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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:

۱۰۰ درصد مساحت استان اصفهان درگیر کم آبی
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معاون وزیر نفت از  افزایش ظرفیت تولید گازوئیل خبر داد:

سهم ۱۵ میلیون لیتری گازوئیل یورو در پاالیشگاه اصفهان 
6

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان گفت: قرارگاه محرومیت زدایی استان با دو 
محور »هم افزایی« و »هماهنگی« تشکیل و منجر به 
تهیه و تدوین اطلس محرومیت زدایی و توسعه استان شد.

مصطفی خضری معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی 
اظهار کرد: با دستور و ابتکار استاندار اصفهان قرارگاه 
استانی محرومیت زدایی و توانمندسازی باهدف ایجاد 
هم افزایی و هماهنگی میان همه متولیان و فعاالن این 

حوزه شکل گرفت.
وی اقدامات انجام شده پس از انقالب، در حوزه 
محرومیت زدایی و مبارزه با فقر را قابل توجه دانست و 

ادامه داد: هر چند که علی رغم اقدامات انجام شده در 
آسیب شناسی های صورت گرفته متوجه شدیم که عامل 
اصلی بهبود شرایط و کارآمد کردن اقدامات در حوزه 

محرومیت زدایی »هم افزایی« است.
خضری تصریح کرد: جهادگرانی که درمیدان محرومیت 
زدایی هستند اگر به صورت ناهماهنگ فعالیت کنند؛ به 

نتایج قابل قبولی نمی رسیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
چند چالش اساسی را در این حوزه مطرح کرد و گفت: در 
فصل تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه هستیم در این 
حوزه نیازمند سیاستگذاری های مشخص در حوزه های 
باالدستی هستیم تا عوامل با دستور کار مشخص 

فعالیت کنند.
وی نبود منابع پایدار در حوزه محرومیت زدایی را چالش 
دیگر این حوزه دانست و عنوان کرد: در بودجه سنواتی به 
جز بودجه های دستگاه ها شاهد منابع پایداری نیستیم که 
می طلبد در برنامه پنج ساله توسعه در این خصوص تدبیر 
شود. خضری با اشاره به فقدان اطالعات جامع در حوزه 
محرومیت زدایی و توانمندسازی، اظهار کرد: امسال در 
پروژه های پژوهشی با دستور استاندار اصفهان اطلس 
جامع محرومیت استان تهیه و تدوین شد تا در اختیار 
گروه های مرتبط قرار بگیرد و بتوانیم به نحو شایسته این 
مهم را ساماندهی کنیم که تشکیل این اطلس را به سایر 

استان های کشور نیز پیشنهاد می دهیم.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان 
اصفهان با بیان اینکه آمریکای امروز همان آمریکای ۲۸ 
مرداد و ۱۶ آذر است، گفت: هرکسی هم که بخواهد جلوی 
پیشرفت ایران را بگیرد دنبال انحراف جنبش دانشجویی 

است و بنابراین جنبش دانشجویی باید آگاه باشد.
حسین حمیدی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج 
دانشجویی استان اصفهان، با اشاره به مقارنت روز دانشجو 
با ایام فاطمیه اظهار داشت: شهادت سه تن از دانشجویان 
سرآغاز حرکت استکبار ستیزی ملت ایران شد و مردم ایران 
را بر ضد استکبار برانگیخت و این اتفاق، مبنای حرکت و 

تالش جنبش دانشجویی در آینده نیز خواهد بود.
وی افزود: درست در روز هفدهم آذر، بعد از جاری کردن 
خون دانشجویان در دانشگاه تهران، رییس جمهور آمریکا 

به این آمد و مدرک دکتری افتخاری گرفت و از سکوت آن 
روز فضای کشور، ابراز خشنودی کرد؛ این دشمنی ها هنوز 
هم ادامه دارد و آمریکای امروز همان آمریکای ۲۸ مرداد و 
۱۶ آذر است. حمیدی با برشمردن جنایات آمریکا از قبیل 
حمایت از گروه های تحزیه طلب از اول انقالب، حمایت از 
صدام در جنگ ۸ ساله و جنایات دیگر از جمله ترور سردار 
سلیمانی تصریح کرد: جنبش دانشجویی از پای نخواهد 

نشست تا انتقام خون حاج قاسم سلیمانی را بگیرد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان 
به جنگ شناختی دشمن نیز اشاره کرد و گفت: در زمان 
فتنه، تشخیص دشمن از دوست بسیار سخت است؛ شهید 
همت در پاسخ به این مسأله گفت هر موقع راه را گم کردید 
ببینید آتش دشمن به کدام سمت است، همان سمت 

جبهه خودی است. وی ادامه داد: اولین وظیفه جنبش 
دانشجویی دغدغه مندی و احساس مسوولیت پذیری 
است؛ دشمن به دنبال گرفتن قوه شناختی از جامعه است، 
هرکسی هم که بخواهد جلوی پیشرفت ایران را بگیرد 
دنبال انحراف جنبش دانشجویی است و بنابراین جنبش 
دانشجویی باید آگاه باشد. حمیدی با بیان اینکه در جریانات 
اخیر شاهد نقش آفرینی دانش جویان انقالبی بود، به 
دستاوردهای دانشجویان اشاره کرد و افزود: در علم نانو در 
رتبه های نخست جهان قرار داریم، در از بین بردن ویروس 
کرونا دانشجویان در خط مقدم بودند، در بعد سیاسی 
فرزندان شما آگاهانه جلوی انحراف انقالب ایستادند و 
باجلوگیری از پیوستن ایران به fatf و همچنین آگاه سازی 

نسبت به برجام، کارهای بزرگی رقم زدند.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان خبر داد:

تدوین اطلس محرومیت زدایی و توسعه استان

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان:

آمریکای امروز همان آمریکای 2۸ مرداد و 16 آذر است

ــی   ــه یک ــرعت ب ــه س ــهری ب ــی ش دیپلماس
از شــاخه های اصلــی ارتبــاط بین المللــی 
ــش  ــت بخ ــده و مدیری ــل ش ــان تبدی در جه
عمــده ای از زیســت اجتماعــی انســان مــدرن 
از طریــق آن انجــام می شــود. اهمیــت 
دیپلماســی شــهری تــا میــزان زیــادی ناشــی 
ــر  ــگاه بی نظی از اهمیــت موضــوع شــهر وجای
کنونــی آن در طــول تاریــخ تمدن هــای 
بشــری اســت و شــبکه ارتباطــی بین شــهرها 
زمینــه مســاعدی بــرای پرداختــن به شــماری 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــم می کن ــات را فراه ازموضوع
چارچوب هــای دیپلماســی موجــود، تــوان 
و ظرفیــت پرداختــن بهینــه بــه آنهــا را 
ندارنــد. بــه طــور کلــی دیپلماســی شــهری و 

ــع آن سیاســت خارجــی شــهرها دارای  ــه تب ب
ــن  ــت، ای ــی اس ــای مختلف ــاد و کارکرده ابع
ــج کارکــرد دیپلماســی  ــوان از پن ــاد را می ت ابع
ــع  ــره، جم ــات، مذاک ــهیل ارتباط ــی تس یعن
آوری اطالعــات، جلوگیــری از کشــمکش 
واختالفــات و نمادیــن ســاختن وجــود 
یــک جامعــه بین المللــی اســتنباط کــرد. 
ــد از  ــهری بتوانن ــان ش ــه متولی ــی ک درصورت
دیپلماســی شــهری در توســعه شــهر و اقتصاد 
شــهری خــود بهــره کافــی را ببرنــد، می توانند 
ــود  ــته های خ ــه خواس ــریع ب ــبردی س پیش
ــگری و  ــان گردش ــند. متخصص ــته باش داش
جاذبه هــای توریســتی و صاحبنظــران عرصــه 
توســعه صنعــت گردشــگری معتقــد هســتند 

کــه کشــورهایی کــه اقتصادشــان را وابســته 
ــد،  ــگری می دانن ــت گردش ــعه صنع ــه توس ب
ــگری را در  ــای گردش ــا جاذبه ه ــند ت می کوش
کشــور خــود ارتقــا دهنــد و بــه ایــن واســطه، 
پــول خوبــی بــه جیــب بزننــد. عــالوه بــر این 
میراث فرهنگــی و آثار باســتانی یکــی از منابع 
اقتصــادی اســت کــه بــرای مــردم آن کشــور 
ــط  ــت رواب ــد. تقوی ــاد می کن ــاغلی را ایج مش
ــا دیگــر شــهرهای توریســتی جهان  دائمــی ب
و معرفــی آثــار دیدنــی بــه دیگــران می توانــد 
توســعه گردشــگری شــهرها را رونق دهــد. در 
ــهری  ــی ش ــت دیپلماس ــوان گف ــع می ت واق
هماننــد آینــه ای عمــل می کنــد کــه شــهر را 
بــه دیگــر شــهرهای جهــان نشــان می دهــد.
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ارتباط دیپلماسی شهری و گردشگری
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رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر:

 گردشگری اصفهان می تواند
ایران را آباد کند

غذاهای مفید و سالمی که سرشار از آهن هستند؛

 هشت
شگفت انگیز آهنی

هشدار گوترش و ذرات قاتل در آسمان تهران؛

 نبرد با طبیعت
به جاهای باریک کشیده!
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چهره روز

رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

پلیس اصفهان ارتباط قوی با مراکز 
6دانش بنیان دارد

صفهان
منبع: اخبار ا

How to Avoid
Misunderstandings 

in Relationships
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مسئول فرهنگی و گردشـگری مجموعه 
تاریخـی فرهنگـی مذهبـی تخـت فوالد 
از برگـزاری دومیـن گنجـواره نادیده هـا و 
ناگفته های تخت فـوالد با عنـوان »طاق 

بهشـت« خبر داد.
هـادی نظـری در گفت وگو بـا ایسـنا و در 
خصـوص رویـداد »گنجـواره؛ نادیده ها و 
ناگفته هـای تخـت فـوالد« توضیـح داد: 
ایـن گنجواره هـا در قالـب رویدادهـای 
گردشـگری برگـزار می شـود کـه هـدف 
از آن، شناسـاندن همـه ظرفیت هـا و 
جذابیت هـای تخـت فـوالد در ابعـاد 
و موضوع هـای مختلـف اسـت و در هـر 
گنجواره بـا انتخـاب موضوعی خـاص به 
بازدیـد و مطالعـه بخش هـای خاصـی از 

تخـت فـوالد پرداختـه می شـود.
او افـزود: گنجـواره اول، »آب و آییـن« نام 
داشـت که با رویکـرد آشـنایی با سـازه ها 
و عناصـر مرتبط بـا آب برگزار شـد. در این 
تور گردشـگری که با هـدف ارائه مباحثی 
در خصـوص وجه تسـمیه و چیسـتی و 
چرایـی سـاخت ایـن سـازه ها و عناصـر 
آبـی بـه شـرکت کنندگان برگـزار شـد، 
از بخش هایـی مرتبـط در تخـت فـوالد 
ازجملـه سـنگ آب هـا، تشـت آب هـا، 
آب انبـار کازرونـی به عنـوان تنهـا آب انبار 
زنده شـهر، حوضخانه کازرونی و نهرهای 

موجـود در آن بازدیـد شـد.
مسئول فرهنگی و گردشـگری مجموعه 
تاریخـی فرهنگـی مذهبـی تخـت فوالد 
تصریح کـرد: این رویـداد گردشـگری در 
دومین گنجواره، »طاق بهشـت« نام دارد 
کـه بـا موضـوع گنبدهـای تخـت فوالد 
برگـزار خواهـد شـد و شـرکت کنندگان 
می تواننـد از تکایـای بابـا رکن الدیـن، 
بیدآبـاد  خوانسـاری،  خاتون آبـادی، 
و سـیدالعراقین بـا حضـور اسـتاد محمـد 
پاک نـژاد به عنـوان پیشکسـوت معماری 
و مرمـت بناهـای تاریخـی بازدیـد کنند.

نظـری اضافـه کـرد: یکـی از نـکات 
شـاخص در این گنجـواره که قطعـاً برای 
بازدیدکنندگان بسـیار جذاب اسـت صعود 
به منـاره کمتر دیده شـده مصال اسـت که 
می تواننـد از این منـاره کـه در ارتفـاع ۷۰ 
متری قـرار دارد همه گنبدهـا و مناره های 

تخـت فـوالد را ببینند.
او خاطرنشـان کـرد: دومیـن گنجـواره 
نادیده هـا و ناگفتـه تخـت فـوالد بـا 
تاریـخ  در  بهشـت«  »طـاق  عنـوان 
پنج شـنبه ۲۴ آذرمـاه برگزار خواهد شـد و 
عالقه مندان به منظـور ثبت نام و شـرکت 
در ایـن گنجـواره می تواننـد بـا شـماره 

۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تمـاس بگیرنـد.

طاق بهشت؛ بازدیدی 
از گنبدهای تخت فوالد

مسئول فرهنگی و گردشگری 
مجموعه تخت فوالد خبر داد:

مسؤول بسیج دانشجویی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: حلقه گمشده دانشگاه ها 
این است که مساله جهاد تبیین و کرسی های آزاداندیشی جدی گرفته نشده است و باید بیش از پیش 

به آن توجه کرد.
فاطمه آنی، مسؤول بسیج دانشجویی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان با تأکید بر لزوم آگاهی بیشتر دانشجویان نسبت به دیگر اقشار جامعه اظهار 
داشت: شرایط فعلی جامعه ناشی از عدم آگاهی و موج سواری برخی بر جو دروغی است که توسط 

رسانه های دشمن ایجاد شده است. 
وی افزود: حلقه گمشده دانشگاه ها این است که مساله جهاد تبیین و کرسی های آزاداندیشی جدی 

گرفته نشده است و باید بیش از پیش به آن توجه کرد. 
آنی با تأکید بر اهمیت مطالبه گری دانشجویی، با بیان اینکه در این روزها سطح مطالبه گری در شأن 
آن ها نیست، تصریح کرد: در سطح دانشگاه ها برخی از اعتراضات و مطالبات به حق وجود دارد اما شیوه 
بیان و جهت دهی آن ها نیز نکته ای مهم است و بخشی از این موضوع به خارج از فضای دانشگاه و 

بخشی به عملکرد خود دانشجویان بازمی گردد. 
مسؤول بسیج دانشجویی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان اصفهان با اشاره به واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲، 
با بیان اینکه سطح آگاهی جوانان امروز بیشتر شده، عنوان کرد: دانشجوی مبارز در سال ۱۳۳۲ به قیمت 
جان خود به پای آرمان ها ایستاد اما االن دشمنان تالش می کنند هویت دانشجویی را با باور و اعتقادی 

خالف واقعیت و اصالتان که همان ضداستکباری و ضداستعماری است، ایجاد کنند. 
وی در خصوص توجه به ظرفیت دانشجویان و دانشگاه ها در دهه اخیر اظهار کرد: در دولت قبل توجه 
زیادی به ظرفیت علم در دانشگاه ها نشد هرچند خواست حاکمیت این مورد نیست و علی رغم وضع 
موجود، دانشجویان در حال پیشبرد مسیر خود بودند همچنین برخی دولت ها از دانشجویان و جوانان 

غافل می شوند و صرفاً از افراد باتجربه استفاده می کنند. 

مسؤول بسیج دانشجویی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان اصفهان

جهاد تبیین و کرسی های آزاداندیشی حلقه مفقوده دانشگاه هاست

سـید امیر سـامع در گفت وگـو با ایسـنا، دربـاره حفـظ، نگهداری، توسـعه 
هدفمند و هوشـمندانه فضای سـبز اصفهان، اظهار کرد: امروزه بوستان ها 
ضمن اینکه نقـش محیط زیسـتی بسـیار مهمی دارنـد، در حوزه مسـائل 
اجتماعـی و کیفیـت زندگـی اجتماعـی هـم تأثیرگـذار هسـتند. در حـال 
حاضر فرهنـگ آپارتمان نشـینی باعث شـده که بسـیاری از افـراد امکان 
دسترسـی به فضاهـای تفرجی یـا بـازی را نداشـته باشـند، پـس حفظ و 
تجهیز بوسـتان ها برای حضور خانواده ها اقدام بسـیار ارزشـمندی اسـت.

وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت ایجـاد فضاهایـی بـا امکانـات مناسـب بـرای 
حضـور گروه های مختلف سـنی، افـزود: درختـان یکی از عناصـر مهم در 
بوسـتان ها هسـتند که حفظ آن ها در طول چند ده سال بسـیار مورد توجه 
اسـت. بر این اسـاس اقدامات الزم برای نگهـداری درختـان ازنظر خاک، 
هوا و آب در دسـتور کارهـای شـهرداری اصفهان قرار دارد و مسـیر رشـد 

درختـان به صـورت مسـتمر رصد می شـود.
رئیس کمیسـیون سالمت، محیط زیسـت و خدمات شهری شـورای شهر 
اصفهـان با تأکیـد بر اینکـه هر درختـی در زندگـی مردم و محیط زیسـت 
تأثیـر بسـزایی دارد و مـا وظیفـه داریـم از درختـان حفاظت کنیـم، گفت: 
در این راسـتا حتـی در اجـرای پروژه های شـهری حفـظ درختـان مدنظر 
مسـئوالن اسـت. بعضی از طرح ها چندین بار بررسـی می شـود تا در کنار 

نتایج مثبت طـرح، در مرحلـه اجرا درختـی را از بیـن نبرد.
وی ادامـه داد: در همه حوزه هـا اگر پـروژه ای می خواهد اجرا شـود نباید به 
درختی آسـیب بزند، در غیـر این صورت سـعی می کنیـم طـرح را بهره ور 

کنیم و یا جابجایـی مکان انجـام دهیم.
این عضو شـورای شـهر اصفهان تصریح کـرد: مردم مطمئن باشـند یکی 
از الزامـات مهـم در تهیـه هر طرحـی برای شـهر، حفـظ محیط زیسـت، 
فضـای سـبز شـهر و تـک تـک درختـان شـهر اسـت. در ایـن راسـتا در 
شـهرداری اصفهان کمیسـیون ماده ۷ تشـکیل شـده که نماینده شورای 
شـهر و شـهرداری در این کمسـیون حضور دارند و پیشـنهادها را بررسـی 

می کننـد.
سـامع با اشـاره به اینکـه گاهی مـردم در ساخت وسـازهای خودشـان نیاز 
دارنـد فضای سـبز و یـا درختـان جابجا شـود و یـا تغییـر پیدا کنـد، گفت: 
به فـرض مثـال وقتـی خانـه ای قدیمی بازسـازی می شـود ممکن اسـت 
مسـاحت درب ورودی زیـاد شـود و با درختـی برخـورد کند، امـا کارکنان 
معاونـت شهرسـازی شـهرداری اصفهـان زمانـی کـه نقشـه ها ارسـال 
می شـود وضـع موجـود را بررسـی می کننـد و ممکن بـرای حفـظ درخت 
درخواسـت تغییر نقشـه ها و طرح را داشته باشـند که در بیشـتر مواقع این 

کار انجـام می شـود.
وی با تأکید بـر اینکه حفاظت از درختـان در اولویت اسـت، گفت: مدیریت 
شـهری تالش می کند با روش های مختلـف از فضای سـبز حفاظت کند. 
ضمن اینکـه اقدامات کیفـی مورد نیـاز در حـوزه افزایش کیفیـت خاک و 
کود دهی های منظـم، مبارزه بـا آفات تقویـت درختان، شست وشـو برای 

جلوگیـری از آفات و سم پاشـی به صـورت مرتب انجام می شـود.
رئیس کمیسـیون سالمت، محیط زیسـت و خدمات شهری شـورای شهر 
اصفهان خاطرنشـان کـرد: در حـوزه خدمـات شـهری، سـازمان خدمات 
موتوری بـا جدیدترین تجهیـزات و امکانـات در این حـوزه کار می کنند تا 
بتوانیم بـا کمترین میزان اسـتفاده از سـم ها، بهترین نتیجـه را در مبارزه با 

آفات درختان داشـته باشـیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات 
شهری شلورای شلهر اصفهان حفاظت از درختان 
را در اولویلت مدیریلت شلهری دانسلت و گفت: 
یکلی از الزاملات مهلم در تهیله هر طرحلی برای 
شلهر، حفلظ محیط زیسلت، فضلای سلبز و تک 

تک درختان شلهر اسلت.

