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بیشترین درخواست فعاالن اقتصادی از بانک ها اعالم شد؛

تقاضای مهلت پرداخت اقساط
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برگزاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و جشنواره برترین های روابط عمومی ایران؛

»خط کش طالیی« در حوزه افکار عمومی به شهرداری اصفهان رسید
6

موافــق باشــیم یــا مخالــف چند ســالی هســت  
ــاوری  ــی همچــون فن ــا کلمات ــا ب کــه همــه م
ــال، شــبکه های اجتماعــی،  اطالعــات، دیجیت
کانال هــای الکترونیــک، فضــای مجــازی 
و مفاهیمــی از ایــن قبیــل آشــنا شــده ایم 
ــان  ــن می ــم. در ای ــر و کار داری ــا س ــا آنه و ب
بانکــداری دیجیتــال و اقتصــاد دیجیتــال 
ــه خصوصــاً در ســال های  ــی هســتند ک مباحث
اخیــر بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و ایجاد 

ــر  ــه مهمت ــف و از هم ــای مختل محدودیت ه
تغییــر ســبک زندگی همــه مــردم، مــورد توجه 
و اســتقبال قــرار گرفــت و بیــش از پیــش نیــاز 

ــد. ــاس ش آن احس
اقتصــاد دیجیتــال در کشــور مــا نیز چند ســالی 
ــای  ــای بخش ه ــزو اولویت ه ــه ج ــت ک اس
مختلــف دولتــی و خصوصی قــرار گرفته اســت 
ــا شــده اســت. در دیگر  و زیرســاخت های آن بن
ــل  ــر و تبدی ســو کســب وکار هــا در حــال تغیی

بــه یــک فضــای دیجیتالــی هســتند. در نتیجه 
اقتصــاد امــروز اقتصــادی دیجیتالــی اســت که 
ــکان  ــن ام ــی ای ــق شــبکه های اجتماع از طری
ــاط  ــا ارتب ــد ت ــا می ده ــب وکاره ــه کســ را ب
ــرار کنند  مســــتقیم بین بانک و مشــتریان برق
ــرف  ــرای دو ط ــت ب ــاز مثب ــک امتی ــن ی و ای
خواهــد بــود کــه در محیطــی متفــاوت و جذاب 
فعالیــت کننــد و بــه ســمت پیشــرفت و رونــق 
بیشــتر اقتصــادی کشــور قــدم برداشــته شــود.

امیررضا محمدی
سرمقالـــه
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تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه کسب و کار در کشور
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رئیس کمیته حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد:

 آزادی 80 درصد از زنان بازداشتی
حوادث اخیر در زندان قرچک

جنگ نزدیک ستارگان در می گیرد!

 »هلیوم-3« و گزاره نبرد فراگیر
در فضا

خبرها و شایعه ها تکان های شدیدی به تاالر شیشه ای وارد می کند 

 پیش فرض های
رشد بورس 
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شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »365 شبانه روز به احترام مردم اصفهان«:

 262 پروژه در سبد برنامه های
محله محور شهر

چهره روز

مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد:

 اقتصاد هنر را باید هنرمندان
سر و سامان دهند
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مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
باید با مخاطب شناسی و اینکه چگونه مخاطب را به سالن ها 
کشاند، اقتصاد تئاتر را رقم زد. مساله مهم این است که اقتصاد 

هنر باید به وسیله هنرمندان سر و سامان بگیرد.

صفهان
منبع: اخبار ا

What Are Nails Made 
Of? And 15 Other 

Things You Should 
Know About Your Nails

 مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
عملیات انجام خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومى عملیات انجام خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر به شماره 2001094734000062 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

* کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/9/24 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/9/14    

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/10/5 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/4    
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه):ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 2/600/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 
تلفن تماس: 03145225200 

سعید ابریمشى راد - شهردار شاهین شهر شناسه آگهى: 1422833

چاپ دوم

آگهى تجدید مزایده عمومى
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 132 مورخ 1401/3/7 شوراى اسالمى شهر یک دستگاه خودروى هیونداى را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (setsdiran.ir) و با شماره تجدیدمزایده 1001093627000003 به صورت الکترونیکى به فروش رساند.
مشخصات: 

2- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/23 1- تاریخ انتشار: 1401/9/16    
4- مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/10/3 3- تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/9/16 تا تاریخ 1401/10/3  

6- تاریخ اعالم برنده: 1401/10/5 5- تاریخ بازگشایى: 1401/10/4   
7- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: به صورت نقد واریز به جارى ملى سیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا به صورت ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت 

پایه کارشناسى
8- نشانى محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

9- هزینه انتشار آگهى روزنامه: به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 1/090/000 ریال به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهردارى طالخونچه

قیمت کارشناسى به ریالرنگمدلتیپسیستمنوع

6/900/000/000سفید صدفى متالیکH12012هیونداىآمبوالنس

مجید زمانى - شهردار طالخونچه شناسه آگهى: 1422455

نوبت دوم

 آگهى مزایده نوبت اول
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان در نظر دارد یک باب مغازه به مساحت 160 
مترمربع از مستغالت امامزاده سیدمحمد (ع) قهدریجان واقع در قهدریجان، میدان 
دفاع مقدس، خیابان ولیعصر، امامزاده سیدمحمد (ع) را براى مدت یک سال شمسى 
به اجاره واگذار نماید. زمان شرکت در مزایده از تاریخ 1401/9/23 لغایت پایان وقت ادارى 
1401/10/11 مى باشد. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به صورت حضورى 

به اداره اوقاف و امور خیریه مراجعه یا با شماره 37424500 تماس حاصل فرمایند. 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان شناسه آگهى: 1426161

مزایده امالك تملیکى 
مدیریت بانک کشاورزى 

آذر  ماه رجوع شود به صفحه6

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

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

روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511



در شـــهر
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ترافیک منطقه شش شهرداری  معاون 
اصفهان خبر داد : 

تعریض مسیر تندروی تقاطع فرایبورگ در 
منطقه ۶ اصفهان

معاون ترافیک منطقه شش شهرداری اصفهان 
گفت: یکی از مؤثرترین اصالح هندسی ها در 
بحث ایمنی و ترافیک در سطح این منطقه، 
تعریض مسیر تندروی تقاطع فرایبورگ بوده 
که اجرای این پروژه حدود یک میلیارد تومان 

هزینه داشته است.
محمد لوح موسوی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، با اشاره به اینکه هزینه پروژه های اجرا 
شده طی هشت ماه سال جاری در سطح 
منطقه شش شهرداری اصفهان به ارزش 
۶۵۰ میلیون تومان بوده است، اظهار کرد: 
پروژه های اجرا شده در این منطقه در بحث 
ایمنی و ترافیکی شامل پروژه های اصالح 
هندسی از جمله تقاطع حاج آقا رحیم ارباب و 
مصلی، تقاطع شیخ مفید، خیابان کارگر و جابر 
بن حیان، ورودی کوچه سپهر از سمت آبشار 
دوم، خیابان آیت اهلل خوانساری و در روستای 
دنا با انجام حدود شش مورد اصالح هندسی، 
بوده است و تقاطع های آبشار و حاج آقا رحیم 
ارباب و مصلی تا پایان امسال انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری اصالح 
هندسی سه تقاطع دیگر در سطح این منطقه 
را نیز در دستور کار داریم که باعث روان سازی 

ترافیک در داخل تقاطع ها می شود.
معاون ترافیک منطقه شش شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه مسیر تندرو تقاطع فرایبورگ یکی 
از مؤثرترین اصالح هندسی ها در بحث ایمنی 
و ترافیک بود که با حدود یک میلیارد تومان 
اعتبار انجام شد، افزود: مشکل در این پروژه 
کم بودن عرض مسیر بود که با طرح اجرا شده 
۱.۵ متر از سمت فضای سبز برای تعریض آن 
اضافه شد، همچنین مسیر اتوبوس تندرو ۱.۵ 
متر عقب نشینی و یک خط عبور به مسیر 
پشت چراغ اضافه شد. وی با اشاره به اجرای 
تعدادی از پروژه های ایمن سازی در سطح این 
منطقه از جمله ورودی خیابان شهید کیانی در 
خیابان امام سجاد )ع(، تقاطع جهانگیرخان 
قشقایی و خیابان آبشار دوم مقابل مسجد علی 
بن الحسین )ع(، گفت: طرح نیوجرسی های 
بزرگراه شهید کشوری به دلیل افزایش آمار 
تصادفات منجر به فوت در این محدوده در 
حال اجرا است، همچنین ایمن سازی مسیر از 
سمت پل دفاع مقدس تا ورودی بزرگراه شهید 
همت تکمیل شده است و مسیر برگشت آن نیز 
تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. لوح موسوی 
گفت: در سطح این منطقه نوسازی تعدادی 
سرپناه اتوبوس انجام شد که از ابتدای سال 
تاکنون حدود ۲۰ مورد آن ها نصب شده است 
و تا پایان سال ۱۰ مورد دیگر نیز نصب خواهد 
شد. وی با اشاره به ایمنی تردد عابران پیاده 
هنگام شب در گذرگاه های پرتردد و اجرای 
طرح روشنایی آن ها، افزود: هم اکنون این 
پروژه نیز در حال اجرا است که باعث نورپردازی 
و برجسته کردن گذرگاه های پرتردد می شود. 
معاون ترافیک منطقه شش شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر روشنایی چند 
مورد از گذرگاه ها از جمله تقاطع گذرگاه مقابل 
مسجد علی بن الحسین )ع( در خیابان آبشار با 
توجه به تردد زیاد شهروندان اجرا شده است و 
در خیابان مرداویج، مسجدالمهدی )عج( در 
حاشیه رودخانه، مسجدالنبی )ص( و ابتدای 
هفت دست واقع در حاشیه رودخانه، میدان 
برج و حدود ۱۲ نقطه دیگر نیز تا پایان سال 

تکمیل خواهد شد. 

اعزام و همکاری 
آتش نشانان اصفهانی 

در ّآبادان

مدیر منطقه ۲ عملیاتی آتش نشانی 
اصفهان خبر داد:

فرزاد حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی در مدت زمان طوالنی نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت، اظهار 
کرد: درحال حاضر منبع اصلی آب در اصفهان، آب شیرین است؛ یعنی آب 
ناشی از ذوب برف و بارش در کوهرنگ و زردکوه بختیاری که در نهایت به 

زاینده رود می ریزد.
وی با بیان اینکه انتقال آب از دریای عمان به سمت اصفهان مشکالتی را به 
همراه خواهد داشت، ادامه داد: اختالف ارتفاع بسیاری در این انتقال آب وجود 
دارد به گونه ای که آب به طور متوسط باید به ۲۰۰ متر باالتر انتقال یابد که 

این موضوع نیازمند پمپاژ بوده که باعث ایجاد هزینه خواهد شد.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان تصریح کرد: انتقال هر مترمکعب آب از خلیج فارس به فالت مرکزی 
هزینه هنگفتی به همراه دارد؛ این در حالی است که آب دریا شور است، اگر 

آب شور با آب شیرین مخلوط شود آب شیرین، شور می شود.
وی اضافه کرد: اگر با هدف تغذیه آبخوان ها انتقال آب صورت گیرد، احتمال 
دارد تنها از فرونشست زمین جلوگیری شود، اما زمانی که آبخوان هایی که 
دارای آب شیرین هستند با آب شور تغذیه شوند، مرگ آبخوان را به دنبال 

خواهد داشت و در نهایت آب چاه های زیرزمینی شور می شود.
حیدری خاطرنشان کرد: درصورتی که انتقال آب از خلیج فارس صورت 
گیرد، ممکن است در دراز مدت این انتقال جوابگو باشد، اما سایر موارد مانند 
کشاورزی را به دست نابودی می سپاریم زیرا منابع آب شیرین را از دست 

می دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا صرف هزینه برای شیرین سازی آب دریا 
مقرون به صرفه است، افزود: صرف این هزینه مقرون به صرفه نخواهد بود، 
زیرا به نظر می رسد شخصی توان مصرف این آب را نداشته باشد چراکه بسیار 
گران خواهد بود؛ این موضوع در حالی مطرح می شود که اگر مصرف کننده ای 
برای این آب در دسترس نباشد در نهایت آب در گاوخونی رهاسازی می شود و 
زمین های کشاورزان با آب شور تغذیه شده و سپس آبخوان ها شور می شود.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که انتقال آب 
دریا به اصفهان صرف توسعه صنایع آب بر نشود، گفت: نباید آب برای صنایع 
انتقال داده شود، بلکه باید صنایع را به سمت دریاها منتقل کنیم، اگر صنایع 
در مجاورت دریاها مستقر شود بخش عمده ای از نیروی کار به دنبال صنایع 
می روند؛ از این رو باعث توسعه سواحل دریای عمان شده و در ادامه سرانه 

مصرف آب در اصفهان کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان ساالنه حدود ۳۴۰ روز آفتابی داریم، 
افزود: الزم است بخشی از هزینه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی 

در شرق اصفهان هزینه شود و به جای کشاورزی تولید برق صورت گیرد.

یک عضو هیئت علمـی مرکز تحقیقات کشـاورزی 
و منابع طبیعی اسـتان اصفهان گفت: اگـر با هدف 
تغذیه آبخوان ها انتقـال آب صورت گیـرد، احتمال 
دارد تنهـا از فرونشسـت زمیـن جلوگیری شـود، 
اما زمانی کـه آبخوان هایـی که دارای آب شـیرین 
هسـتند با آب شـور تغذیه شـوند، مرگ آبخوان را 

به دنبـال خواهد داشـت.

انتقال آب شور به اصفهان 
 مرگ آبخوان ها را

رقم می زند

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
کشاورزی اصفهان:

خبر روز

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در 
محله محور، چهار  برنامه های  سبد 
پروژه عمرانی، زیباسازی، اقتصادی و 
کارآفرینی و فرهنگی اجتماعی تعریف 
شده، گفت: ۲۶۲ پروژه در این بخش ها، 
برای ۳۰ محله شهر طراحی و تعریف 
شده که اصالح معابر، رفع گلوگاه ها، 
پیاده روسازی و ایجاد زمین ورزشی برای 

کودکان ازجمله آن هاست.
برنامه  دومین  در  قاسم زاده  علی 
تلویزیونی »۳۶۵ شبانه روز به احترام 
مردم اصفهان« اظهار کرد: زمانی که 
معاون فرهنگی شهرداری اصفهان بودم، 
به دلیل آنکه مردم به حق درباره توزیع 
ناعادالنه خدمات گالیه داشتند، تشکیل 
معاونت فرهنگی اجتماعی محالت را در 
دستورکار قرار دادیم تا خدمات فرهنگی 
و اجتماعی را به دل محالت شهر ببریم.

وی با بیان اینکه اولویت این بود که 
شهرداری محور و مدار فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی نباشد و مردم 
مشارکت کننده و برگزارکننده باشند، 
افزود: اگر مردم برگزارکننده برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی نباشند، کارها 
دوام نمی آورد، بر این اساس شناسایی 
ظرفیت های محلی در دستورکار قرار 
گرفت تا رخدادها در محالت شکل گیرد. 
کودکان، بانوان، نوجوانان و تشکل های 
فرهنگی و سمن ها در محالت به عنوان 
ظرفیت های محلی شناسایی شدند؛ 
این ایده آن زمان بسیار موفق بود 
و شهروندان از برگزاری برنامه های 
فرهنگی اجتماعی در محالت بسیار 

استقبال کردند.
کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
نظرسنجی ها نشان می داد شهروندان 
تا آن زمان در برنامه هایی از این جنس 
شرکت نکرده بودند. زیرا امکانات الزم 
یا فرصت کافی را نداشتند که از حومه 
شهر برای حضور در رخداد فرهنگی و 

اجتماعی به مرکز شهر بیایند.
وی با تاکید بر اینکه در ادامه تحقق 
آن ایده، به سمت تدوین شناسنامه 
۱۹۹ محله شهر  فرهنگی اجتماعی 
حرکت کردیم و آن زمان محالت 
دارای شناسنامه فرهنگی اجتماعی 
شدند، تصریح کرد: شناسنامه محالت 
به صورت مکتوب منتشر شده است و 
در آن، مختصات فرهنگی و اجتماعی، 

قهرمانان و شخصیت های فرهنگی 
به عنوان  فرهیختگان  و  محله ها 
محله  هر  هویت  که  شاخص هایی 

به شمار می روند، معرفی شدند.
• لزوم توزیع عادالنه منابع در 

محله های شهر
قاسم زاده با بیان اینکه در جهان، نگاه 
شهرها  مدیریت  در  محله محوری 
افزود:  دارد،  بسیاری  طرفداران 
صاحب نظران در کشورمان نیز معتقد 
به اصالح ساختار سیاسی شورا هستند 
و معتقدند باید شورای فرهنگی اجتماعی 
محله شکل گیرد و مسئوالن شورای 
محله، شورای منطقه شوند و ۱۵ نفر از 
این شورا به عنوان شورای شهر فعالیت 
کنند تا این شورا برآیندی واقعی از دل 

محالت باشد.
وی با بیان اینکه وقتی سراغ محله 
می رویم مقیاس کوچک و مداخله و 
سنجش راحت تر می شود، گفت: در 
این فضا، امکان مشارکت مردم افزایش 
می یابد و تعلق محلی میان شهروندان 
که از تعلق شهری قوی تر است، شکل 
می گیرد و اگر محله ای آباد شود، سطح 
مشارکت شهروندان نیز افزایش می یابد.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
نگاه محاسبه محوری توزیع خدمات 
را عادالنه تر می کند و عدالت جریان 
بهتری پیدا می کند، تصریح کرد: اگر 
در هر محله، پارک محلی، ورزش 
صبحگاهی و رخدادهای فرهنگی باشد، 
سفرهای درون شهری کم می شود و این 

همان توزیع عادالنه منابع است.
وی با تاکید بر اینکه در سبد برنامه های 
محله محور، چهار نوع پروژه شامل 
و  اقتصادی  زیباسازی،  عمرانی، 
کارآفرینی و فرهنگی اجتماعی تعریف 
شده است، گفت: ۲۶۲ پروژه در این 
بخش ها، برای ۳۰ محله در شهر طراحی 
و تعریف شده است که اصالح معابر، 
رفع گلوگاه ها، پیاده روسازی، ایجاد 
زمین ورزشی برای کودکان محالت 
و پارک های محلی ازجمله پروژه های 

عمرانی است.
قاسم زاده ادامه داد: در بخش پروژه های 
فرهنگی و اجتماعی، برنامه های متنوعی 
داریم که در آن ها به سالمت، تفریح، 
آسیب های اجتماعی و ارتقای مهارت 
زندگی توجه شده است. بنابراین در هر 

محله، با کمک مردم مسائل احصا و 
حل می شود.

