
Outlook
Thyme is a versatile herb with a 
broad wheelhouse of beneficial 
uses. Still, most of the research 
has been in lab or animal stud-
ies, so the scientific evidence to 
support these beneficial uses 
is fairly weak. Using thyme 
shouldn’t replace medical care 
and treatment.
If you’re interested in diving into 
the benefits of thyme, you may 
want to explore complementa-
ry and alternative medicine by 
finding a qualified professional, 
like a naturopath or osteopath, 
in conjunction with conventional 
treatment.

An Iranian tanker carrying about two 
million barrels of ultra-light oil has 
reportedly arrived in Venezuelan wa-
ters this week, Reuters reported on 
Tuesday.
Venezuela and Iran, both under 
United States sanctions, have re-
cently expanded cooperation mainly 
through a swap that provides Vene-
zuela’s state-run oil company PDVSA 
with light oil for refining and diluents 
to produce exportable crude grades. 
PDVSA in return supplies Iran with 
Venezuelan heavy oil and fuel.
The Iran-flagged tanker Dore was 
seen in satellite images near PDV-
SA’s Jose terminal on Monday, ac-
cording to Reuters. It was previously 
seen near Asaluyeh, in the Iranian 
province of Bushehr, in October.
PDVSA did not immediately reply to 
a request for comment.
Dore’s transponder was offline in 
late October after loading the con-
densate cargo, Refinitiv Eikon vessel 
monitoring data showed.
In November, two supertankers 
linked to Iran departed from Vene-
zuelan waters carrying Venezuelan 
crude and fuel oil for Iran’s state firm 
Naftiran Intertrade Co (NICO), ac-

cording to internal PDVSA’s exports 
schedules.
Including the cargo onboard the 
Dore, Iran has provided PDVSA with 
over 26 million barrels of crude oil 
and condensate so far this year, 
according to the internal company 
documents.
In exchange, Venezuela has so far 
delivered about the same volume to 
Iran and it plans to ship a 1.9-mil-
lion-barrel fuel oil cargo onboard an-
other supertanker, the Huge, sched-
uled to depart from PDVSA’s Jose 
terminal this month, the documents 
showed.
Iran also is involved in several refin-
ing projects in Venezuela aimed at 
helping PDVSA revive its motor fuel 
production.
Earlier this month, Iranian Oil Min-
ister Javad Oji discussed the latest 
developments in the oil market in a 
phone conversation with his Vene-
zuelan counterpart Tareck El Aissa-
mi.
The officials also talked about the 
development of energy cooperation 
between the two countries and fol-
lowed up on the recent agreements 
reached between the two sides.

Iran delivers 2m barrels 
of oil to Venezuela: report

Officials from and outside the admin-
istration of Ebrahim Raisi headed to 
universities on the occasion of Student 
Day to materialize the dialogue policy 
outlined by the administration in the 
wake of the recent unrest. 
December 7 marks Student Day in 
Iran. Every year, Iranian officials often 
descend on universities across the 
country to get in touch with the vibrant 
student atmosphere. This year, the 
occasion has taken on renewed im-
portance amid a highly charged atmos-
phere in the universities that erupted in 
the wake of the death of Mahsa Amini. 
Several influential figures delivered 
speeches or held Q&A meetings in the 
universities. On Tuesday, Parliament 
Speaker Mohammad Bagher Qalibaf 
took part in a town hall meeting at Teh-
ran’s Tarbiat Moddarres University. Qa-
libaf delivered a speech and then gave 
the floor to a number of students to air 
their grievances and complaints. 
While the meeting of Qalibaf was 
smoothly in session, Tehran Mayor 
Alireza Zakani was simultaneously en-
gaged in a bit of scrimmage with stu-
dents at the prestigious Sharif Univer-
sity of Technology. Despite the tense 
atmosphere, Zakani answered tough 
questions raised by angry students. 
The mayor of Tehran also delivered a 
speech at Shaheed Beheshti University 
on Wednesday, which like the previous 
one, was tense. 
And on Wednesday, Iranian President 
Ayatollah Raisi was at Tehran Universi-
ty underscoring the difference between 
unrest and protest. Ayatollah Raisi 
stated that the protest aims to improve 
affairs and construct things, but the 
result of unrest is destruction and in-
security.

“A strong Iran is definitely not desired 
by the Americans, and they are looking 
to destroy Iran like Afghanistan, Syria, 
Libya and other countries that have 
been invaded by this country, but Iran, 
unlike other countries and territories, 
has men and women with honor and 
dignity who will never allow such con-
spiracies to be carried out by the Amer-
icans,” he said. 
Expressing why the enemies are an-
gry with the country’s universities 
and student society, President Raisi 
said, “Our universities are the source 
of all progress in the country today, 
and the honors of our scientists in sci-
ence and technology, nuclear industry, 
aerospace, and defense and security 
achievements are the product of the 
university.”
Despite all the efforts and conspiracies, 
today our oil exports have increased to 
the pre-sanctions level, our connec-
tions with Asian infrastructure have 
been established through the Shanghai 
and Eurasia agreements, the country’s 
foreign trade volume has increased by 
48%, and hundreds of semi-closed or 
closed factories have returned to the 
production cycle.
Hossein Taeb, the former head of the 
Intelligence Organization of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC), ad-
dressed the situation in Iran from an 
intelligence point of view in a meeting 
at Zanjan University. 
The gist of his speech was that the un-
rest in Iran was planned and staged by 
Western spy agencies. 
The Iranian authorities’ blitz on the uni-
versities is by no means motivated by 
the historical occasion, rather it’s a pol-
icy of dialogue pursued by the Raisi ad-
ministration as part of a broader strat-

egy to address grassroots grievances. 
In a late October speech, President 
Raisi identified university as the best 
venue for dialogue. He described the 
university as the best place for dia-
logue and discussion about the recent 
incidents in the country and offering 
solutions, adding, “The most important 
precondition for such dialogues is the 
correct understanding of issues. If the 
issues are not analyzed well, they will 
be affected by the atmosphere created 
by the media and cyberspace, leading 
to error.”
Stating that the war today is the war of 
narratives, President Raisi said, “The 
enemy had tried a lot to stop the coun-
try’s scientific, industrial, production 
and service activities in the country 
and cut Iran’s connection with other 
countries.”
And in a late November speech, Aya-
tollah Raisi said, “The government 
listens to the voices of protestors and 
the opposition, but protest is different 
from chaos and disorder. Riot is both 
an obstacle to dialogue and an obstacle 
to any kind of development, and people 
expect it to be dealt with decisively.”
Ali Bahadori Jahromi, the spokesman 
for the Raisi administration, was the 
first to implement the strategy of dia-
logue. 
He headed to at least two universities 
inside and outside Tehran to speak to 
students.
The presence of officials among the 
students is no easy task. But it has 
been effective in strengthening the 
bonds between the government and 
the student community. And the Raisi 
administration has expressed its de-
termination to move ahead with this 
strategy.

Student Day: a pretext for dialogue
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مجـری پروژه های روکش آسـفالت 
راه هـای شـریانی اسـتان اصفهـان 
گفت: بـرای نخسـتین بـار عملیات 
روکش آسـفالت با قیر اصالح شـده 
پلیمری در محور کنار گـذر نایین در 
محور شریانی کاشـان- اردکان این 

اسـتان اجرا شد.
احمـد صفـری افـزود: بـا توجـه 
بـه ضـرورت نیـاز بـه اسـتفاده از 
روش هـای نـو در صنعت روسـازی 
و لـزوم بهبـود خـواص مکانیکـی و 
فیزیکـی آسـفالت راه های شـریانی 
کشـور، این موضـوع در دسـتور کار 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جاده ای اسـتان اصفهان قرار گرفت.

وی یکـی از مؤثرتریـن شـیوه های 
بهبود خـواص عملکردی آسـفالتی 
را اسـتفاده از فنـاوری قیـر اصـالح 
شـده بـا افزودنـی پلیمـری در تولید 
آسـفالت دانسـت و گفت: این روش 
برای اولیـن بار بـه طور گسـترده در 
روکـش آسـفالت کنارگـذر نایین در 
محور شـریانی کاشـان- اردکان در 
اسـتان اصفهان در دسـت اجراست.

مجـری پروژه های روکش آسـفالت 
راه هـای شـریانی اسـتان اصفهـان 

خاطـر نشـان کـرد: از مهمتریـن 
خـواص ایجـاد شـده در روسـازی 
توسـط قیرهـای پلیمـری می توان 
بـه خاصیـت چسـبندگی بیشـتر، 
بهبود عملکـرد در هـر دو محـدوده 
دمای بـاال و پایین، مقاومـت بهتر در 
مقابل تغییر شـکل های دمـای باال، 
کاهش حساسـیت دمایـی، بهبود در 
اسـتحکام کششـی و افزایش مدول 

سـختی اشـاره کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن عملیات 
از ابتـدای پل شـهر بافران آغاز شـد 
و تـا پـل شـهر نایین بـه طـول پنج 

کیلومتـر ادامـه خواهـد یافت.
صفـری بیـان کـرد: ایـن عملیـات 
شـامل تراش آسـفالت، لکـه گیری 
و اجـرای روکـش آسـفالت اصـالح 
 SBS شـده بـا قیـر پلیمـری بـا
اسـت و از خـواص ایـن نـوع مـواد 
افزودنـی در آسـفالت می تـوان بـه 
بهبود چسـبندگی بین قیـر و مصالح 
سنگدانه ای، افزایش انعطاف پذیری 
سـطح آسـفالت در دماهـای پائیـن، 
افزایـش مقاومـت سـطح آسـفالت 
در مقابـل حرکـت و تغییر شـکل در 
دماهـای بـاال، بهبـود در اسـتحکام 

کششـی و افزایش مدول سختی در 
دماهـای بـاال اشـاره کـرد.

وی از دیگـر مزایـای اسـتفاده از 
قیرهـای اصـالح شـده پلیمـری و 
السـتیکی را در بهسـازی راه هـا، 
افزایـش عمـر آسـفالت بـا حداقـل 
هزینـه معمول عنـوان کـرد و گفت: 
تأمیـن آسـایش بـرای راننـدگان و 
صرفـه جویـی در مصـرف قیـر و 

مصالح سـنگی بـا توجه بـه کاهش 
روسـازی  الیه هـای  ضخامـت 
و  انـرژی  مصـرف  کاهـش  و 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی از 
دیگـر مزایـای ایـن روش اسـت.