حفظ درختان از الزامات 
مهم در تهیه طرح های 

شهری است

 رئیس کمیسیون سامت، محیط زیست
و خدمات شهری شورای شهر:

خبر روز

رئیـس کمیسـیون عمـران، معماری 
و شهرسازی شـورای اسـالمی شهر 
اصفهـان بـا حضـور در اتـاق خبـر 
»اصفهان شـورا« از دغدغه های خود 
در حـوزه بافت تاریخـی، لـزوم احیا و 
تعیین مدیریتی واحد بـرای این بافت 
در کالن شـهر اصفهان سخن گفت و 
به سـئواالت مختلف پیرامـون حوزه 

مسـئولیت خود پاسـخ داد.
به گـزارش ایمنـا، رسـول میرباقری 
در گفت وگـوی صمیمانـه اتـاق خبر 
اصفهـان شـورا، یک صدایـی را حلقه 
مفقـوده مدیریـت بافـت تاریخـی 
دانسـت و اظهـار کـرد: معتقدیـم 
گردشـگری اصفهـان می توانـد کل 
ایـران را آبـاد کنـد، بنابرایـن بایـد به 
آن بپردازیـم کـه خود شـهر اصفهان 
از این گوهـر گرانبهـا چقدر اسـتفاده 

کـرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
اولویت هـای کالن عمرانـی شـهر 
حلقه چهـارم ترافیکی و مترو اسـت، 
تصریح کـرد: گفته می شـود شـهر از 
پروژه های عمرانی اشـباع شده است 
و دیگـر طرحی دیـده نمی شـود، این 
در حالـی اسـت کـه در گذشـته ایـن 
پروژه ها در مناطق مرکـزی فعال بود 
و در حـال حاضر در مناطـق حومه ای 
و پیرامون شـهر از جمله ۱۳، ۱۱ و ۱۴ 
این پروژه هـا دیده می شـود، بنابراین 
مـردم در مرکـز شـهر کمتـر کارگاه 

عمرانی را شـاهد هسـتند.
رئیـس کمیسـیون عمـران، معماری 
و شهرسازی شـورای اسـالمی شهر 
اصفهان ادامـه داد: به جز حلقه چهارم 
ترافیکی شـهر و متـرو، پـروژه اتوبان 
چمران، پل شـیخ صدوق و پل توحید 
در دستور کار اسـت که اجرا نشدن آن 
بـه علـت اختـالف در طراحـی بـوده 
اسـت، بنابرایـن ترافیک سـنجی و 
ارزش سـنجی در حال انجام اسـت تا 
تصمیم گرفته شـود که کـدام یک از 

این روش هـا بهتر اسـت.
وی ادامه داد: شـورای سیاست گذاری 
طرح ها در شـهرداری تمـام طرح ها را 
قبل از اجـرا بررسـی می کنـد، در این 
شـورا معـاون شهرسـازی شـهردار، 
شـهردار منطقـه، اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر و گاهـی شـهردار 
اصفهـان حضـور دارنـد و سـعی 
می شـود چکـش کاری الزم روی 
طرح هـا انجـام شـود تـا بعدهـا دچار 

تغییـر مجـدد نشـود.
• بررسی سلیمای پروژه های 
کان شلهر در کارگروه سیما 

و منظر شلهرداری
میرباقـری گفـت: مـا نتوانسـته ایم 
بنیانی که بـزرگان مـا نهـاده بودند و 
میـراث تاریخـی این شـهر را کـه به 
ما آرامش می دهـد و روحیه توحیدی 
و الهـی را تقویـت می کنـد، در شـهر 
ادامـه دهیـم. البتـه کارگروه سـیما و 
منظـر در شـهرداری فعال اسـت که 
نمای پروژه هـای کالن در شـهر را با 
حضور کارشناسـان و اسـاتید بررسی 
می کنـد و بـا تأییـد آن کارگـروه 
می تـوان نماسـازی در ایـن پروژه ها 

صـورت گیـرد.
وی ادامـه داد: گاهی شـاهد هسـتیم 
اتفاقـات ناهمگونی نسـبت به هویت 
شـهر صـورت می گیـرد کـه در ایـن 
راسـتا دغدغه من مناطق یک و سـه 
اسـت که قلب تاریخی شـهر به شمار 

مـی رود.
رئیـس کمیسـیون عمـران، معماری 
و شهرسازی شـورای اسـالمی شهر 
اصفهـان اظهار کـرد: از ابتـدای دوره 
ششـم شـورا سـعی کـردم دربـاره 
سیاسـت گذار و متولـی اصلـی بافت 
تاریخـی صحبـت کنـم. در اصفهان 
کارهـای خوبـی در ۴۰ سـال اخیـر 
انجام شـده اسـت، امـا بعضی مـوارد 
مغفـول مانـده اسـت، زیـرا تاکنـون 
متولـی اصلـی و سیاسـت گذار واحـد 

وجود نداشـته اسـت که تمام مناطق 
تاریخی شـهر را با یک دسـت فرمان 

پیـش ببـرد.
وی بـا بیـان اینکـه پیگیـر موضـوع 
پیرایش شهری به ویژه در محورهای 
اصلی اصفهان هسـتیم تا ساماندهی 
الزم صـورت گیـرد، گفـت: به رغـم 
مشـکالت اقتصـادی و مـوارد دیگر 
تاکیـد داشـتیم کـه در حوزه سـیما و 
منظر شـهری کارهـای مهـم انجام 

شـود.
• نلگاه ملا بله شلهر بایلد 

باشلد توحیلدی 
میرباقری افزود: معتقدم نـگاه ما باید 
نگاه توحیدی باشد، یعنی شهرسازی 
توحیـدی، سـاختمان توحیـدی و 
خانواده توحیدی داشـته باشیم. وقتی 
می گوییـم پـارک توحیـدی یعنی در 
پـارک نمازخانه ای با سـبک کاشـی 
خـاص، تابلوهـا یـا بناهایـی داشـته 
باشـیم که حین تفریـح، روح افراد نیز 

آرامـش و تعالی داشـته باشـد.
وی گفت: بر اساس آخرین مصوبه ای 

که در کمیسـیون عمـران، معماری و 
شهرسـازی شـورای ششـم داشتیم، 
معاونـت برنامه ریـزی دو مـاه مهلت 
گرفته است تا پیشـنهادهای مختلف 
شـامل شـهرداری بافـت تاریخـی، 
معاونـت بافـت تاریخـی، اداره بافـت 
تاریخی یـا مدیریت بافـت تاریخی را 

بررسـی و به شـورا اعـالم کند.
رئیـس کمیسـیون عمـران، معماری 
و شهرسـازی شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهان تاکیـد کـرد: معتقدیم 
گردشگری اصفهان می تواند ایران را 
آباد کند، بنابراین باید بـه آن بپردازیم 
که خود شـهر اصفهـان از ایـن گوهر 
گرانبها چقـدر اسـتفاده کرده اسـت.

• توسلعه هتل سلازی نیازمند 
حمایت مدیریت کان استان 

ست ا
خانه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کـرده  پیـدا  توسـعه  بوم گـردی 
اسـت و مردم بـه سـمتی سـوق پیدا 
کرده انـد کـه خانه هـای خـود را 
بـه عنـوان اقامتـگاه یـا کافی شـاپ 

اسـتفاده کننـد، امـا آن طور کـه باید 
هتل سـازی توسـعه پیـدا نکـرده 
اسـت، گفـت: ایـن موضوعـات باید 
در مدیریت کالن اسـتان مـورد توجه 
قرار گیرد، بخشـی از ایـن موضوع به 
شـهرداری و بخش های دیگـری به 
میـراث فرهنگـی و راه و شهرسـازی 
مربوط اسـت، بنابراین اگر دستگاه ها 
همـکاری نکنند اتفاقـات الزم عملی 

. د نمی شـو
باقـری ادامـه داد: اکنـون شـهرداری 
بـرای اینکـه صداقت خـود را نشـان 
دهـد، هزینـه تراکـم را نزدیـک بـه 
رایـگان کـرده اسـت کـه امیدواریـم 
سـایر سـازمان ها و ارگان های مرتبط 
نیـز کمـک کننـد تـا شـاهد جـذب 
سـرمایه گذاران جدیـد در بخـش 

هتل سـازی باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه 
اصنو، اظهار کرد: سـعی ما این اسـت 
کـه پـای طـرح صـدور الکترونیکی 
پروانه ساختمانی بایسـتیم تا نواقص 

آن هرچـه سـریع تر برطـرف شـود.

گردشگری اصفهان می تواند ایران را آباد کند
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر:
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مدیرعامل باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان گفت: کشـف، جـذب و پرورش 
اسـتعدادهای ورزشـی از مهمتریـن برنامه هـای سـال آینده باشـگاه بویژه 

با محوریـت آکادمی اسـت.
محمدرضـا سـاکت افـزود: کشـف، جـذب و پـرورش اسـتعداد، یکـی از 
موفق تریـن برنامه های آکادمی سـپاهان در سـالجاری بود که برای سـال 

آینده نیـز دنبـال خواهد شـد.
وی که در جلسـه ای با حضور مسـووالن آکادمی باشـگاه سـپاهان سـخن 

می گفت، ادامه داد: اقدامات مرتبط با اسـتعدادیابی و جـذب بازیکنان برای 
ارتقا باشـگاه بویژه در سـطح کشـور بسیار ارزشـمند است.

محمدعلـی بصیریان مدیر آکادمی سـپاهان نیـز در این جلسـه گفت: یکی 
از ارکان مهم یک باشـگاه حرفه ای اسـتعدادیابی اسـت و فعالیـت و برنامه 

ریزی منسـجم باشـگاه برای شناسـایی اسـتعدادها تداوم خواهـد یافت.
مدیـر کمیتـه اسـتعدادیابی نیـز در ایـن جلسـه اظهارداشـت: مدیریـت 
پایگاه هـای همنام در پنج منطقه کشـور، سـازماندهی تسـت ها در شـروع 

فصل، سازماندهی و نظارت مدرسـه فوتبال و سـازماندهی و نظارت پایگاه 
رشـد از جملـه برنامه هـای ایـن بخـش در ماه هـای اخیـر بود.

امـراهلل سـلطانی افـزود: سـازماندهی و نظـارت تیم هـای ۹ تـا ۱۲ سـال 
آکادمی باشـگاه، برگزاری ۲۰ جشـنواره )فستیوال( اسـتعدادیابی کشوری، 
برگـزاری جشـنواره اسـتعدادیابی در مناطـق محـروم اسـتان و شناسـایی 
و جـذب اسـتعدادهای برتـر که امسـال دنبال شـد بـرای سـال آینـده نیز 

پیگیـری تـداوم خواهـد یافت.

جذب و پرورش 
استعداد از مهمترین 
برنامه های سال آینده 
باشگاه سپاهان

 مدیرعامل باشگاه
فوالد مبارکه سپاهان مطرح کرد:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

حجت االسـام والمسـلمین حسـینی 
گفـت: شـهدا در خـط والیـت بودنـد 
و امـروز نیـز وظیفـه همـه مـا حفـظ 
والیـت الهیـه و والیـت فقیـه اسـت.
سـید  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
سعید حسـینی در یادواره هجده شهید 
محمد آباد و سـه شـهید گمنام، گفت: 
گنجینه هـای  شـهدا  خانواده هـای 
از  نابـی  بزرگـی هسـتند و خاطـرات 

شـهدای خـود دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا شـهدای 
خـود را نشـناخته ایم و بایـد قـدردان 
اگـر  افـزود:  باشـیم،  شـهدا  خانـواده 
مـزار  می فرمایـد،  )ره(  خمینـی  امـام 
شـهدا دارالشـفاء اسـت تعارف نیسـت 
و حقیقـت اسـت، بـرای همیـن اسـت 
که مزار شـهدا درد جسـم و درد روح را 

می کنـد. درمـان 
حجت االسـام والمسـلمین حسـینی 
گفـت: بـرای اقامـه نمـاز با خشـوع و 
حضـور قلـب قـوی و اقامه نماز شـب 
بـه شـهدا متوسـل شـوید کـه شـهدا 

شـفاعت کننده هسـتند.
وی افـزود: بـرای افزایش رزق مادی و 
معنـوی، حفظ و چشـم و زبان و قبولی 
نمـاز به شـهدا متوسـل شـوید، شـهدا 
کمـک می کننـد چـرا کـه اگـر نمـاز 
قبـول نشـود بقیـه اعمـال انسـان نیز 

قبـول نخواهد شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان از نماز 
بـه عنـوان گذرنامـه آخـرت نـام برد و 
ابـراز داشـت: در ایـن دنیـا هرچـه در 
تـوان داریـد بـرای نمـاز بـا کیفیـت 
سـرمایه گـذاری کنیـد تـا در آخرت از 
آن بهره مند شـوید، برای همین اسـت 
کـه امیرمومنـان )ع( در نهـج الباغـه 
می فرمایـد تمامـی اعمـال شـما تابـع 

اسـت. نماز 
حجت االسـام والمسـلیمن حسـینی 
در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن فرمایـش 
رهبـر معظـم انقـاب کـه می فرمایـد 
مـن رزق خـود را در طول سـال از ایام 
فاطمیـه می گیـرم، گفت: همـه ما نیز 
فرزنـد معنوی و نسـبی حضـرت زهرا 
)س( هسـتیم، سـادات انتساب والدتی 
و غیـر سـادات نیز انتسـاب والیتی به 

حضـرت زهـرا )س( دارند.
بـا  کاشـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بیـان اینکـه انتسـاب والیتی بـه اهل 
بیـت )ع( خیلـی مهـم اسـت، گفـت: 
امـام صـادق )ع( می فرمایـد، انتسـاب 
بـرای  پیامبراکـرم )ص(  بـه  والیتـی 
مـن مهم تـر و محبوب تـر از انتسـاب 

والدتـی اسـت.
بـه گفتـه وی همـه مـا با والیـت و یا 
بـا والدت منتسـب بـه حضـرت زهرا 
)س( هسـتیم و بایـد رزق خـود را از 
فاطمیـه بگیریم و دسـت خالـی از ایام 

فاطمیـه خارج نشـویم.
حجت االسـام والمسـلمین حسـینی 
از دشـمن شناسـی بـه عنـوان یکـی 
از رزق هـای ایـام فاطمیـه نـام بـرد و 
افـزود: فاطمه زهـرا )س( قله دشـمن 
مصبـاح  اهلل  آیـت  و  اسـت  شناسـی 
در  حضـرت  کـه  کاری  می فرمایـد، 
داد،  انجـام  غاصـب  دسـتگاه  مقابـل 
امیرمومنـان )ع( شـرایط انجـام آن را 

نداشـت.
وی ادامـه داد: اگـر خـروش حضـرت 
والیـت  نبـود  )س(  زهـرا  فاطمـه 
امیرمومنـان )ع( پایمـال شـده بـود و 
خـروش حضـرت فاطمـه زهـرا )س( 
هـم والیـت را حفظ کرد و هم مسـیر 
را به ما نشـان داد کـه در والیت الهیه 
نبایـد کوتاه آمد چرا که امروز اسـتمرار 
اسـت.  فقیـه  والیـت  الهیـه  والیـت 
نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان گفت: 
جنـگ آمریـکا بـا مـا بـر سـر والیت 
الهیـه اسـت و آمریـکا با حاکم شـدن 
والیـت الهیـه در ایـران مخالف اسـت 
و بـه دنبـال حاکمیت شـیطان اسـت. 
بـه گفتـه وی مسـیری که مـا انتخاب 
کردیم و شـهدا انتخـاب کردند، همان 
مسـیر والیـت امیرمومنـان )ع( اسـت 
و امـام زمـان )عـج( بـا ظهـور خـود 
جهانـی  را  )ع(  امیرمومنـان  والیـت 

کرد. خواهـد 
حجت االسـام والمسـلمین حسـینی 
گفـت: شـهدا در خـط والیـت بودنـد 
و امـروز نیـز وظایفـه همـه مـا حفـظ 
والیـت الهیـه و والیـت فقیـه اسـت.

 نماینده ولی فقیه در کاشان:

جنگ آمریکا با ما بر سر 
والیت الهیه است

خطبه

ISFAHAN
N E W S

»اَبیانــه« همــان روســتای سرســبز و معــروِف 
ــز در اســتان اصفهــان اســت  شهرســتان نطن
کــه خــاک ســرخش آن را از دیگر روســتاهای 
قدیمــی کشــور متمایــز کــرده اســت. ابیانــه را 
ــد. »وی«  ــا« می نامن ــی »ویون ــان محل در زب
بــه معنــای بیــد و »ویانــه« بــه معنــای 
ــه  ــه ابیان ــان آن را ب ــذر زم ــه گ بیدســتان، ک
ــن  ــاره ای ــود درب ــع موج ــرد. مناب ــل ک تبدی
روســتا، نتوانســته اند هنــوز قدمــت زمانــی آن 
ــِن پیشــینه ۴۵۰۰  ــا تخمی ــد، ام ــد کنن را تأیی
ســاله آن، ایــن روســتای تاریخــی را بــه 

ــانی  ــتگاه های انس ــن زیس ــی از کهن تری یک
در حاشــیه دشــت کویــر ایــران تبدیــل کــرده 
ــود در  ــِی موج ــای تاریخ ــار و بناه ــت. آث اس
ایــن روســتا بــه دوره هــای تاریخــی ساســانی، 
ــردد.  ــه برمی گ ــوی و قاجاری ــلجوقی، صف س
ابیانــه بــه اعتبــار معمــاری بومــی و بناهــای 
تاریخــی ُپرتنــوع و رنــِگ ســرخ اش، ۳۰ 
ــار ملــی کشــور  مــرداد ۱۳۵۴ در فهرســت آث

ــه ثبــت رســید.  ب

پیمان شاه سنایی/ خبرگزاری ایسنا

گزارش

ایران زیباست؛ ردای قرمز پاییز بر تن ابیانه

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس بابیان اینکه خبرگزاری 
فارس همواره در راستای تقویت همه جانبه کشور، نظام و انقاب فعالیت 
کرده، گفت: این رسانه به عنوان رسانه طراز انقاب توانسته با پوشش، 
تحلیل و جریان، سازی صحیح در کشور بتواند اثر خود را داشته باشد 
و این رسانه با انتشار روایت اول و صحیح جریانات در کشور و دنیا از 
جایگاه خاصی برخوردار است. رحمت اهلل فیروزی پور نماینده مردم نطنز، 
بادرود و قمصر در مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در نطنز در خصوص حمله سایبری به خبرگزاری فارس توسط دشمنان 

انقاب و نظام، اظهار کرد: بدون شک رسانه ها درزمینه پیشبرد، هدایت 
افکار عمومی و جریان سازی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی نقش مؤثری دارند. وی افزود: در زمان گذشته به رسانه به دید 
اطاع رسانی رویدادها اکتفا می شد، اما امروز رسانه ها در دنیا یک ابزار 
مهم در جریانات سیاسی اجتماعی جامعه محسوب می شوند که این نکته 

دارای اهمیت باالیی است.
ایران عزیز یک  فیروزی پور تصریح کرد: جنگ امروز دشمنان علیه 
جنگ ترکیبی است و دشمنان قسم خورده از هر ابزاری برای ضربه به 

کشور و نظام استفاده می کند و یکی از ابزارهای کور دشمن هک برخی 
سایت ها و حتی مراکز کشور است.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسامی بابیان 
اینکه خبرگزاری فارس همواره در راستای تقویت همه جانبه کشور، نظام 
و انقاب فعالیت کرده، خاطرنشان کرد: این رسانه به عنوان رسانه طراز 
انقاب توانسته با پوشش، تحلیل و جریان سازی صحیح در کشور بتواند 
اثر خود را داشته باشد و این رسانه با انتشار روایت اول و صحیح جریانات 

در کشور و دنیا از جایگاه خاصی برخوردار است.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در 
مجلس:

حمله سایبری به 
خبرگزاری فارس اوج 
استیصال و درماندگی 
دشمن است

نفـر   ۶ دسـتگیری  از  نجف آبـاد  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
در  عبـوری  کامیون هـای  بـه  ترقه پرانـی  و  عامـان سـنگ  از 

داد. ایـن شهرسـتان خبـر  محورهـای مواصاتـی 
میثـم گوهری آرانی فرمانـده انتظامی شهرسـتان نجف آباد اظهار 
کـرد: در پـی اقـدام اخیـر تعـدادی اراذل و اوبـاش در برهـم زدن 
امنیـت و اخـال در فعالیـت خودروهـای عبـوری در محورهـای 
مواصاتـی ایـن شهرسـتان از طریـق پرتـاب سـنگ و ترقـه به 
خودروهـا، بررسـی موضـوع جهـت شناسـایی و دسـتگیری ایـن 
افـراد بـه صورت ویژه در دسـتور کار مأمـوران فرماندهی انتظامی 

شهرسـتان نجف آبـاد قـرار گرفت.
وی افـزود: در ایـن راسـتا مأمـوران انتظامی ایـن فرماندهی حین 
گشـت زنی هوشـمندانه در محورهـای مواصاتی این شهرسـتان 
تعداد ۶ نفر که با 2 دسـتگاه خودرو سـواری اقدام به سـنگ پرانی 

و پرتـاب مـواد محترقـه انفجـاری به سـمت خودروهـای عبوری 
و  ضربتـی  عملیاتـی  طـی  و  شناسـایی  را  می کردنـد  سـنگین 
غافلگیرانـه این متهمـان را در حین ارتکاب جرم دسـتگیر کردند.