• المان ها، بازارچه های محلی 
می شود

وی با بیان اینکه در بخش پروژه های 
اقتصادی در محالت، معتقدیم هر 
خانه یک کارخانه شود، در دل خانه ها 
تولیدات شکل بگیرد و عرضه شود، ادامه 
داد: نیازهای محالت را شهروندان با 
خدمات خود تأمین می کنند و در این 
زنجیره آموزش، توانمندسازی، خالقیت، 
نوآوری، آموزش تا خلق و عرضه اثر و 
محصول دیده شده است و بازارچه های 
محلی آخرین حلقه این زنجیره است که 

نشان جدید شهری محسوب می شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در گذشته 
بازارچه های محلی به روش سنتی با پهن 
کردن بساط ایجاد برپا می شد، اما در حال 
حاضر المان هایی طراحی می شود تا در 
روز معبر باشد و در زمان های مشخص 

تبدیل به بازارچه محلی شود.
وی با اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی 
شهرداری مطالعاتی انجام داده که مبنای 
آن شعاع دسترسی به خدمات در محله ها 
است، گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
نیز مطالعات انجام شده منجر به تدوین 
شناسنامه محالت شد که نتیجه هر دو 
بخش برای ما اسناد باالدستی محسوب 
می شد، اما به این موارد اکتفا نکردیم و 
مشاور و دستیاری در موضوع محالت 

به کار گرفتم که در سطح عالی اختیار دارد 
و به دل محالت می رود و با مشاهدات 
میدانی و گفت وگو با مردم و مدیر منطقه 
و مشورت نیازهای محالت را احصا 

می کند.
• بهره برداری از بازیکده حصه تا 

بهمن ماه امسال
قاسم زاده با اشاره به اینکه نخستین 
بازیکده کودک به احترام مردم محروم 
حصه با پیشرفت ۹۰ درصدی در این 
محله در حال احداث است و بهمن ماه 
امسال تقدیم شهروندان می شود، افزود: 
تالش کردیم در محله حصه دیوارهای 
مخروبه حذف شود، لذا با مطالعات انجام 
شده هنرمندان کاشی کار را در دل این 
محله شناسایی کردیم و به عنوان هویت 
محله دست مایه قرار دادیم و در این راستا 
دیواره های محله حصه مزین به هنر 
کاشی کاری شد تا محله را تغییر دهیم 
و شهروندان آن محله با احساس بهتری 

زندگی را ادامه دهند.
وی تصریح کرد: اولویت ما در پروژه های 
اقتصاد و کارآفرینی محالت فعاالنی 
هستند که به تولید می پردازند، اما 
امکان عرضه تولیدات خود را ندارند، 
این افراد شناسایی می شوند و با جذب 
سرمایه گذار یا مشارکت خیریه ها امکان 

عرضه محصول آنها را فراهم می کنیم.
درصدی   ۲۵ پیشرفت   •

پروژه های محله محور اصفهان

شهردار اصفهان اظهار کرد: پروژه های 
محله محور شهر به لحاظ اجرا پیشرفت 
۲۵ درصدی داشته است که پیش بینی 
می شود این موفقیت در سه ماه پایان 

سال به ۸۰ درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه از سال ها پیش به 
این جمع بندی رسیدیم که درخت کاج 
در فضای سبز شهر کاشته نشود و در 
صورت از بین رفتن، درختان جایگزین 
دیگری به جای آن ها کاشته شود، گفت: 
نگاه ما این است که حلقه میانی شهر 
یا دولتخانه صفوی را پیاده راه کنیم که 

دارای سه حلقه است.
قاسم زاده با بیان اینکه در بازدید از محله 
حصه مشکالت را مشاهده کردیم که 
بخشی از آن به شهرداری بازمی گردد، 
گفت: تالش کردیم تا شخصیت و حس 

این محله تغییر کند.
وی با بیان اینکه به لحاظ امنیتی و 
انتظامی مذاکراتی برای این محله انجام 
شد و احداث کالنتری در حصه در دستور 
کار است، تصریح کرد: در این محله 
افراد کارتن خواب برای اسکان مشکل 
داشتند، لذا محل اسکان آن ها توسط 
شهرداری آماده و تحویل دستگاه متولی 

شد تا این افراد به آنجا منتقل شوند.
شهردار اصفهان تاکید کرد: در نهایت 
احیای محله و هویت بخشی به محله که 
وظایف شهرداری است در حصه مورد 

توجه و انجام قرار گرفته است.

۲۶۲ پروژه در سبد برنامه های محله محور شهر
شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »۳۶۵ شبانه روز به احترام مردم اصفهان«:
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رئیس سـتاد دیه اسـتان اصفهان گفت: هیـچ فردی به دلیـل بدهی دیه ناشـی از 
تصادف فوتی یا منجـر به جـرح در زندان های اسـتان قـرار ندارد.

اسـداهلل گرجی زاده در گفت وگو با ایسـنا، علت کاهش آمار زندانیـان بدهی دیه را 
قانون الزام بیمه شـخص ثالت خودرو اعـالم و اظهار کرد: مقصـران تصادفات به 

دلیل وجود بیمه شـخص ثالت دچـار بدهی و تحمل حبس نمی شـوند.
وی افـزود: در گذشـته شـمار زندانیـان بدهـکار ناشـی از پرداخـت دیه بـه دلیل 
تصادفات بسـیار زیاد بوده که این اصالح قانون از پنج سـال گذشـته تاکنون روند 

مثبتی در جامعه داشـته اسـت.

رئیـس سـتاد دیـه اسـتان اصفهـان یـادآور شـد: چنانچه فـردی بـه دلیـل عدم 
گواهینامه و یا نداشـتن بیمه شـخص ثالث تصادف کرده باشـد، از محل صندوق 

خسـارت های بدنی، تسـهیالتی بـه آن پرداخت شـده اسـت.
وی با بیـان اینکـه توجه بـه بیمه مسـئولیت بدنـی از اهمیـت خاصی برخـوردار 
اسـت، یادآور شـد:  در حال حاضر ۱۰ نفر به دلیل مسـئولیت شـغلی و کسب و کار 
محکوم به پرداخـت دیه شـده اند که در زنـدان اصفهان هسـتند که بـرای آزادی 

آنـان باید تـالش کرد.
گرجـی زاده خاطرنشـان کرد: ایـن ۱۰ نفـر زندانی بدهـی دیه محکـوم به بدهی 

باالیی بـوده که عالوه بر گذشـت شـاکیان بـه همکاری خیـران نیـاز دارد.
وی شـمار زندانیان جرائم غیرعمد اسـتان اصفهان را بیش از هزار نفـر اعالم کرد 
و گفت: بخش زیـادی از این افراد بدهی چک داشـته و شـرایط اقتصادی سـخت 

آنـان را به ایـن روز گرفتار کرده اسـت.
رئیس سـتاد دیه اسـتان اصفهـان همـکاری خیـران در آزادی ۶۰۰ زندانی جرائم 
غیرعمد اسـتان را مهم خواند و گفت: اسـتان اصفهان پیشـتاز در این حوزه بوده و 
توانسـته امسـال به این آمار دسـت پیدا کند. اجـرای برنامه های چهارشـنبه های 
امام رضایی و جشـن های گلریزان توانسـته حامی زندانیـان و آزادی آنان باشـد.

هیچ فردی به دلیل 
بدهی دیه تصادف 
در زندان نیست

رئیس ستاد دیه استان اصفهان:

خبر اول
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استاندار اصفهان گفت: باید تقاضا و نیازهای جامعه را در حوزه های 
مختلف پژوهشی شناسایی و جامعه پژوهشی را بر مبنای تقاضا 
هدایت کنیم. همچنین باید اولویت بندی داشته باشیم، زیرا یکی از 

آسیب هایی که با آن مواجه هستیم، عدم اولویت بندی است.
سیدرضا مرتضوی، عصر امروز یکشنبه، ۲۰ آذرماه، در مراسم تجلیل 
از پژوهشگران و فناوران برتر استان اصفهان، با اشاره به اهمیت 
نگاه هم افزا و حرکت جمعی در عرصه پژوهش، اظهار کرد: دامنه 
بررسی ها در این حوزه افزایش پیدا کرده و شرایط به شکلی است 
که اکنون به یک نگاه هم افزا و حرکت جمعی برای تقویت جایگاه 
پژوهش رسیده ایم. وی با اشاره به نقش علم در استقالل کشور، ادامه 
داد: اقتدار، استقالل و قدرت هر کشوری معطوف به خدمت گرفتن 
علم و استفاده از ظرفیت های پژوهشی و فناوری است. در برهه هایی 
از تاریخ گذشته، برخی از کشورهای دنیا از علم استفاده های ویژه ای 

کرده و خودشان را آقا و سلطان جهان معرفی کرده اند. در این راستا، 
با تالشی که طی سال های گذشته، در برخی از کشورها از جمله 
جمهوری اسالمی انجام شده است، اکنون مسئولیت متفاوتی داریم. 
امروز جایگاه ما در علم و فناوری متفاوت از گذشته است، به طوری که 
بسیاری از نگاه های دنیا نسبت به ایران در سطح جهانی تغییر کرده 
است. استاندار اصفهان ادامه داد: زمانی که بسیاری از کشورهای 
صنعتی در حوزه های علم و فناوری و اقتصادی با ایران سر میز مذاکره 
می نشینند، از ما محصوالت دانش بنیان طلب می کنند. به عنوان 
مثال، در سفری که اخیراً یک هیئت تجاری از استان اصفهان به 
مسکو داشت، یکی از شرکت های حوزه تولید انرژی در روسیه، از 
شرکت های اصفهانی درخواست داشت که برای تولید توربین ها، 
جایگزین زیمنس شوند. امروز قدرت های صنعتی دنیا که با کشور ما 
مذاکره می کنند، در رده تکنولوژی از ما مطالبه محصول دارند. طبیعتًا 

این جایگاه ارزان به دست نیامده است. مرتضوی خاطر نشان کرد: 
اکنون به دالیل متعددی، هنوز ابتدای راه هستیم. به مناسبت این 
روز، مقام و شان پژوهشگر را گرامی می داریم. بزرگ داشتن واقعی آن 
است که پژوهشگر احساس کند کاری که انجام می دهد در خدمت 
جامعه و به عبارتی علم او مفید است. وی در رابطه با اهمیت نگاه 
کاربردی در حوزه پژوهش تصریح کرد: بسیاری از پژوهش هایی 
که انجام می گیرد، نیازها و تقاضاهای جامعه را پوشش نمی دهند. 
در واقع ما سعی نکرده ایم که دانشگاه ها را با تولید ثروت و بر مبنای 
اقتصاِد تولید فناوری اداره کنیم و از این ساحت، کمتر به مسئله اداره 
دانشگاه ها نگاه کرده ایم و به نیازها و تقاضاهای جامعه توجه نکرده ایم 
که این مسئله به حوزه جامعه دانشگاهی و پژوهشی ما مرتبط است. 
اگر یک نگاه و ارزیابی دقیق به کارنامه پژوهشی استان داشته باشیم، 

شاید بتوانیم بعضی از این جهت گیری ها را تغییر دهیم.

استاندار اصفهان:

پژوهش ها مبتنی بر شناخت نیاز و تقاضای جامعه باشد
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گلپایگان  شهرستان  صمت  اداره  رئیس 
گفت: در ۴ سال اخیر که پیگیر واگذاری 
از  برخی  بودیم  سرمایه گذاران  به  زمین 
اما  شد،  آن  انجام  از  مانع  بدعهدی ها 
اکنون امیدواریم با پیگیری های جدی تا 
۷ ماه دیگر بتوانیم زمین هایی را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار دهیم.
خلعید  کرد:  اظهار  اتحادی  محسن 
روند  یک  صنعتی  شهرک  زمین های 
زمان بر است، اما بعد از مدت ها دو واحد 
در شهرک صنعتی گلپایگان و دو واحد 
و  خلعید شد  سعیدآباد  ناحیه صنعتی  در 
به مرحله مزایده رسید، اما به دالیلی که 
شرکت شهرک های صنعتی استان می داند 
مزایده برگزار و سپس باطل شد و قرار 
است مجدداً برگزار شود، البته این تنها یک 
ُمسکن است چراکه حدود ۵۰ سرمایه گذار 
آماده فعالیت در گلپایگان هستند و نیازمند 
زمین هستیم. سرمایه گذاری داریم که اگر 
برای  بدهیم  متر زمین  به وی ۲۰ هزار 

۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون خلعید، 
واگذاری ها، ارائه امکانات و ... با شرکت 
شهرک های استان اصفهان است که در 
اصفهان مستقر است و این مجموعه تنها 
هنوز  و  دارد  دائم  نمایندگی  کاشان  در 
نشده  مستقر  گلپایگان  در  آنها  نماینده 

است.
گلپایگان  شهرستان  صمت  اداره  رئیس 
که  اخیر  سال   ۴ طی  متأسفانه  گفت: 
سرمایه گذاران  به  زمین  واگذاری  پیگیر 
کارشکنی ها  بدعهدی ها،  برخی  هستیم 
و بدسلیقگی ها مانع از انجام آن شد، اما 
پیگیری های  با  هستیم  امیدوار  اکنون 
در  گلپایگان  نماینده  و  فرماندار  جدی 
مجلس تا ۷ ماه دیگر بتوانیم زمین هایی را 

در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.
شرکت  وضعیت  خصوص  در  اتحادی 
کرد:  خاطرنشان  حامی«  طبیعت  »طعم 
این شرکت تولیدکننده انواع شیرین کننده 
از برگ »اِستویا« بوده و تکنولوژی این 
فرد  به  منحصر  خاورمیانه  در  شرکت 
است. سال ۹۶ این تکنولوژی را از چین 
خریداری کردند و توانستند از برگ گیاه 
استویا شیرین کننده ای را تهیه کنند که 
۳۰۰ برابر شکر شیرینی دارد، اما مشکل 
دیابت را به همراه ندارد، البته این محصول 
در نقاط دیگر تولید می شود، اما خلوص 

پایین تری دارد.
وی با بیان اینکه کلنگ زنی این کارخانه 
نیز  سال ۹۹  در  و  زده شد  سال ۹۶  در 
به اتمام رسید، تصریح کرد: طبق ارزیابی 
جدید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای این 
کارخانه سرمایه گذاری شده است و اکنون 
مشکل  کارخانه،  این  فعالیت  عدم  علت 
نقدینگی است. چون این محصول خیلی 
در ایران کاشته نمی شود، برای تهیه مواد 
تومان  میلیارد   ۵۵ حداقل  نیازمند  اولیه 
هستند. همچنین ۹۹ درصد ماشین آالت 
مورد نیاز در این کارخانه نصب شده است.

رئیس اداره صمت گلپایگان:

زمین در اختیار 
سرمایه گذاران قرار 

می دهیم

خبر روز
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افزایـش سـگ های ولگرد در شهرسـتان اردسـتان بـا توجه به 
حیـوان گزیدگی باالی آن در سـال جاری بیمـاری هاری مردم 

اردسـتان را تهدیـد می کند.
معضل سـگ های ولگرد می توانـد موجب انتقـال بیماری هایی 
از قبیـل هـاری در سـطح شهرسـتان ارسـتان شـود کـه ایـن 
بیمـاری هـم در حیـات وحـش و هـم حیوانـات خانگـی وجود 
دارد و هـاری یک بیماری ویروسـی اسـت و یـک هزینه خیلی 
زیـادی هـم در خصـوص پیشـگیری و اصـل بیماری هـاری و 
مبـارزه بـا حیوانات ولگـرد همچون سـگ و گربه وجـود دارد و 
ایـن بیمـاری در تمـام دنیـا نیز وجـود دارد که حیوانـات خانگی 

انسـان ها را بیشـتر تهدیـد می کند.
هـاری یـک عفونـت حـاد سیسـتم عصبـی مرکزی اسـت که 
بـر روی مغـز تأثیـر می گـذارد و موجب عالئم عصبـی و مرگ 
می شـود و چـه در دام و چـه در انسـان ایـن امر تاثیرگذار اسـت 
و راه هـای سـرایت آن گاز گرفتـن، پنجـه کشـیدن و از طریـق 
زخم شـدن پوسـت و ترشـحات دهنی و رحمی انجام می گیرد.

سـعید راعی اظهار داشـت: حساسـیت های مختلفی در حیوانات 
همچـون علف خوار و گوشـت خوار وجـود دارد و این بیماری در 
بسـیاری از آنان مشاهده شده اسـت و کشندگی آنان در صورت 
اثبات هاری ۱۰۰ درصد اسـت، مگر از قبل پیشـگیری هایی در 
خصوص واکسیناسـیون انجام شـده باشـد و یا در لحظه صفر و 
شـروع گـزش درمان هایی با واکسـن یا سـرم صـورت گیرد در 

غیـر این صـورت موجب مرگ خواهد شـد.
بـه  نگهبـان  و  گلـه  سـگ های  واکسیناسـیون   •

می شـود انجـام  رایـگان  صـورت 
وی افـزود: مبالـغ زیـادی بـرای پیشـگیری و مبارزه بـا بیماری 
هـاری هزینـه می شـود کـه مثاًل مـا در بیمـاری هـاری دام در 
موضـوع دامپزشـکی آن هـر دز واکسنیاسـیون رایـگان کـه در 
شهرسـتان اردسـتان انجـام می دهیـم در بـازار آزاد ۲۰۰ هـزار 
تومـان هزینـه دارد کـه بـا هزینه نیروی انسـانی و رفـت و آمد 
حداقـل ۲۵۰ هـزار تومـان هزینـه می شـود و االن بـه صـورت 
رایگان در شهرسـتان اردسـتان واکسیناسـیون برای سـگ های 

گلـه و نگهبـان انجام می شـود.
رئیس شـبکه دامپزشـکی شهرستان اردسـتان گفت: سگ های 
خانگـی حتمـاً بایـد تحت درمان دامپزشـک باشـند کـه هزینه 
دوره ای خـود را دارد و تعهـدی کـه بـرای مـا در شهرسـتان 
اردسـتان بـوده ۶۷۷ قـالده اسـت کـه ۷۳۰ قـالده تاکنـون 
واکسیناسـیون داشـته ایم که ۴۰ قالده آن تعهد شـهر اردسـتان 

بـوده کـه ۳۴ قـالده آن واکسیناسـیون انجام شـده اسـت.
وی ابراز داشـت: حیوانات در هاری خشـمگین به هر شـیئی یا 
صاحـب خـود و غیـره حمله می کنـد و دوره نهفتگـی آن از ۱۵ 
روز تـا سـه مـاه به طـول می انجامد و عالئـم غیرتخصصی آن 
همچـون تب، لرز، خسـتگی و سـردرد همچون سـرماخوردگی 
اسـت و اگر متوجه نشـویم برای درمان دیگر دیر شـده اسـت و 

نهایـت بیمـار به کمـا می رود و بـا التهاب عصبی کـه روی مغز 
او ایجاد می شـود از بیـن می رود.

حسـن ذبیحـی در گفت وگـو با خبرنگار تسـنیم، اظهار داشـت: 
موضـوع عالئـم بیمـاری هـاری در انسـان ها هـم همچـون 
حیوانـات بوده و عالئمی همچون دپرس، گوشـه گیر و افسـرده 
می شـود و بعـد از دو هفته که در قسـمت حاد بیماری می رسـد 
ایـن ویروس ها خود را به سیسـتم اعصاب می رسـانند و موجب 
پـاره شـدن سـلول های مغـز و از بیـن بـردن آنهـا می شـوند و 
نورگریـزی و آب گریـزی دو شـاخص ایـن بیمـاری اسـت کـه 
هـم در انسـان و حیـوان وجـود دارد و یکـی از علت هـای خود 
بیمـاری اسـت کـه نای آن هـا در برابـر آب منقبض می شـود و 
تشـنج و اختـالالت عصبـی در آن ها رخ می دهـد و هیچ داروی 

اختصاصـی نـدارد و مرگ آن قطعی اسـت.
وی افـزود: طبق گزارشـات سـال قبـل ۱۲۲ مورد گزش توسـط 
حیوانـات در سـطح شهرسـتان اردسـتان انجام شـده اسـت که 
8۱ مـورد آن سـگ، دو مـورد گـرگ، دو مورد شـغال و ۳۷ مورد 
هـم گربـه بوده اسـت که تسـت هاری مثبـت وجود نداشـته اما 
ایـن افـراد ۳8۲ دز واکسـن هـاری گرفته اند و ۲۰ عدد سـرم که 
تأیید ویروسـهایی که وارد شـبکه عصبی شـده را از بین می برد.

• 160 حیوان گزیدگی در سال جاری ثبت شد
رئیس شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان اردسـتان گفت: با 
محاسـبه ای کـه انجـام شـده مبلـغ ۱۳۳ میلیون تومـان هزینه 

واکسـن ها در سـال گذشـته شـده اسـت که شـبکه بهداشت و 
درمـان آن را پرداخته اسـت و در سـال جاری هم تـا آذرماه ۱۶۰ 
مورد گزش ثبت شـده اسـت که ۹۲ مورد آن سـگ، سـه مورد 
شـغال، سـه مـورد گـرگ و ۶۲ مورد گربـه بوده اسـت که ۵۰۰ 
دز واکسـن اسـتفاده شـده کـه ۱۴۲ میلیون تومان هزینـه در بر 

داشـته است.
حسـین شـواخی در گفت وگـو بـا خبرنگار تسـنیم در اردسـتان، 
اظهـار داشـت: اداره محیـط زیسـت بـا داشـتن اکیپـی کـه در 
منطقـه دارد آموزش هـای الزم را در خصوص بیمـاری هاری و 
شـناخت آن فـرا گرفتـه و آنها در این زمینه هوشـیار شـده اند تا 

اگـر مـوردی بـود آن را گـزارش دهند.
رئیس اداره محیط زیسـت شهرسـتان اردستان گفت: در موضوع 
جمـع آوری سـگ های ولگـرد باید تصمیـم قاطعی گرفته شـود 
و بـا توجـه بـه بیماری هـاری که جامعـه را تهدیـد می کند باید 

اقـدام درسـت و جامعـی در این خصوص انجام شـود.
در  تسـنیم  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـریف زاده  علیرضـا 
اردسـتان، اظهار داشـت: بـه منظور جلوگیری از تجمع سـگ ها 
نوبـت  زبالـه در دو  و گربه هـای ولگـرد اطـراف سـطل های 
شـهرداری اقـدام بـه تخلیـه آن هـا می کنـد کـه نهایـت سـه 
سـاعت سـطل ها بیشـتر پـر نمی مانـد امـا نکتـه ای کـه حائـز 
اهمیت اسـت اینکه بعضـی از شـهروندان اکثـراً زباله های خود 
را اطـراف سـطل های زبالـه تعبیه شـده می ریزند کـه این خود 

موجـب جمـع شـدن گربه هـا و سـگ ها شـده و مشـکالتی در 
ایـن خصـوص بـه وجـود می آیـد.