بـه گـزارش ایرنـا، در زمـان حاضـر 
۴۸۰ کیلومتـر آزادراه، بیـش از ۲ 
هـزار کیلومتـر بزرگـراه، ۲ هـزار و 
۲۴۵ کیلومتر راه اصلی، یکهزار و ۸۵ 

کیلومتـر راه فرعی و حـدود پنج هزار 
و ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان 

اصفهـان وجـود دارد.
اسـتان اصفهان بـا داشـتن ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ کیلومتـر راه ناظـر به موقعیت 
ویژه جغرافیایـی اش، بعنوان چهارراه 
ترانزیتی کشـور، ُرتبه نخست حمل 
بـار و رُتبه سـوم حمـل مسـافر را در 

ایران داراسـت.
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
دستگاه   ۵۹۰ از  بیش  گفت:  اصفهان 
ماشین آالت سبک و سنگین این استان برای 
انجام عملیات راهداری زمستانی در سال 

جاری تجهیز شده است.
فرزاد دادخواه روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: تجهیز ماشین آالت راهداری 
زمستانی و آمادگی و استقرار نیروها در محورها 

و مسیرهای سخت گذر و برف گیر استان بر 
اساس برنامه هر سال امسال هم از ابتدای 
آذر ماه انجام شد. وی ادامه داد: طرح راهداری 
زمستانی با همکاری و همراهی نیروهای 
پلیس راه، هالل احمر، اورژانس و با پشتیبانی 
مسووالن استان اصفهان شروع شد و ارائه 
خدمات، ارتقای توانمندی و حفظ آمادگی 
نیروهای راهداری، مراقبت از راه ها، ابنیه 

و تاسیسات موجود در محورهای ارتباطی 
از اهداف اجرای این طرح است. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان 
افزود: این طرح با بیش از ۷۵۰ نفر از نیروهای 
زحمتکش و تالشگر راهدار در ۱۱ هزار و 
۵۰۰ کیلومتر از راه های استان برای خدمت 
رسانی بیشتر به هموطنان و هم استانی ها 
برای جلوگیری از هر گونه مشکل در راه ها 
انجام می شود. وی اضافه کرد: در زمان اجرای 
این طرح، راهداران با تمام توان، روان سازی 
ترافیک و سهولت تردد رانندگان و مسافران را 
فراهم و امداد رسانی و افزایش ایمنی جاده ای 

در تمامی مسیرها بر عهده دارند.

دادخواه گفت: رانندگان در شرایط بحرانی و 
ناپایدار جوی از سفرهای غیرضروری پرهیز 
و قبل از انجام سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از 
آخرین وضعیت راه ها مطلع شوند و هنگام سفر 
به تجهیزات مانند زنجیر چرخ، سوخت کافی، 
آذوقه و پوشاک گرم به همراه داشته باشند. 
وی بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان با تمامی توان خود و با 
همکاری سایر دستگاهای ذیربط در زمستان 
سال جاری با حضور حداکثری در جاده های 
این خطه اقدام به امدادرسانی و ارائه خدمات 
به مسافران و خودروهای عبوری در جاده های 

استان می کنند.

آزاده سـلیمان نـژاد بـه گفتـه شـهردار اصفهان 
هویت ملـی، اعتقادی، انقالبی و شـهری از مهم ترین 
هویت ها اسـت و در این راسـتا باید از هر عنصری که 

هویـت مـا را پررنگ تر می سـازد، مراقبـت کرد.
درآییـن افتتـاح پروژه هـای منطقـه ۱۲ ازطـرح 
توسـعه پـارک مـادر، ورزشـگاه مشـارکتی نگیـن و 
دیگـر پروژه هـای عمرانـی بـا اعتبـاری بالغ بـر ۲۰۰ 

میلیارد تومـان بهره برداری شـد. در این مراسـم مدیر 
منطقه ۱۲ شـهرداری اصفهان در مـورد منطقه تحت 
مدیریـت خویـش گفـت: ایـن منطقـه از بزرگتریـن 
مناطق شـهری اصفهان با وسـعت ۸ هزار ودویسـت 
هکتـار، دارای ۱۰ محله بـا جمعیتی بالغ بـر ۱۴۰ هزار 
نفـر و از مهاجرپذیرتریـن مناطـق شـهری اصفهـان 
به لحـاظ همجـواری بـا پاالیشـگاه و مناطـق دیگر 

محسـوب می شـود.
بـه گفتـه علـی اکبـر رسـالت ادامـه داد: مهم تریـن 
مشـکل منطقـه ۱۲، ترافیـک سـنگین خیابـان امام 
خمینـی اسـت، زیـرا بیشـتر سـفرها در ایـن خیابان، 
از ابتـدای صبح بـه مقصـد خیابـان امیرکبیر توسـط 
صاحبـان صنایـع انجـام می شـود. بنابرایـن، احداث 
خیابان صنعتگران در شـهرک امیرکبیر بـا طول ۵۵۰ 
متـر، عـرض ۲۸ متـر و اعتبـاری بالـغ بـر ۳۱ میلیارد 
تومـان تملـک و احداث شـد کـه امـروز شـاهد بهره 

بـرداری از آن هسـتیم.
رسـالت همچنین از احـداث خیابـان زرین خبـر داد و 
گفت: بـه موازات خیابـان صنعتگران، احـداث خیابان 
زریـن بـه طـول یـک کیلومتـر و عـرض ۳۶ متـر در 
دسـت اقدام اسـت که بخشـی از آزادسـازی های آن 
انجام شـده و تا سـال آینـده تکمیل می شـود. احداث 
ایـن خیابان نیز بـه گفتـه وی در کاهش بـار ترافیکی 
این محـدوده مؤثـر خواهد بود و سـهولت دسترسـی 
صاحبان صنایع به خیابان امیرکبیـر را فراهم می کند.

مدیر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهان از پـروژه اتصال 

خیابـان امیرکبیـر سـوم بـه بزرگـراه معلـم بـه طول 
۳.۵ کیلومتـر و تعریـض این خیابـان به عنـوان دیگر 
اقدامات انجام شـده، خبرداد و گفـت: خیابان امیرکبیر 
سـوم یکی از مسـیرهای شـریانی مهم منطقه اسـت 
که همواره تصادفات زیـادی در آن رخ مـی داد، بر این 
اسـاس اقدامات اصالحـی از جمله تعریـض خیابان و 
آسـفالت آن از نوع سـرباری پلیمـری جدید بـا اعتبار 

۱۲۰ میلیـارد ریال انجـام گرفت.
شـهردار منطقـه ۱۲ بـا اشـاره بـه وجـود زمین هـای 
خاکی در منطقه و مشـکالت سـاکنان منطقه، برنامه 
ریـزی بـرای اجـرای طـرح اتصـال پـارک مـادر بـه 
بوسـتان نگین به وسـعت ۱۰ هزار مترمربع را، اقدامی 
برای رفـع این مشـکل عنـوان کـرد و افـزود: کلنگ 
طرح توسـعه بوسـتان مادر در اردیبهشـت ماه ۱۴۰۱ 
به زمین زده شـد و در ایـن مدت نیز عملیـات عمرانی 
پـروژه با هزینـه تملـک و اجرا کـه بالغ بـر ۲۶ میلیارد 
تومان اسـت، به سـرعت انجام شـد و امـروز در اختیار 

شـهروندان منطقه قـرار گرفت.
رسـالت، دفع آب های سـطحی را از دیگر مشـکالت 

شـهرک امیرکبیر عنوان کرد و افزود: از سـال گذشته 
تاکنـون ۱۵۰۰ متـر کانـال دفـع آب سـطحی بـا 
هزینه ای بالـغ بر ۲۱ میلیارد ریال احداث شـده اسـت.

به گفته مدیرمنطقه ۱۲ شـهرداری اصفهـان، اجرای 
روکش کلـی و ترمیـم آسـفالت معابـر بـه ارزش ۱۰ 
میلیارد تومـان و احـداث پیـاده رو و جدول گـذاری در 
سـطح منطقه بـا هزینـه ۳۰ میلیـارد ریـال بـه متراژ 
۵۲۰۰ مترمربـع از دیگـر اقدامات انجام شـده اسـت.
افتتاح پـروژه مشـارکتی مجموعه فرهنگی، ورزشـی 
و تجـاری نگیـن در منطقـه ۱۲ بـه وسـعت ۳ هـزار 
مترمربـع از دیگـر پروژه هایـی اسـت کـه بـه گفتـه 
مدیر منطقه ۱۲، بـرای تملک و احـداث آن بالغ بر ۵۵ 

میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت.
رسـالت با بیان اینکـه این پـروژه با مشـارکت بخش 
خصوصی احداث شـده اسـت، توضیح داد: مشـارکت 
شـهرداری در عرصه تملک و صدور پروانه ساختمانی 
۳۶ درصـد و ۶۴ درصـد سـهم مشـارکت بخـش 
خصوصـی اسـت. همچنیـن، ایـن مجموعه در سـه 
طبقـه احداث شـده کـه شـامل بخش های تجـاری، 

قسـمت های ورزشـی و فرهنگی اسـت.
گفتنی اسـت در این مراسـم، رئیس شـورای اسالمی 
شـهر اصفهـان دربیـان رویکـرد رونـق بخشـی بـه 
سـرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر به خصوص 
مناطق محروم به عنوان مهمترین سیاسـت مدیریت 
شـهری، اعالم کرد: مشـارکت سـرمایه گـذار بخش 
خصوصـی در سـطح مناطـق محروم شـهر در سـال 
۱۴۰۲ به تعـداد کافی و مـورد نیاز محقق خواهد شـد. 
علـی نـور صالحـی گفـت: معتقدیم عمـوم مـردم به 
ویـژه صاحب نظـران و نخبگان شـهر بایـد در اجرای 
پروژه های شـهری سـهیم باشـند و نظـرات آنهـا در 
اجـرای پروژه هـای اعمـال شـود، زیـرا به طـور حتم 
زمانی که مردم در پروژه های توسـعه شـهری سـهیم 
باشـند، همـکاری و همراهـی بهتـری با مسـئوالن 
شـهر خواهنـد داشـت. نورصالحی بـا بیـان اینکه در 
دوره ششـم مدیریـت شـهری، تعامل بهتری بـا آحاد 
مردم برقرار شـده، افزود: عزم جدی مدیریت شـهری 
در سـال آینده، شناسـایی و رفع کمبودها و رسـیدگی 

بیبشـتر به مناطق کـم برخورداراسـت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبر داد:

تجهیز ۵۹۰ دستگاه ماشین آالت راهداری 
برای عملیات زمستانی

شهردار اصفهان در حاشیه افتتاح پروژه های منطقه ۱۲ مطرح کرد:

ضرورت مراقبت ازهرعنصری درمسیر پررنگ تر کردن هویت ما

برای نخستین بار در اصفهان انجام شد؛

استفاده از آسفالت با قیراصالح شده پلیمری

علی آقامحمدی در جلسه بررسی اجرای طرح توانمند سازی و تحول اجتماعی 
محالت استان اصفهان در سالن جلسات استانداری، افزود: مسووالن باید بطور 
خودجوش و بر اساس اولویت بندِی نیازها خدمات قابل ارائه را پیش مردم این 