گوهـری آرانـی بـا اشـاره بـه توقیـف 2 دسـتگاه خودرو سـواری 
در ایـن خصـوص تصریح کـرد: متهمان پـس از تشـکیل پرونده 
بـرای انجـام اقدامـات قانونـی بـه مرجـع قضائـی تحویـل داده 

. ند شد
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نجف آباد بـا تأکید بـر اینکه اخال 
در نظـم عمومی و ایراد خسـارت بـه اموال و اشـخاص جرم بوده 
و پلیـس بـا قاطعیـت بـا ایـن مجرمـان برخـورد می کنـد، گفت: 
شـهروندان و راننـدگان صـورت مشـاهده و اطـاع از اینگونـه 
مـوارد، بافاصلـه مراتـب را از طریـق تماس با شـماره تلفن ۱۱۰ 

به پلیـس اطـاع دهند.

فرماندار جرقویه گفت: با هوشـیاری کسـبه و بازاریان شهرسـتان 
جرقویـه پـروژه ضدانقاب بـرای به اعتصاب کشـاندن اصناف به 

طور کامل شکسـت خورد.
محسـن ریاحـی با بیـان اینکه در روزهای گذشـته هیـچ مغازه ای 
در شهرسـتان جرقویـه بسـته نبـود، اظهـار کـرد: تمـام اصنـاف 
جرقویـه در حـال فعالیـت هسـتند و هیـچ صنفـی در سـه روز 
گذشـته تعطیـل نکـرده اسـت. کامـًا روی موضـوع اعتصابـات 
رصـد کامـل داشـتیم و پـروژه ضدانقـاب در جرقویـه بـرای بـه 

اعتصـاب کشـاندن کسـبه و بازاریـان بـا شکسـت مواجـه شـد.
بـا فراخـوان اعتصـاب  بازاریـان و کسـبه جرقویـه  افـزود:  وی 
ضدانقـاب و معانـدان همراهـی نکردنـد و بـا هوشـیاری کامـل 

مغازه هـای خـود را بـاز نگه داشـتند. فراخـوان اعتصـاب در اواخر 
آبـان نیـز در جرقویـه شکسـت خـورد و اصنـاف با ایـن فراخوان 
همراهـی نکردنـد. کسـبه و بازاریـان جرقویـه همـواره پشـتیبان 

نظـام اسـامی بوده انـد و بـا ایـن تحـرکات مقابلـه کرده انـد.
فرمانـدار جرقویـه گفـت: جلسـات شـورای تأمین به طـور منظم 
برگـزار می شـود، بـه طـوری کـه اشـراف همه جانبـه بـر امنیـت 
مـردم شهرسـتان داریـم تـا بدخواهـان انقـاب اسـامی نتوانند 

امنیـت مـردم و شـهر را بـر هـم بزنند.
ریاحـی خاطرنشـان کـرد: امنیـت کامـل در شهرسـتان جرقویـه 
برقرار اسـت و در دو ماه گذشـته این شهرسـتان درگیر اعتراضات 

نبوده اسـت.

مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان گفت: 
زلزله ای به بزرگی 2.۹ دهم ریشـتر در شاهین شـهر به 
وقـوع پیوسـت که با بررسـی بـه عمل آمده خسـاراتی 

گـزارش نشـد. وی افـزود: این زمین لـرزه در عمق ۱۰ 
کیلومتـری زمیـن و در فاصلـه ۴ کیلومتـری شـاهین 

شـهر به وقوع پیوسـت.

گفـت:  راهـور شـهرضا  پلیـس  رئیـس 
نقـش خانواده در نهادینـه کردن فرهنگ 
ترافیـک از همـان دوران کودکی بسـیار 
مؤثر اسـت. سـرهنگ مصطفـی غریبی 
بـا بیـان اینکـه آمـوزش به عنـوان یکی 
از پایه هـای اساسـی در اصـاح رفتـار و 
فرهنـگ ترافیک نقش موثـری در تغییر 
رفتـار کاربران ترافیکـی دارد، اظهار کرد: 
نقـش خانواده در نهادینـه کردن فرهنگ 
ترافیـک از همـان دوران کودکی بسـیار 
مؤثـر اسـت و آمـوزش درسـت قوانیـن 
در محیـط  دوران کودکـی  در  ترافیـک 
رفتـار  در  را  خـود  تاثیـرات  خانـواده 
اجتماعـی آنان در بزرگسـالی و در رعایت 

قوانیـن ترافیکـی بـروز می دهـد.
وی با اشـاره بـه نقش خانـواده در انتقال 
عناصـر فرهنگـی و منطبق بـا الگوهای 
رفتـاری و هنجارهـای قانونـی به عنـوان 
اولیـن نهـاد تصریـح کـرد: والدیـن باید 
الگـوی مناسـبی بـرای فرزنـدان خـود 

باشـند؛ چراکـه روش رانندگـی والدیـن 
خانـواده الگویـی مناسـب بـرای دیگـر 
اعضـای خانـواده اسـت و نقـش آن را 
در هنجارپذیـری فرزنـدان نبایـد نادیـده 

. فت گر
رئیس پلیس راهور شهرضا گفت: والدین 
به صورت  را  ترافیکی  قوانین  می توانند 
و  درون شهری  سفرهای  در  عملی 
دهند  آموزش  فرزندان  به  برون شهری 
که یکی از راهکاری مناسب برای بهبود 
فرهنگ ترافیک، رفتار رانندگی خواهد بود.
غریبـی بـا تاکیـد بـر اینکـه پلیـس تنها 
متولـی آمـوزش قوانین ترافیکی نیسـت، 
خاطرنشـان کـرد: امـروز شـاهد تـاش 
و  آمـوزش  همچـون  سـازمان هایی 
پـرورش، شـهرداری ها و صـدا و سـیما 
ترافیکـی هسـتیم  قوانیـن  آمـوزش  در 
کـه البتـه امیدواریـم دیگر سـازمان های 
دخیـل در ترافیـک نیـز همت بیشـتری 

باشند. داشـته 

امـام جمعـه نطنـز گفـت: سـازمان ملـل و نهادهـای حقـوق بشـر 
عروسـک خیمـه شـب بـازی دسـت اسـتکبار هسـتند.

حجت االسام محمد یعقوبی در خطبه های نماز جمعه نطنز، اظهار 
کرد: سازمان ملل و حقوق بشر آن به جای آنکه به فکر بشر باشد، 
عروسک خیمه شب بازی و مترسک استکبار و قدرتهای جهانی است.
وی افـزود: این گونـه سـازمان های بیـن المللـی و حقوق بشـری، به 
جـای آنکـه بیشـتر به فکـر حقوق انسـان ها باشـند، به فکـر تأمین 

منافـع قدرتهای جهانی و اسـتکباری هسـتند.
امـام جمعـه نطنـز گفـت: سـازمان ملـل و حقوق بشـر آن آنقـدر در 
جنایـات جنگـی و ایـن گونـه مسـائل تعلل می کنـد تا پیـروز میدان 
مشـخص شـده و بعـد از آن بیانیـه ای در جهـت منافع طـرف پیروز 

می کند. صـادر 
وی تصریـح کـرد: در طـول ایـن سـال ها مشـخص شـده کـه نهاد 
حقوق بشـر سـازمان ملل به جای بشـر، اهداف و منافـع قدرت های 

جهـان را تأمیـن می کند.
یعقوبی خاطرنشـان کرد: در ضمن بشـر مد نظر آنها سـفید پوسـتان 
هسـتند نـه رنگیـن پوسـت ها و ایـن نشـان دهنـده آن اسـت کـه 

صهیونیسـت ها و ایـده تفکـری آنهـا پشـت این ماجرا اسـت.

امـام جمعه موقت شهرسـتان نائین گفـت: آیندگان، 
مظلومیـت ملت ایـران در حوادث و اغتشاشـات اخیر 
را در تاریـخ ثبـت خواهنـد کـرد، جایی کـه همه دنیا 
علیـه این دیـن، نظـام و انقاب در حـال فتنه چینی 

هستند.
حجت االسام و المسلمین امیر شفیعی، در خطبه های 
نماز جمعه نائین، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت 
زهرا سام اهلل علیها، اظهار کرد: امروز، روز محکومیت 
عراق از طرف سازمان ملل متحد و معرفی این کشور 
به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ است. شورای سازمان 
ملل متحد علیه ما بود اما در چنین روزی، ملت مظلوم 
واقعی، آشکار شد. آیندگان، مظلومیت ملت ایران حتی 
در حوادث و اغتشاشات اخیر را در تاریخ ثبت خواهند 

کرد.
وی بـه مناسـب های پیـش رو در ایـن هفتـه اشـاره 
و خاطرنشـان کـرد: مناسـبت دیگـری کـه در پیش 
اسـت، شـهادت سـومین شـهید محـراب در سـال 
۱۳۶۰ اسـت؛ دشـمن هر جنایتی را حتی با شـهادت 
رسـاندن امامـان جمعـه مرتکـب شـد. اگـر کاری تا 
بـه حـال در پرونـده دشـمنی اینهـا ثبـت نشـده، به 

ایـن دلیـل بـوده کـه نتوانسـتند کاری کننـد هر چه 
توانسـتند علیـه ملت مظلـوم ایران، سـنگ انـدازی، 

تـرور، تحمیـل جنـگ و دشـمنی انجـام دادند.
امـام جمعـه موقـت شهرسـتان نائیـن ادامـه داد: در 
ماه هـای اخیـر نیز یک عـده نفوذی، فریـب خورده و 
دشـمن داخلی به امـوال، جان و حیثیـت مردم لطمه 
می زننـد و ایـن، بـی تقـوا بـودن آنهـا را می رسـاند. 
همیـن دیـوار نویسـی هـا و یا آسـیب بـه بیت المال 
و آتـش زدن سـطل زبالـه، نمونـه ای از بـی تقوایـی 
اسـت. خوب اسـت کـه اینها قدرتـی ندارنـد، اگر این 
گرگ هـای وحشـی و انسـان های بـی تقـوا، قـدرت 

پیـدا کننـد، چه می شـود؟.
وی افـزود: از مناسـب های دیگر که پیـش رو داریم، 
تشـکیل شـورای عالـی انقـاب فرهنگی بـه فرمان 
امـام خمینـی ره بـود امـا متأسـفانه در جامعـه ما به 
آن صـورت که باید، کار فرهنگی نشـده و متأسـفانه 
بانیـان وضـع موجـود در بعـد فرهنـگ و اقتصـاد، از 
سـردمداران حمایت از اغتشاشات هسـتند. امیدواریم 
بـا ظهـور امـام زمـان )عـج(، ریشـه فاسـد و فسـاد 

برچیـده می شـود.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد:

دستگیری عامالن سنگ پرانی به کامیون های عبوری
فرماندار جرقویه:

فراخوان اعتصاب ضدانقالب شکست خورد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

شاهین شهر لرزید

رئیس پلیس راهور شهرضا مطرح کرد:

نقش خانواده در ترویج فرهنگ ترافیک
امام جمعه نطنز:

سازمان ملل، عروسکی در دست 
استکبار است

امام جمعه موقت شهرستان نائین:

مظلومیت ملت در اغتشاشات اخیر در تاریخ ثبت خواهد شد
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This year marks the 74th anni-
versary of the Universal Declara-
tion of Human Rights. Although 
the modern concept of rights 
and human rights has been 
raised throughout the discourse 
of the West since the 17th centu-
ry, the historical evidence shows 
that while the hypocritical West 
has been engaged in murder, 
looting, mass murder, torture, 
pressure, enslavement, slavery 
over the past three centuries, 
its intellectuals and thinkers 
have been promulgating human 
rights law for the world. And 
today it is the mask of human 
rights that gives a human ges-
ture to their liberal democracy!
Human rights or crime against 
humanity
Western countries, and most 
notably America, are using the 
power of the media to cover 
their true face with the mask 
of human rights and deceive 
the public opinion in the world. 
They talk about the rights of the 
nations while the nations, more 
than ever before, feel the fire of 
their seditions. They pretend de-
fense for the rights of minorities, 
women and children, the LGBT 
and asylum seekers, etc., but 
have been constantly and regu-
larly committing crimes against 
the majorities around the world. 
They claim that we are commit-
ted to human rights, but in prac-
tice, they act differently! They 

have now turned human rights 
into a tool to get involved in the 
affairs of other countries and 
blackmail them!
When one looks at their policy 
toward Palestine, particularly 
Gaza, it becomes quite clear 
how they behave dishonestly! 
Gaza is the most oppressed 
place on the earth where people 
are denied basics rights. It has 
got the title of the largest open-
air prison and once in a while 
the Zionist regime attacks them 
to destroy the remaining vital 
infrastructure. They are tortured 
just because America and some 
Western powers are backing the 
racist regime of Israel.
Or consider the JCPOA agree-
ment between Iran and 5+1 na-
tions. The United States openly 
violated UN Security Council 
Resolution 2231 that confirmed 
the deal and the European par-
ties to the agreement refused 
to honor their obligations. Now, 
like the pirates of the Caribbean, 
they have turned it into a tool 
to blackmail Iran. This is their 
nature. They are just caring for 
their own interests at the cost of 
the rights of others.

Human rights: From rhetoric to 
action
The practical record of America, 
England, and France over the 
past three centuries is indic-
ative of the fact that Western 

countries have a hypocritical 
approach toward human rights. 
We try to cast more lights on the 
crimes of Western countries by 
mentioning concrete examples:

1. America
- American help to the Saudis’ 
genocidal acts against Yemenis, 
which constitute examples of 
war crimes and crimes against 
humanity over the past eight 
years, are before our eyes. 
These crimes are completely 
contrary to the principles of hu-
man rights and the international 
humanitarian rights law stated 
the United Nations Charter.
- Consider the Guantanamo 
prison. Why did the Americans 
take people and keep them there 
in the most difficult conditions 
for several years without trial? 
Or the issue of the Abu Ghraib 
prison in Iraq and the tortures 
that took place there. 
  - Helping to create ISIS, which 
was explicitly acknowledged by 
President Trump in his election 
campaigns. In various cases, 
Americans helped ISIS to steal 
the Iraqi and Syrian oils, and 
occasionally helped their ring-
leaders to escape from possible 
capture.
Inside America, we are also wit-
nessing how the issue of human 
rights is clearly violated by the 
ruling U.S. establishment:
- The freedom to sell and carry 

weapons in America is the rea-
son why so many killings take 
places in the country. You see 
that once in a while a nervous 
or crazy person runs amok in 
school, university, or market 
and fires at people and make 
many families mournful. There 
is a big question that why de-
spite all these tragic deaths the 
sale of weapons is not stopped? 
It is clear that American govern-
ments are under the influence 
of these companies that make 
huge benefits from arms sales.
- The issue of burning the Da-
vidians during Bill Clinton’s time. 
Why is the case not probed? 
They were members of a group 
belonging to a Christian sect. 
The governments were opposed 
to them for a reason that may 
be right. However, in such case 
the members are arrested and 
tried. Bust surprisingly their 
compounds were set on fire and 
dozens of women, men, and 
children were burned alive!
- The criminal behavior of the 
American government and the 
American police towards the 
black people. There are nu-
merous instances in which the 
blacks are subjected to different 
kinds of injustice or even killed. 
In such cases the judicial system 
holds a sham trial that in most 
cases lead to the release of the 
convict. The history of America 
is replete with flagrant violation 
of the rights of the people of 
color, especially the blacks.

2.France
- In recent history, France has 
been characterized as a cham-
pion of human rights in artistic 
and intellectual circles. However, 
the crimes that France commit-
ted during colonialism, especial-
ly in Africa is not highlighted! 
Remember what the French did 
in Algeria! They also committed 
crimes in Morocco and Tunisia.
- France is hosting one of the 
most violent terrorist groups in 
the world. It is the home to lead-
ers of the People’s Mujaheddin 
Organization, whose members 
committed numerous acts of 
terror in Iran in the early years 
of the 1979 Islamic Revolution. 
In 1981, through bomb blasts, 
they killed the president, prime 
minister, and head of the Irani-
an judiciary along with 70 other 
political and legislative figures. 

And according to the available 
statistics, they martyred 12,000 
ordinary people. However, they 
took shelter in France, which 
portrays itself as a champion of 
human rights and freedom!
-Or right now consider the Yel-
low Vest protestors who have 
been holding rallies in Paris. 
They have been suppressed 
and a number of them have 
been blinded. This is the way 
they treat their own people. 
However, they criticize other 
countries to uphold human 
rights.

3. England
- England filled its treasury by 
colonizing and looting eastern 
countries, mainly the Indian 
subcontinent! And it created 
poverty and hunger for the 
countries under its rule.
The British had a ruthless eco-
nomic agenda when it came to 
operating in India and that did 
not include empathy for na-
tive citizens. Under the British 
Raj, India suffered countless 
famines. But the worst hit was 
Bengal. The first of these was in 
1770, followed by severe ones 
in 1783, 1866, 1873, 1892, 
1897, and lastly 1943-44.
Also on April 13, 1919, hun-
dreds of unarmed men, wom-
en and children were gunned 
down by British troops at Jal-
lianwala Bagh, a walled garden 
in Amritsar, following unrest in 
the northern Indian city. The 
British government, which 
ruled India at the time, put the 
death toll at 379, while Indian 
freedom fighters said nearly 
1,000 people were killed.

The darkest part of the human 
rights
Therefore, the main problem 
regarding human rights law is 
that the drafters themselves are 
disappointingly are the main 
violators and they have creat-
ed a deep gap between what 
is lectured and what happens 
in practice. This hypocrisy of 
the Westerners is now evident 
with the awareness of the na-
tions more than ever before. 
In practice, European countries 
and the U.S. literally committed 
all kinds of crimes all over the 
world. Well, these are the mas-
terpieces of Western civilization 
and Western liberal democracy!