بـا  مبـارزه  خصـوص  در  کـه  دسـتورالعمل هایی  افـزود:  وی 
سـگ های ولگـرد می آید گاهـی موضوع زنده گیری سـگ های 
ولگرد اسـت که در سـال گذشـته دو مرحله انجام شـد و در حد 
۱۵ قـالده جمـع آوری شـدند امـا بـا توجه بـه نداشـتن مرکزی 
بـرای نگهـداری آن ها بایـد در مکان هـای دیگر رها شـوند که 

مجـدداً بـه محـل اول بـر می گردنند.
• شهرسـتان اردسـتان نیازمنـد مرکـز نگهـداری 

سـگ های ولگـرد اسـت
معاون شـهردار اردسـتان گفت: برای داشـتن مرکزی به منظور 
نگهـداری سـگ های ولگـرد نیازمنـد فضاسـازی، بیمارسـتان، 
پزشـک و امکانات اولیه هسـتیم که برای شهرستان این هزینه 
مشـکل اسـت که بخواهد آن را تأمین کند و حتـی مراکز مردم 
نهـاد هـم پیشـنهادهایی را دادنـد و محل هایـی تعیین شـد، اما 

اقدامـی در این خصوص انجام نشـده اسـت.
شـریف زاده بیـان کـرد: در شـهر زواره هـم جمع آوری هایـی 
انجام شـده امـا به لحاظ همان نداشـتن مراکز نگهـدای مجدد 
رهاسـازی می شـوند و در شـهرهای اطراف مراکزی وجود دارد 
کـه بـرای هر سـگ مبلغـی حـدود ۴۰۰ هـزار تومان در سـال 
گذشـته دریافت می کردنـد که همین موضـوع زنده گیری برای 

ما هزینـه دارد.

گزارش

آنچه مردم اردستان را تهدید می کند؛

معضل سگ های ولگرد و بیماری »هاری«

رئیـس کمیته حقوقـی و قضایی کمیسـیون اصل نود مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: بر اسـاس آمـار ارائه شـده طی بازدیـد از زنـدان زنان 
قرچـک، 8۰ درصـد از بازداشـت شـدگان حـواث اخیـر این زنـدان آزاد 

شـده اند.
الهـام آزاد بـا اشـاره بازدیـد از زنـدان زنـان قرچـک اظهـار داشـت: از 
سـوی کمیسـیون اصـل نـود و بـه عنـوان رئیـس کمیتـه حقوقـی و 
قضایـی ایـن کمیسـیون بـا همراهـی تعـدادی از اعضای فراکسـیون 

زنـان مجلـس از ایـن زنـدان بازدیـد و از نزدیک با تعدادی از دسـتگیر 
شـدگان حوادث اخیـر و لیدرهای اغتشاشـات کشـور گفت وگو کردیم.

وی افـزود: بـر اسـاس آمـار ارائه شـده 8۰ درصد از دسـتگیر شـدگان 
خانـم ایـن زنـدان، آزاد شـده اند و مابقـی در مرحلـه بررسـی پرونـده 
هسـتند و طـی صحبـت بـا ایـن افـراد مسـائل و مطالبـات آنـان را 

. یم شنید
وی بـا اشـاره بـه برخی اخبار کـذب از زندان زنان و برخورد مسـئوالن 

زندان با دسـتگیر شـدگان گفت: همه کارکنان داخل زندان و ریاسـت 
زنـدان نسـوان خانـم هسـتند و زندانیان از برخـورد کارکنان و شـرایط 

زندان رضایت داشـتند.
نماینـده نماینـده مـردم نائیـن در پایان خاطر نشـان کـرد: اصلی ترین 
مطالبـه زندانیان تسـریع در رسـیدگی قضائی بـه پرونده هـای آنها بود 
و اکثـر ایـن افراد بابت اتفاقـات و اقدامات خود ابراز پشـیمانی و ندامت 

می کردند.

رئیس کمیته حقوقی کمیسیون اصل نود 
مجلس خبر داد:

آزادی ۸۰ درصد از 
زنان بازداشتی حوادث 
اخیر در زندان قرچک

مدیـرکل ارتباطات و فنـاوری اطالعات اصفهان 
گفت: با بهینه سـازی یک سـایت ایرانسـل ۱۵۱ 
خانـوار و ۵۰۶ نفر جمعیت در روسـتای سـینگرد 
شهرسـتان فریـدن بـه شـبکه ملـی اطالعـات 

متصل شـدند.
جعفـر مطلـب زاده بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی 
بـرای اتصـال ۱۲۷ سـایت روسـتایی بـه شـبکه 
ملـی اطالعات در اسـتان تصریح کـرد: از ابتدای 
سـال تـا کنـون بـا احـداث یـا ارتقـا ۵۰ سـایت 
روسـتایی، ۵۹ روسـتا با جمعیت ۱۳8۱8 و ۴۳۱۴ 
خانوار به شـبکه ملـی اطالعات متصل شـده اند.

مدیـرکل ارتباطات و فنـاوری اطالعات اسـتان، 
در ادامـه گفـت: از ایـن ۴۹ سـایت، ۴۷ سـایت 
ارتقـاء  یـا  احـداث  اول  اپراتـور همـراه  توسـط 

یافته انـد و ۳ سـایت توسـط اپراتـور ایرانسـل راه 
اسـت. اندازی شـده 

مدیـر کل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان 
اصفهـان افـزود: بـا پوشـش روسـتای سـینگرد 
درصـد پوشـش روسـتاهای شهرسـتان فریـدن 
بـه ۹۳% رسـید و بـرای اتصـال ۱۰۰ درصـدی 
روسـتاهای ایـن شهرسـتان دو روسـتای دیگـر 

باقـی مانده اسـت.
بـر اسـاس این گـزارش طـرح خدمـات عمومی 
محـل  از  او(  اس.  )یـو.  روسـتایی  اجبـاری 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات  بودجـه وزارت 
بـرای خدمـت رسـانی به مناطـق کم برخـوردار 
روسـتایی تأمیـن و اجرای آن توسـط اپراتورهای 

مختلـف انجـام می شـود.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان از 
افزایـش ۵ درصـدی جمعیـت منطقه کاشـان در سـال 

۱۴۰۰ نسـبت بـه سـال قبـل از آن خبـر داد.
مهـدی دالوری در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران گفـت: 
سـال گذشـته پنج هزار و ۹۱۷ نفر در کاشـان و آران و 
بیدگل متولد شـده اند که نسـبت به سـال ۱۳۹۹ حدود 

۵ درصد افزایش داشـته اسـت.
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی کاشـان افزود: 
گـروه سـنی جوانـان یعنی جامعـه بین ۲۵ تا ۲۹ سـال 
بیشـترین تعداد در الگوی سـنی منطقه تحت پوشـش 

دانشـگاه علوم پزشکی کاشـان است.
دالوری افزود: شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل 

دارای ۴۶۰ هـزار نفـر جمعیـت اسـت کـه ۴۶ درصد از 
ایـن تعـداد جامعـه میانسـال بـوده و در گـروه بین ۳۰ 
تـا ۵۹ سـال قـرار دارنـد و ۱۱.۲ درصـد از جمعیـت نیز 

سـالمند و گروه سـنی باالی ۶۰ سـال هسـتند.
دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان  بهداشـتی  معـاون 
تصریـح کـرد: بنا بر آمار سـال جـاری برآورد می شـود 
کـه ۳۳.۷ درصـد از زنـان متأهل گروه سـنی ۱۰ تا ۵۴ 
سـال زیر پوشـش این دانشـگاه تک فرزنـد و بی فرزند 

. هستند
جمعیـت ۴۶۰ هـزار نفـری شهرسـتان های کاشـان و 
آران و بیدگل، زیر پوشـش خدمات بهداشـتی و درمانی 

دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان قرار دارد.

رئیـس اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعی شهرسـتان آران و بیدگل از فعالیت ۱۳ 
تشـکل کارگـری و ۱۲ انجمن صنفی در این شهرسـتان خبر داد.

رئیـس اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان آران و بیـدگل افـزود: 
و  کار  اسـالمی  شـوراهای  کارفرمایـی،  و  کارگـری  تشـکل های  تشـکیل 
انجمن هـای صنفـی در شـرکت ها و واحدهـای اقتصـادی شهرسـتان آران و 

بیـدگل ضـروری اسـت.
اربابـی افـزود: شـوراهای اسـالمی کار و انجمن هـای صنفـی بـازوی حمایتـی 
کارآفرینـان و کارفرمایـان در امـر تولیـد و امیـد بخش جامعه کارگـری در رفع 

مشـکالت و برآورده شـدن نیازهایشـان هسـتند.
رئیـس اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان آران و بیدگل از تشـکیل 
قریـب الوقـوع انجمن صنفی مدیـران و کارکنان امـور اداری واحدهای تولیدی 
خبـر داد و افـزود: امیدواریـم با تشـکیل ایـن انجمن و فعالیت های آن بخشـی 
از دغدغـه کارفرمایـان در خصـوص کمبـود نیـروی کار رفـع و جایـگاه نیروی 

انسـانی در واحدهـای صنعتـی ارتقا یابد.

اربابـی، تشـکیل کمیته هـای انضبـاط کار را بـه عنـوان مکمـل قانـون کار بـه 
منظـور تشـویق و ترغیب کارگران کوشـا و سـاعی و جلوگیـری از کم کاری و 
نقـض قوانیـن در شـرایط کنونی در شـرکت های تولیدی را امری الزم دانسـت 
و گفـت: برای تشـکیل کمیته های انضباطی در کارگاه ها و شـرکت ها بایسـتی 
واحـد مربوطـه با هماهنگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نسـبت به تشـکیل 

شـوراهای اسـالمی کار و یـا انجمن هـای صنفـی در واحد خود اقـدام کنند.
وی در ادامـه افـزود: کمیته هـای انضبـاط کار بـر اسـاس اصل ۳ جانبـه گرایی 
متشـکل از نماینـدگان کارگـران، کارفرمایـان و سرپرسـتان و با توجـه به آئین 
نامـه انضبـاط کار کـه به تصویـب اداره تعـاون کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان 
می رسـد نسـبت به نقض قوانین و مقررات شـرکت براسـاس تنبیهات مقرر در 

آئیـن نامه تشـکیل جلسـه نمـوده و مبادرت بـه صـدور رأی می کنند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان آران و بیدگل افزود: تشـویق 
و ترغیـب کارگـران شـاخص و برجسـته واحدهـای مربوطه از دیگـر وظایف و 

اختیـارات کمیته های انضباط کار اسـت.

8۰۰ میلیـارد ریـال اعتبـار در زمینه تسـهیالت تبصره ۱۶ 
بـرای شهرسـتان سـمیرم در سـال ۱۴۰۱ در نظـر گرفتـه 

شـده است.
رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی سـمیرم در جلسـه کارگروه 
اشـتغال شهرسـتان سـمیرم گفت: با توجه بـه اینکه 8۰۰ 
میلیـارد ریـال اعتبـار بـه تازگی به شهرسـتان ابالغ شـده 
قالـب  در  در حـال حاضـر  متقاضیـان می تواننـد  اسـت 
تسـهیالت خـود اشـتغالی و کارفرمایـی در دسـتگاه های 

اجرایـی ثبت نـام کنند.
غالمحسـین صابـری افزود: اعتبارات تبصـره ۱۶ در غالب 
صنعـت، خدمـات، معـدن و کشـاورزی بـه متقاضیـان به 

صـورت تسـهیالت بـا کارمـزد چهـار درصـد پرداخـت 
می شـود.

او گفت: سـهم اشتغالزایی برای شهرسـتان سمیرم امسال 
۱۳۶۶ نفـر بـوده کـه از ایـن تعـداد تاکنـون ۱۰۶۳ نفر در 
سـامانه رصـد ثبـت و تاکنـون ۷8 درصـد تعهـد اشـتغال 

محقق شـده اسـت.
رئیـس اداره کار و رفاه اجتماعی سـمیرم افزود: ۵۹ میلیارد 
ریـال اعتبـار بـرای مشـاغل خانگی، پشـتیبان و مسـتقل 
بـرای شهرسـتان اختصـاص داده شـده کـه از ایـن میزان 
تاکنـون ۵۶ میلیـارد ریـال جـذب و به متقاضیـان در قالب 
تسـهیالت بـا کارمزد چهـار درصد پرداخت شـده اسـت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان:

پوشش شبکه ملی اطالعات در روستای سینگرد برقرار شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد؛

افزایش ۵ درصدی جمعیت منطقه

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل خبر داد:

فعالیت ۱۳ تشکل کارگری و ۱۲ انجمن صنفی

با توسـعه زیرسـاختهای مخابراتی، شـبکه اپراتور همراه 
اول در سـایت های کلوسـه، وسـتگان و مکدین از توابع 

شهرسـتان فریدون شهر توسـعه یافت.
در راسـتای ارتقـاء ارتباطـات روسـتایی و برخـورداری 
مخابراتـی،  زیرسـاختهای  از  شـهری  غیـر  مناطـق 
توابـع  از  مکدیـن  و  وسـتگان  کلوسـه،  سـایت های 
شهرسـتان فریـدون شـهر بـه تکنولـوژی ۳G مجهـز 

گردیدنـد.
جغرافیایـی  نقطـه  غربی تریـن  در  کلوسـه  روسـتای 
شهرستان فریدونشهر از اسـتان اصفهان و در دامنه های 
کوهسـتانی واقـع شـده و روسـتای مکدیـن نیـز ماننـد 
بیشتر روسـتاهای منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر 
دارای مناطـق و مناظـر بکـر و دیدنی اسـت که نگاه هر 

بیننـده ای را بـه خـود جـذب می کند.

توسعه شبکه همراه اول در توابع فریدونشهر

رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی سمیرم:

اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در زمینه تسهیالت تبصره ۱۶

مسئول بسیج سازندگی و محرومیت زدایی شهرستان:

 پیشرفت ۸۰ درصدی آبرسانی
به روستاهای نائین

دارای معلولیـت فرمانـدار  افـراد  بـا هفتـه گرامیداشـت  همزمـان 
شهرسـتان بـا خانواده دارای ۴ عضو معلول در شـهر خـور دیدار کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، همزمان با هفتـه گرامیداشـت افراد 
دارای معلولیـت طحانی فرماندار، موسـوی مسـئول دفتـر نماینده 
مـردم شهرسـتان در مجلـس شـورای اسـالمی، فیـروزی رئیس 
اداره بهزیسـتی بـا خانـواده دارای ۴ عضـو معلـول در شـهر خـور 

دیـدار کردند.

احمدرضـا طحانـی فرمانـدار شهرسـتان در ایـن دیـدار ضمـن 
و  مسـائل  بـا  آشـنایی  و  معلـوالن  جهانـی  روز  گرامیداشـت 
مشـکالت ایـن خانـواده خدمت به مـردم بخصـوص خانواده های 
دارای عضـو معلـول را با ارزش و یاری رسـاندن و رفع مشـکالت 

ایـن عزیـزان را سـنت حسـنه دانسـت.
در پایـان از مـادر بزرگـوار معلولیـن بطـور ویـژه تشـکر و تجلیل 

آمد. بعمـل 

بازدید فرماندار شهرستان از خانواده دارای ۴ عضو معلول

بـرای تأمیـن آب پایـدار روسـتایی، طـرح 
آبرسـانی به روسـتاهای نائیـن تاکنون 8۰ 
درصـد پیشـرفت داشـته و تـا دهـه فجـر 

امسـال بـه بهـره بـرداری می رسـد.
سـرهنگ حسـن عجمی مسـئول بسـیج 
اسـتان  زدایـی  محرومیـت  و  سـازندگی 
گفت براسـاس تفاهمنامه ای کـه با وزارت 

نیرو منعقد شـده، قرار اسـت ۱۶۳ کیلومتر 
شهرسـتان های  در  آبرسـانی  خطـوط 
سـمیرم، نائین و فریدونشـهر در مدت سه 

سـال اجرا شـود.
سـرهنگ عجمـی با اشـاره به اینکـه این 
طـرح از ابتـدای امسـال آغاز شـده گفت: 
تاکنـون ۳۰ درصـد آن اجرایـی شـده کـه 
در شهرسـتان نائیـن بـا ۴۶ کیلومتـر لوله 
درصـد   8۰ از  بیـش  تاکنـون  گـذاری، 

پیشـرفت داشـته است.
طـرح  ایـن  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اعتبـاری هـزار و ۶۳۰ میلیـارد ریالی پیش 
بینـی شـده گفـت: تاکنـون هـزار و ۳۹۰ 
میلیـارد ریال آن تأمین اعتبار شـده اسـت.
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Modern irrigation being estab-
lished in 10,000 ha of South 
Khorasan farmlands
Mehdi Jafari, the head of the 
province’s Agriculture De-
partment, also said that the 
mentioned systems have been 
established in 2,931 hectares 
of farmlands in South Khoras-
an since the beginning of the 
current Iranian calendar year 
(March 21), putting the prov-
ince in second place in the 
country in this due.
The official said that 37,978 
hectares of farmlands are 
equipped with modern irriga-
tion systems in South Kho-
rasan.
Recent droughts in Iran have 
raised the need to use new 
methods of irrigation.

It is necessary to develop 
modern methods of irrigation 
and replace them instead of 
traditional irrigation by farm-
ers due to the lack of water in 
most areas.
Considering the current situa-
tion when the country is facing 
water challenges, the Agricul-
ture Ministry is implementing 
a new irrigation systems de-
velopment plan.
Back in May, the ministry’s 
project manager for the men-
tioned development plan said 
that the plan for developing 
modern irrigation systems has 
witnessed a significant leap in 
the past three years, as it is 
most effective in increasing 
the efficiency of water and soil 
resources and strengthening 

the country’s food security.
Over the past three years, each 
year, an average of 150,000 
hectares of farmlands have 
been equipped with modern ir-
rigation systems, and we have 
witnessed a 300 percent jump, 
Abbas Zare stated.
The official expressed hope 
that considering the budget 
allocation for the provinces at 
the beginning of the current 
Iranian calendar year (began 
on March 20), the ministry 
would be able to develop the 
project in terms of both quan-
tity and quality.
And, in mid-September, he 
said that following the minis-
try’s new irrigation systems 
development plan, 174,000 
hectares of farmlands have 

been equipped with modern 
irrigation systems in the cur-
rent Iranian year.
According to Zare, the pur-
pose of implementing the plan 
of modern irrigation systems 
is to increase the productivity 
and sustainability of water and 
soil resources in the country 
to ensure the sustainable pro-
duction of agricultural prod-
ucts.
According to the official, the 
implementation of this plan is 
going to increase the irrigation 
efficiency of the mentioned 
farmlands to 44 percent which 
will increase the production 
capacity of agricultural prod-
ucts by 30 percent.
Although the government 
seems to pursue the imple-
mentation of this plan serious-
ly, more support and incen-
tives are needed in this due.
The implementation of the 
modern irrigation plan should 
be accelerated to prevent 
water wastage and promote 
optimal consumption in the 
country, and the Ministry of 
Agriculture should pay special 
attention to this field.
Villages play an essential role 
in food production and secu-
rity, and supporting villagers 
by developing services and 
providing facilities is the basis 
of work.
As stated last week by an 
economics professor, “In or-
der for farmers to be able to 
benefit from modern irrigation 
methods when planting crops, 
it is necessary to have appro-
priate tools, equipment and 
technology. However, despite 
the government’s approval 
of 15 percent investment by 
farmers and 85 percent gov-
ernment support, it is not still 
possible for the farmers, while 
the necessary equipment 

should be provided to them in 
installments and other simple 
methods.”
In order to preserve the sur-
face and underground water 
resources of the country, it 
is necessary to direct the 
farmers towards new irriga-
tion methods, Abdol-Majid 
Sheykhi told IRNA.
While criticizing the model of 
submerged cultivation that is 
now common in the country, 
he said: “This method of cul-
tivation is a wrong method for 
a land that has faced water 
shortages throughout histo-
ry and has a long history of 
drought, and it is inefficient; 
and in order to preserve the 
surface and underground wa-
ter resources, modern meth-
ods of irrigation such as strip 
and drip should be used.”
The professor said the illegal 
drilling of agricultural wells 
and the overexploitation of 
underground water resources, 
which are constantly increas-
ing, cause irreparable damage 
to the country’s water resourc-
es.
Referring to the heavy conse-
quences of excessive exploita-
tion of the country’s water 
resources, especially in the 
agricultural sector, Sheykhi 
suggested that a coordination 
headquarters be formed be-
tween the ministries of energy 
and agriculture to design a 
pattern of cultivation and ir-
rigation based on the climate 
of Iran.
Emphasizing the need for gov-
ernments to pay attention to 
the issue of water and water 
resources, he considered the 
drought as a natural and his-
torical issue in the country, 
and that careful planning and 
proper policy-making should 
be done to face it.