محالت ببرند و منتظر نمانند آنها برای مشکالت خود مراجعه کنند.
قائم مقام وزیر کشور در طرح محرومیت زدایی از ۲۰۲۰ محله کشور، اضافه 
کرد: در طرح توانمندسازی محالت با انتخاب یک شهردار از اهالی همان محله 
تقاضای شهروندان را در خانه های چهارگانه بهزیستی، احسان، امداد و هالل 
تدوین و بر اساس نیاز سنجی ها به افراد محله با همکاری ادارات مختلف هر 

شهر خدمات ارائه می شود.
وی افزود: فلسفه آغاز این طرح از سوی گروه های جهادی تهران با سرکشی به 
محالت محروم منطقه ۱۲ بود که پس از آن افزون بر ۸۰ جلسه برگزار کردیم 

و دیدگاه ها جمع آوری شد.
آقا محمدی ادامه داد: در این طرح منتظر دریافت تقاضای مردم نمی مانیم 
بلکه تشخیص می دهیم آنها چه می خواهند و نهادهای متولی برای رفع آن با 

بودجه های فعلی برنامه ریزی و اقدام می شود.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور افزود: در این مسیر باید 
نیازها را از افراد محله بپرسیم نه اینکه خودمان تشخیص دهیم؛ به این ترتیب 
ضعف های قبلی از جمله تشخیص نیاز توسط نهادها و موازی کاری بدلیل نبود 

هماهنگی برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه بافت فرسوده و حاشیه نشینان جمعیت هدف این طرح انتخاب 
شده اند، افزود: بحث پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی نیز در این محالت 

در دستور کار قرار گرفته است.
آقا محمدی بیان کرد: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محالت محروم کشور در 
قالب این طرح از خدمات فرهنگی، آموزش و تحصیل، بهداشت، اشتغال، مسکن 

و تقویت معیشت برخوردار می شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همدلی و تقسیم کار همه نهادهای متولی 
را در اجرای موفق اهداف طرح محرومیت زدایی از محالت کشور مؤثر دانست.

به گفته وی، تا اکنون ۸۵ محله محروم در اصفهان شناسایی شده است.
رییس ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار همچنین از آغاز طرح ۴۰۴۰ 
با موضوع خدمت رسانی و تقویت به ۱۳ هزار و ۹۰۰ روستا از میان ۳۹ هزار و 
۵۰۰ روستای کشور نیز خبر داد و افزود: در این طرح روستاهای محروم دارای 
سازگاری و تشابه منظومه بندی شده اند و خدمات محالت کم برخوردار نیز به 

آنها تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: محالت محروم ابزار و هدف ضد انقالب برای آغاز و تحقق 
توطئه ها بشمار می روند و دشمن بر روی این موضوع برنامه ریزی کرده است.

آقامحمدی ادامه داد: امسال بدنبال تقویت خدمت رسانی در محالتی که سال 
۹۸ بحران ها و آشوب ها از آنجا نشات گرفته بود ساکنان این بخش ها دخالتی 

در اغتشاش نداشتند.
طرح توانمندسازی و تحول ۲۰۲۰ )۲ هزار و ۲۰( محله کم برخوردار کشور 
طرحی است که سال گذشته از سوی چهار نهاد کشور شامل کمیته امداد 
حضرت امام )ره(، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، سازمان بهزیستی و جمعیت 
هالل احمر با هدف رفع نیازهای ساکنان این محالت در بخش های مختلف 

در حال اجراست.

رییس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار گفت: 
توسعه محالت محروم شهرها نیازمند تغییر رویکرد 
متولیان نهادهای اجرایی در نحوه خدمت رسانی است.

رییس توانمندسازی محالت کم برخوردار در اصفهان:

توسعه محالت محروم نیازمند تغییر 
رویکرد متولیان نهادهای اجرایی است

گزارش

امـام جمعـه موقـت اصفهـان گفـت: 
توجـه هـر چـه بیشـتر بـه معیشـت و 
مشـکالت اقتصـادی مـردم از سـوی 
مسـووالن ضروری اسـت و این توجه 

بایـد بیـش از گذشـته افزایـش یابـد.
آیـت اهلل سـید ابوالحسـن مهـدوی 
در نمـاز جمعـه اصفهـان در مصـالی 
ایـن شـهر افـزود: در کنـار موضوعات 
اقتصـادی و معیشـتی، ترویـج علـم و 
پژوهـش از دیگـر مقوله هاییسـت کـه 
باید بـه آن بهـا داده و در دانشـگاه ها و 

مـدارس تقویـت شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اتحـاد بعنـوان رمـز 
پیـروزی خاطرنشـان کـرد: بَرغـم 
هرگونـه اختـالف سـلیقه بایـد متحـد 
بـود و از سـوی دیگـر مـردم امـر بـه 
معروف و نهـی از منکر و تذکـر بعنوان 
یک وظیفـه عمومـی را مـد نظـر قرار 
دهنـد تـا بـه ایـن طریـق مسـووالن 
بـرای حـل معضـالت چـاره اندیشـی 

. کننـد
خطیب جمعـه اصفهـان با بیـان اینکه 
تـالش همـگان بایـد حـول محـور 
والیـت و ولی فقیـه زمان باشـد، ادامه 
داد: در کنـار ایـن موضوعـات بایـد 
تقویـت معنویـت نیـز بیشـتر مـد نظر 

مسـووالن قـرار گیـرد.
آیت اهلل مهدوی خاطرنشـان کـرد: در 
اغتشاشـات اخیر، شاهد شـهادت بیش 
از ۱۰۰ نفر بودیـم و در کنار آن تخریب 
امـوال نیـز رقـم خـورد، لـذا مـردم در 

انتظار حرکت مسـووالن هسـتند.
امـام جمعـه موقـت اصفهـان بـا بیان 
اینکـه مـردم در روزهایی که گذشـت 
صبـر انقالبـی داشـتند، گفـت: آنـان 
همچنیـن در انتظـار تفکـری بـرای 
موضـوع حیا و عفـت عمومـی خواهند 

بـود.
وی بـا تاکیـد بـر تدبیـر بـرای عفـت 
عمومـی اظهارداشـت: نصـرت الهی و 
اقتـدار نظـام در راسـتای توجه بـه این 
مقولـه اسـت و حمایت هـای مردمـی 

نیـز بـر همیـن موضـوع خواهـد بود.
امـام جمعـه موقـت اصفهـان بـا بیان 
اینکـه همـگان بایـد بـه توصیه هـای 
رهبـر معظـم انقـالب توجـه کننـد، 
گفـت: توجـه بـه نظـرات و بیانـات 
رهبران آسـمانی موفقیت برای کشـور 

را در پـی خواهـد داشـت.
آیت اهلل مهدوی اضافه کرد: حمایت از 
مسووالنی که بر اساس قانون و شرع 
عمل می کنند، ضروریست و مردم در 
زمان کوتاهِی مسووالن، باید به وظیفه 

انقالبی خود عمل کنند.
وی با اشـاره به شـهدای تـازه تفحص 
شـده، اظهارداشـت: ورود این شهیدان 
سـبب نورانی شدن کشـور خواهد شد، 
لذا بزرگداشـت و تداوم راه آنان بسـیار 

اهمیت دارد.
خطیب جمعـه اصفهـان با بیـان اینکه 
غرب رویکرد دوگانه دارد، خاطرنشـان 
کـرد: بـرای مثـال در آلمان از کسـانی 
که قصـد کودتا داشـتند حمایت نشـد، 
امـا در ایـران بـه دسـت برانـدازان 
اسـلحه رسـاندند و از آنـان حمایـت 

کردنـد.

توجه به معیشت و مشکالت 
اقتصادی ضروری است

امام جمعه موقت اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه مصرف گاز در بخش 
خانگی نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است، گفت: اکنون مصرف گاز 
خانگی در این منطقه از ۱۶ میلیون متر مکعب به ۴۲ میلیون متر مکعب در روز 

رسیده است.
ابوالقاسم عسگری با اشاره به افزایش ۲ و نیم برابری مصرف گاز خانگی در استان 
اصفهان گفت: باتوجه به سرمای هوا میانگین مصرف روزانه گاز مصرف روزانه 

گاز در استان و کشور افزایش زیاد و فوق العاده ای پیدا کرده است.

وی از تمام مشترکان گاز استان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی؛ نسبت به 
مصرف بهینه و همچنین رعایت الگوی مصرف )۱۸ الی ۲۱ درجه سانتی گراد( با 
کم کردن یک درجه دمای سامانه گرمایشی اقدام کنند. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان با بیان اینکه مردم با صرفه جویی و رعایت مصرف بهینه گاز این 
شرکت را در پایدار نگه داشتن شبکه گاز کمک کنند، ادامه داد: تاکنون هیچگونه 
افت فشار یا قطعی جریان گاز در استان روی نداده است و کارکنان این شرکت در 
استان تمام تالش خود را برای تأمین گاز به کار گرفته اند بنابراین مشکلی بروز 

نکرده است.  وی همچنین از خانواده ها خواست در منزل لباس مناسب و گرم 
بپوشند و نسبت به سایر اقداماتی که می تواند صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی 
داشته باشد اهتمام ویژه کنند و با این کارها شرکت گاز را در راستای خدمات دهی 

پایدار به مشترکان یاری دهند.
بیش از یک میلیون و ۸۷۰ مشترک در استان اصفهان از شبکه گاز برخوردار 

هستند که میانگین مصرف آن ها ۶۰ میلیون مترمکعب است.
استان اصفهان پس از تهران، رتبه دوم کشوری را درزمینه توزیع گاز طبیعی دارد.

مصرف گاز خانگی در اصفهان 
آمارها را غافلگیر کرد!