Tragedy of human rights

TSE’s main in-
dex loses 15,000 
points in a week
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
15,000 points to 1,402,830 in 
the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 
1.414 million points in the Ira-
nian calendar week ended on 
November 11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current 
Iranian calendar year (began 
on March 21).
After a long period of decline, 
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 govern-
ment and the Securities and 
Exchange Organization (SEO), 
and increased the hope of 
shareholders to invest again in 
this market and obtain a rea-
sonable return from it.
As reported, TEDPIX has risen 
99,638 points (7.61 percent) 
in the previous Iranian calen-
dar month Aban (ended on 
November 21).
Unprecedented fluctuations in 
the Iranian stock market over 
the past few months have led 
shareholders, experts, and 
scholars to call for the govern-
ment to increase its support 
for the market.
Following the rising concerns 
over the market conditions, 
in early April, the Government 
Economic Coordination Head-
quarters, in its 216th meeting, 
approved some new directives 
for regulating the stock mar-
ket.
Iranian Finance and Economic 
Affairs Ministry said in a state-
ment that fluctuations in the 
capital market are normal and 
not every decrease in the mar-
ket index means the market is 
constantly falling, IRIB report-
ed on November 26.
“Inducing doubt about the fu-
ture of the stock market is not 
a logical approach in a situa-
tion where an atmosphere of 
hope is becoming dominant 
[in the market],” the statement 
read.
“Contrary to the approach of 
the previous government [ad-
ministration], the 13th gov-
ernment has not looked at the 
stock market as a means for 
generating income and has 
always tried to support the 
capital market,” the statement 
said.
The government’s view of the 
stock market in the past year 
has been a strategic one, and 
it has provided a series of sup-
ports with a short-term, medi-
um-term, and long-term view 
of the stock market, and the 
support has never been done 
for a specific period and with a 
short-term view only, the min-
istry stressed.

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

Former transport 
minister Rostam 
Qasemi dies of 
illness
Rostam Qasemi, the former 
minister of transport and ur-
ban development, passed 
away on Thursday after a long 
struggle with illness.
Qasemi was also Iran’s oil 
minister during 2011-2013.
He resigned on November 22 
due to his deteriorating health 
condition and President Ebra-
him Raisi accepted his resig-
nation.
Iranian Parliament (Majlis) on 
Wednesday approved Mehr-
dad Bazrpash as the new 
Transport and Urban Develop-
ment Minister.

Manufacturing of 
mining machinery 
doubles in H1

Manufacturing of mining ma-
chinery in Iran has increased 
100 percent in the first six 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Sep-
tember 22) as compared to 
the figure for the previous 
year’s same period, the Indus-
try, Mining, and Trade minister 
said.
Reza Fatemi-Amin made the 
remarks in the opening cere-
mony of an industrial complex 
for the production of extra 
heavy tires for mining ma-
chinery in Kerman city, central 
Iran, IRIB reported on Thurs-
day.
According to the official, over 
670 million tons of minerals 
were produced in the country 
over the previous Iranian cal-
endar year.
Iranian Industry Ministry has 
been following new programs 
for supporting domestic man-
ufacturers of mining machin-
ery in order to renovate the 
country’s mining machinery 
and equipment which are said 
to be in dire need of renova-
tion and upgrading.
Back in July, the deputy, in-
dustry, mining, and trade 
minister for mines and min-
ing industries said that there 
are more than 15,000 mining 
machines, which are over 20 
years old, in the fleet of min-
ing industries of the country, 
which need renovation and 
replacement.
Reza Mohtashami said that 
some of these machines can 
be renovated, but the rest 
should be replaced through 
imports and reconstruction.
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
is pursuing several programs 
for promoting the mining 
sector as a major contributor 
to the country’s economic 
growth. But despite these 
programs, this sector is facing 
several challenges.
According to a report released 
in the past Iranian calendar 
year by the Research Center of 
the parliament, the challenges 
of the mining sector are 44 
percent related to laws and 
the lack of a long and clear 
mining strategy, 33 percent 
are related to mismanagement 
and problems of miners, 13 
percent to environmental and 
natural resources problems, 
and 10 percent are related to 
international problems.
Lack of machinery is also a 
major challenge in the mining 
sector.
A board member of the Iran 
Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) has said: “At 
present, due to the shortage 
of these machines, purchase 
prices have skyrocketed and, 
in addition, their rents have 
become very expensive. At 
these prices, it is not profitable 
for small and medium-sized 
mines to rent machinery and 
become active. Finally, the 
miner has the mine and the 
raw material, but it is not eco-
nomical due to the expensive 
operation of the machinery”.

Iranian renewable power plants gener-
ated 106 million kilowatt-hours (Kwh) 
of electricity in the eighth month of the 
current Iranian calendar year (October 
23- November 21), IRNA reported.
Electricity generation from renewables 
in the said month led to economizing 
on the consumption of natural gas by 
29 million cubic meters while saving 
23 million liters of water.
It also prevented the emission of 
60,000 tons of Green House Gases 
(GHG).
In addition to large-scale power 
plants, Iranian households and small 
businesses have also been welcoming 
renewable energies over the past few 
years, so that according to the Energy 
Ministry data, by the end of the second 
month of the current calendar year 
(May 21) over 5,180 wind and solar 
units with a total capacity of 69,820 
kilowatts were put into operation by 
consumers all around the country.
The capacity of Iran’s renewable pow-
er plants currently exceeds 970 meg-
awatts (MW) of which solar power 
plants have the biggest share followed 
by wind farms.

The share of solar power plants in 
Iran’s renewable electricity generation 

capacity has reached 49 percent, ac-
cording to the data released by Iran’s 
Renewable Energy and Energy Effi-
ciency Organization (known as SAT-
BA).
Iran’s renewable power generation 
capacity is expected to exceed 1,000 
MW by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20, 2023). The 
capacity of the country’s renewable 
power plants is going to reach 1,120 
MW with new power plants going op-
erational by yearend.

Currently, over 100 large-scale re-
newable power plants are operating 
across Iran.
Iranian Energy Ministry plans to add 
10,000 MW to the capacity of the 
country’s renewable power plants by 
the end of the current government’s 
administration (within the next three 
years).
Earlier this year, the ministry and 
some of the country’s private contrac-
tors signed memorandums of under-
standing (MOU) for cooperation in the 

construction of the mentioned renew-
able power plants across Iran.
Renewables, including hydropower, 
account for nearly seven percent of 
the country’s total energy generation, 
versus natural gas’ 90 percent share.
While Iran enjoys some proper con-
ditions for the development of re-
newable energies, unfortunately, the 
country’s lagging behind its plan in 
this due.
Based on Iran’s Sixth Five-Year Na-
tional Development Plan (2016-2021), 
the country was aiming for a 5,000 
MW increase in renewable capacity to 
meet growing domestic demand and 
expand its presence in the regional 
electricity market.
But in the final year of the plan, only 
less than one-fifth of the figure has 
been achieved.
Iran was supposed to become a re-
gional hub in the field of energy in the 
past Iranian calendar decade (March 
2011-March 2021), but evidence 
shows that the country is facing a 
shortage even in the supply of elec-
tricity inside the country, an issue that 
many believe that could be achieved 
by developing renewable energy and 
increasing efficiency of the thermal 
power plants.

Monthly electricity generation from renewable sources stands at 106m Kwh
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The seventh edition of Iran’s Interna-
tional Exhibition of Poultry, Livestock, 
Aquaculture, Feedstuff and Related 
Industries (Iran Feed Expo 2023) is 
slated to be held in Tehran during 
January 10-12. As IRIB reported, re-
nowned Iranian and foreign compa-
nies from various countries are going 

to showcase their latest products and 
services in this exhibition.
Iran Feed Expo is one of the major 
events in the feedstuff industry in the 
region.
The motto of Iran Feed Expo 2023 is 
going to be “Safe Feed, Safe Food, 
Safe Humans”.

Intl. Feed 
Expo slated 
for January

Russian petchem 
complexes using 
Iran-made cata-
lysts: NPC head

Head of National Petrochem-
ical Company (NPC) Morteza 
Shah-Mirzaei said on Thurs-
day that Russian petrochemi-
cal plants are currently using 
Iran-made catalysts and they 
have placed new orders to 
import more catalysts from 
Iran, IRNA reported.
Shah-Mirzaei said that fol-
lowing the negotiations be-
tween the two countries, 
Russia imported one ton of 
catalysts from the Islamic 
Republic earlier this year.
“One ton of Iranian catalyst 
is being successfully used in 
Russian petrochemical com-
plexes, and Russian compa-
nies have placed new orders 
for the purchase of more cat-
alysts,” the official said.
According to Shah-Mirzaei, 
Russians previously tested 
Chinese catalysts and were 
not satisfied with the results 
but Iranian catalysts have 
been very welcomed by their 
complexes.
Pointing to the support of the 
national oil, gas, refining, and 
distribution companies and 
the special support of the oil 
minister to the petrochemi-
cal industry, he emphasized: 
“If we are going to have a 
dynamic economy, we must 
develop the petrochemical 
industry.”
Shah-Mirzaei stated that 70 
petrochemical complexes 
with an annual production 
capacity of 90 million tons 
are operating in the country 
and the final sale of these 
complexes’ products reaches 
about 25 billion dollars.
Petrochemical is Iran’s most 
important industry after oil 
and gas. The National Pet-
rochemical Company hopes 
to lift output capacity to 120 
million tons per annum by the 
end of 2022.
The petrochemical industry 
has played a key role in do-
mestic economic growth as it 
creates value-added and re-
duces the sale of oil and gas 
on which the economy has 
been dependent for decades.
With abundant hydrocarbon 
reserves and new private sec-
tor investments, Iran is work-
ing hard to maintain its global 
status in this key sector and 
broaden its scope.
To this end, manufacturing 
catalysts used in the petro-
chemical industry has been 
one of the main priorities of 
the Iranian Oil Ministry over 
the past two years and sev-
eral major steps have been 
taken in this regard.
According to the managing 
director of Iran’s Petrochemi-
cal Research and Technology 
Company (PRTC), the coun-
try is going to become fully 
self-sufficient in producing 
the catalysts used in the pet-
rochemical industry by the 
Iranian calendar year 1402 
(starts in March 2023).
Majid Daftari said that out of 
40 types of catalyst groups in 
the petrochemical industry, 
the knowledge for the pro-
duction of 28 has been indi-
genized.

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

The value of non-oil export from 
Bushehr province, in the southwest of 
Iran, rose 57 percent in the first eight 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-November 21), as 
compared to the same period of time 
in the past year, a provincial official an-
nounced.
Ali Soleymani, the director-general of 
Bushehr Customs Department, said 
that 18.068 million tons of commodi-
ties worth $9.747 billion were export-
ed from the province in the first eight 
months of the present year, indicating 
also 10 percent rise in terms of weight 
year on year.
He named petrochemicals, gas con-
densate, minerals, agricultural prod-
ucts and foodstuff, carpet and handi-
crafts as the main exported items and 
China, United Arab Emirates, India, 
South Africa and Pakistan as the ma-
jor export destinations of the products 
exported from the province in the said 
eight months.

One of the important capacities of the 
coastal province of Bushehr on the 
edge of the Persian Gulf is maritime 
trade and economic connection with 
different countries. Bushehr province 
has the longest sea border with the 
Persian Gulf, and in this regard, vari-
ous customs and port services are pro-
vided for traders and merchants on the 
shores of Bushehr province.
The value of export from the province 
rose 67 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), 
from its preceding year.
The worth of export from Bushehr 
stood at $10.136 billion in the past 
year, and the weight of exported com-
modities, including gas condensate, 
at 25.78 million tons, with six percent 
growth year on year.
Also, 25.506 million tons of non-oil 
goods, excluding gas condensate, 
worth $9.9 billion were exported from 
Bushehr province in the previous year, 
showing 73 percent and six percent an-

nual rise in terms of value and weight, 
respectively.
Petrochemical products, gas conden-
sate, minerals, fisheries, and vegeta-
bles were the main exported items, and 
China, the United Arab Emirates, India, 
Pakistan, Turkey, South Africa, Nigeria, 
Brazil, Mozambique and Qatar were the 
major export destinations of the prov-
ince’s products in the past year.
As announced by the spokesman of 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil export rose 4.44 percent 
during the first eight months of the cur-
rent Iranian calendar year, as compared 
to the same period of time in the past 
year.
According to Morteza Emadi, Iran ex-
ported 70.402 million tons of goods 
valued at $32.368 billion in the said 
eight months, registering a 16-percent 
decline in weight.
Liquefied propane, methanol, liquefied 
butane, polyethylene, bitumen, urea, 
liquefied natural gas, iron and steel 
ingots, and light oils were the main ex-
ported products in the said time span.
Major export destinations of the Irani-
an non-oil goods were China, Iraq, the 
United Arab Emirates (UAE), Turkey, 
and India, according to the official.
The Islamic Republic has also im-
ported 23.405 million tons of non-oil 
commodities worth $37.116 billion in 
the first eight months of the present 
year, with a 15.25-percent growth in 
value and a 12.44-percent decrease in 
weight, year on year.
The first five items of goods imported 
into the country in the said period in-
clude corn, rice, wheat, soybeans, sun-
flower seed oil, cell phones, flour and 
unrefined sugar, according to Emadi.

Export from Bushehr province increases 57%

Iranian Finance and Economic Affairs Minister Eh-
san Khandouzi appointed Mohammad Rezvani-Far 
as the new head of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA), IRNA reported on 
Thursday.

Rezvani-Far replaced Alireza Moghadasi who had 
been appointed to the position in January.
Developing and empowering customs human re-
sources with the aim of improving the efficiency of 
the customs system, expanding relations with inter-

national organizations and strengthening regional 
cooperation, and planning new methods to encour-
age private sector participation in the development 
of customs infrastructure has been announced as 
priorities for the new customs director’s programs.

Rezvani-Far appointed as new IRICA head

How to Avoid
Misunderstandings in Relationships

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/grow-hair-faster#takeaway

Misunderstandings cause miseries. But 
you can prevent them. Here’s an in-
depth analysis and tips on how to avoid 
misunderstanding in relationships in 
life. 
Misunderstanding is one of the main 
reasons of disruptions in relation-
ships, be it between spouses, partners, 
friends, and at workplace or in the mar-
ket. However, if you understand what 
misunderstanding actually is and how it 
arises, you can learn to avoid it. 
Don’t tell me you never had any mis-
understandings with anyone! Misun-
derstandings are so disturbing and 
common.
And they cause such havoc, throwing 
the most reliable relationship off-bal-
ance. Sometimes misunderstandings 
even cause you to scrap your most sen-
timental relationship in a jiffy.
How Does Misunderstanding Affect Re-
lationships
Misunderstandings have a deep and 
immediate impact on the state of your 
relationship. And keeping the misun-
derstandings at bay avoids conflicts.
Do you agree?
Okay. I’m sure most of you must have 

experienced or witnessed fights and 
breakups. And you realize that they 
happen due to small and silly misun-
derstandings, don’t they?
A miscommunication between lovers 
could make one think that the other is 
being unfaithful. Wrong ideas creep in 
like little creatures or worms to breed 
and grow in our minds. They only tend 
to infect us with delusions, negative 
thoughts, doubts, and suspicions.
You can best try to avoid misunder-
standing by analyzing what a misun-
derstanding is and why it happens. 
And how you can prevent these small 
mistakes or confusion to hijack your 
relationship.
If you ever did try to avoid misunder-
standing with others from taking place, 
you would know how it helps to keep 
your relationships healthy.
Why Does a Misunderstanding Happen
Misunderstandings can occur when 
you –
• Interpret the words wrongly in con-
trast to what the other person really 
conveys.
• Fail to understand something correctly 
because it was not conveyed in the right 

way, or you didn’t receive it in the way it 
was conveyed.
• Are not in the same state of mind or 
mood as that of the one conveying the 
thoughts.
• Apply past behavior and experiences, 
use that as a reference, and conclude 
your opinion on that basis –  even if it 
isn’t the case.
• Are under the influence of other peo-
ple, thoughts, or events. These can 
change your perception, and you fail to 
see the clear or correct picture.
• Mistrust the other person, have feel-
ings of envy, or lack self-confidence and 
self-esteem.
• Incorrectly assess people and situa-
tions.
These are plenty of reasons to know 
how to avoid misunderstanding from 
taking place.
How to Avoid Misunderstanding Others
The solution to avoid misunderstanding 
in my opinion is complete communica-
tion and correct perception.
Mostly, the misunderstandings hap-
pen due to miscommunication, lack of 
communication, difference of opinions, 
unlike-mindedness, and the ways of 

thinking.
There are many suggested ways to 
avoid misunderstanding in any kind of 
relationship – it could be within friend-
ship, marriage, family, official or any 
other.
I believe LOVE helps me prevent misun-
derstanding from taking place.
Well, yes love really is powerful. Love 
and compassion can help you in any 
situation, and help clear misunder-
standings too.
However, the LOVE I use here is my 
coined acronym. It stands for –
L – Listen
O – Observe
V – Verify
E – Evaluate
These are steps to avoid misunder-
standings. I’ll explain it in simple words.
STEP 1 – LISTEN
Listen intently. Be completely attentive. 
Most misunderstandings happen be-
cause we don’t listen fully to what is 
being said.
For text contents like emails, carefully 
read every word.
STEP 2 – OBSERVE
Observe carefully. Ensure you don’t 

miss any visual cue that can add to the 
information conveyed and make it com-
plete.
Watch how you convey your words. 
Sometimes things sound bad but they 
look fine, and vice versa.
STEP 3 – VERIFY
Verify your thoughts before you give 
them the right to influence you.
You should clarify your doubts, if any, 
there and then. Do this before the worm 
of misunderstanding gets the chance to 
sneak in and breed in your mind.
STEP 4 – EVALUATE
Evaluate your observations and veri-
fy. Find out if what the other person is 
conveying is the same or different from 
what you understood.
If what you perceive isn’t in agreement 
with what the other person is saying, 
then you need to know that this could 
lead to misunderstanding.
It is then better to frankly speak you 
mind, and ask for a clarification.
Have patience. Give time and opportu-
nity to the other person to explain. Have 
discussions if possible, before jumping 
to conclusions, reacting, and making a 
hue and cry!
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 اخبار اصفهان  مدیرکل مدیریت 
بحـران اسـتانداری اصفهـان گفـت: 
استان اصفهان با شـدیدترین کم آبی 
مواجه بوده و ۱۰۰ درصد مسـاحت آن 
تحـت تأثیر خشـکی و کم آبی اسـت.

منصور شیشـه فـروش با بیـان اینکه 
اسـتان اصفهان بـه رغـم بارش های 
یـک مـاه اخیـر همچنـان بـا کاهش 
منابـع آبـی روبـه رو اسـت، اظهـار 
داشـت: سـد زاینده رود و مخازن سایر 
سـدهای اسـتان کم آب بوده و بیشتر 
قنـوات و چاه هـا کمـاکان خشـک 

اسـت.
شـکل گیری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کانون هـای گردوغبـار نقطـه ای بـر 
اثر خشـکی رودخانه زاینـده رود، ادامه 
داد: باید توجه داشـت که از ۳۵ دشـت 
استان اصفهان ۲۹ دشـت تحت تأثیر 
فرونشسـت زمیـن بـوده و زبانه هـای 
آن بـه درون کالنشـهر اصفهـان 
کشـیده شـده اسـت و ایـن معضـل 
حل نمی شـود مگر با احیـای رودخانه 
زاینـده رود و تقویـت سـفره های آب 

زیرزمینـی.
مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه ۹۹ درصـد 
تـاالب گاوخونـی هیـچ آبـی نـدارد و 
این پهنه ۴۷ هزار هکتـاری در جنوب 
شـرق اصفهـان درحـال تبدیـل بـه 
کانـون گردوغبار اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: اثرات کـم آبـی در فضای سـبز 
اصفهان نیز مشـهود اسـت و درختان 
حاشـیه زاینـده رود کـه ریشـه در آب 
دارنـد و بـا تانکـر نمی شـد آبرسـانی 
کرد بـه دلیـل تنـش آبی خشـکیدند 
و خزان زودرس درختان را در تابسـتان 

شـاهد بودیـم.