Modern irrigation being established in 10,000 ha of South Khorasan farmlands

U.S. Iran policy: 
Now what?
The end of the months-long 
unrest in Iran has once again 
brought to the surface the Bid-
en administration’s dithering on 
Iran, particularly regarding the 
stalled talks in Vienna over the 
2015 Iran nuclear deal.
After two months of continued 
unrest, calm and order have 
been restored in Iran. What 
French President Emanuel 
Macron called a “revolution” 
turned out to be a little more 
than a hitch.  The Europeans 
and their American allies threw 
their full weight behind the 
fleeting wave of unrest that 
erupted in the wake of the death 
of Mahsa Amini in September. 
The West’s support for the un-
rest has escalated tensions be-
tween Iran on the one hand and 
the U.S. and its European allies 
on the other. Iran and some Eu-
ropean countries summoned 
each other’s ambassadors sev-
eral times in protest. The talks 
over the Iran deal, officially 
known as the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA), fell 
victim in the process. The Eu-
ropeans and Americans heaped 
human rights sanctions on Iran 
instead of engaging in the nu-
clear talks that were meant to 
lift the very U.S. sanctions on 
Iran. 
The latest Western batch of 
sanctions against Iran was ex-
pected to be levied on Monday. 
Iran beat them to the punch and 
slapped new sanctions on a 
number of British and European 
Union individuals and entities. 
In the last two months, Biden of-
ficials have slowly moved from 
blaming the hiatus in the Vienna 
talks over the nuclear deal on 
Iran to openly saying that the 
pact is no longer on their agen-
da. And most recently, Biden of-
ficials have resorted to military 
threats against Iran to revive a 
deal they say is no longer on 
their agenda. Secretary of State 
Tony Blinken has hinted that the 
U.S. is ready to use the military 
option against Iran. Address-
ing the J Street National Con-
ference, Blinken went over the 
history of U.S. non-compliance 
with the JCPOA.
However, he threatened Iran 
for the current state of play be-
tween Tehran and Washington. 
“We continue to believe that 
diplomacy is the best way to 
prevent Iran from obtaining a 
nuclear weapon.  But should the 
Iranian regime reject that path, 
its leaders should make no mis-
take that all options are on the 
table to ensure that Iran does 
not obtain a nuclear weapon,” 
he said.
This highly charged atmos-
phere appeared to have been 
created in the wake of unrest in 
Iran, which now has gone. 
The JCPOA issue, however, re-
mains unresolved. Pundits be-
lieve that the West might have 
miscalculated the situation in 
Iran on the unrest and, accord-
ingly, destroyed the prospects 
for a deal, believing that Iran 
will either succumb to unrest 
or come willing to give away the 
store.
But none has happened. 
Iran has said that it will not 
make concessions under 
threat.  After a recent phone 
conversation with the EU for-
eign policy chief, Josep Bor-
rell, Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian said 
on Twitter, “Talked to @Josep-
BorrellF following his call. I 
said, if the US & the E3 think, 
via pressure, they generate 
leverage in the negotiations, 
they are wrong! We respond to 
sanctions & interference. Con-
currently, we are on the way 
to the final stage of a good, 
strong & durable agreement.”

‘China still seeks 
expansion of trade 
ties with Iran’

Saeid Eshtiaqi, a board 
member of the Iran Cham-
ber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) told IRNA 
on Monday that economic 
relations between Iran and 
China are on an upward tra-
jectory and the Asian coun-
try is still seeking expansion 
of ties with the Islamic Re-
public.
“This country [China] has 
stood by Iran in difficult 
times and has been among 
Iran’s friendly countries,” 
Eshtiaqi said.
He noted that the vice pre-
mier of China is going to 
visit Iran in the coming 
weeks.
Referring to the signing of 
the comprehensive 25-year 
cooperation agreement be-
tween Iran and China, the 
official said: “We should use 
the opportunities presented 
by this agreement to our in-
terests.”
The ICCIMA board member 
further stated that Iran’s oil 
exports to China have in-
creased in recent months, 
adding: “This country was 
one of Iran’s major target 
markets at the height of the 
sanctions and did not leave 
Iran alone as a friend and 
supporter in times of hard-
ship.”
Emphasizing that China is 
still seeking to develop its 
economic relations with 
Iran, Eshtiaqi said: “Iran 
is one of China’s trading 
partners, and we must first 
solve our internal problems 
and develop our relations 
with other countries to im-
prove bilateral relations.”
According to the data re-
leased by China’s customs 
administration, the value 
of Iran’s non-oil exports to 
China reached $5.37 billion 
in the first nine months of 
2022, registering an 11-per-
cent rise year on year.
The Islamic Republic ex-
ported $4.84 billion worth 
of goods to China in Janu-
ary-September 2021.
Based on the mentioned 
data, Iran and China trad-
ed $12.32 billion worth of 
commodities in the men-
tioned nine months to reg-
ister an 18-percent increase 
compared to $10.49 billion 
in the same period in 2021.
China’s exports to Iran in 
the first nine months of 
2022 also grew by 23 per-
cent compared to the previ-
ous year to reach $6.95 bil-
lion. The Asian country had 
exported $5.65 billion worth 
of goods to Iran in the same 
period of the previous year.
Iran-China non-oil trade 
stood at $14.8 billion in 
2021, according to China’s 
customs administration.
China is one of Iran’s main 
trade partners that has 
maintained strong trade ties 
with the Islamic Republic 
despite the strict U.S. sanc-
tions.
Iran and China officially 
signed the document for 
25-year comprehensive co-
operation in March 2021.
The document was signed 
between Iran’s former For-
eign Minister Mohammad 
Javad Zarif and Chinese 
Foreign Minister Wang Yi at 
the Iranian Foreign Ministry.

The transit of commodities through border termi-
nals increased by eight percent in the first eight 
months of the current Iranian calendar year (March 
21-November 21), as compared to the same peri-
od of time in the past year, the head of Iran Road 
Maintenance and Transportation Organization an-
nounced.
Dariyush Amani said 5.4 million tons of commod-
ities were transited through these terminals in the 
said time span.
Last year, nearly 10 million tons of goods were 
transited through Iran’s border terminals, and con-
sidering the targeting of 20 million tons of transit, 
the capacity of the North-South corridor, including 
the route from Russia to India and other countries 

in the region, should be used to achieve this figure, 
the official further stressed.
As previously announced by Amani, the transit of 
commodities through the Iranian roads network in-
creased by 38 percent in the first half of the current 
Iranian calendar year (March 21-September 22), as 
compared to the first half of the preceding year.
He said, “We have 26 border terminals with 15 
neighboring countries, and with the good poten-
tials we have in the country’s road transport, more 
than 80 percent of the country’s transport is carried 
out through roads”.
Transit of commodities through the Iranian roads 
network increased by 98 percent in the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended on March 20), 
as compared to the preceding year, the direc-
tor-general of Transit and International Transporta-
tion Affairs Bureau of Iran Road Maintenance and 
Transportation Organization (RMTO) said.
According to Javad Hedayati, over 9.3 million tons 
of goods were transited via the country in the pre-
vious year.
Meanwhile, as announced by Ruhollah Latifi, the 
former spokesman of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA), after seven years 
of reduction in the transit of goods from the coun-
try, the growth path of transit resumed in the past 
year, and with the passage of 12.65 million tons of 

goods through Iran, a growth of 68 percent was 
achieved.
The policy of paying attention to neighbors and 
developing political and economic relations with 
neighboring countries in the current government, 
increasing attention to road and rail routes in the 
world and the efforts and cooperation of transpor-
tation and trade-related organizations in establish-
ing or activating corridors through the country has 
led to significant growth in transit of goods through 
Iran.
Iran is one of the countries that has a special sta-
tus in trade and transit relations due to its strategic 
location and special geography, as the country is 
the passage of several important international cor-
ridors.
Considering its geographical location, Iran can play 
a significant role in the transit of goods in the region 
and benefit a lot from its status in this due.
Paying attention to upstream documents, espe-
cially the country’s development plans, and the 
government’s decision to develop transit, paying 
special attention to infrastructure development, 
reducing transit time, making it cheaper to cross 
Iran and making more advantages over competi-
tors, due to the short path for customers, can lead 
to facilitating the development of transit so that the 
country can reach the desired growth in this due.

Transit via border terminals up 8% in 8 months on year

Head of Iran-Iraq Joint Chamber of 
Commerce Yahya Ale Eshaq said trade 
challenges between the two countries 
have been mostly resolved and bilat-
eral trade is expected to reach $10 bil-
lion by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20, 2023).
Iran and Iraq have set a target of $20 
billion in annual trade, and business-
men and authorities of both countries 
are determined to meet that target, Ale 
Eshaq told IRNA on Sunday.
According to the official, Iran and Iraq 
have had the experience of reaching 

$14 billion in annual trade in previous 
years.
He added that the international trade 
recession and lower Iranian electrici-
ty and energy sales to Iraq were the 
main reasons for the decline in trade 
exchanges between Iran and Iraq.
Ale Eshaq stated that the ban on the 
export and import of certain goods 
according to the laws of the two coun-
tries has also been a major reason for 
the decrease in the trade volume.
Referring to the Iraqi prime minister’s 
recent visit to Iran, he noted that var-

ious areas of cooperation including 
joint investments, oil and gas and 
collaboration in the economic sector 
were discussed during this trip.
“In general, Iran and Iraq have agreed 
to improve relations and change the 
monetary and banking conditions so 
that the central banks of the two coun-
tries will ease the current situation and 
solve the problems,” he added.
The value of Iran’s exports to Iraq rose 
20 percent during the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20) as 
compared to the preceding year.

Iran exported $8.916 billion worth of 
commodities to its neighbor in the 
mentioned year, making Iraq the Is-
lamic Republic’s second-biggest trade 
partner.
Exports to Iraq accounted for 18.3 
percent of the country’s total non-oil 
shipments in the previous year.
Iran and Iraq signed a memorandum 
of understanding (MOU) on economic 
cooperation back in January 2021, at 
the end of the fourth meeting of the 
two countries’ Joint Economic Com-
mittee.

Iran-Iraq trade expected to reach $10b by late March
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The sixth International Exhibition 
of Transportation, Logistics, and 
Related Industries is scheduled to 
be held at Imam Khomeini Grand 
Prayer Campus (Mosalla) during 
December 18-20, the director 
general of Tehran Transport and 
Urban Development Department 

said.
As IRIB reported, Khalil Mohabbat 
said one of the distinct features of 
this year’s exhibition is the strong 
presence of capable domestic 
manufacturers in the event which 
is slated for National Transporta-
tion Week.

Tehran to host 
intl. transporta-
tion expo in late 
Dec.

TEDPIX climbs 
20,000 points on 
M o n d a y
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
20,012 points to 1.409 million 
points on Monday.
As reported, over 8.73 billion se-
curities worth 43.358 trillion rials 
(about $150 million) were traded 
at the TSE. The first market’s in-
dex rose 20,095 points, and the 
second market’s index climbed 
23,442 points.
TEDPIX lost 15,000 points to 
1,402,830 in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday).
The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 1.414 
million points in the Iranian calen-
dar 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 government and the Secu-
rities and Exchange Organization 
(SEO), and increased the hope of 
shareholders to invest again in 
this market and obtain a reason-
able return from it.

Iran executes ri-
oter convicted of 
killing two Basij 
members
A rioter convicted of killing two 
Basij members in Mashhad’s 
recent unrest was hanged in the 
public early on Monday morning.
The rioter, Majid Reza Rahnavard, 
has reportedly been convicted 
of killing Hossein Zeinalzadeh 
and Danyal Rezazadeh, the two 
members of the Basij who were 
stabbed to death on November 
17 during unrest that erupted in 
the wake of the death of Mahsa 
Amini. 
Rahnavard was charged with 
Moharebeh, which means wag-
ing war against God and Prophet 
Mohammad (PBUH) and usually 
results in receiving the death pen-
alty.  This the second execution in 
connection with the Mahsa Amini 
unrest and the first carried out in 
the public. 
On Thursday, the Judiciary exe-
cuted a rioter who had blocked 
Sattar Khan Street in Tehran. The 
rioter, Mohsen Shekari, was con-
victed of Moharebeh. Following 
the execution of Shekari, the West 
leveled huge criticism against the 
Islamic Republic. They accused 
Iran of violating human rights, a 
charge Iran roundly denied.
Seyed Majid Mir-Ahamadi, the 
Deputy interior minister for secu-
rity and police affairs, has reacted 
to criticism against Iran for exe-
cuting Shekari, saying the ene-
my’s propaganda in this regard 
aims to prolong the unrest.
He said the people have demand-
ed that the Judiciary to put on trial 
the rioters and the Judiciary has 
done so.  He made the remarks in 
an interview with Fars News. 
The security official said the en-
emy’s propaganda against the 
Judiciary is natural because they 
want the rioters to act freely. 
He pointed out the implementa-
tion of sentences against rioters 
has caused them to feel that they 
cannot allow themselves to con-
tinue their crimes.
In reaction to a series of tweets 
by Western officials who reacted 
harshly and angrily to the execu-
tion of Shekari, the Iranian For-
eign Ministry said late on Thurs-
day that the Judicial system in 
Iran “has employed proportionate 
and standard anti-riot methods.”

The remarks by British Foreign Secre-
tary James Cleverly that Iran was sup-
plying arms to Russia in its military 
campaign in Ukraine is utterly false, 
the Russian embassy in London has 
said, calling his statement “inappro-
priate”.
“We categorically reject recent com-
ments by Cleverly, who followed in 
the footsteps of US authorities and ac-
cused the Russian Federation and Iran 
of some ‘sordid’ deals concerning the 
Ukraine crisis. The United Kingdom is 
well aware of the fact that the allega-
tions about Iran’s military supplies to 
Russia lack any factual basis,” the dip-
lomatic mission said in a statement 
released on Monday.
“Russia, unlike certain Western gov-
ernments, is invariably committed to 
compliance with national legislations 
as well as international principles as 
regards its cooperation with third 
countries,” it added, Press TV report-
ed.
The Russian embassy also empha-
sized that Cleverly should be remind-
ed of London’s and its Western allies’ 
massive military, technical, financial 
and propaganda assistance to Ukraine 
when talking about “sordid” transac-
tions between Moscow and Tehran.
The embassy underlined that supply-
ing Ukraine with Western weapons, 
which is taking place in clear breach of 
fundamental norms of export control, 
only led to prolongation of hostilities 
and an increase in civilian casualties 
as Ukrainian army forces used the 
military equipment to launch “de-fac-
to terrorist strikes against civilian tar-
gets” on Russian territory.
“We are carefully recording all cases 
of London’s and its Western allies’ 
financial and military supplies to the 
Kiev regime, as well as planned mil-
itary operations against Russian fa-
cilities and military personnel. Such 
criminal acts will naturally have spe-
cific legal consequences for all those 
involved,” the statement said.

The embassy also drew attention to 
Cleverly’s “utterly unfounded specula-
tions” that Tehran violated UN Secu-
rity Council Resolution 2231, which 
endorses the 2015 Iran nuclear deal 
(JCPOA).
“If London is really concerned about 
implementation of the resolution, Brit-
ish authorities should pay meticulous 
attention to its true violator, the United 
States, whose unilateral withdrawal 
from the nuclear deal [in May 2018] 
has created serious challenges for 
global security,” the statement added.
Earlier this month, Iranian Foreign 
Minister Hossein Amir Abdollahian 
rejected claims about the Islamic 
Republic’s arms sales to Russia to 
be used in the ongoing war against 
Ukraine, saying such allegations are 
aimed at legitimizing the West’s mili-
tary assistance to Kiev.
In a phone conversation with Secre-
tary General of the United Nations An-
tonio Guterres on December 2, Amir 
Abdollahian said the ongoing conflict 
between Russia and Ukraine is root-
ed in the wrong policies of the North 
Atlantic Treaty Organization (NATO), 
namely its expansion toward the east.
The top diplomat reiterated Tehran’s 
opposition to the dispatch of weapons 
to the warring sides which he said 
would only increase human losses 
and financial costs for both sides.
He said Tehran would continue its 
efforts to stop the war and promote 
lasting peace in Europe.
Both Iran and Russia have repeatedly 
denied claims that Tehran has provid-
ed Moscow with drones to be used in 
the war in Ukraine.
The anti-Iran claims first emerged in 
July, with U.S. National Security Advi-
sor Jake Sullivan alleging that Wash-
ington had received “information” in-
dicating that the Islamic Republic was 
preparing to provide Russia with “up 
to several hundred drones, including 
weapons-capable UAVs on an expe-
dited timeline” for use in the war.

Moscow strongly rejects British claim 
that Iran sending arms to Russia

Spokesman of the Iranian Parliament 
Economic Committee Mehdi Toghyani 
said on Monday that the parliament will 
make the necessary effort to approve 
the capital gains tax (CGT) plan by the 
end of the current Iranian calendar year 
(March 20, 2023).
Stating that the CGT plan has been on 
the parliament’s agenda for a long time, 
Toghyani noted that the busy schedule 
of the parliament and the occasional 
emergencies are the reasons for delay-
ing the approval of the mentioned plan, 
IRNA reported.
He further emphasized the importance 
of the CGT plan, saying that the parlia-
ment will definitely deal with this plan, 
however, considering the priority of next 
year’s budget bill and the seventh Na-
tional Development Plan, it is not pos-
sible to make a precise comment about 
the plan’s approval date.
“This plan is one of the important in-
frastructure plans of the country and 
because of the transparency it creates, 
it can improve the country’s economic 

situation,” the official added.
During an open session of the parlia-
ment on May 26, the Iranian MPs ap-
proved the general outline of the CGT 
plan.
The parliament’s Economic Committee’s 
report on the mentioned plan was dis-
cussed and approved in the session.
Based on the approved plan, if a person 
buys gold, foreign currency, a house, or 
a car and then sells it, he/she must pay 
the related tax.
As defined by the Investopedia, capital 
gains tax is a levy assessed on the pos-
itive difference between the sale price of 
the asset and its original purchase price. 
Long-term capital gains tax is a levy on 
the profits from the sale of assets held 
for more than a year. Short-term capi-
tal gains tax applies to assets held for 
a year or less and is taxed as ordinary 
income.
While CGT prevents the wealth to be 
owned just by a few people, it leads the 
liquidity toward production and helps 
the re-distribution of wealth and income 

in society.
It was in the middle of the Iranian cal-
endar year 1391 (March 2012-March 
2013) that economic officials apparently 
thought of passing a capital gains tax 
law.
Finally, this plan was sent to the cabi-
net by the Ministry of Finance and Eco-
nomic Affairs in February 2019, after a 
seven-year delay, and reached the par-
liament after 10 months.
Capital gains tax is one of the tax bas-
es that, although it can increase pub-
lic resources, mainly has a regulatory 
function and can play an effective role 
in regulating various markets such as 
housing, cars, gold, and currency by 
weakening unproductive activities and 
reducing speculative incentives.
In this regard, the plan on capital gains 
tax was proposed with the aim of sup-
porting production and investment, 
reducing fluctuations in asset markets 
such as car and housing, gold, and for-
eign currency, as well as preventing a 
sudden rise in prices in these markets.