 ۴۲ میلیون متر 
مکعب در روز

مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان از انجام ۹ پروژه پیشـران 
اقتصـادی در ایـن دفتر خبـر داد و گفـت: یکی 
از ایـن ۹ پـروژه، منطقـه ویژه اقتصادی اسـت 

که پیش بینـی چهـار منطقه در اسـتان شـده 
است. احسان شـهیر در آیین تجلیل از مدیران 
پیشکسـوت و پیشـرو صنعت اسـتان اصفهان 
در محل اتـاق بازرگانـی اصفهان، اظهـار کرد: 

سـتادی برای ایجاد تحول در ایجاد کار و بستر 
بـرای دانـش پایه گـذاری شـده که هر کسـی 
در آن سـهم و مسـئولیتی دارد. باید آن را درک 
کرده و با سرعت و شتاب متناسـب انجام شود. 
وی افزود: سیاست استانداری اصفهان و بحث 
آمایش اسـتانی بر دو حوزه اقتصاد گردشگری 
و دانش بنیان بنا شـده اسـت که جز بـا همت و 

همـکاری کارآفرینان محقق نمی شـود. 
شـهیر خاطرنشـان کـرد: بـه نسـبت ارقـام 
کشـوری تعـداد کل بیـکاران اصفهـان وضع 
بدی ندارد اما آمار بیـکاران در مقاطع تحصیلی 
اصفهان بسـیار بـد اسـت. ایـن آمار و شـرایط 
زمانی قابـل بهبود اسـت که از تجربـه مدیران 

موفق اسـتفاده شـود.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان از انجام ۹ پروژه پیشـران 
اقتصـادی در دفتـر امـور اقتصـادی خبـر داد 
و گفـت: یکـی از ایـن ۹ پـروژه، منطقـه ویژه 
اقتصادی اسـت. شـهیر ادامه داد: چهار منطقه 

اقتصـادی در اسـتان مدنظر اسـت. مجوزهای 
کاشـان تقریبـًا آمـاده و زیرسـاخت های آن 
انجـام شـده اسـت. شـهرک پوشـاک یکـی 
دیگـر از پروژه هـای پیشـران اسـت کـه جـز 
سیاسـت های اسـتان اسـت. وی تاکیـد کرد: 
بـرای مدیریـت نیـاز بـه الگـو و سـتاره هایی 
داریـم که افـراد حاضـر در حـوزه کسـب و کار 

مسیرشـان را گـم نکننـد.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان با تاکیـد بر لزوم اسـتفاده 
از تجارب، تصریح کـرد: در فلزات محصوالت 
شـیر تخـم مـرغ و بسـیاری زمینه هـای دیگر 
پیشـتازیم، اما برای تحول عظیـم در اصفهان 
باید از تجارب افراد موفق کسـب وکار اسـتفاده 
شـود. شـهیر خاطرنشـان کرد: برای اصفهان 
بایـد همـه قـدم برداریـم. مسـئوالن اسـتانی 
حاضر شـدند و امیدوارم بـا مشـارکت مدیران 
پیشکسـوت و پیشـرو صنعت اسـتان اصفهان 

مسـیر هموارتـر و سـریع تر طی شـود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مطرح کرد؛

پیش بینی چهار منطقه اقتصادی در اصفهان



جهـــــــان
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محدودیت های اینترنتی حاال تاثیرات بیرونی خود را حتی در 
تجارت ایران با مهمترین بازارهای صادراتی نشان می دهد به 
طوری که حمید حسینی از قطع روابط تاجران داخلی و خارجی 
در عراق و افغانستان و سوریه خبر داده است.بر اساس گزارش 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران؛ در ۱۰ روز نخست 
قطعی اینترنت در کشور، حدود ۸۹ درصد ارتباطات شرکت های 
ایرانی با مشتریان خارجی آنها قطع شده است و این روند متاسفانه 

همچنان ادامه دارد.
»نت بالکس«: خسارت ساعتی حدود ۱.۵ میلیون 

دالر معادل حدود ۵۲ میلیارد تومان
بر اساس آنچه که »نت بالکس« به عنوان سازمان غیردولتی 
ناظر بر اینترنت برآورد کرده این خسارت ساعتی حدود ۱.۵ میلیون 
دالر معادل حدود ۵۲ میلیارد تومان و چیزی نزدیک به ۱۲۶۰ 
میلیارد تومان در روز است. این مساله موجب از دست رفتن بخشی 
از بازارهای صادراتی و کاهش محسوس اعتماد تجار خارجی 

نسبت به بخش خصوصی تجارت ایران است.
برای نمونه محدودیت اینترنتی سبب شده تا روابط تجاری ایران 
و عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی دستخوش 
مشکالت فراوانی شود. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق 
مشترک ایران و عراق نیز رسماً اعالم کرده است: در ۷ ماهه سال 

جاری در زمینه صادرات کاال به عراق به لحاظ وزنی به میزان قابل 
توجهی با افت مواجه بودیم.

قرار بود از دانش بنیان ها حمایت شود
سید حمید حسینی، فعال بخش خصوصی درباره تاثیرات و تبعات 
محدودیت های اینترنتی ایران بر روابط تجاری با سایر کشورها 
گفت: بسیاری از ارتباطات بخش خصوصی کشور از طریق 
اینترنت و فضای مجازی صورت می گیرد برای نمونه حداقل 
همه امور زندگی شهروندان عراق از طریق فیس بوک یا واتس اپ 
انجام می شود و اصاًل تلفن ثابت ندارند؛ بنابراین همه ارتباطات و 
روابط، رد و بدل کردن مدارک، اسناد و ... از طریق اقتصاد دیجیتال 

انجام می شود.
قرار بود از دانش بنیان ها و افزایش تولید حمایت 

شود
وی تصریح کرد: در سالی که قرار بود از دانش بنیان ها و افزایش 
تولید حمایت شود؛ اقتصاد دیجیتال را مختل کرده اند و به اصطالح 
دلخوشیم که اینترنت داریم در حالی که باید توجه داشت عراقی ها 
اصاًل اهل استفاده از ای میل در مراودات خود نیستند و بدین 
صورت تجارت خارجی با عراق دچار مشکالت جدی شده است.

بازارهای اطراف ایران چگونه مراوده دارند؟
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: 

البته شاید برخی کشورهای دیگر در مراودات تجاری از ای میل 
استفاده می کنند اما در مورد عراق، سوریه، افغانستان و ... چنین 

امکانی وجود ندارد و کمتر اهل استفاده از ای میل هستند.
وی تاکید کرد: لذا در مراوده با این کشورها به شبکه های اجتماعی 
متکی بودیم و محدودیت ها و قطع شدن شبکه های اجتماعی 
باعث شده ارتباطات ما با این کشورها به شدت لطمه بخورد و بازار 
بعضی از اقالم صادراتی را در عراق، سوریه و برخی کشورهای 

همسایه از دست بدهیم.
اعتماد از دست رفته مردم را ترمیم کنید

حسینی درباره حرکت ایران به سمت جزیره شدن در بحث 
ارتباطات جهانی و تجارت خارجی و آسیب های ناشی از این 
مساله؛ خطاب به دولتمردان و مسووالن توصیه کرد: دولت باید 
بتواند به مردم امید دهد و بتواند افق گشایی کند؛ دولت باید اعتماد 
کاهش یافته در میان مردم را ترمیم کند و چشم اندازی نشان دهد 
تا جامعه با امید به زندگی ادامه دهد زیرا هنگامی که امید را از 
جامعه ای می گیریم؛ آن جامعه هیچ تالش و کوششی نمی کند. 
وی تاکید کرد: متاسفانه جریانات اخیر به شدت سرمایه اجتماعی 
را کاهش داده و از اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت کاسته 
است و دولت در این برهه باید به زحمت کار شاّق و سختی را انجام 

دهد که بتواند دوباره اعتمادسازی را انجام دهد.

 علی رفیعی وردنجانی  »زمان 
آرماگدون« به نویسندگی و کارگردانی 
جیمز گری به غایت اندیشه ورزانه به 
موضوع تربیت و آموزش پرداخته و 
مهم تر آنکه رؤیا، میزان وفاداری و 
اهمیت به آن را از جوانب متعدد بررسی 
کرده است. در مواجهه اول با این اثر 
شدیداً به یاد فیلم »دیوار« پینک فلوید 
ساخته آلن پارکر و نویسندگی راجر 
واترز افتادم. اگرچه مفهوم و انتقاد 
این دو اثر در قامت یک رسانه با یک 
دیگر بسیار متفاوت است اما هر دو از 
یک ساختار در حال انتقاد هستند و 
آن »چگونگی مواجهه با رؤیا و تأثیر 
آموزش در پرورش آن« است. آنچه که 
باید در فیلم »زمان آرماگدون« مورد 
مداقه قرار گیرد، عناصر بهم پیوسته 
سازنده یک اپوزیسیون خانوادگی 
تنبیه  از  بعد  که  لحظه ای  است. 
جسمانی، پال زمزمه می کند: از پدرش 
متنفر است، از خانواده و خانه ای که 
ساخته متنفر است، روانشناسانه ترین 

لحظه فیلم است.
اسکیزوفرنی

ارتباط پال با پدر بزرگش از جوانبی 
یک ارتباط شیمیایی است. آنچه که 
پدر بزرگ، با بازی آنتونی هاپکینز، در 
پال می بیند با آنچه پدر و مادرش از 
او انتظار دارند متفاوت است. از سوی 
دیگر سکانسی را به یادآورید که پدر 
بزرگ برای پال از چگونگی آزار و 
اذیت مادرش توسط دیگران می گوید 
و او صداهای پدربزرگ را در سرش 
زمزمه می کند. آیا رؤیا مقدمه ای بر 
اسکیزوفرنی است؟ منشأ یا تعریف 
بیماری  این  برای  مانعی  و  جامع 
روانی مشخص نشده اما تنه داستان 
به عدم توجه به خواسته های فردی 

پال، مقایسه ناخواسته با تِد، برادرش، 
تعویض مدرسه او، نقشه برای سرقت 
از مدرسه جدید به بهانه فرار از خانه 
و رسیدن به رؤیا، ارتباط و ترس 
از پدرش و... باعث خواهد شد ذهن 
مخاطب به چرایی و چگونگی تربیت 
روانی کودک جلب شود. از سوی دیگر 
سکانس پایانی، ترک مدرسه، انزوا 
گریزی پال که همراه با تَِرک بک 
دوربین و تداعی ذهنیات او از خانه، 
مدرسه پیشین و... است نشانه ای از 
چگونگی رفتار او در آینده خواهد بود. 
البته مکاشفه یوحنا در عصر جدید یا به 
تعبیری پایان دنیا آنجا اتفاق می افتد که 
ما رویاهای دیگران را نادیده بگیریم و 
تنها به خواسته های خود و انتظار خود 
از دیگران توجه کنیم. این برداشت از 
نام اثر »زمان آرماگدون« مواجهه ای 
است با قداست پروری اجباری. این 
که مثاًل بگوییم پدر و مادر یا خانواده 
به خودی خود قدیس هستند و باید به 
عنوان یک بزرگتر یا حتی کسانی که 
مارا پرورش می دهند آنها را ارج نهیم و 
مقدس بشماریم، تعبیری غلط است. در 
جهان امروز همان طور که تعریف مرد و 
مردانگی تغییر کرده است و مرد به کسی 
گفته می شود که بی هیچ چشم داشتی 
تعابیر یک زن از رؤیا و خواسته هایش 
را مرتفع سازد؛ خانواده تنها به افرادی 
گفته نمی شود که نیازهای بدوی فرد 
را تأمین کنند. دنیا زمانی پایان می پذیرد 
که با رفتار ناخواسته و پر از عقده خود 
فرزندانمان را که از رؤیا و آرزو سرشاراند 
دلمرده و افسرده کنیم. اسکیزوفرنی 
ناشناخته باقی می ماند مادامی که مردها 
و زن های حاصل یک تربیت غلط، 
سعی در انتقال غلط تر آن به فرزندان 

خود داشته باشند.