آبرسانی سـیار به ۳۶۰ روستا 
از جملـه روسـتاهای مجـاور 

سـد زاینـده رود در اصفهان
شیشـه فروش با بیـان اینکه امسـال 
۱۶ هزار هکتار باغات اسـتان و حاشیه 
زاینـده رود دچار تنش آبی شـد، افزود: 
۱۰۰ درصد مسـاحت اسـتان اصفهان 
تحت تأثیـر خشـکی و کم آبی اسـت 
کـه خسـارت زیـادی بـه بخش های 

مختلـف از جمله فضـای سـبز، هوا و 
حتی تولیـد و صنعت وارد کرده اسـت.

وی با تاکید براینکه الزم اسـت وزارت 
نیرو بسـته اضطراری برای تأمین آب 
اصفهان مشـخص کند، ابراز داشـت: 
هم اینـک ۳۶۰ روسـتای اصفهـان از 
جمله روسـتاهای مجـاور سـد زاینده 
رود بـا تانکـر آبرسـانی می شـوند و 
وزارت نیرو ضـرورت دارد طبق قانون 
برنامه اضطراری آب اسـتان را از منابع 

مختلف تأمیـن کند.
مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت طبـق قانون 
حفاظـت از تاالب هـا موظـف اسـت 
تأمیـن حقابـه تـاالب بیـن المللـی 
گاوخونـی را از وزارت نیـرو پیگیـری 
کنـد، خاطرنشـان کـرد: ایـن تـاالب 
ثبت شده در کنسوانسـون رامسر بوده 
و اکنـون تأمیـن حقابـه تـاالب برای 
شـهر تاالبی ورزنه بسـیار مهم است.

اجرای طرح هـای آبخیزداری 
در اصفهـان نیازمنـد ۵۰۰ 

میلیـارد تومـان اعتبـار
شیشـه فروش اضافه کرد: سـازمان 
منابـع طبیعـی کشـور بـا توجـه بـه 
تکمیل مطالعات آبخیزداری اسـتان 
اصفهـان الزم اسـت ۵۰۰ میلیـارد 
تومان اعتبار بـرای اجرای طرح های 
آبخیـزداری و پخـش و کنتـرل 
سـیالب به اسـتان اختصاص دهد و 
وزارت نیـرو نیز منابع اعتبـاری برای 
تعادل بخشـی آب هـای زیرزمینی و 
تکمیـل طرح های نیمه تمـام تأمین 
آب بـرای اصفهـان در نظـر گیـرد تا 
خشکسـالی، فرونشسـت، کانـون 
گـردو غبار و خسـارات کشـاورزی تا 

حـدی کنترل شـود.
وی با بیان اینکه طـرح احیای زاینده 
رود تدوین و مشخص شـده و وزارت 
نیـرو بایـد بـرای اجـرای آن کمـک 
کند، خاطرنشـان کرد: تجارب سیل 
در کشور نشـان داده که باید اقدامات 
ویـژه ای در همـه بخش هـا صورت 
گیـرد و وزارت نیرو و سـازمان برنامه 
و بودجـه بـه صـورت ویـژه نسـبت 

بـه تخصیـص اعتبـار بـه اسـتان ها 
و اسـتان اصفهـان بـرای اجـرای 
طرح هـای کنتـرل و پیشـگیری از 

سـیل اقـدام کنند.
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهـان تصریـح کرد: 
اعتبارات مـورد نیـاز بـرای پیگیری 
و کنتـرل سـیل و اجـرای طرح های 
آبخیزداری، یکبار برای همیشـه باید 
به اسـتان اصفهـان اختصـاص داده 
شـود زیرا اگـر طرح هـای کنتـرل و 
پیشـگیری از سـیل در اسـتان اجـرا 
شـود می تـوان بخشـی از کمبـود 
منابـع آب زیرزمینـی را کاهـش داد.

شیشـه فـروش افـزود: سـازمان 
برنامـه و بودجـه باید یک بـار برای 
همیشـه سـازمان برنامـه و بودجـه 
اعتبارات ویـژه ای بـرای طرح های 
آبخیـزداری و پخـش و کنتـرل 
سـیالب به اسـتان اصفهـان بدهد 
تا بتوانیـم سـیالب ها را در شـهرها 

و روسـتاها کنتـرل کنیـم.
وی با بیان اینکه سـیل هر سـاله در 
کشـور اتفـاق می افتد، افزود: سـیل 
۱۳۹۸ که پهنه کشور را در برگرفت 
و سـیالب مرداد امسـال در کشـور 
خسـارت بر جا گذاشـت و در استان 
اصفهـان خوشـبختانه بـا اقداماتی 
کـه شـد خسـارت جانـی نداشـت 
اما خسـارات مالـی را شـاهد بودیم.

اصفهـان در همـه حـوادث 
بـوده  کمک رسـان  کشـور 

سـت ا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان 
همیشه در زمان وقوع حوادث به 
استان های دیگر امدادرسانی و کمک 
کرده است، افزود: استان اصفهان در 
زلزله بم پنج هزار واحد و در زلزله بروجرد 
)سال ۱۳۸۵( ۱۲ هزار واحد مسکونی 

ساخت.
شیشه فروش با اشاره به تأمین کانکس 
و امدادرسانی نیروهای امداد و نجات 
اصفهان در زلزله سرپل ذهاب استان 
کرمانشاه و بازسازی ۳ هزار واحد 
مسکونی در این منطقه، ادامه داد: استان 
اصفهان همچنین در سیل لرستان ۲ 
هزار واحد مسکونی بازسازی کرد و در 
سیل خوزستان، یک ماه برای تخلیه 
آب و کمک رسانی در محل مستقر 
بود و در سیل استان هرمزگان از سال 
گذشته تاکنون از اصفهان همچنان 
در دو شهرستان میناب و رودآب برای 
بازسازی ۷۰۰ واحد مسکونی حضور 

دارند.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان اصفهـان 
در سـیل مـرداد ماه امسـال نیـز برای 
کنتـرل سـیل در یـزد و تخلیـه آب از 
۲۰ واحد مسـکونی بـا ارسـال نیروی 
امـدادی و تجهیـزات کمـک رسـانی 

کـرد، گفـت: اسـتان اصفهـان در 
چهارمحـال و بختیـاری نیز بـه مدت 
یـک مـاه بـرای آبرسـانی امکاناتـی 
از جملـه بیـش از ۲۰ دسـتگاه تانکـر 
آبرسـان و پنـج کیلومتـر لولـه بـرای 

کنتـرل آبرسـانی ارسـال کـرد.
شیشـه فـروش خاطرنشـان کـرد: 
اصفهـان در کـم آبـی همـدان و 
رفسـنجان ده هـا تانکـر آبرسـانی 
اعـزام کـرد و در سـیل امامـزاده داوود 
تیـم آنسـت )سـگ های تجسـس( 
هـالل احمـر اصفهـان بـرای کمک 
رسـانی اعزام شـد و در حادثه متروپل 
آتشنشـانی اصفهان و شـاهین شـهر 

بـرای امدادرسـانی اعـزام شـدند.

وزارت نیـرو بـرای تأمیـن آب 
اصفهـان کمـک کند

وی با بیان اینکه اسـتان اصفهان در 
همه حوادث کشـور، یکپارچه کمک 
رسـان بوده است، ابراز داشـت: امروز 
نیاز اسـت که کشـور به صورت ویژه 
بـرای تأمیـن آب اسـتان اصفهـان 
کمک کنند؛ اصفهان با شـدیدترین 
کم آبـی مواجـه اسـت و ۱۰۰ درصد 
مسـاحت اسـتان اصفهـان تحـت 
تأثیـر خشـکی و کـم آبـی اسـت و 
باید همـکاری همه جانبه ای شـکل 
بگیـرد و وزارت نیرو کمـک ویژه ای 

داشـته باشد.
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 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
همکاری های این کالن شهر و َسن پترزبورگ 
اقتصادی،  مختلف  زمینه های  در  روسیه 
فرهنگی، علمی، فناوری و گردشگری افزایش 

می یابد.
علی صالحی افزود: این افزایش مراودات در 
پی امضای یادداشت تفاهم اخیر بین رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان و رییس مجلس 
قانونگذاری َسن پترزبورگ روسیه محقق و 
پیگیری خواهد شد. وی افزود این یادداشت 

تفاهم در زمینه اداره امور محلی و شهری، 
شهرسازی، عمران و فنی مهندسی، بودجه 
و سیاست های مالیاتی، فرهنگ و آموزش و 
نیز بهبود ارتباطات بین دو منطقه منعقد شده 
است. سخنگوی شورای شهر اصفهان ادامه 
داد: گردشگری، انتقال تجربه در حمل و نقل 
عمومی، جمع آوری پسماند، شهر هوشمند و 
فناوری های نو، زمینه های مورد توجه ۲ طرف 
است و بر این اساس همکاری در زمینه امور 
نمایشگاهی هر دو شهر نیز افزایش خواهد 

یافت و مکانی برای استقرار نمایشگاه های 
مختلف در نظر گرفته خواهد شد. وی تصریح 
کرد: نگهداری از آثار ارزشمند تاریخی و موزه ها، 
فناوری های نو، حفاظت از محیط زیست و 
طرح های انتقال آب مواردی است که در این 
یادداشت تفاهم بررسی شد و مورد پذیرش 
قرار گرفت. به گفته سخنگوی شورای شهر 
اصفهان، این یادداشت تفاهم برای مدت 
نامحدود خواهد بود و از زمان امضای آن برای 
دو طرف الزم االجراست. صالحی با اشاره به 
اینکه سن پترزبورگ از جمله شهرهای خواهر 
خوانده اصفهان است، تصریح کرد: بر همین مبنا 
فعالیت هایی که سبب بیشتر شدن گردشگران 
دو طرف و توسعه گردشگری خواهد شد از 

اهمیت باالیی برخوردار است و بیش از گذشته 
باید به آن اهمیت داد. به گزارش ایرنا، هیات 
اصفهانی متشکل از نمایندگان بخش های 
مختلف صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی 
و مراکز علمی و فناوری به سرپرستی استاندار 
اصفهان و در معّیت معاون وزیر صمت و رییس 
سازمان توسعه تجارت ایران، چندی پیش به 
سن پترزبورگ و مسکو سفر کرد. سن پترزبورگ 
دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو و دارای 

مراکز علمی و فرهنگی معتبری است.
اصفهان با شهرهای شیان، فلورانس، داکار، 
کوآالالمپور، کویت، بارسلونا، فرایبورگ، 
سن پترزبورگ، الهور، هاوانا، یاش، ایروان و 

بعلبک خواهرخواندگی دارد.

ــه  ــش ب ــش و پخ ــوزه پاالی ــرح در ح ــال ۲ ط ــت: امس ــش گف ــش و پخ ــور پاالی ــت در ام ــر نف ــاون وزی مع
ــد، در  ــزوده ش ــورو اف ــل ی ــد گازوئی ــه تولی ــر ب ــون لیت ــان ۱۵ میلی ــگاه اصفه ــید، در پاالیش ــرداری رس بهره ب
پاالیشــگاه آبــادان نیــز فــاز دوم بــه بهره بــرداری رســید و در انتهــای ســال نیــز در پاالیشــگاه شــیراز طرح هایی 

ــت. ــم داش خواهی
»جلیــل ســاالری« در همایــش مدیــران ارشــد صنعــت نفــت بــه دســتاوردها و اقدام های شــرکت ملــی پاالیش 
ــت در شــرکت  ــاز فعالی ــار داشــت: در آغ ــرد و اظه ــر اشــاره ک ــک ســال اخی ــی در ی ــای نفت و پخــش فرآورده ه

پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی در دولــت جدیــد، بــا حملــه ســایبری مواجــه شــدیم کــه در مقابلــه بــا آن 
موفــق بودیــم.

مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتی بــه موضــوع سوخت رســانی اشــاره کــرد و افزود: 
در ایامــی کــه از دوران کرونا عبــور کردیم توانســتیم بــدون هیچ مشــکلی ســوخت را در همــه نقاط کشــور تامین 

و شــرایط پایــدار و مناســب سوخت رســانی را ایجــاد کنیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی بــه برخــی چالش هــای ایــن شــرکت اشــاره و 
تصریح کــرد: این شــرکت یــک شــرکت کارمــزدی بــود و در عمــل منابعــی در اختیــار نداشــت. تبصــره ۱۴ را نیز 
باید تامیــن می کــرد و از طرفی بــا توجه بــه افزایــش ســنواتی کارمزد، تبصــره ۱۴ دیگــر کارآیــی الزم را نداشــت.

ســاالری با بیــان اینکــه نظام شــرکت ملــی پاالیــش و پخش بایــد از نظــام کارمــزدی به ســمت نظام توســعه ای 
حرکــت کنــد، گفــت: در نظــام توســعه ای ضــرورت دارد کــه در برنامه هفتــم و بودجــه یــک اصالحی در ســاختار 
ریل گــذاری ایجــاد شــود. وضعیــت مجوزهایــی کــه در ســال های گذشــته داده شــده بــود از یــک شــرایط جامــع 
و یکســانی برخــوردار نبــود. وقتــی تولیــد پایــدار در یــک مجموعــه اتفــاق می افتاد طبعــا بایــد بحث زیرســاخت، 

ــی شــود. ــال و ذخیره ســازی پیش بین انتق
ــد، امــا بعــد از آن بحــث زیرســاخت و مســیر انتقــال دیــده نشــد، همچنیــن  وی افــزود: مجوزهایــی را داده بودن
موضــوع ذخیره ســازی نیــز نواقصــی دارد. بایــد در ایــن بخــش طرحــی جامــع اجــرا و احــکام برنامــه هفتــم نیــز 
دیده شــود. اگــر معیارهــا را بررســی کنیــم می بینیــم کــه نســبت بــه عملکــرد انحــراف داریــم و ریل گذاری های 

گذشــته نیــز بایــد بازســازی شــوند.
معــاون وزیــر نفــت در امــور پاالیــش و پخــش ادامــه داد: بــا توجه بــه هدف گــذاری کــه در ایــن مجموعــه انجام 
شــده بایــد ظرفیــت ذخیره ســازی را بــه ۱۶ میلیــارد لیتــر در روز افزایــش دهیــم، مســیر انتقــال و توزیــع نیــز باید 

مدیریــت شــود. مــا پاالیشــگاه ســاخته ایم امــا خــوراک، انتقــال و ذخیره ســازی ســوخت آن دیــده نشــده اســت.
ــا  ــه مجموعه ه ــرای هم ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــای نفت ــش و پخــش فرآورده ه ــی پاالی ــل شــرکت مل مدیرعام
طرح هــای توســعه ای پیش بینــی شــده اســت، تصریــح کــرد: امســال ۲ طــرح در حــوزه پاالیــش و پخــش بــه 
بهره بــرداری رســید، در پاالیشــگاه اصفهــان ۱۵ میلیــون لیتر بــه تولیــد گازوئیل یــورو افزوده شــد، در پاالیشــگاه 
آبــادان نیــز فــاز دوم بــه بهره بــرداری رســید و در انتهــای ســال نیــز در پاالیشــگاه شــیراز طرح هایــی خواهیــم 

ــت. داش
ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از چالش هــای مــا نقدینگــی اســت، گفــت: مــا بــرای نقدینگــی اقدام هایــی 
را انجــام دادیــم کــه از محــل ســود عملیاتــی و تکالیفــی کــه در قانــون پیش بینــی شــده بخشــی از نقدینگــی 

ــود. ــن ش ــی تامی ــرکت های پاالیش ش
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی بــه موضــوع اجــرای مســئولیت های اجتماعی 
توســط ایــن شــرکت اشــاره و عنــوان کــرد: یکــی از مســائلی کــه بــا آن مواجــه هســتیم حــوزه مســئولیت های 
اجتماعــی اســت، مانــدگاری نیروهــا یکــی از چالش هایی اســت کــه در حــوزه صنعــت نفــت و صنعت پاالیشــی 
با آن مواجــه هســتیم و ضــرورت دارد بــه این موضــوع پرداختــه شــود. همچنیــن در بحث اهــداف توســعه ای که 
در اساســنامه شــرکت پیش بینــی شــده بــه بازبینــی ســاختار و ارزیابــی در حــوزه مشــاغل نیــاز داریــم، همچنین 
توســعه زیرســاخت های رفاهــی و ورزشــی و ســاخت مســکن، بیمــه و بهداشــت و درمــان و غیــره بایــد مدنظــر 

قــرار گیرنــد.
ــرد: در  ــد ک ــت و تاکی ــی دانس ــرایط فعل ــوارد در ش ــن م ــدار را از مهم تری ــانی پای ــوع سوخت رس ــاالری موض س
شــرایط فعلی توجه همــه شــرکت های پاالیشــی بایــد بــه سوخت رســانی و تولیــد مســتمر و جلوگیــری از توقف 

ناخواســته باشــد تــا بتوانیــم مصــرف جهــش یافتــه را در ایــن دوران گــذار پشت ســر بگذاریــم. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

همکاریاصفهانوسنپترزبورگروسیهافزایشمییابد

معاون وزیر نفت از  افزایش ظرفیت تولید گازوئیل خبر داد:

سهم۱۵میلیونلیتریگازوئیلیورودرپاالیشگاهاصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:

۱۰۰درصدمساحتاستاناصفهاندرگیرکمآبی

ـــان  ـــا رضوانی ـــور علیرض ـــا حض ـــروژه ب ـــن پ ـــرفت ای ـــش پیش ـــه پای جلس
ـــد مظهـــری  ـــزی و توســـعه ذوب آهـــن اصفهـــان، وحی ـــاون برنامـــه ری مع
مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه نویـــن آب مپنـــا و جمعـــی از مســـئولین ایـــن 
دو مجموعـــه، دوشـــنبه چهاردهـــم آذرمـــاه در محـــل ایـــن پـــروژه برگـــزار 
ـــث  ـــورد بح ـــون م ـــاد گوناگ ـــروژه را در ابع ـــای پ ـــن چالش ه ـــد و طرفی ش

ـــد. ـــرار دادن ـــر ق ـــادل نظ و تب
علیرضـــا رضوانیـــان معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه ذوب آهـــن 
ـــه  ـــوالد را ب ـــد ف ـــن تولی ـــه ذوب آه ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان گف اصفه
روش کـــوره بلنـــد انجـــام می دهـــد، تأمیـــن پایـــدار آب بـــرای خـــط 
ـــه در  ـــه خان ـــداث تصفی ـــروژه اح ـــذا پ ـــت و ل ـــی اس ـــع حیات ـــه واق ـــد ب تولی

ـــد. ـــد گردی ـــال ۹۸ منعق ـــرکت در س ـــن ش ای
ـــت ایـــن پـــروژه، تأمیـــن قطعـــات و  وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اهمی
ـــن زمـــان  ـــاز اســـت در کوتاهتری ـــاز و نصـــب آنهـــا، نی ـــزات مـــورد نی تجهی
ـــان  ـــر و در پای ـــدون تأخی ـــم ب ـــروژه عظی ـــن پ ـــا ای ـــود ت ـــام ش ـــن انج ممک
ـــده  ـــه از زاین ـــت آب کارخان ـــد و برداش ـــدازی برس ـــه راه ان ـــاری ب ـــال ج س
ـــاز  ـــرای ف ـــس از اج ـــه پ ـــد و البت ـــش یاب ـــزان کاه ـــد می ـــه ۶۵ درص رود ب

ـــد. ـــد ش ـــز خواه ـــه ناچی ـــت از رودخان ـــزان برداش ـــه می ـــه خان دوم تصفی
وحیـــد مظهـــری مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه نویـــن آب مپنـــا در 
حاشـــیه ایـــن جلســـه بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت: متولـــی ســـرمایه 
ـــه نمایندگـــی از  ـــا ب ـــن آب مپن ـــروژه، شـــرکت توســـعه نوی ـــن پ گـــذاری ای
ـــکار EPC آن اســـت. ـــرو هـــم پیمان ـــا و شـــرکت نصـــب نی ـــه مپن مجموع