Parliament tries to approve CGT plan by late March

What Are Nails Made Of? And 15 Other Things You Should Know About Your Nails
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/what-are-nails-made-of#-19.-Nails-separate-primates-from-other-mammals-

1. Your nails are made of keratin
Keratin is a type of protein that forms 
the cells that make up the tissue in nails 
and other parts of your body.
Keratin plays an important role in nail 
health. It protects nails from damage 
by making them strong and resilient.
2. Yes, that’s the same stuff that 
makes up your hair
Keratin forms the cells of your hair and 
skin, too. It also forms cells that are a 
key part of many glands and that line 
internal organs.
3. Your visible nails are dead
Nails start growing under your skin. 
As new cells grow, they push old ones 
through your skin. The part you can 
see consists of dead cells. That’s why it 
doesn’t hurt to cut your nails.
4. But they need blood flow to grow 
out and create the “nail”
Tiny blood vessels, called capillaries, 
sit under the nail bed. Blood flowing 
through the capillaries helps nails grow 
and gives them their pinkish color.
5. Nails do have feeling — sort of
The nails you can see are dead and have 
no feeling. However, a layer of skin un-
der the nails, called the dermis, has 
sensory nerve endingsTrusted Source. 
These send a signal to your brain when 
pressure is applied to your nails.
6. Fingernails grow about 3.5 millim-
eters each month
And toenails grow about 1.5 millime-
tersTrusted Source per month. Those 
are the averages for healthy adults. 
Whether you’re getting proper nutri-
tion and how well you take care of your 
nails can affect the growth rate.

7. Men’s nails grow faster
Their hair grows faster than women’s, 
too. The one exception is during preg-
nancy, when a woman’s nails and hair 
might grow faster than a man’s.
8. So do the fingernails on your dom-
inant hand
If you’re right-handed, you might’ve 
noticed the nails on that hand grow 
faster than on your left and vice ver-
sa. This could be because that hand is 
more active.
9. Seasons influence growth
Nails grow faster in summer than in 

winter. 
10. How much you use your hands af-
fects growth, too
Using your hands a lot makes your 
nails more prone to minor trauma from 
things like tapping them on a table or 
using a keyboard. This promotes blood 
circulation in your hands, stimulating 
nail growthTrusted Source.
11. Your nail color can change ac-
cording to your health
About 10 percent of all dermatologi-
cal conditions are nail-related. Yellow, 
brown, or green nails usually mean you 

have a fungal infection. In some cases, 
yellow nails are a symptom of a thyroid 
condition, psoriasis, or diabetes.
12. White spots on your nails aren’t 
actually a sign of calcium deficiency, 
though
White spots or lines are usually caused 
by minor injuries to your nail, like from 
biting them. These spots are typically 
harmless and will grow out.
13. And stress can really affect your 
nails
Stress can cause your nails to grow 
more slowly or even temporarily stop 

growing. When they start growing 
again, you might have horizontal lines 
across your nails. They’re usually 
harmless and will grow out.
14. Nail biting is the most common 
“nervous habit”
Also called onychophagia, nail bit-
ing usually doesn’t cause long-term 
damage. However, it raises your risk 
of getting sick by spreading germs 
to your mouth. Damage to the skin 
around your nails could cause infec-
tion, too.
15. You really do need to let your 
nails “breathe”
To keep nails healthy, take breaks from 
using polish or having artificial nails.
The bottom line
Your nails give you a picture of your 
overall health. Changes in your nail 
color or a disruption in their growth 
could be symptoms of a medical con-
dition, poor nutrition, or excessive 
stress. Talk to your doctor if you’re 
worried about recent changes to your 
nails.
Follow these tipsTrusted Source for 
good nail hygiene:
• Trim your nails regularly, keeping 
them short.
• If you do have longer nails, scrub the 
underside of them when you wash your 
hands. Use soap and water every time 
and consider using a nail brush as well.
• Sanitize nail grooming tools before 
each use.
• Don’t bite or chew your nails.
• Avoid ripping or biting off hangnails. 
Instead, use a sanitized nail trimmer to 
remove them.
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Isfahan News

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظــر دارد امالك تملیکى خود را با جزئیات 
www.) مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت
setadiran.ir) با شماره مزایده 2001003560000006 به صورت الکترونیکى به فروش 

برساند.
زمان انتشار در سایت : 1401/09/21-ساعت 8  

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/03-ساعت 13
تاریخ بازدید: تا 1401/09/21 ساعت 8  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/19-ساعت 12
زمان بازگشایى: 1401/10/20-ساعت10  

زمان اعالم به برنده:  1401/10/22 ساعت 12
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1-برگزارى مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر مى باشد.
امالك فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش 

نقد و اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلى امالك مذکور در سامانه ستاد موجود است.
در روش نقد و اقساط، ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار که پس از کسر مبلغ پیش پرداخت به 

باقیمانده، سود متعارف بانکى مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار تعلق مى گیرد.
*شــایان ذکر اســت قبل از پایان مهلت دریافت اســناد، حتمــا از کارتابــل خود اســناد را دریافت 

نمایید.

امالك  مزایده آذر ماه (1401)

  وضعیت ملک    شرایط پرداخت    قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملک  شماره پرونده   نام شعبه ردیف

نائین بلوار دکتر حسین فاطمى جنب دانشگاه آزاد هتل 1122نایین 1
سى و یک و نیم حبه مشاع از   هفتاد 4430/578گل نرگس 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   104,706,043,750 49613400هتل دو حبه
ملک ندارد 

265/1قریه شهرضا جاده هوك 2166شهرضا 2
پنج و سه چهارم حبه مشاع به انضمام 
ثمنیه اعیانى پنجاه- شصت و چهارم 

حبه مشاع از 72 حبه 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   15,196,164,000 -174644باغ

ملک ندارد. 

یک و دو دهم حبه مشاع از هفتاد 265/1قریه شهرضا جاده هوك 2166شهرضا 3
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   19,666,500,000 -280950زراعى و دو حبه 

ملک ندارد. 

زرین 4
زرین شهر نوگوران خیابان اصلى کوچه شهید حسن کرمى 6941شهر 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   5,151,200,000 1023/41265مسکونى - ویالیىشانزده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم 647/1812انتهاى بن بست اول سمت چپ
ملک ندارد. 

6914شهرضا 5
شهرضا خیابان حکیم نصر اهللا فرعى 10 چهارمین فرعى 

سمت راست اولین بن بست سمت چپ پالك 13 کدپستى 
8619785741

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   25,000,000,000 288/57272مسکونى- ویالیى ششدانگ 2/4448
ملک ندارد. 

شهرضا خیابان شهید بهشتى فرعى 23 شمال مجتمع 7019شهرضا 6
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   24,000,000,000 305259مسکونى -ویالیىششدانگ 1/917پزشکى شقایق پالك 93 کدپستى 8613833973

ملک ندارد. 

زرین 7
اصفهان فوالدشهر محله B4 وصال شمالى کوى خیام غربى 6660شهر 

سى و دو سهم مشاع از هفتاد ودو 582/20617پالك 540 کدپستى 8491755986
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   4,755,555,555 99/36-آپارتمان سهم 

ملک ندارد. 

زرین 8
اصفهان فوالدشهر محله B1 وصال شمالى پارکینگ 12 6659شهر 

نوزده و هشتصد و شصت و نه هزارم 582/13774ورودى 2 پالك 208 کدپستى 8491633451
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   12,313,862,422 163/69-مسکونى- ویالیى سهم مشاع از هفتاد و دو سهم

ملک ندارد. 

نقد و اقساط   232,890,000,000 اعیان دارد3015کارخانه لبنیات ششدانگ 178/1084شهرك صنعتى تیران تیران 9

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل 
ملک ندارد. کارخانه در وضعیت تعطیل مى باشد. ملک با حفظ کلیه حقوق 

دعاوى پرونده کالسه 100896 در دادگاه عمومى حقوقى تیران با موضوع ابطال 
عملیات اجرایى به فروش مى رود. برنده مزایده مکلف است به اندازه ى مبلغ 

ارزش ماشین آالت و تاسیسات  که 70890000000 ریال( هفتاد میلیارد و هشتصد 
و نود میلیون ریال) پس از اعالم نام برنده مزایده ظرف مدت 10روز نسبت به 

ارائه وثیقه معتبر شهرى اقدام نماید در غیر اینصورت بانک نسبت به ضبط وجه 
ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.

آران و 10
 تخلیه و در تصرف بانک مى باشد. نقد و اقساط   11,000,000,000 203/86199مسکونى -ویالیى  ششدانگ 2640/1179آران و بیدگل خیابان مفتح کوچه شهید قاسمى6317بیدگل 

بهارستان خیابان فرشته شمالى کوچه یاسمن منزل مسکونى 6371شهرضا 11
سى و یک سهم مشاع از هفتاد و 2187/2176پالك 799 کدپستى 814348376

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل نقد و اقساط   10,979,166,666 200240مسکونى- ویالیى دو سهم 
ملک ندارد. 

سه راه درچه سمت راست روبرو تقاطع کوچه 166863چادگان 12
 9,974,999,990 278/63310مسکونى - ویالیىپنجاه و چهار سهم از هفتاد دو سهم 88/1172(شهید محمد کریمى) بن بست اول

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط ملک با تنظیم قرارداد اجاره 
به شرط تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ سود متعارف بانکى 

مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار تعلق مى گیرد.
 تخلیه و در تصرف بانک نمى باشد.و تخلیه به عهده خریدارمى باشد. 

دهاقان روستاى پوده خیابان شهید اسکندرى فرعى دوم 4340دهاقان13
پنجاه و نه و ششصد و نود و شش 107/1621(شهید عباس دهقانى) پالك 1566 کدپستى 8634139867

 5,223,400,000 -595/68مسکونى - ویالیىهزارم حبه از هفتاد دو حبه 
 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط ملک با تنظیم قرارداد اجاره 

به شرط تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ سود متعارف بانکى 
مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار تعلق مى گیرد.

 تخلیه و در تصرف بانک نمى باشد.و تخلیه به عهده خریدار مى باشد. 

دو و سى و شش حبه مشاع از 18 حبه 327/14دهاقان روستاى قهه مزرعه گود زندان 6578دهاقان 14
 3,820,872,777 600005600دامدارىاز 72 حبه ششدانگ 

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط ملک با تنظیم قرارداد اجاره 
به شرط تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ سود متعارف بانکى 

مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار تعلق مى گیرد.
 تخلیه و در تصرف بانک نمى باشد.و تخلیه به عهده خریدار مى باشد. 

زرین 15
اصفهان زرین شهر خیابان حافط کوچه شهید احمد سلیمیان 6940شهر 

پانزده و سى و شش صدم حبه مشاع 107/607پالك 5 و 8 کدپستى 8471779797
 4,917,333,333 280,5202مسکونى- ویالیى از هفتاد ودو حبه 

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط ملک با تنظیم قرارداد اجاره 
به شرط تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ سود متعارف بانکى 

مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار تعلق مى گیرد.

 تخلیه و در تصرف بانک نمى باشد.و تخلیه به عهده خریدار مى باشد. پالك دارى 
دو قسمت شمالى  و جنوبى مى باشد. 

مزایده امالك تملیکى مدیریت بانک کشاورزى -آذر  ماه

شناسه آگهى: 1425577

نوبت دوم

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان 
مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (

ir

مدیـرکل هنرهـای نمایشـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی گفت: باید با مخاطب شناسـی و اینکه چگونه 
مخاطب را به سـالن ها کشـاند، اقتصاد تئاتـر را رقم زد. 
مسـاله مهم این اسـت کـه اقتصاد هنـر باید به وسـیله 

هنرمندان سـر و سـامان بگیرد.
کاظـم نظری افـزود: اقتصـاِد هنر مسـاله ای اسـت که 
بعضی از هنرمندان بـه آن توجه ندارند و بـرای برخی از 

آنهـا هنر بـرای هنر اسـت و برای مردم نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه عنـوان یـک نهـاد دولتی 
وظیفـه داریـم که بـه هنرمنـدان کمـک کنیـم، ادامه 
داد: توقـع داریم هنرمنـدان برندسـازی و خودشـان را 
بـه روز و به مردم نزدیـک کنند؛ هنرمندان بـرای مردم 
کار بکننـد تـا مـردم تئاتـر را در سـبد کاالی مصرفـی 
فرهنگـی خانـوار خودشـان قـرار بدهنـد؛ همـه جای 
دنیا ایـن اتفاق افتـاده و امـا این موضـوع در کشـور ما 

دیـده نمی شـود.
مدیـر کل هنرهـای نمایشـی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی یادآور شـد: به دلیـل اینکه مخاطب شناسـی 
نداریـم، هنرمنـد بـا مخاطب خـودش در جامعـه خیلی 
آشـنا نیسـت؛ می گویـد مـن مخاطـب را می شناسـم 
اما این بـا آنچـه در واقعیت و بـرروی صحنـه می بینیم 

خیلـی فاصلـه دارد.
وی در زمینه حمایت های اداره کل هنرهای نمایشـی از 
هنرمندان تئاتر در شـرایط رکـود کاری آنها، گفت: همه 
چیز را نمی توان بـه وزارت ارشـاد یـا اداره کل هنرهای 
نمایشـی موکـول کـرد. بودجـه مـا محـدود اسـت و 
نهادهـای دیگـر مثـل شـهرداری بایـد بـه هنرمندان 

کمـک کنند.
نظـری افـزود: همـه تاشـمان ایـن اسـت کـه از 
گروه هـای نمایـش حمایـت کنیـم وانجمـن نمایـش 
هر اسـتانی را مکلـف کردیـم تا بتوانیـم در ایـن زمینه 
بخشـی از بودجه را اختصاص بدهیم؛ بخشـی از بودجه 
را هـم بایـد نهادهـا و سـازمان های دیگر در اسـتان ها 
که بـه وظیفـه اجتماعـی خودشـان در حـوزه فرهنگ 
وهنـر و وظایف شـهروندی ای عمـل می کننـد تأمین 

کننـد.

نظری بـا اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره های اسـتانی 
تئاتر در سـی و چهار اسـتان کشـور، گفت: اینکه سی و 
چهار استان کشـور یک رویدادهنری و نمایشـی را اجرا 
می کنند، در جهان بـی نظیر اسـت و در جایگاه خودش 
یک رتبـه عالی دارد؛ بعد از ۹ سـال جشـنواره منطقه ای 
تئاتر را راه اندازی کردیم، این جشـنواره در چهار منطقه 
در اسـتان های بوشـهر، مازنـدران، کرمانشـاه و فارس 
برگـزار خواهـد شـد و هـر اسـتانی ۹ اسـتان دیگـر را 

میزبانـی می کنـد.
نظـری برگـزاری جشـنواره تئاتـر منطقـه ای را تبـادل 
فرهنگـی و تبـادل اندیشـه خواند و گفـت: ایـن رویداد 
هنری هـم افزایـی تمـام گروه هـای نمایش اسـت که 
در تمام نه سـال گذشـته تعطیل بـود و با حمایـت وزیر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و رییـس جمهـور با شـعار 
عدالت فرهنگـی و عدالـت هنری بـه جایـگاه خودش 

برگشـت.
مدیـر کل هنرهـای نمایشـی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی با اشـاره به اینکه جشـنواره منطقـه ای دروازه 
ورود بـه جشـنواره بیـن المللـی فجـر اسـت، افـزود: 
امیدواریـم گروه های نمایشـی اسـتان ها و به خصوص 
اصفهـان در جشـنواره منطقـه ای حضور چشـمگیری 
داشـته باشـند و شـاهد اجرای خـوب آنها در جشـنواره 

بیـن المللـی فجر باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه قدمـت تئاتـر اصفهـان، این شـهر را 
متولـی درام کمدی خوانـد و گفت: یکی از اسـتان هایی 
که از لحاظ امکانـات فنی مجهز اسـت و پاتوی خیلی 
خوبی به نام تـاالر هنر دارد، اصفهان اسـت؛ تـاالر هنر 
با همـت شـهرداری نمونه خوبی بـرای همه اسـتان ها 
و شهرداری هاسـت تا الگو بگیرنـد و ما شـاهد این نوع 
زیرسـاخت ها و فضاهـای اجـرا در اسـتان های دیگـر 
هم باشـیم؛ همه تاشـمان این اسـت کـه از گروه های 
نمایش حمایـت کنیـم. انجمن نمایـش هر اسـتانی را 
مکلف کردیم که بتوانند در این زمینه بخشـی از بودجه 
را ختصاص بدهیم و یک بخشـی از بودجه هم نهادها و 
ارگان های دیگری که در اسـتان ها هسـتند و به عنوان 

وظیفـه اجتماعی تأمیـن کنند.

مدیـرکل هنرهـای نمایشـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی در پاسـخ به برخـی از انتقادها مبنی بـر اینکه 
داورهـای جشـنواره های اسـتانی، امسـال از اسـتان ها 
انتخـاب شـده و ایـن موضـوع کیفیـت داوری را تحت 
تأثیـر قـرار داده اسـت، گفـت: برای تمـام سـی و چهار 
استان کشـوار از مدیران کل اسـتان ها خواهش کردیم 
که داوران جشـنواره را به هیچ عنوان از تهـران انتخاب 
نکننـد و از پیشکسـوتانی کـه عمرشـان را بـرای تئاتر 
شهرشـان گذاشـتند و همچنیـن از جوان هـا و افـرادی 
که فـارغ التحصیـل تئاتر هسـتند و بـرای ایـن عرصه 

زحمـت کشـیده اند، انتخـاب کنند.
نظری افـزود: در این بین یک نفـر به عنـوان داور ناظر 
از تهـران باشـد و ایـن اتفـاق بایـد موجب خوشـحالی 

باشـد کـه بـه هنرمنـدان اسـتان ها اهمیـت و اولویـت 
داده ایـم چـرا کـه تئاتـر اسـتان بـرای مـا در اولویـت 

اول اسـت.
همچنیـن مدیـر کل هنرهـای نمایـش وزرت فرهنگ 
و ارشـاد در پاسـخ به اینکـه چرا جشـنواره تئاتر اسـتان 
اصفهـان بـرای برگـزاری صحنـه ای در وهلـه اول بـا 
مشـکات مالی رو به رو شـد و گفته می شـد کـه برای 
جشـنواره اسـتانی، بودجـه مشـخصی از تهـران اعام 
نشـده اسـت، گفت: مشـکل بزرگی کـه در کشـور و در 
حـوزه تئاتر داریم این اسـت کـه مدیریـت برنامه ریزی 
نداریـم و در دقیقه نود یادمـان می افتد کـه می خواهیم 
جشـنواره برگزار کنیـم، عقیده من ایـن بود کـه دبیر یا 
مدیر اجرایی جشـنواره سـال بعد را در همیـن اختتامیه 

جشـنواره تئاتـر اسـتان انتخـاب تـا برنامه ریـزی الزم 
انجام شـود.