روان درمانی
نقاشی های  از  پال  بازدید  به 
کاندینسکی دقت کنید، حتی لحظه ای 
که معلم نقاشی از گوگن و رنگ های 
تند به کاربرده شده توسط او می گوید 
پال رویای خود را به روی کاغذ آورده 
و در جهان خود سیر می کند. »از زمین 
به پال« برخورد جالب توجه معلم با 
پال را در نظر بگیرید آن را درکنار 
برخورد معلم مدرسه پیشین با دوست 
سیاه پوستش و حتی خود پال قرار 
دهید، این دو برخورد حاصل یک 
تربیت، اندیشه، علم و علم گریزی 
است. اگر چه لحظه تأسف بار برای 
پال و توجه به تربیت او سکانسی است 
که پدرش از میزان باالی هزینه ها 
در مدرسه جدید او می گوید و درحال 
سرزنش کردن مادر است؛ اما تصمیم 

پال برای سرقت کامپیوتر از مدرسه و 
آخر گردن گرفتن یک عمل ناهنجار 
توسط دوست سیاه پوستش، حاصل 
از سوی  تربیتی غلط  یک چرخه 
جامعه است که تنها و تنها خانواده 
مسئولیت آن را برعهده دارد. مرگ 
پدر بزرگ به واسطه سرطان استخوان 
در بیمارستان آن هم لحظه ای که 
افراد خانواده درحال گریستن برای 
او هستند لحظه پایان جهان است. 
پال در سکانس های بعد رویاهایی در 
سرش تداعی می کند که پدربزرگ در 
حال گفت وگو با او است اما پدربزرگی 
که دیگر در جهان نیست، با رؤیایی که 
دیگر انگیزه ای برای مرتفع ساختن آن 
نباشد یکی شده. اگر فیلم پینک فلوید 
سیستم آموزشی در غرب را تحت 
تأثیر قرار داد، باید فیلم جیمز گری 

نیز سیستم تربیتی را تحت تأثیر قرار 
دهد اما چرا این گونه نخواهد شد؟ در 
پاسخ باید نوشت که تأثیر رسانه ای 
یک درام روانشناسانه، که به منظور 
روان درمانِی منتهی به اصالح تربیتی 
است به مراتب از یک رسانه ای که قبل 
از مدیوم سینما انتقادش را البه الی 
ترانه هایش عنوان می کند، بیشتر 
است. استفاده رسانه ای از هاپکینز 
و هتوی شاید به دیده شدن و انتشار 
بیشتر فیلم کمک کند اما هرگز میزان 
تاثیرگذاری یک قصه را افزایش 
نخواهد داد. »زمان آرماگدون« فیلمی 
به غایت ارزشمند از نظر روانشناسی 
است که مدیوم سینما را به خوبی برای 
نشر قصه اش انتخاب کرده و باید به 
عنوان یک فیلم مهم در سال ۲۰۲۲ 

شناخته شود.
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سرپرسـت واحد پیوند و فراهم آوری دانشـگاه علوم پزشـکی ایران گفت:  فرآیند 
احیـا و اهـدای اعضـای حیاتی بـدن پـس از تأیید فـوت فـرد اهداکننـده برای 

نخسـتین بار در خاورمیانـه و در دانشـگاه علوم پزشـکی ایران انجام شـد.
سـام زراعتیان نژاد دوانی؛ سرپرسـت واحـد پیونـد و فراهم آوری دانشـگاه علوم 
پزشـکی ایران از انجام عمـل نوین پیوند پـس از مرگ کامـل خبـر داد و اظهار 
کرد: برای نخسـتین بـار در خاورمیانه، عمـل احیا و اهـدای عضو پـس از تأیید 

فوت فـرد اهداکننـده در بیمارسـتان حضرت رسـول اکرم )ص( انجام شـد.

وی بـا بیـان اینکـه بـا اخـذ مجـوز از وزارت بهداشـت و همـکاری شـرکت 
دانش بنیان دانشـگاهی نیسـپا موفق به انجام عمل اهـدا از فرد دهنـده با مرگ 
حتمی شـدیم، افـزود: ایـن عمل در مـورد سـه متوفی انجـام و اعضـای حیاتی 
بـدن آنها از جملـه کلیه، کبـد، پانکـراس، روده و بافت هـای دریچه قلـب جدا و 

به افـراد گیرنـده اهدا شـد.
زراعتیان نژاد گفـت: ایـن روش نوین پیوند عضو بـا کمک فیلتراسـیون خونی، 
فاکتورهای التهابـی از اعضای فرد دهنـده را کاهش می دهد و موجب اسـتفاده 

از اعضـای پیوندی می شـود کـه قابلیت اهدا بـه علت التهـاب ندارند.
وی ادامه داد: این روش، بی نظیر در کشور و مورد تأیید انجمن پیوند خاورمیانه بوده 

و مقاله علمی آن هم در ژورنال بین المللی پیوند قلب و ریه به چاپ رسیده است.
این فوق تخصص جراحـی قلب و عروق خاطرنشـان کـرد: سـابقه انجام عمل 
پیونـد پس از مـرگ مغـزی و مرگ قلبـی از سـالیان گذشـته وجود داشـته ولی 
عمل اهدا پـس از مرگ حتمـی فرد دهنـده برای نخسـتین بار در کشـور انجام 

می شـود.

انجام عمل پیوند 
پس از مرگ کامل 
در ایران

برای نخستین بار در خاورمیانه 
انجام شد؛

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

کارت زرد مجلس به دولت باال رفت؛

وزیر بهداشت یک 
کارته شد!

 عـزت اهلل ضرغامـی در نشسـت صمیمی بـا فعالین گردشـگری اسـتان 
مرکزی اظهار کـرد: میراث فرهنگی دارای حوزه هـای فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسـی و ظرفیـت عظیمی برای همبسـتگی ملی اسـت.
وزیر میراث فرهنگی و گردشـگری ادامـه داد: راهنمایان گردشـگری باید 
از مسـائل ایدئولوژیـک گرفته تـا تمام میـراث فرهنگی ناملموس مسـلط 

باشـند و روایت گران صادقـی برای دنیا باشـند.
ضرغامی با اشـاره بـه ضرورت توجـه متعهدانه نسـبت به فرهنگ اسـتان 
مرکزی، گفـت: اسـتان مرکزی اسـتان بسـیار مهمی اسـت و مـأ احمد 
نراقی و بسـیاری بـزرگان و فرهیختـگان مربوط به این اسـتان هسـتند.

ضرغامی گفـت: با وجـود اعتبـارات محـدود در کشـور ما توانمـدی های 
دیگـری داریم کـه مجوزها و تسـهیالت یکی از ایـن توانمندی ها اسـت.

وی با ابـراز امیدواری از اینکه در برنامه پنج سـاله بـا کمک مجلس تبصره 
ارائه شـود، عنـوان کـرد: در حـال حاضر مقرر شـده احـکام دائمـی بودجه 

بصورت یـک الیه مسـتقل عنوان شـود.
وی ادامه داد: از آنجا که حوزه گردشـگری بخش فرابخشـی است نیازمند 

هماهنگی دسـتگاههای مختلف می باشد.
وزیر میـراث فرهنگی بـا ابراز امیـدواری از اینکـه همکاری دسـتگاه ها در 
جهـت رفع مشـکالت هر چـه بیشـتر تقویت شـود، خاطرنشـان کـرد: در 
جلسـه هیئـت دولت بر یکسـان سـازی بـرای مالیات تأکید شـده اسـت.

ضرغامی با اشـاره به اقدامـات مختلف در حـوزه مالیات، افـزود: همچنین 
در شـورای اقتصاد استمهال تسـهیالت بمدت دو سـال تمدید شد.

وزیر میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اطهار داشـت: کشـور 
امروز دارای مشـکالت زیادی اسـت و بر این اسـاس برخـی اولویت ها در 

کشـور خیلی جدی اسـت.
ضرغامی تأکید کرد: نیازهای اولیه مردم فوق العاده حساس شده است.

وی در پایان تأخیـر در تخصیص برخی بودجه هـا را بدلیل محدودیت های 
دولت عنـوان کرد.

الزم بذکر اسـت؛ بازدید از شـهر تاریخی نـراق، منطقه نمونه گردشـگری 
غـار نخجیر دلیجـان بازدیـد می کند.

آئین افتتـاح مجتمـع رونیـکا در دلیجـان و افتتـاح بازارچه صنایع دسـتی 
نیـم ور، بازدید از گردشـگری نـور محالت، بازدیـد از منطقه گردشـگری 
سرچشـمه محـالت، بازدیـد از ارگ تاریخی میشـیجان خمیـن، بازدید از 
بیـت تاریخی امـام خمینـی )ره( و نشسـت بـا فعالیـن حوزه گردشـگری 
از برنامه هـای روز اول سـفر وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 

صنایع دسـتی بـه اسـتان مرکـزی بـود.
 همچنیـن ضرغامـی در روز دوم سـفر به اسـتان مرکـزی با نماینـده ولی 

فقیـه در اسـتان و امام جمعـه اراک دیـدار کرد.
همچنیـن بازدید از موزه چهـار فصل، بـازار تاریخـی اراک، بازارچه صنایع 
دسـتی، بازدیـد از پـروژه احداثـی مـوزه بـزرگ اراک، بازدیـد از دره گردو، 
بازدید از روستای گردشـگری هزاوه و بازدید از تکیه زاغرم تفرش و افتتاح 
بازارچـه صنایع دسـتی در فرمانـداری تفـرش از برنامه های روز دوم سـفر 
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی به اسـتان مرکزی بود.

شیوا صدری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: میراث فرهنگی بزرگترین ظرفیت 

را برای همبستگی ملی داراست.

گزارش

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مطرح کرد : 

میراث فرهنگی ظرفیتی عظیم 
در ایجاد همبستگی ملی  

زهرا وفایی نیا  در روزی که نمایندگان 
مردم در مجلس شـورای اسـالمی میزبان 
وزرای اقتصـاد و بهداشـت بـرای بررسـی 
سـؤال از آنهـا بودنـد به دلیـل عـدم اقناع 
نماینده سـؤال کننده از پاسـخ عیـن الهی 
وی مجلس را بـا دریافـت کارت زرد ترک 
کـرد و پاسـخ خانـدوزی نماینـده سـؤال 

کننـده را قانـع کرد.