ـــت )۵۵۰  ـــا ظرفی ـــتی ب ـــش بهداش ـــروژه، دو بخ ـــن پ ـــرد: ای ـــان ک  وی بی
ــب در  ــاز اول )۳۰۰ مترمکعـ ــی در فـ ــاعت( و صنعتـ ــب در سـ مترمکعـ

ــود. ــامل می شـ ــاعت( را شـ سـ
ـــی  ـــرد: خروج ـــان ک ـــا بی ـــن آب مپن ـــعه نوی ـــرکت توس ـــل ش مدیرعام
ـــت  ـــن کیفی ـــاس باالتری ـــر اس ـــه ب ـــه خان ـــن تصفی ـــده از ای ـــل ش حاص
و بـــا راندمـــان ۸۵ درصـــدی بـــه ذوب آهـــن اصفهـــان تحویـــل داده 

می شـــود.
ـــار  ـــز اظه ـــن نی ـــای ذوب آه ـــی پروژه ه ـــر اجرای ـــی مدی ـــد جوزدان مجی
ـــن  ـــی از مهمتری ـــرکت، یک ـــاب ش ـــه پس ـــه خان ـــروژه تصفی ـــت: پ داش
ـــه  ـــت تصفی ـــن پلن ـــه روزتری ـــن ب ـــعه و همچنی ـــوزه توس ـــای ح پروژه ه
فاضـــالب در ســـطح کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود کـــه بـــا امکانـــات 

ـــت. ـــاخت اس ـــال س ـــا در ح ـــرکت مپن ـــط ش ـــا توس ـــرفته دنی پیش
ـــن  ـــا، ای ـــرکت مپن ـــا ش ـــده ب ـــد ش ـــرارداد منعق ـــاس ق ـــر اس ـــزود: ب وی اف
ـــا  ـــوردار اســـت ت ـــون از پیشـــرفت ۷۸ درصـــدی برخ ـــم اکن ـــه ه ـــروژه ک پ
ـــش  ـــره آن کاه ـــه ثم ـــد ک ـــدازی می رس ـــه راه ان ـــاری ب ـــال ج ـــان س پای

ـــت. ـــده رود اس ـــه زاین ـــت آب از رودخان ـــدی برداش ۳۵ درص
ـــورد  ـــزات م ـــی از تجهی ـــرد: بخش ـــح ک ـــا تصری ـــی پروژه ه ـــر اجرای مدی
ـــاعدت  ـــا مس ـــم ب ـــه امیدواری ـــت ک ـــرک اس ـــروژه در گم ـــن پ ـــاز ای نی
ـــب  ـــایت نص ـــرعت در س ـــه س ـــده و ب ـــص ش ـــه ترخی ـــئولین مربوط مس
ـــتانی  ـــه ای و اس ـــئولین منطق ـــوب مس ـــکاری خ ـــن هم ـــوند و همچنی ش

نیـــز ماننـــد همیشـــه تاثیرگـــذار می باشـــد.
ـــروژه  ـــن پ ـــاب در ای ـــت پس ـــت دریاف ـــرد: ظرفی ـــان ک ـــی خاطرنش جوزدان
ـــد  ـــط تولی ـــی آن در خ ـــه خروج ـــت ک ـــاعت اس ـــب در س ـــر مکع ۸۵۰ مت

مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

ذوب آهـن اصفهـان در راسـتای مسـئولیت های 
اجتماعی و تأمیـن آب مورد نیاز خـط تولید کارخانه، 
بخشـی از پسـاب زرین شـهر بـه میـزان ۶۰ لیتر بر 
ثانیه، پساب شـهرهای فوالد شـهر، ایمان شهر و ۲۲ 
روسـتای فالورجان را به میزان تقریبـی ۳۵۰ لیتر بر 
ثانیـه را خریداری نمـود و در این راسـتا، دهم آذرماه 
سـال ۹۸ قرارداد احداث تصفیه خانه این شـرکت با 

گـروه مپنا به صـورت BOT منعقـد گردید.

جلسه پایش پیشرفت
پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن برگزار شد:

بهرهبـرداریتـاپایانسـالجاری

گزارش

ــی  ــانی فرمانده ــز اطالع رس ــس مرک رئی
ــر  ــت: دفت ــان گف ــتان اصفه ــی اس انتظام
تحقیقــات کاربردی پلیــس اســتان ارتباط 
قــوی و مســتمری بــا شــرکت های 
ارتقــای  راســتای  در  دانش بنیــان 
ــه  ــروی انتظامــی ب وظایــف و خدمــات نی

ــت. ــرده اس ــرار ک ــهروندان برق ش
ــت و  ــی، در گف ــعود ُطریف ــرهنگ مس س
ــن  ــزود: همچنی ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن گــو ب
پلیــس، تعامــالت موثــری بــا مراکــز 
دانشــگاهی اســتان برقــرار کــرده و 
پژوهش هــای کاربــردی بســیاری بــا 
همــت پژوهشــگران دانشــگاهی و پلیس 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
ــا  ــعه پژوهش ه ــه توس ــا بیان اینک وی ب
در حــوزه نظــم و امنیــت موجــب ارتقــای 
ــود،  ــه می ش ــه جامع ــوب ب ــات مطل خدم
گفــت: ایــن پژوهش هــا در راســتای 
تحقــق امنیــت پایــدار و پیشــگیری از 

وقــوع ُجــرم انجــام می شــود.
ــی  ــانی فرمانده ــز اطالع رس ــس مرک رئی
انتظامــی اصفهــان بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ــی  ــه فرمانده ــژه پژوهــش در مجموع وی
ــای  ــزود: پژوهش ه ــتان اف ــی اس انتظام
ــی و  ــه  شناس ــه جامع ــیاری در عرص بس
روانشناســی اجتماعــی در مراکــز مشــاوره 

پلیــس انجــام می شــود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه رویکــرد جدید 
ایــن مرکــز در راســتای  آگاهــی بخشــی و 
ــانه  ــازی رس ــر چابک س ــار، ب ــار اخب انتش
پلیــس در دوره جدیــد فعالیــت تاکیــد کرد 
و گفــت: در ایــن راســتا بــا تجمیــع اخبــار 
ــوزش  ــه آم ــردم، ب ــاز م ــورد نی ــق و م موث
ــواع  ــاره ان ــه مــردم در ب و آگاهی بخشــی ب
ــای  ــس و راهکاره ــرد پلی ــم، عملک جرائ
پیشــگیری در جامعــه پرداختــه می شــود.

ســرهنگ ُطریفــی افــزود: تــالش و 
پلیس هــای  شــبانه روزی  خدمــات 
ــش  ــتای افزای ــتان در راس ــی اس تخصص
احســاس امنیــت در جامعــه و تــالش 
بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی 

اســت.
وی تصریــح کــرد: پلیــس از جنــس مردم 
ــد و در  ــت می کن ــردم خدم ــه م ــت و ب اس
ایــن مســیر از هیــچ کوششــی در عرصــه 
ــغ  ــه دری ــدار در جامع ــت پای ــش امنی افزای
نخواهــد کــرد و ایــن اقدامــات و خدمــات 

ــرای مــردم محســوس اســت. ــز ب نی
ــی  ــانی فرمانده ــز اطالع رس ــس مرک رئی
انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: در ایــن 
ــاب  ــی اصح ــکاری و همراه ــتا هم راس
رســانه بویــژه ایرنــا بعنــوان رســانه 
ــا  ــزایی در ارتق ــر بس ــام تأثی ــوب نظ مکت
ــی  ــت و ایجــاد آرامــش روان ــب امنی ضری

در جامعــه دارد.
بــه گفتــه وی، الزم اســت تــا ســامانه های 
پلیســی از جمله پلیــس ۱۱۰، ۱۹۷ و مراکز 
مشــاوره بیــش از پیــش بــه مــردم معرفی 
ــروز  ــان ب ــد در زم ــا بتوانن ــا آنه ــوند ت ش
ــاز  ــا نی ــر ی ــه، انتقــاد، شــکایت، تقدی حادث
بــه راهنمایــی و مشــاوره، بــه آنهــا مراجعه 

و خدمــات دریافــت کننــد.
ــه  ــا ۲۵ آذر ب ــا، از ۱۹ ت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی پژوهــش" نامگذاری  ــه مل عنوان "هفت

ــت.  ــده اس ش

پلیس اصفهان ارتباط قوی با 
مراکز دانش بنیان دارد

رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان:

 خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از برگزاری نمایشگاه و فروشگاه 
دستاوردهای خانگی بانوان این منطقه با هدف ارتقای کیفیت محصوالت 
خانگی، توانمندسازی بانوان خانه دار و سرپرست خانوار در فرهنگسرای 

موعود خبر داد.
سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: نمایشگاه مشاغل خانگی بانوان در 
راستای حمایت از کاالی ایرانی و با هدف معرفی توانمندی های بانوان فعال 

و سرپرست خانوار منطقه ۹ شهرداری اصفهان، برگزار شده است.
وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت تولیدات و توانمندسازی بانوان خانه دار 

و سرپرست خانوار برای اتصال به بازار اصلی فروش محصوالت تولیدی 
از مؤلفه های مهم بوده است، ادامه داد: یکی از راه های تحقق این مهم، 

برگزاری نمایشگاه های مختلف برای این قشر در طول سال است.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: مشاغل خانگی نقش مهمی 
در احیای بعضی هنرها و صنایع دستی خانگی فراموش شده است، توسعه 
تولید داخلی، ارتقای جایگاه بانوان در اقتصاد خانواده و افزایش روحیه 
خودباوری بانوان دارد. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس نمایشگاه و 
فروشگاه دستاوردهای خانگی بانوان در فرهنگسرای موعود واقع در 

خیابان آتشگاه خیابان شهید مظاهری منطقه ۹ شهرداری برگزار شده است، 
همچنین در راستای حمایت از کسب وکارهای خانگی، این نمایشگاه و 
فروشگاه سه شنبه و چهارشنبه هر هفته به صورت مستمر آماده بازدید عموم 
عالقه مندان و شهروندان است. قاضی عسگر تصریح کرد: اینگونه مشاغل 
فرصتی برای استفاده از ظرفیت تک تک اعضای خانوار به منظور کمک به 
تأمین معیشت، افزایش درآمد، بهره وری بیشتر از امکانات و ظرفیت منازل 
مسکونی، افزایش اعتماد به نفس اعضای خانواده، انتقال دانش بومی و ایجاد 

انگیزه در خانواده ها برای فراگیری دانش تولید جهت اشتغال زایی است.

در راستای حمایت از کسب وکارهای 
خانگی؛

نمایشگاهوفروشگاه
دستاوردهایخانگی
بانوانبرگزارمیشود
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 دکتر زهره رجبی  حال طبیعت روز 
به روز بدتر می شود و با وجود هشدار همه 
فعاالن محیط زیستی گوش هیچ فعاِل 
آالینده ای بدهکار نیست. شاید به همین 
است که اعالم کردند انتظار می رود 
نابودی اکوسیستم های گرانبها تا سال 
۲۰۳۰، ساالنه ۲.۴ تریلیون پوند خسارت 

بر جا بگذارد.
دبیرکل سـازمان ملل: بشریت 
در حـال »جنـگ بـا طبیعـت« 

اسـت
دبیرکل سـازمان ملل متحـد همزمان 

با آغـاز مذاکرات فـوری بـرای کاهش 
سـرعت نابـودی حیـات وحـش کـه 
در کانـادا در حـال برگـزاری اسـت، 
هشـدار داد: بشـریت در حـال جنـگ با 
طبیعـت اسـت. »آنتونیـو گوتـرش«، 
دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد تاکیـد 
کـرد: اجالس جهانـی تنوع زیسـتی در 
مونترال، فرصتی فوری بـرای برقراری 

صلـح بـا طبیعت اسـت.
وی افـزود: بشـریت بـا بهـره بـرداری 
و سـوء اسـتفاده از گونه هـای گرانبهـا، 
ایجـاد آلودگـی و گسـترش گونه هـای 

مهاجـم خطرنـاک بـه سـالح انقراض 
انبـوه تبدیل شـده اسـت.

یـک میلیـون گونـه در معـرض خطـر 
نابودی قـرار دارند؛ انقراضی بی سـابقه 
کـه بـرای اولیـن بـار تحـت تأثیـر 
انسان هاسـت. دبیـرکل سـازمان ملل 
متحد گفت: ما با مسـموم کـردن زمین 
و آب و هـوا بـا مـواد شـیمیایی، آفـت 
کش هـا و مواد پالسـتیکی، بـا طبیعت 

ماننـد یـک توالـت رفتـار می کنیـم.
گوتـرش شـرکت های چندملیتـی را 
متهـم کـرد کـه حسـاب های بانکـی 

خود را پـر می کنند، درحالیکـه دنیای ما 
را از مواهـب طبیعـی آن خالی می کنند.

وجود ابر متان در جنوب تهران 
هم  انسان  سالمت  برای 

خطرناک است
همین دیروز هم رییس گروه سالمت هوا 
و تغییر اقلیم وزارت بهداشت درباره اخبار 
مبنی بر وجود ابر متان در جنوب تهران، 
گفت: در این زمینه وزارت بهداشت در 
حال مطالعه است و هنوز نتیجه قطعی به 
دست نیامده است، اما باید بدانیم این گاز 
عالوه بر تأثیر بر گرمایش جهانی، برای 

سالمت انسان هم خطرناک است.
دکتـر عبـاس شاهسـونی بـا اشـاره به 
اینکـه اکنـون مهم تریـن آالینـده در 
هـوای کالنشـهر تهـران ذرات معلـق 
PM۲.۵ اسـت، گفـت: ایـن ذرات 
اثـرات زیـادی بر سـالمت انسـان دارد 
و مهم تریـن عامـل خطرنـاک در هـوا 

بـرای انسـان ها اسـت. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه مهم تریـن 
عامـل ایجـاد آلودگـی ذرات معلـق 
PM۲.۵، وسـایل نقلیـه، خودروهـای 
سـنگین، دیزلـی و فرسـوده هسـتند،  
تصریـح کـرد: در مـورد معاینـه فنـی 
موتورسـیکلت ها نیـز اقدامـی صـورت 
نگرفتـه اسـت؛ به شـکلی که مـا ۱۱.۵ 

میلیون موتورسـیکلت در کشـور داریم 
کـه ۹۰ درصـد ایـن تعـداد فرسـوده 
هسـتند و عمدتـًا معاینـه فنـی آن هـا 
انجـام نمی شـود. در مـورد کامیون ها و 
خودروهـای دیزلی هم می بایسـت این 
خودروها مجهز به فیلتر دوده شـوند که 

ایـن اقـدام هـم انجام نشـده اسـت.
حـال  در  بهداشـت  وزارت 
تحقیـق دربـاره ابـر متـان در 

تهـران جنـوب 
شاهسـونی در خصـوص اخبـار اخیـر 
منتشـر شـده دربـاره وجـود ابـر متـان 
در جنـوب تهـران نیـز بـه ایسـنا اظهار 
کـرد: در ایـن زمینـه وزارت بهداشـت 
در حـال مطالعـه اسـت و هنـوز نتیجه 
قطعی به دسـت نیامده اسـت، امـا باید 
بدانیـم که متـان بـه عنـوان مهم ترین 
گاز گلخانـه ای در پدیـده گرمایـش 
جهانی شـناخته می شـود که اثـر آن از 
 ،CO۲ سـایر گازهای گلخانه ای ماننـد
نیتروژن اوکسـاید و بخـار آب در پدیده 
گرمایش جهانی بیشـتر اسـت. البته به 
غیر از آثـار متان بـر گرمایـش جهانی، 
ایـن گاز بـرای سـالمت انسـان هـم 

خطرنـاک اسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا 
می تـوان گفـت بـوی بـدی کـه گاهـا 

در روزهـای آلـوده استشـمام می شـود 
به وجـود گاز متان بازمی گـردد یا خیر؟، 
توضیح داد: متـان گازی بی بو، بی رنگ 
و سـبک تر از هوا اسـت؛ بنابراین وقتی 
تولیـد می شـود بـه سـرعت بـه بـاال 
صعـود می کنـد و تاثیـری بر بـوی هوا 

نـدارد.
بـارش بـاران در چـه صـورت 
منجر بـه کاهـش آلودگـی هوا 

می شـود؟
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا 
بـارش بـاران طـی روزهـای اخیـر در 
تهـران تاثیـری در کاهـش آلودگـی 
هوا داشـته اسـت یـا خیـر؟، بیـان کرد: 
بـارش بـاران در صورتـی که باالتـر از 
۷ میلی متر باشـد می توانـد تأثیر خوبی 
در کاهـش آلودگـی هوا داشـته باشـد.

او تاکیـد کـرد: مهم تریـن توصیـه مـا 
در روزهـای آلـوده به مـردم این اسـت 
کـه ترجیحـًا تـا حـد امـکان حضـور 
خـود در فضـای بـاز را کاهـش دهند و 
در صورتـی کـه نیاز بـه خـروج از منزل 
بـود از ماسـک مناسـب اسـتفاده کنند. 
گروه هـای حسـاس بخصـوص زنـان 
بـاردار، کـودکان، سـالمندان و افـرادی 
که بیماری های قلبی و تنفسـی حضور 
خـود در جوامـع را بـه حداقل برسـانند.

رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر ارمنستان در بیشکک، 
پایتخت قرقیزستان دیدار کرد.

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه با نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان در بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار 
و گفتگو کرد. دیدار پوتین و پاشینیان پس از نشست شورای 

عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بیشکک انجام شد.
پوتین در این دیدار با اشاره به اینکه روسیه، شریک اقتصادی 
و تجاری ارمنستان است، گفت: روسیه ۳۰ درصد از حجم 
تجارت ارمنستان را تشکیل می دهد و حتی سرمایه گذار اصلی 
است. ۴۰ درصد از سرمایه گذاری ها در ایروان متعلق به روسیه 
است. وی با بیان اینکه حجم تجارت دوجانبه در ۹ ماه امسال 

۶۷ درصد افزایش یافته است، این شاخص را مثبت ارزیابی 
کرد. پاشینیان نیز با بیان اینکه در مورد مسائل منطقه ای با 
پوتین گفتگو کرد، گفت: متأسفانه اوضاع در منطقه همچنان 
متشنج است. وی با تاکید بر اینکه حل مسئله قره باغ مهمترین 
موضوع منطقه است، گفت که در روزهای اخیر درگیری هایی 
در این منطقه رخ داده است. درگیری طوالنی مدت در قره 
باغ کوهستانی در سپتامبر ۲۰۲۰ شعله ور شد و بدترین تشدید 
تنش از دهه ۱۹۹۰ را رقم زد. خصومت ها در مقطعی با یک 
بیانیه آتش بس سه جانبه با میانجیگری روسیه که در نوامبر 
۲۰۲۰ به امضا رسید، پایان یافت و دو کشور شوروی سابق با 
استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در منطقه تحت درگیری 

با آغاز مذاکرات برای تعیین حدود مرز موافقت کردند.
در ماه می ۲۰۲۲، پاشینیان و الهام علی اف، به وزارتخانه های 
خارجه خود دستور دادند تا مقدمات مذاکرات صلح بین 
ایروان و باکو را آغاز کنند. با این حال، مذاکرات تا کنون 
با چالش هایی روبرو بوده است. سران روسیه، جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان در نهم نوامبر ۲۰۲۰، برای برقراری 
آتش بس کامل در قره باغ بیانیه ای مشترک امضا کردند. در 
ادامه روند مذاکرات صلح، آن ها در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ گرد هم 
آمده و بیانیه مشترک دیگری که به طور مشخص با هدف رفع 
انسداد ارتباطات اقتصادی و ترابری در منطقه تدوین شده بود 

را امضا کردند.

هشدار گوترش و ذرات قاتل در آسمان تهران؛

نبرد با طبیعت به جاهای باریک کشیده!