نظـری بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن بودجـه وجود داشـته 
و می توانسـتند از ایـن بودجـه اسـتفاده کننـد، تاکیـد 
کرد: وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی بودجـه ای را در 
تبصره های مختلف بـرای برگزاری فعالیت هـا و رویداد 
هنری دارد و مسـتلزم این اسـت که اداره کل استا ن ها 
بـا بودجه هـای خودشـان و بودجه هایـی کـه می توانند 
از نهادهـای دیگـر اسـتان بگیرنـد، جشنواره شـان را 

برگـزار کنند.
مراسـم اختتامیـه سـی و چهارمیـن جشـنواره تئاتـر 
اصفهـان شـامگاه دوشـنبه )۲۱ آذرمـاه( در تـاالر هنر 

اصفهـان برگـزار شـد.
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مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد:

اقتصاد هنر را باید هنرمندان سر و سامان دهند نشان ویژه و برتر هجدهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره 
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران، 
با عنوان »خط کش طایی« در حوزه افکار 

عمومی به شهرداری اصفهان رسید.
بین المللی  سمپوزیوم  دوره  هجدهمین 
روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران با حضور 
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و مدیران روابط 
عمومی ها و دستگاه های مختلف کشور در 

سالن بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در این مراسم نشان ویژه و برتر »خط کش 
طایی« در حوزه افکار عمومی به شهرداری 
اصفهان رسید. سیدعلی معرک نژاد، مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
در این باره گفت: در دنیای امروز رسانه ها نه 
اینکه تنها اطاع رسان اقدامات سازمان های 
خود، بلکه باید تحلیلگر و منعکس کننده افکار 
ذی نفعان به مدیران جهت سیاست گذاری و 
برنامه ریزی دقیق تر باشند. وی ادامه داد: به 
لطف خداوند و تاش همکاران در اداره کل 
ارتباطات مفتخر هستیم به عنوان یک اداره 
پیشرو توانسته ایم در این مسیر جزو اولین ها 
باشیم. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
پروژه  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرداری 
افکارسنجی طرح غیرحضوری کردن پروانه 
ساختمانی و افکارسنجی عملکرد یک ساله 
شهرداری اصفهان به اتمام رسیده است و 
چندین پروژه دیگر در حال اجرا است. وی 
گفت: امیدوارم این مسیر جدید در مدیریت 
شهری اصفهان به ویژه اداره کل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان در راستای 
خدمت به همشهریان مؤثر باشد. معرک نژاد 
اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری، 
شهرداری اصفهان در دو بخش افکارسنجی 

و پاسخگویی به رقابت پرداخته است.

»خط کش طالیی« در حوزه 
افکار عمومی به شهرداری 

اصفهان رسید

برگزاری سمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی ها و جشنواره برترین های 

روابط عمومی ایران؛
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بیشترین مشکات و 
درخواست فعاالن اقتصادی از بانک ها تقاضای مهلت دهی برای پرداخت اقساط 
تسهیات دریافت شده است زیرا در برخی موارد این چالش ها توانسته عملکرد 

واحدهای تولیدی را متوقف و یا آهسته کند.
امیررضا نقش در جلسه ای بافعاالن اقتصادی استان اصفهان افزود: طرح موانع و 
مشکاتی که از طرف بانک برای متقاضی در پرداخت تسهیات ایجاد شده، است و 
نیز محاسبه و تعیین تکلیف بدهی براساس آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی از 

دیگر چالش های فعاالن اقتصادی با بانک های استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تاکید کرد: کمیته تخصصی بانکی 
ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بزودی تشکیل می شود تا در آن محاسبات 
دقیق تسهیات و بدهی متقاضیان مطرح و بررسی شود و مشکات میان صاحبان 

واحدهای تولیدی و بانک ها به حداقل برسد.
وی یادآور شد: مواردی که اختاف بین واحد تولیدی متقاضی با بانک درباره نحوه 
محاسبه اقساط معوق، اصل و سود و تعیین تکلیف بدهی وجود دارد در این کمیته 

مطرح می شود.
نقش با بیان اینکه بعضی از اختافات فعاالن اقتصادی با بانک ها تسهیات ارزی و 

برخی دیگر تسهیات ریالی است، گفت: این کمیته متشکل از نماینده هیات خبرگان 
بانکی استان، اداره کل سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، بانک عامل و نماینده مالی 

متقاضی است.
وی افزود: محاسبات دقیق تسهیات و بدهی متقاضیان در این کمیته مطرح و صورت 
جلسه می شود تا مشکات میان صاحبان واحدهای تولیدی و بانک ها به حداقل برسد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان پیش بینی کرد: طبق ارزیابی ما 
و براساس نظر متقاضیان این کمیته بسیار کار گشا بخواهد بود و می تواند مشکات 

قابل توجهی که بین فعاالن اقتصادی و بانک ها وجود دارد را رفع کند.

بیشترین درخواست فعاالن 
اقتصادی از بانک ها اعالم شد؛

تقاضای مهلت 
پرداخت اقساط
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 مریم یـادگاری  کم کـم کشـور بـرای ورود به زمسـتان 
سـرد و کم بارش 1401 نزدیک می شـود تا شـاهد شـب های 
سـردتر و تاریک تری باشـیم در حالـی که انواع هشـدارها هم 

در فضاهـای حقیقـی و مجازی همـه را احاظه کرده اسـت.
بـه گفتـه کارشناسـان سـامت کشـور، امسـال آنفلوآنـزا 
شـیوعش را در ایـران خیلـی زود آغـاز کـرد؛ به همیـن دلیل 
هم با فروکش کـردن موارد ابتـا و مرگ ناشـی از کووید 1۹ 
در کشـور و همچنین با آغاز فصل سـرما و بازگشـایی مدارس 
و دانشـگاه ها، شـاهد بـروز و افزایش مـوارد آنفلوآنـزا از اواخر 

شـهریور ماه و ابتـدای مهـر 1401 در کشـور بودیم.
بنابراین مـوج اول ابتـا بـه آنفلوآنـزا در حالی در کشـور آغاز 
شـد کـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بـه دلیـل کاهش 
موارد کرونا کاهـش یافتـه و در عین حال بازگشـایی مدارس 
و دانشـگاه ها نیز روند شـیوع این بیماری را سـرعت بخشیده 
بـود. بـر همین اسـاس هـم بـود کـه دکتـر طلعـت مختاری 
آزاد- مدیـر آزمایشـگاه ملـی آنفلوآنـزا و اسـتاد ویـروس 
شناسـی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران در آبان ماه امسـال 
اعـام کرد که ویـروس غالب مـا در کشـور، آنفلوآنزا اسـت و 
 H1N1 و بعد هـم H۳N۲ سـوش های در گـردش آن عمدتـًا

بـوده و آنفلوآنـزای نـوع B شـیوع خیلی کمتـری دارد.
•تاخت و تاز آنفلوآنزا در کشور

همچنین به گفته کارشناسـان سـامت کشـور، از آنجایی که 
به دلیل شـیوع کرونـا و همچنین رعایت بـاالی پروتکل های 
ضدکرونایـی، دو سـال شـیوع بیمـاری آنفلوآنزا را نداشـتیم، 
همیـن موضـوع باعث شـد کـه در سـال جـاری بـا فروکش 
کردن مـوارد ابتـا به کرونـا و کاهـش رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی، به نوعی افزایـش موارد آنفلوآنزا را شـاهد باشـیم. 
بر همیـن اسـاس هـم عمـده مراجعـات سـرپایی و بسـتری 
بیمارسـتان ها در مهـر و آبان 1401 بـه مبتایان بـه آنفلوآنزا 
اختصـاص یافتـه بـود؛ بـه طـوری کـه دکتـر سـعید کریمی 
معـاون درمـان وزارت بهداشـت، در آبـان مـاه 1401 اعـام 
کرد کـه روزانـه ۳0 هـزار بیمار تنفسـی بـه صورت سـرپایی 
بـه بیمارسـتان های کشـور مراجعـه می کنند که شـامل تمام 
بیمـاران تنفسـی اسـت. نمونه گیری هـا نشـان می دهـد کـه 
بـاالی ۵0 درصـد از ایـن افـراد بـه آنفلوآنـزا مبتـا هسـتند. 
همچنیـن روزانـه حـدود 1۲00 نفر بسـتری بیماران تنفسـی 
را داریـم کـه در بسـتری ها هـم بـاالی ۵0 درصدشـان بـه 
آنفلوآنـزا و کمتـر از 10 درصدشـان بـه کرونا مبتا هسـتند و 

بقیه هـم بـه سـایر بیماری هـای تنفسـی مبتا هسـتند.
در همیـن بین بود کـه متخصصین عفونی کشـور نیز نسـبت 
به  »شـیوع عفونت میکروبی بـا پنوموکوک در کـودکان« که 
روی آنفلوآنـزا سـوار می شـد، هشـدار دادنـد. بـه طـوری که 
دکتر فرهـاد چوبـدار- رئیس بیمارسـتان کـودکان علی اصغر 
در ایـن زمینـه طی گفـت و گـووی بـا ایسـنا اعام کـرد که 
بیمـاری عفونت میکروبی بـا پنوموکوک که بـر روی آنفلوآنزا 
سـوار می شـود، در کـودکان از شـش ماهگـی تا 1۵ سـالگی 
دیـده می شـود و عمـده علـت بـروز آن هم این اسـت کـه از 
داروهـای آنتی بیوتیـک و کورتون هـا بـه صـورت نادرسـت 
اسـتفاده می شـود. ایـن عفونت هـا بـه صـورت ثانویـه بـا 

آنفلوآنـزا ایجـاد می شـوند.
• موج اول آنفلوآنزا در حال فروکش

در عین حـال از اواخر آبان ماه سـال جـاری بود که بـه تدریج 

متخصصـان عفونی کشـور و مسـئوالن سـامت، از کاهش 
مـوارد آنفلوآنـزا در کشـور خبـر داده و اعـام کردنـد کـه بـه 
طور کلـی تعداد مـوارد آنفلوآنزا در کشـور رو به کاهش اسـت 
و از آنجایـی کـه رونـد سـالیانه بیماری هـای حاد تنفسـی در 
کشـور امسـال زودتر آغاز شـد، طبعًا زودتر هـم رو به کاهش 
می گـذارد. بـر همیـن اسـاس هـم دکتـر حسـین فرشـیدی 
- معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت بـا بیـان اینکـه مـوارد 
آنفلوآنزا در کشـور ظـرف دو هفته گذشـته کاهـش خوبی در 
سـطح بیمارسـتان ها داشـته اسـت، اعـام کـرد کـه در حال 
حاضر مـوج آنفلوآنزا در حـال فروکش کردن اسـت و وضعیت 
بیمارسـتان های ما ایـن موضوع را نشـان می دهـد. به طوری 
که آمارهای بیمارسـتانی ما کاهش شـیوع را نشـان می دهد. 
دو هفته قبل آمار آنفلوآنزا افزایش بسـیار شـدیدی را داشـت، 
اما ظـرف دو هفتـه کاهـش خوبی حـدود ۲۵ تـا ۳0 درصد در 

سـطح بیمارسـتان ها می بینیـم.
»خبر فـوری« در گزارشـی آورده اسـت کـه البته بایـد توجه 
کرد که طبق اعام متخصصان و مسـئوالن بهداشـتی حوزه 
سـامت، بروز سـالیانه آنفلوانزا به طور معمول دارای سه موج 
اسـت؛ موج اول بروز بیمـاری معمـواًل در ابتدای فصـل پاییز 
رخ می دهـد. مـوج دوم معمـواًل بـا شـدت کمتـر از اولـی، در 
ماه هـای بهمن و اسـفند بوده و موج سـوم، در اردیبهشـت ماه 
سـال بعـد رخ می دهـد. بـر همیـن اسـاس هـم طبـق اعام 
وزارت بهداشـت،   دکتـر شـهنام عرشـی- سرپرسـت مرکـز 
مدیریـت بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت بـر ضـرورت 
آمادگـی بـرای بـروز مـوج دوم آنفلوآنـزا در کشـور تاکیـد و 
اعام کرده اسـت که بـروز بیمـاری آنفلوانزا از اواخـر مهرماه 

سـال جـاری آغـاز شـد و در اواسـط آبان ماه بـه اوج خـود در 
مـوج اول رسـید و هم اکنون در سـیر نزولـی پیک بـروز اولیه 

ایـن بیمـاری قـرار داریم.
وی همچنیـن بـر لـزوم آمادگـی بـرای بـروز مـوج دوم ایـن 
بیمـاری در بهمن مـاه امسـال تاکیـد کـرد و گفـت: در ایـن 
راسـتا آمـوزش بهداشـت فـردی و اجتماعـی بـا تاکیـد بـر 
اسـتفاده از ماسک، به خصوص در اماکن بسـته و بدون تهویه، 
شست وشـوی مرتـب دسـت ها، تهویـه مناسـب، به ویـژه در 
اماکـن تجمعی، انجـام واکسیناسـیون آنفلوانـزا در گروه های 

هـدف و اولویـت دار، بسـیار ضروری اسـت.
بـه گفته عرشـی، به دلیـل احتمـال ابتا بـه بیمـاری در تمام 
فصول سـال، انجام واکسیناسـیون آنفلوانزای سـالیانه منوط 
به انجـام آن تنهـا در اوایل مهر مـاه نبـوده و در هـر زمانی از 
سـال و برای گروه هـای اولویت دار، بـا توجه به دسترسـی به 

واکسـن آنفلوانـزا، الزامی و ضروری اسـت.
وی همچنیـن از مـردم خواسـت کـه در صـورت عامـت دار 
بـودن بـه پزشـک مراجعـه و از مصـرف خودسـرانه دارو و 
خوددرمانـی پرهیـز کننـد. مبتایان بـه آنفلوآنـزا نیز تـا رفع 
عامت هـای حـاد بیمـاری، در محـل کار و مدرسـه حاضـر 

نشـوند.
• پیش بینـی احتمـال افزایـش مـوارد کرونـا در 

زمسـتان

در عیـن حـال عـاوه بـر خطـر دو مـوج دیگـر آنفلوآنـزا، 
کارشناسـان حـوزه سـامت از احتمـال افزایش مـوارد کرونا 
در زمسـتان خبـر می دهنـد؛ موضوعـی کـه البتـه وزارت 

بهداشـتی ها نیز نسـبت بـه آن نگرانی هایی دارنـد. به طوری 
کـه وزارت بهداشـتی ها اعـام می کننـد کـه آمـار کاهشـی 
کرونـا در کشـور، ممکن اسـت شـرایط را اینطـور تداعی کند 
که کرونـا دیگر تمام شـده اسـت، اما ایـن در حالی اسـت که 
وضعیت ابتـا و مرگ ومیـر در برخی کشـورها هم در سـطح 
آسـیا و هم در سـطح اروپـا، مجـدداً افزایشـی بوده اسـت. به 
طوری کـه دکتر حسـین فرشـیدی- معاون بهداشـت وزارت 
بهداشت گفت: در کشـورهایی مانند ژاپن، چین و ... آمارهای 
بسـیار باالیی گزارش شـده اسـت. در یک هفته گذشته ژاپن 
بـاالی ۶00 هزار مـورد مثبـت کرونـا داشـت. در عیـن حال 
میـزان مرگ ومیـر در کشـورهایی مانند انگلسـتان، اسـپانیا، 
آمریـکا و ... نیـز بـاال رفته و بـاالی 1۵0 نفـر در هفته اسـت. 
بنابرایـن بایـد بدانیـم کرونـا تمام نشـده و اگـر مقـداری بی 

دقتی کنیـم، ممکن اسـت سـراغ مـا هـم بیاید.
بنابرایـن آنطـور کـه کارشناسـان حـوزه سـامت پیش بینی 
می کننـد، باتوجـه بـه افزایـش مـوارد کرونـا در کشـورهای 
اروپایـی و آسـیایی، احتمال افزایـش موارد کرونا در زمسـتان 
در کشـور مـا هـم وجـود دارد. بنابرایـن بایـد بـرای روزهای 
سـرد زمسـتان کـه ممکـن اسـت همـراه بـا افزایش شـیوع 
کرونا و آغاز موج دوم آنفلوآنزا باشـد، آماده باشـیم و همچنان 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی ماننـد اسـتفاده از ماسـک، 
شست وشـوی دسـت ها، رعایـت فاصلـه و تهویـه مناسـب 
هوا بـه ویـژه در فضاهـای سـر بسـته را جـدی بگیریـم و در 
عین حـال از تزریق دزهای یادآور واکسـن کرونـا و همچنین 
تزریق واکسـن آنفلوآنـزا به ویژه بـرای گروه هـای در معرض 
خطـر و افراد مبتـا بـه بیماری های زمینـه ای غافل نشـویم.  

عضو فراکسـیون روحانیـت مجلس شـورای اسـامی گفت: 
آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی زیـر نفـوذ صهیونیسـت ها 
اسـت و تحـت تأثیـر القائـات ایـن رژیـم نامشـروع تصمیـم 

می گیـرد.
حجت االسام احمدحسـین فاحی در گفت و گو خبرنگار ایرنا 
و با اشـاره بـه قطعنامـه ضدایرانی که در نشسـت اخیر شـورای 
حکام آژانـس بین المللی انـرژی اتمی به تصویب رسـید، اظهار 
داشـت: نفوذ صهیونیسـت ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی 

واقعیتی انکار ناپذیر اسـت.
وی افـزود: اگر مـا می بینیم کـه آمریـکا و کشـورهای اروپایی 
ایـران قطعنامه هـای ضـد ایرانـی در شـورای حـکام آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی پیشـنهاد می دهنـد و بـه تصویـب 
می رسـانند همگی تحـت تأثیـر صهیونیسـت هایی اسـت که 

نمی خواهنـد ایـران پیشـرفت کنـد.
عضـو فراکسـیون روحانیـت مجلـس شـورای اسـامی بـا 
بیان اینکـه سیاسـتمداران آمریکایـی و اروپایی تحت سـلطه 
صهیونیسـت ها هسـتند، اظهـار داشـت: ایـران نیـز قطعنامه 
شـورای حـکام را بـا قاطعیـت پاسـخ داد و غنـی سـازی ۶0 
درصـدی اورانیـوم در فـوردو پاسـخی به ایـن اقـدام غربی ها 

بـود.
ایـن نماینـده مجلـس، پاسـخ ایـران را مناسـب و صحیـح 
دانسـت و گفت: جمهـوری اسـامی ایـران در سـال های اخیر 
کـه آمریکایی هـا از برجـام خـارج شـدند و اروپایی هـا نیـز بـه 
تعهداتشـان عمل نکردنـد، به تعهـدات بین المللی خـود پایبند 

بـوده اسـت.
فاحی ادامه داد: ما باید همیشه متناسب با فشـارها و تهدیدات 

خارجی و بویژه غربی ها، پاسـخ و اقدامات الزم را داشـته باشـیم 
تا اقتدار و اسـتقال ایران به نمایش گذاشـته شـود.

شـورای حـکام آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی ۲۶ آبـان ماه 
قطعنامه ضدایرانی پیشـنهادی آمریکا و سـه کشـور اروپایی را 
با ۲۶ رأی موافـق، ۲ رأی مخالـف و ۵ رأی ممتنع تصویب کرد. 
در ایـن قطعنامه کـه بـا مخالفت چیـن و روسـیه روبه رو شـد، 
نویسـندگان بـا تکـرار ادعاهـای سـاختگی درباره کشـف مواد 
هسته ای در سه مکان اعام نشـده در ایران، خواستار همکاری 

ایـران با آژانـس بین المللی هسـته ای شـدند.
قطعنامه یادشـده »ضروری و فـوری می داند« که ایـران بدون 
تأخیر »توضیحـات فنی موجهـی« را دربـاره ادعاهـای مطرح 
شـده و همچنین امکان »دسترسـی به سـایت ها و تجهیزات« 

بـرای »جمـع آوری نمونه هـا« فراهم کند.

فصل سرِد پیِش رو با ترس امواج ابتال

۳ موج ساالنه آنفلوآنزا وجود دارد!

