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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تصمیم درباره سوخت نیروگاه ها خبر داد:

 تصمیم مصرف مازوت در سطح ملی

5 Tips for Getting Rid 
of Chapped Lips
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درهفتهحملونقلورانندگانانجاممیشود؛

رونمایی از ۶ طرح ترافیکی در اصفهان

همزمان با هفته حمل و نقل، اصحاب از پایانه شهید مهرابی و فرآیند بازسازی اتوبوس های فرسوده، ایستگاه و دپوی مترو 
شامل فرآیندهای نظافت، تعمیرات و تجهیز قطار شهری اصفهان بازدید کردند. 
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گزارش تصویری

شــاخص کل بــورس تهــران اخیــراً بــه صعودخود  
ــی،  ــد متوال ــن رش ــت چهارمی ــا ثب ــه داد و ب ادام
ــزار  ــون و 470 ه ــک میلی ــت ی ــقف مقاوم از س
ــه  ــه در مقال ــور ک ــرد. همانط ــور ک ــدی عب واح
ــدوده  ــد، مح ــاره ش ــه آن اش ــته ب ــه گذش هفت
یــک میلیــون و 380 هــزار واحــدی، کــف خیلــی 
معتبــر و قــوی بــرای شــاخص کل بــورس تهران 
ــدوده  ــن مح ــا ای ــورد ب ــورت برخ ــت و در ص اس
حمایتــی در صــورت حمایــت حقوقی هــا، 
احتمــال بازگشــت شــاخص کل تــا این محــدوده 

ــد از  ــته بع ــه گذش ــود دارد. در هفت ــی وج مقاومت
ــی نزدیک  اینکه شــاخص کل به محــدوده حمایت
شــد و قیمت هــا بــه یــک ارزندگــی خیلــی زیادی 
ــت  ــدل مثب ــد کن ــا چن ــاخص کل ب ــیدند، ش رس
و البتــه حمایــت حقوقی هــا، توانســت تغییــر 
جهــت بدهــد و بــا رشــد نســبتآ خوبــی در بــاالی 
ــدی  ــزار واح ــون و 400 ه ــک میلی ــدوده ی مح
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــه نظرمی رس ــتاد و ب ایس
ــون و 400  ــک میلی ــدوده ی ــدوده فعلی-مح مح
هــزار واحــدی - نیــز یــک مقاومــت مهــم بــرای 

ــر  ــد، اگ ــاب می آی ــه حس ــورس ب ــاخص کل ب ش
حجــم معامــات خــرد افزایــش یابــد و حقوقی ها 
ــد و  ــت کن ــهام حمای ــازار س ــان از ب ــز همچن نی
عرضه هــای ســنگینی در هفتــه پیــش رو نداشــته 
باشــند، شــاخص کل به راحتــی بتوانــد از محدوده 
یــک میلیــون و پانصــد هــزار واحــدی عبــور کند، 
ــزش کــرده و در  ــاره ری ــن صــورت دوب ــر ای در غی
ــت  ــی حرک ــی قبل ــی و مقاومت ــدوده حمایت مح

ــرد. ــد ک خواه
ادامه در صفحه 6 ...

رضا اخالق پور
سرمقالـــه
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درماناقتصادحقیقی،عاملرونقپایداربورس
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نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:

آمادگی کامل مجلس شورای اسالمی در 
زمینه گسترش روابط با پارلمان اکوادور

با هدف ارتقای سواد دیجیتال برگزار می شود؛

 برگزاری جشنواره زمستانه
آکادمی ایرانسل با تخفیف ویژه

قول ها و وعده ها به رغم مخالفت ها برای یک سد باال گرفت؛

سد چمشیر
 بی آب و پر حاشیه!
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عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

اغلب زنانی که مهریه به اجرا می گذارند 
خانه دار هستند

چهره روز

استانداراصفهان:

رویکرد جذب سرمایه گذار خارجی 
در اصفهان تغییر کند
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استاندار اصفهان گفت: رویکرد استان در جذب سرمایه گذار 
خارجی باید تغییر کند. اگر به دنبال نتیجه قابل قبول در این حوزه 
هستیم باید پرونده سرمایه گذاران به صورت موردی بررسی شود.