زهرا وفایی نیا مطابق آیین نامه 
داخلی مجلس، دولت موظف است 
لوایح بودجه سنواتی را در پانزدهم 
آذرماه هرسال به مجلس ارائه کند تا 
زمان و فرصت کافی برای بررسی 
آن وجود داشته باشد چرا که الیحه 
دولت پس از تقدیم به مجلس باید به 
کمیسیون های تخصصی برود و بعد از 
آن به کمیسیون تلفیق آمده و در نهایت 
پس از تصویب به صحن علنی بیاید 
و تک تک احکام و تبصره ها و جداول 
آن به تصویب برسد. فرآیندی زمان بر 
و طوالنی که نیاز به ساعت ها وقت 
و کارشناسی دارد. اما گویا این روند 
قرار نیست برای بودجه سال ۱۴۰۲ 

رخ دهد.
بودجه  تصویب  امسال 

دومرحله ای خواهد بود
رییس  حاجی بابایی،  حمیدرضا 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید: »امسال تصویب 
بود.  خواهد  دومرحله ای  بودجه 
یعنی ابتدا کلیات و احکام را مصوب 
می کنیم و برای دولت می فرستیم تا 
دولت بر اساس آن جداول بودجه را 
به مجلس بفرستد و پس از بررسی ها 
شروع می شود.« رییس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اعالم کرده که »دولت یک ماه فرصت 
می خواهد تا برنامه توسعه را آماده کند 
و تا زمانی که دولت جداول بودجه را 
به مجلس بفرستد، ما برنامه توسعه را 
پیگیری خواهیم کرد و در حین اینکه 
برنامه را پیگیری می کنیم، به جداول 
هم پرداخته می شود و احتمااًل دیگر 
شاهد بودجه چند دوازدهم نباشیم. 
پیش از این مسعود میرکاظمی، رییس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بود 
که با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

شورای اسالمی توافق شده تا الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ پیش از برنامه هفتم 
توسعه به مجلس ارائه شود، اما با توجه 
به اهمیت ویژه ای که این موضوع دارد 
الزم است مسووالن دولت و مجلس به 
یک نظر واحد برسند تا دولت در ابتدای 
سال آینده دچار بی انضباطی مالی نشود. 
البته رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس زمان دقیقی برای ارائه الیحه 
بودجه سال آینده نداده و فقط گفته که 
»در این هفته، الیحه بودجه ۱۴۰۲ به 
مجلس می آید.« هرچند نبود »جداول« 
در مهم ترین سند مالی دولت، قرار است 
برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی 
ایران رخ دهد و احتمااًل این را باید از 
»ابداعات« دو قوه مقننه و مجریه فعلی 

دانست. 

کشور با تورم پایا روبرو شده 
است

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در 
واکنش به دو مرحله ای شدن بودجه 
سال ۱۴۰۲ به »اعتماد« گفت: طی 
سال های گذشته این آشفتگی ها و 
سردرگمی ها در ارائه اسناد مالی رخ 
داده است. در حالی که از سال ۱۳۸۵ 
به بعد کشور با کسری شدید بودجه، 
عدم توازن درآمدها و هزینه ها، افزایش 
تملک دارایی ها، شکاف بودجه ای 
بسیار زیاد و سعی در پر کردن آن با 
مالیات و رشدهای اقتصادی پایین، 
خلق نقدینگی و چاپ پول مواجه بوده 
است. این اقتصاددان در ادامه با اشاره 
به بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: 
برای سال جدید نیز نحوه بودجه ریزی 
ناخودآگاه تاثیری منفی روی نقدینگی 
خواهد داشت و با توجه به اینکه موضوع 
مربوط به مذاکرات برجام هم بی نتیجه 
مانده است رشد اقتصادی نیز محدودتر 

خواهد شد و با تورم پایا در کشور مواجه 
خواهیم بود. این اقتصاددان در پاسخ به 
این پرسش که چرا دولت از بودجه یک 
دوازدهم طفره می رود، گفت: به نظر 
می رسد در شرایط فعلی تکلیف دولت 
به لحاظ درآمدی چندان مشخص 
نیست و دولت درصدد است تا در 
یک بازه زمانی کوتاه مشکالتش را 
حل کند؛ اما با توجه به شواهد به نظر 
می رسدبرنامه ریزی ها برای ۶ ماه آینده 

هم چندان آسان نباشد.

البی گری پیامد منفی طرح
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی 
در این خصوص به »آرمان ملی« 
دو  به  پرداختن  از  پیش  گفت: 
مرحله ای شدن بودجه سال آینده باید 
به این امر توجه کرد که بودجه باید 
براساس هدف برنامه ریزی در حیطه 
اقتصاد برنامه ریزی شود و درگیر 
کشمکش های سیاسی نشود و در این 
بین آنچه که به عملیاتی شدن بودجه 

طی سال کمک کند از اهمیت زیادی 
برخوردار است. او افزود: دو مرحله ای 
شدن بودجه و ارائه جداول بودجه از 
سوی دولت در مرحله دوم و جهت 
بررسی آن این گزینه را محتمل می کند 
که به اِعمال نظر برخی نمایندگان 
جهت تغییراتی در بودجه تدوین شده 
به نفع حوزه انتخابیه خود بینجامد، 
همچنین با خطر دیگری نظیر طوالنی 
شدن بررسی بودجه و ایجاد البی در این 
حوزه منتهی می شود. این کارشناس 
ادامه داد: هرچند شفاف سازی بودجه، 
پرداختن به جزئیات و نحوه تحقق 
بودجه در مجموع رویکردی مطلوب 
است اما توجه به شرایط حاکم بر جامعه 
بسیار تاثیرگذار در مسیر عملیاتی شدن 
آن است لذا دو مرحله ای شدن بودجه 
را باید فرآیندی تاثیرگذار در تحقق 
بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده 

کسر بودجه دانست.  
تحریم های  کرد:  اضافه  بغزیان 
و   FATF خودتحریمی،  خارجی، 

بسیاری از عوامل دیگر در پیشبرد 
سیاست گذاری ها در حوزه اقتصادی 
تاثیرگذار هستند و نمی توان پیشبرد 
مسائل اقتصادی را در دایره مسائل 
سیاسی به آن پرداخت چرا که زمانی 
که کشور قادر به تحقق درآمدهای 
نفتی، مالیاتی و توسعه ای نیست حتی 
اگر بهترین بودجه هم برنامه ریزی 
شود بستر مناسبی برای اجرا نخواهد 
یافت عالوه بر آن، هر ساله دولت با 
کسری بودجه مواجه است و برنامه های 
پیش بینی شده محقق نمی شود و کسی 
هم در قبال این مساله پاسخگو نیست، 
بنابراین چه اهمیتی دارد که بودجه با 
توجه به شرایط کنونی چگونه و در چند 
مرحله تدوین شود. او بیان کرد: تدوین 
بودجه به مثابه نوشتن سناریویی است 
که باید مرحله به مرحله شاهد آن باشیم 
که آیا با توجه به شرایط موجود نتایج 
خوبی را به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ 
همچنین تغییرات را باید در هرمرحله با 

توجه به شرایط اجرایی کرد.   
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فدراسـیون فوتبال برای شکسـت ولـز پـاداش قابـل توجهی پرداخـت کرده 
اسـت. پـس از پیـروزی تیـم ملـی ایـران در بـازی بـا ولـز اعالم شـد کـه در 
رختکن مبلغ ۱۵ هـزار دالر به اعضـای تیم ملی پاداش داده شـده اسـت. این 
مبلغ به تمـام اعضای تیـم ملی شـامل بازیکنان، اعضـای کادر فنـی و هیئت 
رییسـه فدراسـیون پرداخت شـده تا همـه از پـاداش بـرد مقابل ولـز بهره مند 
شـوند. در این بین با توجـه به بند قـرارداد کارلـوس کـی روش او دو برابر بقیه 

پـاداش گرفتـه و ۳۰ هـزار دالر دریافت کرده اسـت.

با یـک محاسـبه سرانگشـتی مشـخص می شـود فدراسـیون فوتبال حـدوداً 
۷۵۰ هـزار دالر بـرای دیـدار بـا ولـز پـاداش داده کـه با توجـه به قیمـت ۳۶ 
هـزار تومانـی دالر یعنـی شکسـت ولـز ۲۷ میلیـارد بـرای فوتبال ایـران آب 

خـورده اسـت.
این درحالی اسـت که ایران پس از برد مقابـل ولز در بازی سـوم مقابل آمریکا 
شکسـت خورد و با دو شکسـت و یک برد به کار خود در جام جهانـی پایان داد. 
عملکرد ایـران در جام جهانی ۲۰۲۲ انتقـادات زیادی را به همراه داشـت و تیم 

ملی در شـرایطی کـه شـانس خوبی برای صعود داشـت با شکسـت سـنگین 
مقابل انگلیـس و ناکامی مقابل آمریکا ایـن فرصت طالیی را از دسـت داد.

با ایـن حـال گویـا فدراسـیون فوتبـال و اعضای تیـم ملـی خیلی هـم از این 
نتیجه ناراضـی نیسـتند و برد مقابـل ولز که پـس از ۶۴ سـال به جـام جهانی 

رسـیده بـود را یـک موفقیت بـزرگ تلقـی می کنند!

منبع: خبرآنالین

۲۷ میلیارد تومان!

برد 2 بر صفر ایران در برابر ولز 
چقدربرای فدراسیون آب خورد؛

خبر

ISFAHAN
N E W S

 بلیت فرانسه صادر می شود!

رونالدو در کنار مسی، 
نیمار و ام با په؟

 امـا همزمان یک اکشـن ماجراجویی کارآمد و مخاطب پسـند بـا جلوه های 
چشمگیر بصری و ضریب سـرگرمی باال اسـت. این فیلم »کینگ کونگ« 
آمریکایی هـا، »گودزیـال« ژاپنی ها و حتـی یکـی از دایناسـورهای »پارک 
ژوراسـیک« نیسـت؛ چرا که ما در ایـن اثر با موجـودی از عمق افسـانه های 

نـروژی به نام تـرول روبرو هسـتیم.
طرح داسـتان گروهی از محققان نـروژی را دنبال می کند کـه برای متوقف 
کـردن یک »تـرول« وحشـتناک کـه از خـواب طوالنی بیدار شـده اسـت، 
فراخوانده شـده اند. در اعمـاق کـوه دوور در نـروژ، چیزی غول پیکـر پس از 
هزار سـال بـه دام افتادن بیـدار می شـود. ایـن موجود بـا از بین بـردن همه 
چیز در مسـیر خود، به سـرعت به پایتخت نروژ یا همان شـهر اسـلو نزدیک 
می شـود. اما چگونـه می تـوان جلوی چیـزی را گرفـت که فکـر می کردید 
فقط در داسـتان های فولکلور نروژی وجود دارد؟! این خالصه ای از داسـتان 
یک فیلـم هیوالیی نـروژی سـاخته رور اوثـاگ )کارگردان: مهاجـم مقبره( 

. ست ا
در پی موفقیـت دنیای هیوالیـی بـرادران وارنر، شـاهد موج جدیـدی از آثار 
هیوالیی هسـتیم که جدیدترین آن در اینجـا فیلمی از نتفلیکس اسـت که 
موجود هیوالیی آن یـک ترول یا یک انسـان نما غول پیکر اسـت که طبق 
برخـی افسـانه ها در جنگل های شـمال اروپا زندگـی می کند. ایـن اولین بار 
نیسـت که سـینمای نروژ به این نـوع داسـتان نزدیک می شـود، زیـرا چند 
سـال پیش ما توانسـتیم فیلم »شـکارچی تـرول« را از این کشـور ببینیم. با 
این حال، تمرکـز »ترول« بـا آن اثر کامـاًل متفاوت اسـت، زیـرا در اینجا به 
نظر می رسـد این ایده به برخـی از فیلم هـای »گودزیال« نزدیک تر اسـت و 

موجودی کـه از بی حالی خـود بیدار می شـود تا همـه را ویـران کند.
در این فیلـم، این موجود اسـاطیری توسـط یک شـرکت معدنی کـه تونلی 
را در دل کوهـی منفجـر می کنـد، از خـواب زمسـتانی طوالنـی خـود بیدار 
می شـود. اکنون ایـن غـول آزاد راه خـود را به سـمت پایتخت طـی می کند 
و همه چیـز را در مسـیر خود نابود می کنـد. تنها امید بـرای نـروژ و برای کل 
جهان بر دوش شـخصیتی به نام نـورا تایدمن با بازی »آینه مـاری ویلمن«، 
دیرینه شـناس اسـت که شـیفته افسـانه های باسـتانی اسـت که پدرش از 

کودکی دوسـت داشـت بـه او بگوید.
اما به عنـوان یک مخاطب آیـا پس زمینه داسـتانی ایـن فیلم شـما را به یاد 
چیزی آشـنا می انـدازد؟ مطمئنـاً تـرول در میـان فیلم های بی شـماری که 
در آن ها حضـور موجودات عظیم با شـخصیتی به شـدت »خاکسـتری« را 
شـامل می شـود، تازگی نـدارد. در اینجا مـا یک مارمولـک ماقبـل تاریخ یا 
یـک گوریل عظیم الجثـه نداریم، بلکـه یک مرد دمـاغ گنده پشـمالو داریم 
که قدرت ویرانگری برابر با گودزیال مشـهور ژاپنی هـا دارد و مانند همکاران 
برجسـته ترش چون کینـگ کونـگ، در اعمـاق وجودش نـرم و بـا لطافت 
اسـت. بنابراین داسـتان فیلـم یک قصه کلیشـه ای هیـوال محور را شـامل 

می شـود که با اجـرای درسـت فرمـول این آثـار پیش مـی رود.
فرمولی بـودن فیلـم باعث می شـود که دقایـق ابتدایی آن بیشـتر بر شـک 
و تردیدهای پیرامـون یک رویـداد مرموز متمرکز شـود که هیـچ کس قادر 
بـه توضیح آن نیسـت. بدیهی اسـت که همـه مـا می دانیم کـه حداقل یک 
موجود بایـد در نقطـه ای از داسـتان ظاهر شـود، اما فیلـم »تـرول« بیش از 
نیم سـاعت را صـرف معرفی خالـص می کند و به طـور عاقالنـه ای بر روی 
تضاد بیـن علـم و بـاور عمومی مـردم بـازی می کند تـا پایه و اسـاس قصه 
و شـخصیت های خود را ایجـاد کند. اما متأسـفانه، وقتی صحبت از توسـعه 
داسـتان می شـود ترول به مشـکل می خورد، جایی که همه چیز تـا حدودی 

متعارف و قابـل پیش بینی اسـت، از جملـه راه حـل همه چیز.
همچنین یکـی از چیزهایی که ممکـن بود فیلم بـا وجود آن بهتـر کار کند، 
اضافه کردن کمی لحن ترسـناک بود، اما »ترول« بیشـتر فیلم های اکشـن 
را انتخاب می کند. شـاید بتوان گفت »ترول« از امکاناتش نهایت اسـتفاده را 
نبرد، اما همچنان فیلمی اسـت که بایـد توانایی اجرایـی آن را در نظر گرفت؛ 
چرا که حداقـل صحنه هـای فوق العـاده ای را با یک هیـوال در اکشـن به ما 

می دهد، بـدون اینکه بگـذارد این تنها جذابیتش باشـد.
البتـه رور اوثـاگ نـروژی که پیـش از تولیـد این اثر سـاخت دو فیلـم بزرگ 
حادثـه ای بـه نام هـای »مـوج« و Tomb Raider را تجربـه کـرده اسـت، 
تـرول را از نظـر فنـی بالغ جلـوه می دهـد. دسـتیابی بـه جلوه هـای بصری 
متقاعدکننده و فیلمبرداری قوی ترول را به خوبی آثار بالک باسـتر سینمای 
هالیوود می کند. اکشـن ها نیز به شـیوه ای چشـم گیر ارائه می شـوند؛ اگرچه 
ما سـکانس های اکشـن شـبیه بـه ایـن را در فیلم هـای مشـابه هالیوودی 
دیده ایـم. برای مثـال آثـاری ماننـد گودزیال )نسـخه های مختلـف(، پارک 

ژوراسـیک دنیای گمشـده و حتی کینـگ کونگ پیتر جکسـون.
از سـوی دیگـر، این فیلـم به جـز برخـورداری از لحظـات اکشـن هیوالیی 
دارای یک پیـش فـرض داسـتانی هیجان انگیر با رویکرد مسـائل زیسـت 
محیطی اسـت که دیـدن آن را جذاب تر می کنـد. همچنان جنبـه ای از رمز 
و راز در طرح ایـن اثر وجود دارد که داسـتان فیلـم را با ظرافت هـای عرفانی 
محلی احاطه کرده اسـت. البته با نمایان شـدن غول درون داسـتان، فیلم به 
سـمت نمایش کلیشـه های ژانر پیش می رود. ایـن یعنی ترول نیـز همانند 
گودزیـال و دیگـر فیلم هـای هیوالیی در آخر به سـمت نجات شـهر سـوق 

پیـدا می کند.

»ترول« یک فیلم هیوالیی فرمولی است که تمام عبارات 
و کلیشه های ممکن را از 30 سال گذشته تولیدات 

هالیوود به عاریت گرفته است؛

گزارش

درباره فیلم »ترول«؛ اثری دیدنی و بی ادعا

نواده گودزیال از نروژ آمد!

شادی بخشی  روز گذشته مالک 
قطری باشگاه پاری سن ژرمن به جذب 
فوق ستاره پرتغالی سابق منچستریونایتد 
واکنش نشان داد. ناصر الخالفی در مورد 
واکنش ها برای جذب رونالدو گفت: ما سه 
بازیکن فوق ستاره داریم. مسی، نیمار و 
امباپه. این خیلی سخت است که بخواهیم 
کریستیانو را هم بگیریم اما برای او آرزوی 
بهترین ها را دارم. او بی نظیر و همچنان 
بازیکن خارق العاده ای است. این اظهار 
نظر دو پهلو حاال پرستاره ترین تیم فعلی 
باشگاه های جهان را هم در کنار دیگر 
مقصدها رونالدو قرار می دهد البته نه صد 
در صد. ماجرا از این قرار بود که پس از 
اینکه رونالدو و منچستریونایتد پیش از آغاز 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، راهشان از هم جدا 
شد و قرارداد این فوق ستاره پرتغالی فسخ 
شد، از خیلی از تیم های بزرگ اروپایی به 

عنوان مقصد این فوق ستاره یاد شد.
کاپیتان تیم ملی پرتغال در قطر هم 
روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد و 
در تیم ملی کشورش هم مقابل سوییس از 
روی نیمکت کار را آغاز کرد تا این موضوع 
بیانگر آن باشد که او از شرایط ایده آلش 

خیلی فاصله دارد.
خیلی ها این موضوع را بیان می کردند که 
شاید پاری سن ژرمن مقصد خوبی برای 
رونالدو است چرا که این تیم فرانسوی با 
حضور این فوق ستاره پرتغالی به تیمی 
رؤیایی تبدیل می شود. این در حالی بود 
که النصر یکی از گزینه های روی میز برای 
رونالدو است اما تا کنون این فوق ستاره با 
هیچ تیمی توافق نکرده است. کریستیانو 
مصاحبه ای  در  پیش  چندی  رونالدو 
جنجالی با اسکای اسپورت اعالم کرد 
که برای اریک تن هاخ سرمربی تیمش 
احترامی قائل نیست. او در بخشی دیگر از 
صحبت هایش عنوان کرد که در منچستر 
به او توسط مدیران باشگاه خیانت شده 
است. صحبت هایی که اختالف او را با 

مربیان و مدیران باشگاه علنی کرد.
پس از این اتفاق هم و در شرایطی که فوق 
ستاره پرتغالی در جام جهانی بود، قرارداد 
او و منچستر به صورت توافقی فسخ شد 
تا او مشکلی برای انتخاب تیم جدیدش 

نداشته باشد.
در این میان اما باشگاه النصر عربستان 
اقداماتی را برای خرید این بازیکن انجام 
داد. حتی نشریه مارکا هم در خبری 
جنجالی مدعی شد که این بازیکن با 
دستمزد سالیانه ۲۰۰ میلیون یورو راهی 
عربستان شده است. حاال فابریتزیو رومانو 
خبرنگار مشهور در حوزه نقل و انتقاالت 
اروپایی در توییتی مدعی شده که رونالدو 
بعد از بازی حضورش در النصر را تکذیب 

کرده و گفته که این خبر صحت ندارد.