 عیـن الهـی بـا کارت زرد از خانه 
ملـت خارج شـد

طـرح سـؤال فتـح اهلل توسـلی از وزیـر 
بهداشـت و درمـان و آمـوزش و پزشـکی 
در خصـوص علـت عـدم توجـه وزارت 
بهداشـت، درمـان وآمـوزش پزشـکی 
درمـان  و  بهداشـت  وضعیـت  بـه 
شهرسـتان ها و روسـتاها، چـرا دسـتورات 
وزیـر در زیرمجموعـه وزارت بهداشـت 
و دانشـگاه های علـوم پزشـکی اجـرا 
نمی شـوند؟ اغلب درمانگاه هـا و خانه های 
بهداشـت در شهرسـتان ها فاقد پزشک و 
پرستار هسـتند، برنامه وزارت برای تأمین 
کادر پزشکی در کشـور بویژه شهرستان ها 
ومناطق محروم چیست دسـتورکار بعدی 
نشسـت صحـن علنـی مجلس شـورای 
اسـالمی بـود. ایـن در حالـی بـود کـه 
پاسـخ های عیـن الهی بـه سـؤال نماینده 
مـردم بهـار و کبودرآهنـگ در مجلـس 
قانـع کننـده نبـود و به رأی گذاشـته شـد 
کـه بـا رأی نماینـدگان منجر بـه دریافت 
کارت زرد وزیـر شـد. نماینده مـردم بهار و 
کبودرآهنگ در مجلـس یازدهم در جریان 
طرح سـؤال خـود از وزیر بهداشـت، گفت: 
بدنه وزارتخانه بهداشـت و درمان در طول 
یک سال گذشـته، برخی از دسـتور وزیر را 
اجرا نکرده اسـت، لذا این سـؤال براسـاس 
برنامه هـای توسـعه کشـور، کارنامـه و 
عملکرد وزیر بهداشـت طرح شـده اسـت، 
کمـا اینکـه مـا نماینـدگان در برابـر قرآن 
سـوگند یاد کرده ایم تا به اسـتقالل، آزادی 

و تأمیـن منافـع مـردم پایبند باشـیم.
وی، ادامـه داد: در گـزارش نهادهـای 
نظارتـی درباره تعطیلی خط سـرم سـازی 
شـهید قاضی تبریـز کـه 4۰ درصد سـرم 
کشـور را تأمین می کند، هشـدار داده شده 
بـود، امـا بـی توجهی بـه ایـن هشـدارها 
موجـب کمبـود سـرم و داروهـای دیگر از 

جملـه داروهـای آنتـی بیوتیک شـد.

وزیـر بهداشـت: طـرح دارویـار 
موفـق بـوده اسـت

وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
در پاسـخ به سؤال توسـلی از کنترل کرونا، 
حـذف سـقف کارانـه دریافتـی نیروهای 
انسـانی متخصص بـه منظور مانـدگاری 
پزشـکان در مناطـق محـروم و اجـرای 
قانـون جوانی جمعیـت و حمایـت خانواده 
بـا عنـوان اقدامـات اثرگـذار ایـن دوره از 
مدیریـت وزارت بهداشـت و درمـان یـاد 
کـرد، گفـت: مـا در شـروع کار در وزارت 
بهداشـت و درمـان طـرح عدالـت و 
تعالـی نظـام سـالمت را بـا شـاخصه ها 
و زمان بندی هـای مشـخصی نوشـتیم 
و بـرای همـه معاونـان و مسـئوالن 
اجرایی قـرار دادیـم، بنابراین یـک برنامه 

مشـخصی داشـتیم.

سینما و سایکولوژی 
تأمل روانشناسانه بر فیلم »زمان آرماگدون« اثری به غایت اندیشه ورزانه؛

فیلترینگ چگونه چقدربه تجارت خارجی ایران آسیب زد؟

ساعتی ۱.۵ میلیون دالر معادل ۵۲ میلیارد تومان!



امیر میریـان  اخبـار اعتراضات کـم سـابقه ای که 
چنـد روز اسـت از شـهرهای مختلـف چین بـه گوش 
می رسـد علی رغـم دسـتور سـرکوب از مقامـات رده 
باالی حزب کمونیسـت ادامـه دارد. ماجـرا از قرنطینه 
کردن مردم چندین شـهر از جمله در اسـتان مسلمان 
نشـین سـین کیانـگ و آتـش سـوزی در یـک بـرج 
مسـکونی و کشـته شـدن عـده ای از مـردم شـروع 
شـد و سـریعاً در همه شـهرها گسـترش یافت. اکنون 
اعتراضـات خود جـوش مردمی بـه موضـوع قرنطینه 
بـه یـک جنبـش مردمـی بـرای دسـتیابی بـه حقوق 
سیاسـی بیشـر تبدیـل شـده و مسـائلی ماننـد آزادی 
بیـان، اصالحـات دموکراتیـک و حتی برکناری شـی 
جین پینگ رئیـس جمهوری چین از خواسـته های ان 
اسـت. هرچند با گسـترش اعتراضات، دولـت چین از 
مهمترین سـیگنال خـود یعنـی تعدیل سیاسـت ها در 
برابر کوویـد صفـر و کاهـش محدودیت هـا در برخی 

شـهرها پرده برداشـت.

واکنش ها به اعتراضات در چین
اعتـراض عمومـی گسـترده در چین بـه نـدرت اتفاق 
می افتـد، جایـی کـه در دوران »شـی جیـن پینـگ« 
فضا بـرای مخالفـت کاماًل از بیـن رفته اسـت و حزب 
کمونیسـت کنترل خـود را برتمـام جنبه هـای زندگی 
سـخت تر کرده اسـت و ناچارا شـهروندان را به تخلیه 
احساسـات خـود در رسـانه های اجتماعـی سـوق 
می دهـد کـه البتـه آن جا هـم تیـغ بحـران سانسـور 
حاکم اسـت. امـا با ایـن وجـود در طول یـک هفته ای 
کـه از اعتراضـات گذشـت بسـیاری از شـبکه های 
اجتماعی اخبار ان را به طور گسـترده پوشـش داده اند. 
امـا رسـانه های دولتـی چیـن تمام تـالش خـود را به 
کار گرفتند تـا صحنه هـای اعتراضات چینی هـا دیده 
نشـود حتی در خـارج از این کشـور. انهـا در طول یک 
مدت حتـی در مقیاس کوچک هیـچ اشـاره ای به این 
حادثـه نکردنـد و در یک هفته گذشـته موضـوع مورد 
بحث در رسـانه های چینی شـیوع بیماری کووید نبود 
و انها بر اخبار مثبـت مانند تازه تریـن موفقیت چین در 

فضا تمرکز کرده بودنـد. البته از خـود دولت چین طبعًا 
انتظـاری غیر از سانسـور اخبـار تظاهـرات و برخورد با 
آن وجود نـدارد. این از الزامات دولت های کمونیسـتی 
اسـت به ویـژه دولتـی حزبی کـه بسـیار بسـته عمل 
می کند و مـردم در تعیین سـاز و کار آن نقشـی ندارند. 
در این میان غربی هـا هم طبق روش همیشـگی خود 
کـه دامـن زدن بـه بحـران در کشـورهای غیرمتحـد 
خودشـان اسـت به اخبـار تظاهـرات چین بـه صورت 
گسـترده پرداختنـد و هنـوز نیـز در قالـب گـزارش، 
مصاحبه و اظهار نظرهای گوناگون بـه آن می پردازند. 
با این حـال، مردم معتـرض چین دچار این بدشانسـی 
نیز شـدند کـه تظاهـرات آنها و سـرکوب شدیدشـان 
توسـط دولـت بـا برگـزاری جـام جهانـی فوتبـال در 
قطر همزمان شـد و به طـور طبیعـی تا حـدود زیادی 

تحت الشـعاع این رویـداد جهانـی قـرار گرفت.

»کاغذ سفید« نماد اعتراضات چین
یکـی از مهم تریـن وجـه اعتراضـات در چیـن ایـن 
بود کـه تظاهـرات کننـدگان در اعتراض به سانسـور 
جنبـش اجتماعی شـان توسـط حکومـت، ورق هـای 
سـفید A4 را تـکان می دهنـد و بدیـن دلیـل برخـی 
تحلیلگـران، اعتراضـات اخیـر چبـن را انقـالب کاغذ 
سـفید نامیده اند. کاغذ سفید نماد خواسـته هایی است 
کـه شـهروندان نمی تواننـد بیـان کنند. گفتنی اسـت 
سـکاندار بزرگ این حرکت خـود »مائوتسـه تونگ« 
بود که گفـت: »روی یک صفحه کاغـذ خالی عاری از 
هر گونه عالمـت تازه ترین و زیباترین شـخصیت ها را 
می توان نوشـت.« البتـه برخی هم اسـتدالل می کنند 
که ایـن روش نمادیـن فقط اعتـراض به خفـه کردن 
مخالفت ها و اعتراضات نیسـت؛ /وی مقامـات دولتی 
اسـت که »آیـا می خواهید مرا برای در دسـت داشـتن 

کاغـذی کـه هیـچ چیـز بـر آن نوشـته نشـده اسـت 
دسـتگیر کنید؟«

آغازی بر پایانشی
اعتراضـات اخیـر در چیـن بزرگ تریـن آزمـون برای 
رئیـس جمهور »شـی جیـن پینـگ« از زمان کسـب 
سـومین دوره حضـورش در قدرت اسـت کـه از زمان 
مائو بی سـابقه اسـت. هرجنـد این مسـئله بـه معنای 
در خطـر بـودن حاکمیتشـی جین پینـگ نیسـت، اما 
همچنان چالش بزرگی اسـت که آقـای رئیس جمهور 
از سـه سـال پیش که تصمیم گرفت همه گیری کرونا 
را امنیتی کند با آن دسـت به گریبان اسـت. از یک سو 
شـی با تبدیل سیاسـت کوویـد صفـر به یـک آزمون 
وفاداری و وظیقه شناسـی یـک بحران بهداشـی را به 
یـک بحران سیاسـی تبدیـل کرده انـد از سـوی دیگر 
آنـان می خواهنـد خـود را قدرتمنـد نشـان می دهنـد 