 رضا اخـالق پـور  شـاخص کل 
بـورس در روز چهارشـنبه هفتـه 
گذشـته بـا ۶۵7۹ واحـد کاهـش بـه 
عدد یک میلیـون و 40۲ هـزار و 8۳0 
واحد رسـید. در هفته ای که گذشـت، 
تقریبـاً دربیشـتر روزها شـاهد خروج 
پـول حقیقی هـا از بـورس بودیـم و 
ارزش معامـات هم نسـبت بـه چند 
هفته قبـل کاهـش داشـت. بنابراین 
به نظر می رسـد تـا زمانی کـه ارزش 
معامـات بـه بـاالی ۶ هزارمیلیـارد 
تومـان در روز نرسـد، احتمـال صعود 
پر قدرت شـاخص کل بـورس تهران 

دور از انتظـار خواهـد بـود.
• قیمـت کامودیتـی هـا در دو 

راهـی افزایـش یـا کاهش
سـایر  هماننـد  تهـران  بـورس 
و  عوامـل  از  دنیـا  بورس هـای 
متغیرهای جهانـی از جملـه تغییرات 
قیمـت کاالهـا و کامودیتی هـا، نـرخ 
تورم و بهـره تأثیر می پذیـرد. در حال 
حاضر نرخ جهانـی کامودیتی در حال 
افزایـش اسـت کـه علـت این رشـد 
بیشـتر به خاطر اتفاقاتی کـه در چین 
در شـرف وقـوع اسـت، بـود؛ صنایـع 
چیـن تقاضاهـای خوبی بـرای خرید 
محصـوالت کامودیتی و سـنگ آهن 
داشـتند. این تغییـر تقاضـای چین به 
عنـوان یک موتـور محرکـه ای برای 
کامودیتی هامحسـوب شـده اسـت. 
در داخـل کشـور نیـز رشـد قیمـت 
جهانـی کامودیتی ها بر قیمت سـهام 
شـرکت های کامودیتی محـور تأثیـر 
مثبت گذاشـت و باعث رونق نسـبی 
قیمت سـهام آنها شـد، البته چـون در 
حال حاضر با توجه بـه وضعیت فعلی 

کشـورهای اروپایـی، اقتصـاد چین و 
پیش بینی هـای انجام شـده در مـورد 
کامودیتی هـا، انتظـاری بـرای رشـد 
ادامه دار کامودیتی ها متصور نیسـتم؛ 
بـه همین جهـت به نظـر می رسـد تا 
زمانـی که قیمـت جهانـی کامودیتی 
هـا بـه یـک ثبـات نسـبی نرسـد، 
شـاهد حرکت صعودی پر قـدرت در 
گروه هـای کامودیتـی محـور بورس 

تهـران نخواهیـم بود.
• اما و اگر های صعود بورس

شـاخص کل بـورس تهـران بـرای 
صعـود نیـاز بـه حمایـت پایـدار دارد 
وهمانطـور کـه بیـان شـد تـا زمانی 
کـه خـروج نقدینگی هـا ادامـه دارد، 
نمی تـوان انتظـار رشـد خاصـی از 
شـاخص کل بـازار سـهام داشـت. 
از طـرف دیگـر، بررسـی تکنیکـی 
نمودارهـای شـاخص بـورس نشـان 
می دهند که در حال حاضر، شـاخص 
کل بـورس تهـران در قالـب صعـود 
انجام شـده توانسـته اسـت حدود ۵0 
درصد از ریـزش قبلی خـود را جبران 
کنـد، که بـا توجـه بـه شـتاب صعود 
و بررسـی امـواج الیـوت، می توانیـم 
منتظر رفتار و حرکـت صعودی بعدی 
شـاخص به محـدوده یـک میلیون و 
4۲0 هزار واحدی باشـیم. اما از طرف 
دیگـر، چـون بـه نظـر می رسـد روند 
نزولـی و اصـاح شـاخص هنـوز به 
پایان نرسـیده اسـت، بنابراین ممکن 
است شاخص کل به سـمت محدوده 
یـک میلیـون و ۳80 هـزار واحـد نیز 
حرکـت کنـد،. بنابرایـن در شـرایط 
فعلـی بـا توجـه بـه اینکـه بررسـی 
نمودارهای تکنیکی نشـان می دهند 

کـه هنـوز رونـد اصـاح نزولـی 
شـاخص بـه پایـان نرسـیده اسـت، 
بهتر اسـت معامله گران تا رسـیدن به 
محدوده حمایتی جدیدو یا بازگشـت 
صعـودی رونـد در تصمیم گیـری 
خـود بـرای خریـد و سـهام عجوالنه 

تصمیم گیـری نکننـد.
• تهدیـدی جـدی بـه نـام 

گاز قطعـی 
حاضـر  حـال  در  کـه  ابهامـی 
جملـه  از  مختلـف  شـرکت های 
سـیمانی ها و فوالدی هـا را، تهدیـد 
می کنـد، قطعـی گاز ایـن صنایـع در 
فصـل زمسـتان اسـت. ایـن موضوع 
تولیـد  کاهـش  باعـث  می توانـد 
شـرکت ها شـود و به قیمت سـهام و 
سـودآوری آنها ضربه بزند.- البته هر 
چند ممکن اسـت قیمت محصوالت 
شـرکت ها بـه دلیـل کاهـش عرضه 

فزایـش پیـدا کنـد و بخشـی از زیان 
ناشـی از قطـع گاز جبـران شـود، امـا 
چـون بـه هـر حـال قطعـی گاز در 
زمسـتان نوعی تهدید برای سوددهی 
کارخانه ها محسـوب می شـود- باید 
این موضـوع در ارزشـگذاری سـهام 
شـرکت ها در نظـر گرفتـه شـود. بـه 
همین خاطـر بیشـتر تحلیلگـران در 
هنگام بررسـی و ارزشـگذاری سهام 
شـرکت ها، عملکـرد صنایعـی کـه 
ممکـن اسـت بـا قطعی بـرق یـا گاز 
مواجـه شـوند را بـه جـای 1۲ مـاه 
در سـال، 10 یـا 11 مـاه محاسـبه 

. می کننـد
• تـک سـهام ها پیشـتازان 

بـازار
نمادهای ارزنده صنعت خودروسـازی 
بـه جهـت عرضـه خـودرو در بورس 
کاال همچنـان می توانـد مـورد توجه 

معامله گـران قـرار بگیرنـد و با رشـد 
قیمتی همـراه باشـند. در کنار صنعت 
خودرویـی، برخـی تـک سـهم ها در 
صنعـت غـذا و دارو و غیـره نیـز بـه 
دالیل بنیـادی – مثـل افزایـش نرخ 
ارز، افزایـش تـورم و میـزان فروش - 
می توانند با رشـد تقاضا همراه شـوند. 
در مجمـوع چون در روزهای گذشـته 
نـرخ کامودیتی هـا در بـازار جهانـی 
افزایش یافتـه و نـرخ دالر نیمایی نیز 
رشـد کرده اسـت که خبر خوبی برای 
گروه هـای صادرات محـور بـورس 
محسـوب می شـود. با در نظر گرفتن 
نـرخ بهـره بانک هـا، پیش بینـی 
می شـود شـاخص بـورس در هفتـه 
جـاری وضعیتـی متعـادل در پیـش 

داشـته باشد.
کارشناس بورس و بازار 
سرمایه
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در فصل دوم »ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت«، هشت بازیگر دیگر به این مجموعه 
فانتزی حماسی اضافه شدند.

ساخت فصل دوم ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت از اکتبر امسال در انگلستان آغاز 
شده است. این برای دومین بار است که به بازیگران مجموعه اضافه می شود.

»ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت«، بر اساس رمان ارباب حلقه ها و ضمایمش اثر 
جی. آر. آر. تالکین ساخته می شود. این مجموعه که به دست شورانرهایش جی. دی. 
پین و پاتریک مک کی برای سرویس پخش اینترنتی آمازون پرایم ویدئو در دست 
ساخت است، داستان دوران دوم ســرزمین میانه را روایت می کند که هزاران سال 

پیش از هابیت و ارباب حلقه های تالکین جریان دارد. تولید این مجموعه بر عهده 
آمازون استودیوز با همکاری هارپرکالینز و نیو الین سینما و با مشورت از اماک 

تالکین بوده است.
فصل دوم این مجموعه تلویزیونی آمریکایی در 8 قســمت در یکم سپتامبر سال 

میادی جاری پخش شد که آخرین قسمت آن در 14 اکتبر به نمایش درآمد.

این مجموعه به طور کلی نقدهای مثبتی را از طرف منتقدان دریافت کرده و در زمینه 
فیلم برداری، جلوه ها و موسیقی ستایش شده اما انتقاداتی نیز به دلیل سرعت و روند و 

شخصیت پردازی به همراه داشت.
در فصل دوم ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت، الیور آلوین ویلسون، استوارت بومن، 
گاوی ســینگ چرا، ویلئام چاب، کوین الدون، ویل کین، سلینا لو و کاالم لینچ به 
بازیگران این مجموعه اضافه شده اند. جزئیات نقش های بازیگران جدید اضافه شده 

به مجموعه فاش نشده است.
پیش تر نیز اعام شده بود 7 بازیگر در حال پیوســتن به مجموعه اند از جمله سم 

هزلدین که در فصل دوم نقش آدار را از جوزف ماول بر عهده خواهد گرفت.
منبع: ایرنا

 چهره های جدید
 در فصل تازه
ارباب حلقه ها

هشت بازیگر دیگر به فرانچایز 
پول ساز پیوستند

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 توسط انتشارات جمکران
منتشر و عرضه شد؛

 »دشنام«
در کتاب فروشی ها

»ساکسو بانک« پیش بینی های شگفت آوری را برای سال جدید منتشر و اعام 
کرد سال ۲0۲۳ تحت تأثیر سیاست های اقتصادی زمان جنگ با تحوالت مهمی 
همچون تصمیم انگلیس برای پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا، استعفای »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه، و اتحاد چین و هند علیه دالر و استفاده تسلیحاتی 

از نفت در اوپک همراه خواهد بود.
»یاکوبسن« مدیر ارشد سرمایه گذاری این بانک دانمارکی اظهار داشت: بازگشت 
به پویایی پیش از همه گیری کرونا غیرممکن است، زیرا ما وارد یک جنگ اقتصاد 
جهانی شده ایم. این اتفاق در حالی رخ می دهد که همه قدرت های بزرگ در 
سراسر جهان در حال تاش برای تقویت امنیت ملی خود در همه جبهه ها هستند. 
این سناریو در معنای واقعی در حوزه های نظامی، زنجیره تأمین، انرژی و حتی 
ناامنی های مالی باتوجه به تجربه همه گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین 
تشدید می شود. بانک سرمایه گذاری دانمارکی پیش بینی کرد ناتوانی دولت ها 
در کشورهایی مانند ایاالت متحده و بریتانیا در مهار تورم افسارگسیخته، افزایش 
قیمت طا تا ۳000 دالر در هر اونس را محتمل می کند. یاکوبسن می گوید در 
یک اقتصاد جنگی، تا زمانی که فشارهای قیمتی ثبات را تهدید کند، دست دخالت 

دولت ها بی رحمانه گسترش خواهد یافت.
وی معتقد است تاش غرب برای محدود کردن قیمت نفت روسیه احتمااًل 
محکوم به شکست است. این بانک اعام کرد که آشفتگی سیاسی در انگلستان 
رکود زده منجر به رأی گیری و همه پرسی در زمینه معکوس کردن برگزیت خواهد 
شد. در این شرایط رأی »Rejoin« احتماالً برنده خواهد شد و همین امر به عملکرد 
قوی تر پوند انگلیس کمک می کند.  همچنین در سال ۲0۲۳ توافق برای تشکیل 
ارتش اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد. جنگ در اوکراین و قطع دسترسی اروپا به 
نفت و گاز ارزان و فراوان روسیه، یک ذهنیت اقتصاد جنگی را برای اروپا موجب 

شده است که از سال 1۹4۵ تاکنون بی سابقه بوده است.
ساکسو پیش بینی کرد که چین، هند و اوپک با ایجاد یک اتحادیه بین المللی تسویه 
حساب و دارایی ذخیره جدید، سلطه ایاالت متحده بر سیستم پولی جهانی را به 
عقب خواهند فرستاد. همچنین تحریم های مالی به رهبری ایاالت متحده علیه 
روسیه که به دلیل بحران اوکراین اعمال شد، »موج های شوک« را به کشورهایی 

وارد کرد که متحد نظامی با واشنگتن نیستند.
پیش بینی های دیگر این بانک عبارتند از: نرخ برابری ین ژاپن به دالر به ۲00 شاید 
برسد، اعام ممنوعیت تولید گوشت تا سال ۲0۳0 و اصاح قوانین مالی برای 

حذف بهشت های مالیاتی و بستن خألهای مالیاتی برای صندوق های تامینی.
ساکسو بانک به دلیل انجام پیش بینی های جسورانه که به سرمایه گذاران را در 
مورد اتفاقات ظالمانه آینده هشدار می دهد، مشهور است. برخی از پیش بینی های 
بانک در سال ۲0۲۲ تاحدودی دقیق بودند. به عنوان مثال، ساکسو گفته بود که 
یک جنگ سرد جدید می تواند در چند جبهه آغاز شود؛ مسابقه فضایی شتابان هم 

رقابت آمریکا و چین را تشدید خواهد کرد.
این بانک همچنین کم ارزش شدن سهم فیس بوک از بازار به دلیل جذابیت پایین 
آن برای جوانان را هم پیش بینی کرده بود. پلتفرم متا به عنوان مادر فیسبوک، 

امسال دو سوم ارزش بازار خود را از دست داده است.
منبع: پایگاه خبری تحریریه

یک موسسه اعتباری دانمارکی پیش بینی های عجیبی 
را برای سال ۲۰۲۳ در زمینه قیمت طال، بحران انرژی، 
دالرزدایی جهانی و بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا 

ارائه کرده است.

گزارش ویژه 

»ساکسو بانک« پیش بینی های شگفت آوری را برای 
سال جدید میالدی منتشر و اعالم کرد:

 ۲۰۲۳ سالی سخت
 برای اقتصاد جهان

رمان »دشنام« داستان فردی است که مانع 
مجازات افرادی شد که به امام علی )ع( 
دشنام ندادند. داستان دشنام درباره تاش 
امویان برای حذف نام امام علی )ع( است. 
این داستان در حاشیه امیرزاده ای به نام زید 
می گردد که گرایشات علوی دارد. زید به 
دستور پدرش با فرستاده معاویه که خواستگار 
خواهرش است همراه می شود. زید می خواهد 
در این سفر فرستاده را محک بزند و متوجه 
شود که آیا فرستاده شایستگی ازدواج با 
خواهرش را دارد؟ در این سفر زید می فهمد 
که فرستاده اسامی افرادی را به همراه دارد 
که قرار است به جرم دشنام ندادن به امام 
علی )ع( مجازات شوند و به قتل برسند. 
زید که از دوستداران امام علی )ع( است 
می خواهد این نامه را به دست بیاورد و ازبین 
ببرد، اما فرستاده خلیفه متوجه می شود و زید 

به دردسر می افتد و تازه این آغاز ماجراست.
سیدمحسن امامیان نویسنده این کتاب 
متولد 1۳۵۹ در تهران، نویسنده، پژوهشگر 
و مترجم است. وی سطح سه حوزوی و 
مدرس فیلم نامه نویسی و نگارش خاق 
است. همچنین بیش از پنج دوره در مدرسه 
اسامی هنر شرکت کرده و در دفتر تبلیغات 
اسامی فعالیت داشته است. در بخشی از 
کتاب می خوانید: شب هنگام بود که زید 
متوجه شد میزبانش خزانه دار کوفه است و 
عمرو پیغامی از دمشق برای او آورده است. 
در نامه پس از توضیحاتی درباره خراج 
حکومتی، قید شده بود اگر امیر فعلی بصره در 
امر امورات اموی کوتاهی کرد و از در مماشات 
فرامین قتل و اعدام را ترک نمود، سریعاً عزل 
و جناب خزانه دار جانشین ایشان گردد. عمرو 
صندوقی نا چندان بزرگ به همراه داشت که 
در آن نامه ها و طومارهایی خاص بود و در 
هر منزل، مهر یکی باز می کرد و بعد از اباغ 
رساله، صندوق را قفل و کلید آن را زیر شال 
کمر پنهان می داشت. زید بسیار کنجکاو بود 

تا از فحوای دیگر رساله ها با خبر شود.
بعد از ضیافت شام، در ایوان عمارت خزانه دار 
بصره جای خواب مفصلی برای زید و عمرو 
گسترده و غامی باالی سر آن ها گماشته 
شد تا ایشان را خدمت کند و به ابزاری 
متشکل از نی، حصیر و پر بوقلمون، شر 
پشه ها را دور سازد. زید خیره به آن صنعت 
پشه پران و سیمای مغموم عبد گماشته 
بود که بی هیچ ِشکوه و خستگی کار خود 
می کرد. اما عمرو انگار به این ِقسم خدمات 
عادت داشت، پا دراز کرده و پیش از خواب با 

خودش حساب و کتاب می کرد.
رمان دشنام نوشته سیدمحسن امامیان 
در 144 صفحه و شمارگان هزار نسخه، 
تابستان 1401 با قیمت ۵8 هزار تومان 

توسط انتشارات جمکران منتشرشد. 

منبع: ایبنا

پیش فرض های رشد بورس 
خبرها و شایعه ها تکان های شدیدی به تاالر شیشه ای وارد می کند 

عضو فراکسیون روحانیت مجلس:

آژانس بین المللی انرژی اتمی زیر نفوذ صهیونیست هاست



 سـعیده اسـکندری  محیـط ورای کـره زمیـن 
)فضـا(، جـدای از اینکـه سـال ها یکـی از مهمتریـن 
حوزه هـای کنجـکاوی بشـر بـوده و افـکار عمومـی 
در اقصـی نقـاط جهـان مایـل بوده انـد در مـورد آن و 
احتماِل زیسـت موجـودات دیگر در آن کسـب اطالع 
کنند، در سـال های اخیر بـه یکی از حوزه هـای اصلی 
رقابت میـان قدرت های جهانی جهت کسـب تسـلط، 
و اسـتخراج ذخایر غنـی طبیعـی آن به نفع خودشـان 

نیـز تبدیل شـده اسـت.
در ایـن رابطه به طور خـاص در سـال های اخیر گمانه 
زنی هـای مختلفـی در مـورد رقابت هـای قدرت های 
جهانی در محیط فضا جهت اسـتخراج ماده ارزشـمند 
»هلیوم-3« کـه مخزنی از انرژی اسـت مطرح شـده 
اسـت. عنصری کـه بـه عنـوان سـوخت در تحقیقات 
مرتبـط بـا راکتورهـای همجوِش هسـته ای اسـتفاده 
می شـود و اسـتفاده از آن موجـب می شـود تـا میـزان 
قابـل توجهـی زباله های اتمـی و یـا دیگـر آالینده ها 
تولیـد نشـوند و بحـران انـرژی جهانـی نیـز بـه نحو 

قابل مالحظـه ای رفع شـود.
تیـم کریسـمن تحلیلگـر سـابق مسـائل فضایـی در 
سـازمان سـیا می گویـد: فضا بـه میـزان نامحـدود از 
منابع مختلـف انـرژی و مـواد اولیـه برخوردار اسـت. 
از سـوخت هلیـوم-3 در مـاه کـه بـه شـدت بـرای 
راکتورهـای هسـته ای نیـاز اسـت گرفتـه تـا فلزهای 
سـنگین و گازهای فرار در سـیارک ها، کـه می توان از 
آن ها، هـم در کره زمیـن و هـم در فضا اسـتفاده کرد.

کریسـمن همچنیـن می گویـد: چیـن تقریبـًا تمـاِم 
سـعی خـود را خواهـد کـرد تا جایـی کـه می توانـد از 
مـواد اولیـه و ارزشـمندی کـه در فضـا وجـود دارنـد، 
به ضـرِر رقبـا و دشـمنانش اسـتفاده و اسـتخراج کند. 
وی بـه طور خـاص هشـدار می دهد کـه چیـن در امر 
اسـتخراج مـواد اولیه و بهـره بـرداری از معـادِن فضا، 
در حال انجـام یک انقالب اسـت. انقالبی کـه در نوع 
خود حتـی می توانـد آمریکا را هم پشـت سـر بگذارد. 
این مسـاله مخصوصـًا با توجـه بـه اینکه بسـیاری از 
چهرچـوب هـای اقتصـادی و نظامـی چیـن در هـم 
تنیـده هسـتند، بیـش از پیـش از اهمیـت برخـورار 

می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه آمریـکا در امـر 
بسـیج امکاناِت نهادهـا و بخش های مختلف سـاختار 
حکمروایـی این کشـور جهـت پیگیـری یـک برنامه 
فضایـی سـازمان یافتـه و منسـجم، بـا هـدف بهـره 
بـرداری از مـواد اولیـه و معدنی فضـا، بـا چالش های 

جـدی رو به رو اسـت.
در ایـن چهارچـوب، کریسـمن بر ایـن باور اسـت که 
رقابـت بـر سـر کسـب عنصـر »هلیـوم-3« در فضا، 
و تشـدید تالش هـا در ایـن زمینـه، چیـزی شـبیه 
بـه پرتـاب اولیـن ماهـواره بـه فضا اسـت کـه زمانی 
شـوروی و آمریکا در مورد آن رقابتی فشـرده داشـتند. 
بـدون تردید اگر هرکـدام از قدرت هـای جهانی زودتر 
در این زمینه فعال شـوند و بتوانند عنصـر هلیوم-3 را 
که به طور خـاص در راکتورهای هسـته ای مـورد نیاز 
اسـت، در حجم بـاال به زمیـن منتقل کند، این مسـاله 

برای آن هـا یک پیـروزی بـزرگ سیاسـی خواهد بود 
و می توانـد موجب ایجـاد تغییـرات بزرگـی در عرصه 

موقعیـت و جایـگاه قدرت هـای جهانی شـود.
در این رابطـه، برخـی دانشـمندان می گوینـد که اگر 
آمریکا بتوانـد به انـدازه ظرفیت دو شـاتِل بـاری خود 
در فضـا، عنصـر هلیوم-3)چیـزی در حـدود 40 ُتـن 
گاز( را بـه زمین منتقـل کند، ایـن میزان قـادر خواهد 
بود کـه انـرژی بـرق سـاالنه مـورد نیـاز آمریـکا را با 
میانگین هـای مصـرف کنونـی انـرژی در این کشـور 
تأمیـن کنـد. در ایـن راسـتا، پروفسـور »اویانـگ زی 
یـوآن« از دانشـمندان برجسـته حـوزه فضایـی چین 
بـه تازگی گفتـه اسـت: مـاه از نظـر دارا بـودِن عنصر 
هلیـوم-3 بـه شـدت غنـی اسـت کـه ایـن مسـاله 
می تواند نیاز بشـر به تولیـد انرژی را حداقـل برای 10 

هـزار سـال آینـده رفـع کند.