نوآوری مجلسی ها برای دولتی ها
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب بودجه 1402 در دومرحله خبر داد : 

در حاشیه نشست سران در بیشکک؛

پوتین و پاشینیان دیدار کردند



 »صمیمانـه از حکومـت گـران می خواهیـم در هیـچ زمینه ای سـراغ 
شـوک درمانـی و کاربسـت زور نرونـد. این مـوارد مـا را از هـم دورتر 
می کند و امـکان تعامـل داخلـی را از ما می گیـرد. هر کوششـی که از 
طریق شـوک درمانی بخواهد مسـائل را حل کنـد، جامعـه را با فاجعه 

روبـرو می سـازد.«
فرشـاد مؤمنـی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عالمـه و اقتصـاددان 
در نشسـت موسسـه دیـن و اقتصـاد بـا موضـوع »احـوال فعلـی ما و 
چشـم انداز آینـده ایـران از منظر طبیعـت، تاریـخ و فرهنگ« بـا بیان 
اینکـه امسـال سـال تصویـب برنامـه میـان مـدت توسـعه در ایـران 
اسـت، گفت: مـا در همـه عرصه هـای حیـات جمعـی بـا بحران های 
چندوجهـی مواجه هسـتیم. بحران هـای اقتصادی به خاطـر ملموس 
بـودن، خیلـی راحت تـر درک می شـود و بـرای آنهایـی کـه نفعشـان 
در پنهـان کاری اسـت، کار دشـوارتری در ایـن زمینه وجـود دارد. در 
ایـن دوراهی بنـا بـر راهنمایـی متفکـران بـزرگ بایـد بـه بنیادهای 

اندیشـه ای برگردیـم.
وی افزود: رقابت بین کشـورها و رقابت بین شـرکت ها شـکل تجسد 
یافته رقابـت بین اندیشـه ها اسـت بنابراین شـاید فوری ترین مسـئله 
مـا دامـن زدن بـه تالش هـای علمـی و اندیشـه ای بـرای ارتقـای 
فهممان اسـت. ما به شـناخت وضع موجود نیاز داریم. ایـن کار بزرگ 
در چارچـوب مناسـبات رانتـی با موانـع بسـیار بزرگی روبرو اسـت. در 
این نقطه عطف ظرفیت هـای بزرگی وجـود دارد که می توانـد بالفعل 
شـود لذا صمیمانـه از حکومـت گـران می خواهیـم در هیـچ زمینه ای 
سـراغ شـوک درمانـی و کاربسـت زور نرونـد. این مـوارد مـا را از هم 
دورتـر می کند و امـکان تعامـل داخلی را از مـا می گیرد. هر کوششـی 
که از طریق شـوک درمانـی بخواهد مسـائل را حـل کند، جامعـه را با 

فاجعـه روبرو می سـازد.
فرشـاد مؤمنی: از حکومت گـران می خواهیم در هیچ زمینه ای سـراغ 

شـوک درمانی نروند
مؤمنی با اشـاره بـه دو تجربـه متفاومت توسـعه ای در چین و روسـیه، 
گفـت: چیـن بـا پرهیـز از شـوک درمانـی نجـات پیـدا کـرد و اعتـال 

یافـت امـا روسـیه بـا شـوک درمانـی بـه انـواع خباثت هـا آلوده شـد 
و اآلن در باتالق هایـی گیـر افتـاده کـه می خواهنـد مـا را هـم بـه 
داخل آن بکشـانند. مـا باید بسـتر را بـرای خالقیت و مشـارکت همه 
ظرفیت های انسـانی و مادی مـان فراهم کنیم. در چارچوب مناسـبات 
رانتـی ما با بحران مشـارکت روبرو هسـتیم. مـا انقدر بیچاره شـده ایم 
کـه خالقیـت و تولیـد دیگـر نشـانه زرنگـی محسـوب نمی شـود و 
شـارالتانی، فسـاد و مفت خوارگی نشـانه زرنگی اسـت. حکومتی که 
متقاضی فضیلت اسـت بایـد بسـتر را برای مشـارکت مـردم و امنیت 
اقتصادی فراهم کنـد. در هیچ کجای دنیـا وقتی انگیزه برای سـاخت 
صنعتی کمتر از انگیزه برای سـاخت و سـاز باشد توسـعه رخ نمی دهد. 
ما بـه دولت فعلـی گفتیم بـا آن سـندی که بـرای بودجه سـال ۱۴۰۱ 
تدوین کرده انـد، یک نیمه دوم آشـوبناک خواهیم داشـت اما گوشـی 
برای شـنیدن نبود. عنصـر محوری قانون بودجه سـال ۱۴۰۱ شـوک 
درمانی بـود. ایـن سیاسـت مشـارکت زدا اسـت و همـه را به سـمتی 
می کشـد که حس گـم کـردن موقعیت را بـرای آنهـا ایجـاد می کند.

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عالمـه در ادامـه بیـان کـرد: در عصر 
شـتاب تاریـخ، خودشناسـی و فهـم اقتضائـات زمـان دو مسـاله مهم 
اسـت. برقرار کردن نسـبت خالق و هوشـمندانه و از موضع استقالل 
و عـزت نفس همـراه با مشـارکت مفیـد، یک موضـوع حیاتی اسـت. 
متاسـفانه مشـاهدات ما از این الزاامات نشـان می دهد کـه عملکردها 
خیلی از آنچه که باید باشـد، دور اسـت. اخیراً یکی از مسـئوالن کشور 
گفته اسـت می خواهنـد تعطیـالت رسـمی را هفتگی افزایـش دهند. 
ای کاش در مورد این تصمیم و سـایر تصمیمات، مسـئوالن ما به این 
بلوغ می رسـیدند که قبل از ابـالغ هرچیـزی، آن را به بحـث بگذارند. 
آن ها کـه تعطیالت طول هفتـه را افزایش می دهند، کسـانی هسـتند 
کـه از مرحله تولیـد انبوه عبور کـرده و بـه قابلیت های تولیدی سـطح 
باال رسـیده اند. ما کـه فاصله ای بـزرگ با این مناسـبات داریـم، نباید 
انقـدر غیرمحتـاط باشـیم. یکـی از جذاب تریـن خاطـرات از سـفرها 
بـرای مطالعـه چیـن، ایـن بـود کـه هیـات ایرانـی، فـرد چینـی کـه 
راهنمـای مـا بـود را مـورد اسـتهزاء قـرار می دادند کـه چـرا چین که 

داعیه کمونیسـتی دارد بسـیاری از مقاولـه نامه هایی که سـازمان بین 
المللی کار داده را نپذیرفته اسـت. او گفت اجداد ما در خواب سـنگینی 
فرو رفته بودنـد و ما دیر بیدار شـدیم و هـزاران کار انجام نشـده برای 
توسـعه خود داریم. آن فرد، محاسـباتی نشـان داد که اگـر انگیزه های 
خالقیـت، کار و تـالش را بـا انگیزه هـای خـوش گذرانـی جایگزیـن 
کننـد، نمی توانند سـری در سـرهای دنیا داشـته باشـند لـذا می گفت 
به جبران خـواب مانـدن گذشـتگان باید چندبرابـر زحمت بکشـند. از 
این رو اسـت که مـی گوییم اگـر حکومت گـران ما سـازه های ذهنی 
خـود را تغییر ندهنـد اوضاع مـا پر هزینه تـر خواهد شـد. از ایـن زاویه 
ما بایـد حتی تعطیـالت موجودمـان را بایـد مـورد بازبینی قـرار دهیم 

نه اینکـه ۵۲ روز دیگـر بـه تعطیالتمان اضافـه کنیم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در پایـان سـخنان خـود گفـت: مـا در سـاحت 
اندیشـه کارهـای برزمین مانـده زیـادی داریـم. کالچـر )فرهنگ( به 
معنـای خالقیـت و تولید در امـور بنیادیـن معنا می شـود. چـرا باید در 
جامعـه ما فرهنـگ در نقـش موعظه گـری ظاهر شـود و رابطـه آن با 
عمل قطع شـود؟ همه مـا در این زمینـه مسـئولیت داریـم. راه نجات 
ما بازگشـت به سـنت برخـورد پرسـتارانه در همه عرصه هـای حیات 

اجتماعی اسـت.

منبع: جماران

 پریسا جمدی  آهن یک ماده معدنی بسیار حیاتی در 
بدن است که از جمله وظایف آن می توان به انتقال اکسیژن 
در بدن اشاره کرد. این ماده معدنی ضروری باید حتمًا از 
طریق غذا به صورت روزانه تأمین شود، مقدار روزانه توصیه 

شده آهن ۱8 میلی گرم است.
ــالمتی  ــرای س ــادی ب ــد زی ــفناج فوای ــفناج: اس ۱. اس
ــری بســیار کمــی  ــن حــال کال ــه همــراه دارد و در عی ب
ــی  ــاوی ۲.7 میل ــام ح ــفناج خ ــرم اس ــم دارد. ۱۰۰ گ ه
گــرم آهــن یــا ۱۵ درصــد مصــرف توصیــه شــده روزانه 
اســت. بعــالوه، اســفناج حــاوی مقــدار زیــادی از آنتــی 
اکســیدان هایی بــه نــام کاروتنوئیــد می باشــد کــه 
ــش  ــرطان، کاه ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط ــث کاه باع
ــر عارضه هــای  التهــاب و محافظــت از چشــم ها در براب

مربوطــه می شــود.
۲. جگر و سـایر گوشـت های اندام حیوانات: گوشت های 
اندام از جملـه جگر، مغز و قلب بسـیار مغذی و سرشـار از 
آهـن هسـتند. گوشـت های ارگانیک نیـز حـاوی مقدار 
زیـادی پروتئیـن و سرشـار از ویتامین هـای B، مـس و 

سـلنیوم می باشند.
3. حبوبـات: حبوبات نیـز از دیگر مـواد غذایی سرشـار از 
مـواد مغـذی و آهـن هسـتند. برخـی از رایج تریـن انواع 
حبوبات مصرفـی عبارتند از: لوبیـا، عدس، نخـود، نخود 
و سـویا. لوبیا سـیاه، لوبیا چشـم بلبلی و لوبیا قرمـز برای 

افزایـش دریافـت آهن گزینـه ای عالی هسـتند.
به عـالوه، حبوبات سرشـار از فـوالت، منیزیم و پتاسـیم 

می باشـند. طبق نتایـج حاصـل از تحقیقات انجام شـده 
لوبیا و سـایر حبوبات بـه کاهش التهـاب در افـراد دیابتی 
و کاهش خطـر بیماری قلبـی در افـراد مبتال به سـندرم 

متابولیـک کمـک می کنند.

۴. گوشـت قرمـز: گوشـت قرمـز سرشـار از مـواد مغذی 
اسـت. ۱۰۰ گرم گوشـت چـرخ کـرده حـاوی ۲.7 میلی 
گرم آهن اسـت کـه ۱۵ درصـد از مصـرف توصیه شـده 
روزانه می باشـد. همچنین گوشـت قرمز حاوی پروتئین، 

روی، سـلنیوم و چندین ویتامین B می باشـد. طبق نتایج 
حاصـل از تحقیقـات، افـرادی که مرتبـاً گوشـت، مرغ و 
ماهـی مصـرف می کنند کمتـر در معـرض کمبـود آهن 

قـرار دارند.

۵. بوقلمون: گوشـت بوقلمون غذایی سـالم و سرشـار از 
آهن اسـت. مصـرف غذاهـای سرشـار از پروتئیـن مانند 
بوقلمون به دلیل ایجاد احسـاس سـیری ناشـی از وجود 
پروتئین باعث کاهش وزن و افزایش سـرعت متابولیسم 

می شـوند.
6. کلـم بروکلـی: کلـم بروکلی سـبزی مغذی و سرشـار 
 K از آهـن، فـوالت، فیبـر و همچنیـن مقـداری ویتامین
 C می باشـد. بعالوه این سبزی خوشـمزه حاوی ویتامین
می باشـد که به جـذب بهتـر آهن کمـک می کنـد. کلم 
بروکلـی از خانـواده سـبزیجات چلیپایی ماننـد گل کلم، 

کلـم بروکسـل، کلم پیچ اسـت.
7. شکالت تلخ: شـکالت تلخ حاوی مقداری آهن، مس 
و منیزیـم می باشـد. به عـالوه، ایـن خوراکی خوشـمزه 
حاوی فیبـر پری بیوتیک اسـت کـه باکتری هـای مفید 

روده از آن تغذیـه می کنند.
8. ماهـی: ماهـی سرشـار از مـواد مغذی اسـت، بـه ویژه 
ماهـی تـن حـاوی مقـدار زیـادی آهـن می باشـد. بـه 
عالوه، ماهی سرشـار از اسـیدهای چرب امگا 3 است که 
برای سـالمت قلب و بـدن فواید زیـادی به همـراه دارد. 
اسـیدهای چرب امگا 3 سـالمت مغز، عملکرد سیسـتم 
ایمنی و رشـد را بهبود می بخشـند. ماهی منبـع خوبی از 

جمله نیاسـین، سـلنیوم و ویتامین B12 می باشـد.

https://www.healthline.com/nutrition/
healthy-iron-rich-foods#The-bottom-line

گونـــاگون
یکشنبه 20 آذر 1۴01  | شمـاره 1220

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

هفتـه اول از دور برگشـت رقابت هـای لیـگ برتـر بسـکتبال کشـور با 
برگزاری جـدال قهرمـان نیم فصل نخسـت برابـر ذوب آهـن اصفهان 
پیگیـری شـد. بـه گـزارش ایرنـا، نخسـتین هفتـه از دور برگشـت 
رقابت های لیگ برتر بسـکتبال باشـگاه های کشـور با برگزاری 6 دیدار 
پیگیری شـد که در یکـی از ایـن بازی هـا شـهرداری گـرگان قهرمان 

نیم فصـل اول بـه مصـاف ذوب آهـن اصفهـان رفت.
در این بـازی که از سـاعت ۱6 آغاز شـد دو تیـم در شـرایطی به مصاف 
رفتند که نماینـده اصفهان با اختـالف 3 امتیـازی و قرارگرفتـن در رده 
پنجم جـدول به دنبـال برتـری و کسـب امتیـاز کامل ایـن دیـدار بود، 

ذوب آهـن در این دیـدار در قامـت یک مدعی ظاهر شـد و بـا نتیجه 76 
بر 73 برنـده این جـدال مهـم بود.

در دیگـر دیدار مهم ایـن روز مهـرام تهران تیـم دوم جـدول رو در روی 
رعدپدافنـد هوایـی تهـران قرار گرفـت، ایـن دیدار نیـز با نتیجـه ۹۵ بر 

7۲ بـه پایان رسـید.
در پایـان رقابت هـای ایـن هفتـه شـهرداری گـرگان بـا وجـود دومین 
شکسـت با ۲۲ امتیاز، همچنـان در صدر جـدول این رقابت ها قـرار دارد 
و تیم های مهـرام تهـران و کاله مازنـدران بـا ۲۱ امتیاز در جایـگاه دوم 

و سـوم هستند.

لیگ برتر بسکتبال؛

برتری نماینده اصفهان برابر شهرداری گرگان

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با 
تاکید بر اینکه این برنامه پیشران 
تا چند سال آینده کشور را به نقاط 
عالی می رساند، ادامه داد: در این 
وزارتخانه صنعت ریلی، هوایی، 
دریایی، ساختمان و حمل و نقل وجود 
دارد که همه تخصص ها و گونه های 
تخصصی را شامل می شود، اما در 
سنوات گذشته به این دستگاه نگاه 
اساتید  همه  نبود،  گونه  صنعت 
می دانند صنعت یعنی بازار، قیمت 
تمام شد، نرخ فروش، فناوری و انتقال 

فناوری.
مهرداد بذرپاش بیان کرد: این ۵ 
صنعت بزرگ اجزای اصلی وزارت 
راه و شهرسازی را شامل می شود، در 
صنعت هوایی با رصد سایر کشورها، 
از جمله ترکیه، امارات و قطر خواهیم 
دید که ساخت فرودگاه حضرت امام 

)ره( با نگاه صنعت گونه نبوده است.
بذرپاش با بیان اینکه به انتقادات 
وارده باید پاسخ داده شود، تاکید کرد: 
با این حال ۵ صنعت بزرگ با بحران 
فرسودگی مواجه است، در حوزه ریلی 
بالغ بر ۱۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی 
ساخته شده است که امروز با بحران 
بهسازی آن روبرو هستیم که اگر 
نگاه صنعتی داشته ایم، می توانستیم 
مسائل را حل کنیم، اما توفیقی 
حاصل نشده و سرعت کم و ناراحت 
کننده آن صدای مردم، نمایندگان و 

دولت را درآورده است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
با اشاره به انتقاد یکی از نمایندگان 
توضیح داد: می گویند برنامه ای ارائه 
نکرده ام، اما آنها در کمیسیون ها 
حرف زدند و رفتند، اگر می نشستند 
می دیدند که برنامه ای ارائه شده، 
می توانند از سایر نمایندگان در این 

باره سؤال کنند.
بذرپاش گفت: در این چند روز 
مسلئه منابع ناکافی برای تحقق و 
همچنین احداث پروژه های جدید و 
ناتمام موضوع اصلی بود که همواره 
مورد سؤال قرار می گرفت که همه 
بخش های ریلی، جاده ای، آزادراهی، 
روستایی، هوایی، خرید واگن و 
لوکومتیو و ... را شامل می شد بنابراین 
همه بر یک نکته اذعان دارند و آن هم 
نبود منابع مالی برای اتمام پروژه های 

نیمه تمام است.
وی تصریح کرد: بنابراین باید اذعان 
کرد بحران اصلی در چنین دستگاه 
پیشرانی روش های جدید تأمین مالی 
برای پروژه های اصلی است؛ به من 
حق دهید؛ من در دیوان محاسبات 
خدمت کردم لذا نسبت به بودجه از 
شما کمتر مطلع نیستم؛ ردیف های در 
حوزه تملک دارایی رو به افزایش است 
که این اصاًل خوب نیست لذا باید از 
رشد بی رویه هزینه ها جلوگیری و 
آن را کنترل کنیم و این مسیر خوبی 

محسوب نمی شود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
افزود: برای انجام موضوع مذکور 
چه تخصصی نیاز است و باید از چه 
آدم ها و ابزارهایی استفاده کنیم، در 
این میان چه مصوباتی برای تحقق 
این اهداف نیاز است؟ به عنوان مثال 
در قانون جهش تولید مسکن ساخت 
۴ میلیون مسکن پیش بینی شده 
است و این در حالی است که برای 
تحقق این موضوع در کشورمان با 
کمبود مهندس، تکنسین و ... مواجه 
نیستیم اما با این سؤال مواجه ایم که 

چرا مسکن ساخته نمی شود.

 خبراول
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۵ صنعت وزارت راه 
و شهرسازی بحران 

فرسودگی دارند

تشریح برنامه های وزیر 
تازه تیم دولت:

غذاهای مفید و سالمی که سرشار از آهن هستند؛

هشت شگفت انگیز آهنی

هر چند که زیبایی های اصفهان در اردیبهشت ماه بیشتر رخ نمایی می کند، اما قوس 
آذر این شهر کم از زیبایی اردیبهشت ندارد. تالقی رنگ های سبز، زرد، نارنجی و قرمز 

زیبایی های اصفهان را در این فصل دوچندان می کند.

رخساره پورحیدر / خبرگزاری ایسنا ش تصویری
گزار
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