اما هیـچ واکنشـی به ایـن اتفاقـات نشـان نمی دهند. 
اکنون جیـن پینـگ و جناحش سـردرگم هسـتند که 
چگونه می تـوان از سیاسـتی کـه در ابتدا مایـه افتخار 
بود، امـا در حال تبدیل شـدن بـه یک بـار روی دوش 
اسـت، عقب نشـینی کرد. اگر او قبل از این که کشـور 
آماده باشد مسـیر خود را در مورد سیاسـت کووید-19 
تغییـر دهـد، ممکن اسـت منجـر به شـیوع گسـترده 
بیماری، مرگ و از کار افتادن سیسـتم پزشـکی شـود، 
عواقبی کـه قبـول آنها سـخت اسـت. همچنیـن اگر 
او در برابـر فشـار عمومـی خـم شـود و ایـن قوانیـن 
سـخت گیرانه را رهـا کنـد، بـه ایـن معنـی اسـت که 
سیاسـت قبلـی او در برابر کوویـد صفر به طـور کامل 
شکست خورده اسـت و او باید مسـئولیت آن را بپذیرد 
که این مسـئله باعث می شـود او وجهه اش را از دست 
داده و ضعیـف به نظـر برسـد و این چیزی نیسـت که 
خـود کامه هـا آن را بپذیرند ضمن اینکه ممکن اسـت 
این مسـئله مردم را ترغیب کند که در آینـده هر زمان 
کـه خواسـتار تغییـر بودند بـه خیابان هـا بیاینـد. حاال 
اگر او بـا اصرار به اجـرای قوانیـن ادامه دهد تـا پس از 
مدتی راهـی پیدا کنـد که بتوانـد اعالم پیـروزی کند، 
خطر مواجهه با خشـم بیشـتر مردمـی وجـود دارد که 
در این سه سـال متحمل سـختی های روزمره و فشار 

اقتصـادی شـده اند.
***

در نهایـت بایـد گفـت مشـکل چیـن ایـن اسـت که 
چشـم اندازی بـرای پایـان سـخت گیری و تدابیـر 
قرنطینـه ای دیـده نمی شـود و دولـت نمی خواهـد از 
سـخت گیری های قرنطینـه ای که مـردم را هم تحت 
شـدیدترین فشـارها قرار داه اسـت کوتاه بیاید. شـاید 
مهم ترین درسـی کـه می تـوان از اعتراضـات گرفت 
ایـن اسـت کـه اواًل رهبـران بایـد در برابـر واقعیـات 
گشـوده باشـند و زمانی که اثبات شد اشـتباه می کنند 
آمادگـی تغییر مسـیر خـود را داشـته باشـند همچنین 
شـهروندان بایـد مراقـب مسـتبدان بالقوه ای باشـند 
کـه صـرف نظـر از شـواهد اصـرار دارند که همیشـه 

حق بـا انهاسـت.
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 مدیـر فنـی تیـم بسـکتبال ذوب آهـن بـا اشـاره بـه مسـابقات مهـم اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

پیـش روی گاندوهـا، گفـت: به عنـوان دومیـن نماینـده ایـران در 
رقابت های غرب آسـیا شـرکت خواهیـم کرد و بـرای حضـور قدرتمند 

در حـال رایزنـی جـذب بازیکـن هسـتیم.
پیمان صداقت نیـا، دربـاره آخرین وضعیت تیـم بسـکتبال ذوب آهن در 
لیـگ برتر، اظهـار کـرد: بـرای حضـور قدرتمند درغـرب آسـیا و جذب 
بازیکـن خارجـی در حـال رایزنـی هسـتیم. در ابتـدای فصـل تیم مان 
تمرینـات خوبی نداشـت. از سـوی دیگـر بازیکنـان در اختیـار تیم ملی 
بودنـد و دیر به تیـم اضافه شـدند که همیـن نوسـاناتی را در تیـم ایجاد 

می کـرد.

وی افزود: البته مثل فصل گذشـته نتوانسـتیم بازیکنـان خوبی بگیریم 
و شـروعی بـد بـا باخت هـای بـدی داشـتیم، امـا رفتـه رفته پیشـرفت 
کردیـم و در حال حاضر ارسـالن کاظمی و سـجاد مشـایخی را به دلیل 
مصدومیت در ترکیـب نداریم که امیـدوارم به بازی های بعدی برسـند.

مدیرفنی تیـم بسـکتبال ذوب آهن بـا یادآوری پیـروزی گاندوهـا برابر 
نماینده مشـهد، ادامـه داد: انتظـار داریم در ادامـه فصل بتوانیـم نتایج و 
جایگاه خوبـی بگیریم. در بـازی برابر آویژه صنعت پارسـا مشـهد بازی 
را سـخت شـروع کردیم و تیم حریـف دفاع منسـجمی داشـت. البته ما 
به دنبـال پیروزی بودیـم که به کوارتر آخر کشـیده شـد. از سـوی دیگر 

متاسـفانه سـرمربی را به دلیل اشـتباهات نیمکت از دسـت دادیم.

مدیر فنی تیم بسکتبال ذوب آهن خبر داد:

ذوب آهن دومین نماینده ایران در غرب آسیا

ــادالت  ــوردن معـ ــم خـ بهـ
میدانـــی اســـرائیلی ها 

ـــی  ـــای میدان ـــاس گزارش ه ـــر اس ب
کـــه از قطـــر مخابـــره شـــده، 
بســـیاری از روزنامه نـــگاران و 
ـــت  ـــه جه ـــرائیلی ک ـــگاران اس خبرن
ــی،  ــابقات جام جهانـ ــش مسـ پوشـ
عـــازم قطـــر شـــده بودنـــد، در 
انجـــام گفت وگـــو و مصاحبـــه بـــا 
ـــادی  ـــد زی ـــا ح ـــرب ت ـــهروندان ع ش
ــًا بابـــی  شکســـت خورده اند و بعضـ
اعتنایـــِی عمیـــق اعـــراب روبـــه رو 
می شـــوند. اســـرائیل پیـــش از 
برگـــزاری مســـابقات جام جهانـــی، 
حضـــور گســـترده روزنامه نـــگاران 
رویـــداد  در  خبرنگارانـــش  و 
جام جهانـــی و گفتگـــو بـــا مـــردِم 
ـــدام  ـــی اق ـــی را نوع ـــورهای عرب کش
نـــرم جهـــت پیشـــبرد و تســـهیل 
ــط  ــازی روابـ ــتور کار عادی سـ دسـ
ـــورهای  ـــهروندان و کش ـــا ش ـــود ب خ
عـــرب می دیـــد. بااین حـــال، 
آنچـــه در عمـــل ایـــن رژیـــم بـــا 
ـــادی  ـــد زی ـــا ح ـــد، ت ـــه رو ش آن روب
آن را شـــگفت زده و شـــوکه کـــرده 
اســـت. جـــدای از این هـــا، برخـــی 
حاضـــر  عربـــی  کشـــورهای 
به طـــور  و  جام جهانـــی  در 
خـــاص هـــواداران آن هـــا نیـــز 
همه جـــوره از ملـــت فلســـطین 
حمایـــت کردنـــد و مخالفـــت 
ــتی و  ــم صهیونیسـ ــا رژیـ ــود بـ خـ
ـــه  ـــدی آن را ب ـــت های آپارتای سیاس
ـــتا  ـــن راس ـــتند. در ای ـــش گذاش نمای
ـــاگران عربســـتانی و مراکشـــی  تماش
ــای  ــی، جلوه هـ ــری و تونسـ و قطـ
ــود  ــرت خـ ــل و نفـ ــی از تقابـ عینـ
بـــا/از رژیـــم صهیونیســـتی را بـــه 
ـــد  ـــان دادن ـــتند و نش ـــش گذاش نمای
ــت  ــان ملـ ــه آرمـ ــد بـ ــه تعهـ کـ
فلســـطین را برخـــالف نظام هـــای 
سیاســـی خـــود، تـــا حـــد زیـــادی 
وظیفـــه اصلی شـــان ارزیابـــی 
می کننـــد. اســـرائیلی ها پیـــش 
از آغـــاز جام جهانـــی قطـــر تـــا 
حـــد زیـــادی معتقـــد بودنـــد کـــه 
تغییـــرات سیاســـی و ژئوپلیتیکـــی 
روی داده در منطقـــه خاورمیانـــه، 
مســـئله فلســـطین و آرمـــان ایـــن 
ـــت  ـــادی از اولوی ـــد زی ـــا ح ـــت را ت مل
ــت و  ــرده اسـ ــارج کـ ــراب خـ اعـ
ــئله  ــن مسـ ــی ایـ ــای عینـ نمودهـ
می تواننـــد خـــود را در جریـــان 
برگـــزاری مســـابقات جام جهانـــی 
در  بگذارنـــد.  نمایـــش  بـــه 
ایـــن راســـتا، صهیونیســـت ها 
تالش هـــای فراوانـــی را انجـــام 
ـــی  ـــمن اصل ـــران را دش ـــا ای ـــد ت دادن
اعـــراب، و اســـرائیل را به مثابـــه 
ـــی  ـــکار عموم ـــه اف ـــت ب ـــک دوس ی
ـــد.  ـــی کنن ـــی معرف ـــورهای عرب کش
جالـــب اینکـــه آن هـــا هـــر چـــه 
ــالش  ــه تـ ــن رابطـ ــتر در ایـ بیشـ
کرده انـــد، بیشـــتر نیـــز دچـــار 

شکســـت و ناکامـــی شـــده اند.

شـــدن  عیـــان 
انـــزوای  بیش ازپیـــش 

لمللـــی  بین ا
ازایـــن رو، اســـرائیل بـــا ایـــده 
توســـعه قـــدرت نـــرم خـــود 
جام جهانـــی،  دربازی هـــای 
حضـــوری فعـــال را از خـــود در 
رویـــداد مذکـــور بـــه نمایـــش 
گذاشـــت بااین حـــال آنچـــه 
ـــان  ـــده، عی ـــب آن ش ـــون نصی تاکن
شـــدن بیش ازپیـــش انـــزوای 
در  به ویـــژه  آن  لمللـــی  بین ا
میـــان ملت هـــای عربـــی اســـت. 
مســـئله ای کـــه البتـــه حامـــل 
ـــرای  ـــی ب ـــدی و خاص ـــای ج پیام ه
رهبـــران کشـــورهای عربـــی نیـــز 

اســـت.