در شـرایط فعلی، شـماری از نهادهای برجسـته چینی 
کـه در حـوزه فنـاوری فضایـی مشـغول هسـتند، در 
حـاِل مطالعه سـنگ هایی هسـتند کـه از ماه بـه زمین 
آورده شـده اند )توسـط فضاپیماهـای چینـی(. ایـن 
مطالعات با هدف بررسـی احتمـاالت مختلف در زمینه 
منابع معدنـی موجود در کـره مـاه و امکان اسـتفاده از 
آن هـا جهـت تولیـد انـرژی انجـام می شـوند. در ایـن 
راسـتا، پژوهشـگران و محققـان چینی به طـور خاص 
مطالعـات مختلفـی را نیـز در مـورد خـاِک کـره ماه و 
میـزان هلیـوم-3 موجـود در آن و اینکه به چـه طریق 
می تـوان ایـن عنصر معدنـی را اسـتخراج کـرد، انجام 
داده و می دهند. در این رابطه، ناظـران و تحلیلگران بر 
این باورنـد که چینی هـا مطالعـات نظام منـد و مرتبی 
را در ایـن حـوزه انجـام می دهنـد. در نقطـه مقابـل، 
برخـی مطالب راجع به این مسـاله منتشـر شـده اند که 

برخـی نهادها و شـرکت های آمریکایی فعـال در حوزه 
فضـا، قراردادهایـی را بـا دولت آمریـکا امضـا کرده اند 
تا حداقـل 500 کیلوگـرم از مـاده معدنی هلیـوم-3 را 
به دولـت ایـن کشـور و راکتورهـای اتمـی آن در بازه 
زمانی میـان سـال های 2028 تـا 2032 تحویل دهند.

برخـالف کـره زمیـن که توسـط میـدان مغناطیسـی 
خاصـی حراسـت می شـود، کـره مـاه بـا حجـم 
قابـل توجهـی از عنصـر هلیـوم-3 توسـط بادهـای 
خورشـیدی بمباران شـده اسـت. ایـن مسـاله موجب 
شـده تـا کـره مـاه 100 برابـر بیشـتر از کـره زمیـن 
دارای منابـع هلیـوم-3 باشـد. در ایـن رابطـه، بـا 
توجـه بـه فناوری هـای پیشـرفته و امـکان اسـتفاده 
از ایسـتگاه های فضایـی، حتـی می تـوان بـه طـور 
مسـتقیم انـرژی بـرق را کـه از عنصـر هلیـوم-3 
تولیـد می شـود، بـه زمیـن فرسـتاد )از طریـق اتصال 

ماکروویـو یـا لیـزر بـه زمیـن(.
ایـاالت متحـده آمریـکا بـه طـور خـاص در دوران 
ریاسـت جمهـوری ترامپ با تشـکیل نیـروی فضایی 
بـه عنـوان جدیدتریـن شـاخه نظامـی خـود، عمـاًل 
توجه ویـژه ای را به ایـن حوزه )حـوزه فضـا( معطوف 
سـاخت. این نهاِد تازه تأسـیس، فضای مـاورای جو را 
به مثابه حـوزه ای که از نظـر فیزیکـی و حقوقی برای 
فعالیت هـای انسـانی جـاِی کار دارد معرفـی نمـود. 
آمریـکا در این رابطه اشـاره ای بـه اینکه ایـن حوزه به 
تمامی مردم جهان تعلـق دارد نکرده و عمـاًل زمینه را 
برای اسـتفاده خود از آن بدون هرگونـه همکاری بین 
المللـی هموار سـاخته اسـت. در ایـن رابطه، »ناسـا« 
نیـز به طـور خـاص از قصـد خـود جهت سـاخت یک 
پایـگاه دائمـی در مـدار مـاه خبـر داده که این مسـاله 
هـم می تـوان رونـد اسـتخراج مـواد اولیـه و معدنـِی 
غنی مـاه بـرای ایـن کشـور را تسـریع کنـد. در نقطه 
مقابل، چیـن نیز بـا نزدیکـی به روسـیه سـعی دارد تا 
یک پایـگاه تحقیقاتی مشـترک را در کره ماه بسـازد. 
مسـال ای کـه رد آینـده نزدیکـی می تواند از تشـدید 
رقابت هـا میـان قدرت هـای جهانـی جهـت تسـخیر 
مـواد اولیـه موجـود در فضـا و انتقـال آن هـا بـه کره 

زمیـن خبـر دهد«.
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تیم بسـکتبال ذوب آهـن در رقابتی خـارج از خانه بـا اختالف 13 
امتیاز توفارقان آذرشـهر را شکسـت داد تا بـا روحیه بهتـر، آماده 

دیداری حسـاس بـا مهرام مدعی شـود.
تیم بسـکتبال ذوب آهـن در چارچوب هفتـه سـیزدهم لیگ برتر 
بسکتبال مردان باشـگاه های کشـور 21 آذرماه در دیداری خارج 
از خانـه به مصـاف توفارقان آذر شـهر رفتـه، و در پایان بـا نتیجه 
8۶ بـر ۹۹ پیروز ایـن رقابت شـدند تا بـا روحیه خوب بـه مصاف 

دیدار خانگـی با مهـرام بروند.
به گزارش ایسـنا، آرمان زنگنه، محمد حسـن زاده، علی کاشانی، 

سـجاد مشـایخی، فرید اصالنی، محمدحسـین احمدی، علیرضا 
سـرداریان، محمدحسـین جعفـری، حمیـد ضیایـی، امیرعلـی 
قلـی زاده و محمدرضـا اکبری شـاگردان فـرزاد کوهیـان در این 
مسـابقه بودند که کوارتر نخسـت و دوم را بـا نتیجـه 14 بر 24 و 

35 بر 4۹ به سـود خـود تمام کـرده و بـه رختکـن رفتند.
در نهایــت سبزپوشــان ذوب آهــن بــا حســاب 8۶ بــر ۹۹ پیــروز 
ایــن دیــدار شــدند تــا پــس از پیــروزی برابر شــهرداری گــرگان 
بــا ایــن بــرد آمــاده دیــدار خانگــی مهــم هفتــه چهاردهــم برابر 

مهــرام شــوند.

هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال برگزار شد؛

پیروزی روحیه بخش ذوب آهن پیش از دیدار با مهرام

 پریسا جمدی  اگرچه تمام 
انواع سبزجات برای سالمتی مفید 
هستند، اما برخی از آنها مزایای 
منحصر به فرد و بیشتری نسبت 
به بقیه دارند. پیاز، پیازچه و تره 
فرنگی، سیر و موسیر همه متعلق 
به یک دسته گیاهی به نام آلیوم 
هستند. این سبزیجات حاوی 
انواع ویتامین ها، مواد معدنی و 
ترکیبات گیاهی قوی هستند که 
برای سالمتی بسیار مفیدند. در 
واقع، از زمان های قدیم از پیاز برای 
درمان بیماری هایی مانند سردرد، 
بیماری های قلبی و زخم های 

دهان استفاده می شده است.

• یـک پیـاز از ویتامین ها، 
مـواد معدنـی و فیبر

پیـاز سرشـار از مـواد مغـذی، 
ویتامین هـا و مـواد معدنی اسـت 
و کالـری کمـی دارد. یـک پیـاز 
بـا انـدازه متوسـط دارای تنهـا 
44 کالـری اسـت امـا سرشـار 
از ویتامین هـا، مـواد معدنـی و 
فیبـر می باشـد. ایـن سـبزی بـه 
ویژه سرشـار از ویتامیـن C، یک 
مـاده مغـذی کـه نقـش موثری 
ایمنـی،  سـالمت  تنظیـم  در 
تولیـد کالژن، ترمیـم بافـت و 
جـذب آهـن دارد، می باشـد. 
C همچنیـن نقـش  ویتامیـن 
یـک آنتـی اکسـیدان قـوی در 
بـدن را بعهـده دارد و از سـلول ها 
در برابـر آسـیب های ناشـی از 
مولکول هـای ناپایـدار بـه نـام 
رادیکال هـای آزاد محافظـت 
می کنـد. ایـن سـبزی خوشـمزه 
و مفیـد همچنیـن سرشـار از 
ویتامین هـای B، از جمله فوالت 
 )B6 ( پیریدوکسـین  و   )B9 (
می باشـد کـه نقـش مهمـی در 
متابولیسـم، تولیـد گلبول هـای 
قرمـز خـون و عملکـرد عصبـی 

دارنـد.

ضـد  خـواص  دارای   •
باکتریایی و سـامت برای 

گـوارش
پیاز فوایـد زیادی برای سـالمتی 
دارد. سرشـار از مـواد مغـذی و 
حاوی ترکیبات قدرتمندی اسـت 
کـه باعـث کاهـش خطـر ابتـال 
بـه بیماری هـای قلبـی و برخـی 
سـرطان ها می شـود. همچنیـن 
دارای خـواص ضـد باکتریایـی 
بوده و سـالمت دسـتگاه گوارش 
را تقویـت می کنـد کـه باعـث 
بهبـود عملکـرد سیسـتم ایمنی 
می شـود. می توانیـد بـه راحتـی 
آن را بـه رژیـم غذایـی خـود 
اضافـه کنیـد و هـم بـه صـورت 
 خـام و هـم بـه صـورت پختـه

مصرف کنید.
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بهترین عضو خانواده 
آلیوم ها

خواص پیاز را که احتمااًل 
نمی دانستید؛

جنگ نزدیک ستارگان در می گیرد!

»هلیوم-3« و گزاره نبرد فراگیر در فضا

سـریال »بـی گنـاه« کـه ایـن روزهـا از شـبکه نمایـش خانگـی پخش 
می شـود قصه ای اسـت کـه از بنیـان، تولیـدات پیشـین سـازندگانش را 
تداعـی می کند. هرچه سـینما به سـمت صنعتی شـدن رفته اسـت پیش 
نیازها، تجهیزات، اصول و مراحـل تولید آثار هم شـکلی از روابط صنعتی 
را به خود گرفته اسـت؛ امـا این رونـد ظرایف و تیزاندیشـی های مختص 
خـود را دارد در غیـر ایـن صـورت نمی تـوان از تولیداتـش انتظـار هنری 

بودن داشـت و بیشـتر به همـان تولیـدات صنعتـی بدل خواهند شـد.
روند تولیدات سـینمایی در بهترین شـرکت های تولید آثـار هرگز چیزی 
شبیه به روند سـری دوزی یک کارخانه صنعتی لباس نیسـت؛ نمی تواند 
هم باشـد چرا کـه خروجـی تولید یـک لباس بـا یک فیلـم سـینمایی یا 

سـریال اساسـاً شـبیه به هم نیستند.
نکتـه ای که امـا در این میـان و بـه ویژه در مـورد تولیـد بدون توقـف آثار 
نمایش خانگی در یکی دوسـال گذشـته قابل مشـاهده اسـت جنسـی از 
تولیدات بـه شـکل سـری دوزی لباس اسـت؛ بـر ایـن اسـاس می بینیم 
کـه آدم هایی ثابت بـا تیمـی از بازیگران و عوامـل و حتی لوکیشـن هایی 
تکـراری دائماً قصه هایی را پشـت سـرهم می نویسـند و بـازی می کنند و 
بیرون می دهنـد. قصه هایـی که بعضـًا حتی بـرای چندسـاعت هم ذهن 
مخاطـب را درگیر نمی کنند چه برسـد که قصه شـان در ذهن حک شـود.

بی گنـاه تازه تریـن مصـداق از ایـن جنـس تولیـدات اسـت؛ اثـری که با 
همراهی برادران کیایی سـاخته شـده و نه تنها در اسـم شـبیه تولید قبلی 
ایشـان )هم گنـاه( کـه در جنـس قصـه و مضمـون و روایـت هم بسـیار 
شـبیه به آن اسـت. در حقیقت بـرادران کیایی بـا توجه به سـوابق موفق 
گذشـته خویش دسـت به تکرار اثری زده اند که اگرچه بسـیار شـبیه آثار 
قبل ایشـان اسـت اما اصاًل شـبیه آن نیسـت؛ آن هم از این منظر که این 
قصه همانند هم گناه قصـه ای تازه و جذاب نیسـت و بازی هـای نام های 
آشـنا هم بیـش از آنکـه برانگیزاننده تماشـا باشـند بیشـتر مخاطبـان را 

پـس می زننـد.
گرچه بـه نظر می رسـد کـه ایـن ترکیـب قابلیـت ایجـاد یک اثـر قصه 
گوی جـذاب را داشـته باشـد اما به قـدری بازی هـا در برخی سـکانس ها 

تصنعی اسـت که جـز تعجـب عایدی نـدارد.
فیلمنامـه این قصه به قدری باشـتاب و بی تأمل نوشـته شـده که اساسـًا 
در هیچ قسـمتی قدرت ایجاد تعلیـق یا غافلگیـری مخاطب را نـدارد؛ به 
همین دلیـل اگرچـه مخاطب رفتـه رفته بـا جزئیاتـی روبرو می شـود اما 
هیچکـدام آنقدر ضربه زننده نیسـتند که نبـض قصه را به دسـت بگیرند.

از دیگـر سـو بـه روز بـودن یـک سـریال یـا قصـه بـا بـه زور گنجاندن 
پـاره ای از عوامـل در جریان روایـت عملی نخواهد شـد و بیشـتر به یک 
بار شـباهت خواهد داشـت. این کـه این قصه تـالش دارد تا دسـت روی 
موضوعات به روزی چون جنبـش می تو، مزرعه بیت کویـن و گروه های 
موسـیقی زیرزمینی بگـذارد اما بـه عمق ایـن مـوارد ورود نکنـد و صرفًا 
ماکتـی از آنـان را ارائه دهد باعث می شـود تا ایـن موارد نه تنهـا غیرقابل 
باور شـوند بلکـه در مـوردی چون قصـه می تو تالشـی در جهـت متضاد 
امر واقـع جلـوه کنند. بـر این اسـاس می بینیـم که )اسـتاد کسـرتی( که 
در بی گنـاه جنبشـی بـر علیه بـی اخالقـی او شـکل گرفته، شـخصیتی 
تنهـا، آسـیب دیـده و ترحـم برانگیز اسـت کـه رفتاری کـه با وی شـده 

شایسـته اش نبوده اسـت.
همانند عمـده تولیدات نمایـش خانگی فقدان طبقه متوسـط ایـراد مهم 
دیگری اسـت که می توان بـه قصه بی گنـاه گرفت؛ اساسـاً بـی گناه هم 
مانند بسـیاری از قصه های سـال های اخیـر در دو سـربردار حرکت کرده 
اسـت. در این شـکل آثـار آدم هـا در دو طبقـه حضـور دارند طبقـه ای که 
آدم هایشـان یا زندانی اند یـا در زندان انـد و یا ربطی بـه زنـدان دارند و در 
نهایت در وضعیـت نـداری و فالکت زیسـت می کنند و یا جـزو طبقه ای 
هسـتند که خانه های ویالیی و ماشـین های شاسـی بلنـد و زندگی های 

لوکس مشـخصه اصلی آن اسـت.
تمامی شـخصیت های بی گنـاه در وضعیت رفاه به سـر می برنـد که البته 
سـر دیگر قصه شـان در گذشـته برابر با نداری و فالکتشان اسـت و البته 
تصمیم بـه دزدی و قتل هم بی شـک از همین گذشـته ناشـی می شـود. 
در چهارده قسـمتی که تاکنون پخش شـده هیـچ گونـه داده ای مبنی بر 
این که بهمن در تمام سـالهای گذشـته در انگلسـتان چه می کرده، کار و 
درآمدش چه بـوده اسـت، نمی بینیـم. آدمی که صرفـًا با پوندهـای توی 

جیبش آمـده و در بهترین هتـل تهران اقامـت گزیده و هیـچ محدودیتی 
برای زمان بازگشـت خود نـدارد و هنوز برای مخاطب مشـخص نیسـت 

که کار و درآمد او از کجاسـت.
البتـه و به رغـم گریمـی که تـالش شـده محسـن کیایـی را فـردی در 
دهه پنجـم زندگی و چندیـن سـال بزرگتر از شـبنم مقدمی نشـان دهد، 
اختالف سـنی این دو مشـهود اسـت و شـاید در انتخـاب بازیگـران یک 

گاف محسـوب شـود.

 زهـرا وفایـی نیـا  عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون فرهنگـی 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه نقـش تـرِک فعل هـای 
صـورت گرفتـه در خشـکی خوزسـتان، گفـت: تـرک فعل هـای 
صـورت گرفتـه در وزارت نیـرو و سـازمان محیـط زیسـت بیش از 
هر نهادی مشـهود اسـت بطوری کـه بانی وضـع موجود شـده اند و 

خسـارات جبـران ناپذیـری را از خـود بـه جای گذاشـته اسـت.
سـید مجتبـی محفوظـی بـا هشـدار بـه آبگیـری سـد چم شـیر 
و نشـتی چاه هـای نفـت ایـن منطقـه، گفـت: هـر گونـه انتقـال 
آب از سـر شـاخه های کارون بـه هـر عنوانـی خـالف قوانیـن 
طبیعـت و محیـط زیسـت محسـوب می شـود و تبعـات گـران و 
گاهـی جبـران ناپذیـر را بـه دنبـال دارد، روزگاری نـه چنـدان دور 

خوزسـتان بـه دلیـل حاصل خیـزی رتبـه نخسـتین کشـاورزی 
 کشـور را از آن خـود کرده بـود اما امـروز در معرض خشـکی مطلق

قرار گرفته است.
• تخلفی آشکار در حوزه محیط زیست

نائب رئیـس اول فراکسـیون اقتصـاِد انـرژی مجلـس شـورای 
اسـالمی، افـزود: بسـیاری از سـدهایی کـه در خوزسـتان احـداث 
می شـوند موافقـت محیط زیسـت را بـه همـراه ندارند و اگـر جایی 
هم محیـط زیسـت با ایـن مسـئله موافقـت کـرده بی تردیـد نتایج 
خسـارت باری را بـه دنبـال داشـته اسـت، البتـه در نظـر داشـته 
باشـیم اگر پـروژه ای زیسـت محیطـی بدون اجـازه محیط زیسـت 
راه انـدازی شـود تخلـف آشـکار اسـت و بایـد متولیـان نسـبت بـه 

راه انـدازی آن پاسـخگو باشـند.
• وزارت نیـرو و سـازمان محیـط زیسـت بـا تـرک 
فعل هـای صـورت گرفتـه، »بانیـاِن وضـع موجـود« 

ند ه ا شـد
محفوظـی، آبگیری سـد چم شـیر را تکـرار خاطـره تلخ سـد گتوند 
یـاد کـرد و گفـت: آبگیـری سـد چـم شـیر یـاد و خاطـره تلخ سـد 
گتونـد را در افـکار عمومـی مـردم خوزسـتان زنـده خواهـد کـرد؛ 
فاجعـه سـد گتونـد زمانـی رقـم خـورد کـه مقامـات اول مملکـت 
بـا سدسـازی های بـزرگ آمریـکا آشـنا شـدند و مدیـران وقـت 
عالقه منـد بـه کپی بـرداری از دسـتاورد سـد سـازی در کشـور 

برآمدنـد. 

مروری بر یکی از سریال های این روزهای شبکه نمایش خانگی؛
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