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S
ادامه از صفحه 1

اعتراضات علیه حکومت در چین گسترش یافت؛

دو راهی »شی« 

 حسین محزونیه  فلفل دلمه ای سـبزی ای زنگوله ای 
شـکل اسـت که رنگ های مختلفی از جمله قرمـز، زرد و 
نارنجی دارد. این سـبزی خوشـمزه و مغـذی یک مکمل 
عالـی اسـت کـه می توانیـد آن را بـه رژیـم غذایـی خـود 
اضافه کنیـد. در این مقاله بـه معرفی چند مـورد از خواص 

شـگفت انگیز فلفل دلمـه ای پرداخته ایـم.
1. سرشار از مواد مغذی

فلفل دلمـه ای سـبز سرشـار از ویتامین هـا، مـواد معدنی، 
فیبر و کربوهیدرات نسـبتاً کمی می باشـد. ارزش غذایی 1 

فلفل دلمه ای سبز متوسط به شرح زیر است: 
کالری: 30، پروتئین: 1.3 گـرم، کربوهیدرات: ۷ گرم، فیبر: 
 ،)DV( 3% مقدار توصیه شـده روزانه :A 2.6 گرم، ویتامین
 :K 134% مقدار توصیه شـده روزانـه، ویتامین :C ویتامین
9% مقدار توصیه شـده روزانه، پتاسـیم: 6% مقـدار توصیه 
شـده روزانه، B6 )پیریدوکسـین(: 20% مقدار توصیه شده 
روزانه، عـالوه بر مـواد مغـذی ذکر شـده، فلفـل دلمه ای 
حـاوی کمـی ویتامیـن و مـواد معدنـی دیگـری از جمله 
تیامین )B1(، منیزیم، مـس، ویتامیـن C و ویتامین E نیز 

می باشـد.

ویتامین C محلول در آب اسـت و در نتیجـه در بدن ذخیره 
نمی شـود، به همین دلیل باید بـه طور مرتب مـواد غذایی 
حاوی ایـن ویتامیـن را در رژیم غذایی خـود مصرف کنید 

تا دچار کمبـود ویتامین C نشـوید.
ویتامین C نقش مهمـی در بهبود عملکردهـای ضروری 
بـدن از جملـه عملکـرد مناسـب سیسـتم ایمنی، سـنتز 
کالژن، متابولیسـم مواد مغذی و غیره ایفا می کند. بعالوه 
به عنوان یک آنتی اکسـیدان از آسیب اکسـیداتیو در بدن 

جلوگیـری می کند.

2. مفید برای سالمت روده
فلفل دلمه ای سرشار از فیبر می باشـد و فیبر برای سالمت 
روده بسـیار مفید اسـت. طبق نتایج حاصـل از تحقیقات، 
مصـرف فیبـر کافـی از طریق رژیـم غذایـی می توانـد از 
ابتـال بـه بیماری هـای دسـتگاه گـوارش مانند سـرطان 
روده بزرگ و بیماری التهابی روده )IBD( پیشـگیری کند. 
بعـالوه فیبر باعـث جلوگیـری از یبوسـت و بهبـود تعادل 
باکتری های سالم روده شـده و در نتیجه به عملکرد بهینه 

سیسـتم گـوارش کمـک می کند.

3. سرشـار از ترکیبـات گیاهـی مفیـد بـرای 
متی سـال

فلفل دلمـه ای حـاوی انـواع ترکیبـات گیاهی بـا خواص 
آنتـی اکسـیدانی و ضـد التهابـی می باشـد. ایـن سـبزی 
حـاوی فالونوئیدهـا، ویتامیـن C، ترکیبـات فنولیـک و 
کاروتنوئیدهـا می باشـد کـه همـه برای سـالمتی بسـیار 
مفیـد هسـتند. پیـروی از یـک رژیـم غذایـی سرشـار از 
آنتـی اکسـیدان ها - ماننـد ویتامیـن C و کاروتنوئیدهای 
موجود در فلفـل دلمـه ای- فواید زیـادی برای سـالمتی 

بـه همـراه دارد.

4. بهبود سالمت قلب و چشم
با افزودن میوه و سـبزیجات مفیدی از جمله فلفل دلمه ای 
به رژیم غذایی خود، سـالمت قلب و چشمانتان را تضمین 
کنید. طبق نتایج حاصل از تحقیقات مصرف بیشـتر میوه 
و سـبزیجات بـه سـالمت قلـب کمـک زیـادی می کند، 
چـرا که کلسـترول بـاال، قند خـون و سـطح فشـار خون، 
کـه همگـی از عوامل خطـر بیماری هـای قلبی هسـتند، 

را بهبود می بخشـد.

بعـالوه، فلفل دلمه ای سـبز حاوی مقـدار زیـادی لوتئین، 
یـک مـاده مغـذی کاروتنوئیـدی حیاطـی و مهـم بـرای 
سالمت، می باشـد. لوتئین در هنگام قرارگیری در معرض 
آسـیب های ناشـی از نور خورشـید، از سـلول های گیرنده 

نـوری در چشـم محافظـت می کند.

5. کمک به حفظ وزن سالم
بــا خــوردن میــوه و ســبزیجاتی از جملــه فلفــل 
ــل  ــد. فلف ــه داری ــت نگ ــان را ثاب ــه ای وزن بدنت دلم
دلمــه ای ســبز کالــری کمــی دارد و سرشــار از فیبــر و 
مــواد مغــذی می باشــد کــه بــدن بــه منظــور عملکــرد 
ــی  ــاده غذای ــن م ــن رو، ای ــاز دارد. ازای ــه آن نی ــر ب بهت
یــک مکمــل عالــی بــرای افــزودن بــه رژیــم غذایــی 
اســت. امــا فقــط بــه مصــرف فلفــل دلمــه ای بســنده 
ــبزیجات  ــا و س ــام میوه ه ــد از تم ــعی کنی ــد، س نکنی
ــج  ــق نتای ــد. طب ــتفاده کنی ــان اس ــم غذایی ت در رژی
حاصــل از تحقیقــات، افــرادی کــه میــوه و ســبزیجات 
ــری  ــی و وزن کمت ــد چرب ــرف می کنن ــتری مص بیش

ــد. دارن

6. همه کاره و خوشمزه
ایـن سـبزی خوشـمزه عـالوه بـر طعـم بی نظیـرش، به 
راحتـی قابـل اسـتفاده اسـت، هـم به صـورت خـام و هم 
بـه صـورت پخته شـده. فلفـل دلمـه ای سـبز نسـبت به 
فلفل قرمز، زرد و نارنجی شـیرینی کمتری دارد. نوع سـبز 
این سـبزی حاوی کاروتنوئیدهـا و فالونوئیدهای کمتر و 
اسیدهای فنولیک بیشتری می باشـد. می توانید به منظور 
بهره منـدی از تمـام خواص مفید این سـبزی خوشـمزه از 
انـواع رنگ هـای آن در رژیـم غذایی تـان اسـتفاده کنید.

سخن پایانی
فلفـل دلمـه ای سـبز در واقـه نـوع نـارس فلفل اسـت و 
نسـبت به انواع رنگی شـیرینی کمتری دارد. این سـبزی 
مفید حـاوی انـواع مختلف مواد مغـذی از جملـه ویتامین 

C می باشـد.
اضافه کردن فلفل دلمه ای سـبز بـه رژیم غذایـی یک راه 
عالی بـرای افزایش مصـرف مـواد مغـذی و محافظت از 

سـالمت قلب، چشـم و روده می باشد.
https://www.healthline.com/nutrition/green-
pepper-benefits#The-bottom-line

ــروش  ــر ف ــا خب ــاه ب ــن م ــن همی ــای آغازی ــا در روزه ــازار واگذاری ه ب
ــپولیس داغ  ــتقالل و پرس ــر از آن اس ــارس و قبل ت ــج ف ــگ خلی هلیدن
ــا انتشــار صــورت جلســه الزامــات واگــذاری  شــد. خبــری کــه حــاال ب
در شــرکت های ایــران خــودرو و ســایپا کــه در تاریــخ 14 آذرمــاه تهیــه 

ــه صــدر رســید. ــاره ب شــده اســت، دوب
طبــق صــورت جلســه الزامــات واگــذاری در شــرکت های ایــران خودرو 
و ســایپا کــه در تاریــخ 14 آذرمــاه تهیه شــده اســت ســهام تودلــی ایران 

خــودرو و ســایپا بایــد تــا پایــان ســال جــاری واگذار شــود.
ـــودرو  ـــران خ ـــرکت های ای ـــذاری در ش ـــات واگ ـــه الزام ـــورت جلس در ص
ـــه امضـــای رئیـــس ســـازمان خصوصـــی ســـازی، رئیـــس  و ســـایپا کـــه ب
ـــاون  ـــران و مع ـــع ای ـــات عامـــل ســـازمان گســـترش و نوســـازی صنای هی
صنایـــع حمـــل و نقـــل وزارت صمـــت رســـیده اســـت، بـــه منظـــور 
تحقـــق هـــدف ارتقـــاء ســـطح کارایـــی، بهـــره وری و نـــوآوری در 
ـــی  ـــات ســـند نهای ـــت الزام ـــن رعای ـــت خـــودروی کشـــور و همچنی صنع
ـــق  ـــورد تواف ـــواردی م ـــودرو م ـــت خ ـــری صنع ـــت از تصدیگ ـــروج دول خ

ـــت. ـــرار گرف ـــن ق طرفی

مــورد اول این اســت کــه ســند اســتراتژی صنعتــی بلندمــدت و بــا ثبات 
صنعــت خــودرو )10 ســاله( تــا پایــان بهمــن ماه ســال جــاری از ســوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تهیــه و به ســازمان خصوصی ســازی 

ــود. ــال می ش ارس
در مــورد دوم تــا پایان ســال جــاری همــه محصــوالت ایــران خــودرو و 
ســایپا از قیمــت گــذاری دســتوری خــارج خواهند شــد. ســازوکار اجرایی 
این توافــق تا پایــان آذرمــاه ســال جــاری توســط وزارت صنعــت، معدن 
ــروش  ــف عرضــه و ف ــورد ســوم تکالی ــه خواهــد شــد. م و تجــارت ارائ
ــازار اســت کــه منجــر بــه کاهــش درآمــد  محصــول خــارج از قواعــد ب
)افزایــش هزینه هــا( بــرای خودروســازها شــود، منــوط بــه جبــران منابع 
آن، قبــل از اجــرای تکالیــف اســت. مــورد بعــدی ایــن اســت که ســهام 
ــا پایــان ســال جــاری واگــذار خواهــد  تودلــی ایــران خــودرو و ســایپا ت
ــذاری ســهام  ــه در صــورت عــدم واگ ــن اســت ک ــورد آخــر ای شــد و م
ــده  ــدای ســال آین ــران خــودرو و ســایپا از ابت ــی در شــرکت های ای تودل
ــرکت ها  ــن ش ــع ای ــهام در مجام ــن س ــی از ای ــق رأی ناش ــد ح ــه بع ب

ســلب خواهنــد شــد.

با خواص شگفت انگیز فلفل دلمه ای آشنا شوید؛

پرفایده ترین زنگوله خوراکی طبیعت

صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت های بزرگ خودروساز منتشر شد؛

تصمیم بزرگ برای ایران خودرو و سایپا
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