منبع:ایمنا
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماهاز تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- به موجب رای شماره 10435 مورخ 1401/8/26 هیات سوم محمدتقی جعفریان به 
شناسنامه شماره 509 کدملی 1286480485 فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 152 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از بی بی خانم رحیمی سبدانی فرزند رحیم سند 6240 مورخ 20/9/20 

دفترخانه سه اصفهان و نامه شماره 16/1401/31734 مورخ 1401/7/18 اداره راه و شهرسازی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/29

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1420840 شناسه نوبت دوم: 1420842

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره  3496 14016030200700  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خیبر مرادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 78  
دریک باب خانه  به مساحت  10 / 131 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خریداری 
ازمالک رسمی آقای قاسم دادخواه تهرانی فرزند حاج علی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت 
اسناد وامالک فالورجان - تاریخ انتشار نوبت اول 29 / 09 /1401 - م / الف /  1427995  

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  14 /  10 / 1401  -م / الف / 1427998
آگهی افراز

اعالم می گردد آقای مصطفی نوری فرزند حسین با ارائه درخواست وارده به شماره 
140185602010011144 مورخ 1401/09/14 درخواست افراز  سهام مشاعی خود از پالک 
ثبتی  1 فرعی از 2691 اصلی واقع در بخش 1 ثبت  اسناد گلپایگان را نموده و اعالم داشته به 
مالکین مشاعی  عباس نوری فرزند حسین، فهیمه نوری فرزند حسین، پریسا توکل فرزند مرتضی، 
نسیم توکل فرزند مرتضی، علی نوری فرزند حسین، آزیتا عزیزی فرزند ابراهیم، مروارید نوری فرزند 
ناصر، محمد نوری فرزند ولی ا... ، مجتبی نوری فرزند محمد، علیمحمد نوری فرزند محمد، مرتضی 
نوری فرزند محمد، بهمن نوری فرزند ولی ا...، فروغ نوری فرزند ولی ا...، و بتول عزیزی فرزند حسن 
دسترسی نداشته و از آدرس نامبرده نیز اطالعی ندارد لذا بدینوسیله اعالم می گردد عملیات افراز 
پالک مذکور در مورخ 1401/10/26 راس ساعت 9 صبح در محل وقوع پالک انجام می گردد فلذا 

چنانچه مخاطبین ذیل الذکر یا اشخاص دیگری به موضوع معترض می باشند در وقت مقرر در محل 
پالک حاضر گردند عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. 

محمد سلمانی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان- شناسه  1428295
 آگهی افراز

اعالم می گردد آقای مصطفی نوری فرزند حسین با ارائه درخواست وارده به شماره 
140185602010011144 مورخ 1401/09/14 درخواست افراز  سهام مشاعی خود از پالک 
ثبتی 2698/0  اصلی واقع در بخش 1 ثبت  اسناد گلپایگان را نموده و اعالم داشته به مالکین 
مشاعی  عباس نوری فرزند حسین، فهیمه نوری فرزند حسین، پریسا توکل فرزند مرتضی، نسیم 
توکل فرزند مرتضی، علی نوری فرزند حسین، آزیتا عزیزی فرزند ابراهیم، بهمن نوری فرزند ولی 
ا...، مروارید نوری فرزند ناصر، مجتبی نوری فرزند محمد، علیمحمد نوری فرزند محمد، مرتضی 
نوری فرزند محمد، ، اشرف نوری فرزند احمد، فاطمه نوری فرزند علی، حمیدرضا امینیان فرزند 
اسماعیل، محمدرضا امینیان فرزند اسماعیل، محمدمهدی امینیان فرزند اسماعیل، بتول عزیزی 
فرزند حسن و ورثه مرحوم حاج محمدجواد نوری خانم اعظم شومالی فرزند کاظم، رویا ، بهروز و 
بهزاد همگی نوری فرزند محمد جواد دسترسی نداشته و از آدرس نامبرده نیز اطالعی ندارد لذا 
بدینوسیله اعالم می گردد عملیات افراز پالک مذکور در مورخ 1401/10/26 راس ساعت 9صبح 
در محل وقوع پالک انجام می گردد فلذا چنانچه مخاطبین ذیل الذکر یا اشخاص دیگری به موضوع 
معترض می باشند در وقت مقرر در محل پالک حاضر گردند عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. 
محمد سلمانی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان-شناسه:  1428300

آگهی افراز
اعالم می گردد آقای مصطفی نوری فرزند حسین با ارائه درخواست وارده به شماره 
140185602010011144 مورخ 1401/09/14 درخواست افراز  سهام مشاعی خود از پالک 
ثبتی  2691 اصلی واقع در بخش 1 ثبت  اسناد گلپایگان را نموده و اعالم داشته به مالکین مشاعی  
عباس نوری فرزند حسین، فهیمه نوری فرزند حسین، پریسا توکل فرزند مرتضی، نسیم توکل فرزند 
مرتضی، علی نوری فرزند حسین، آزیتا عزیزی فرزند ابراهیم، نیما نوری فرزند حمید، امیرحسین 
نوری فرزند حمید، مجتبی نوری فرزند محمد، علیمحمد نوری فرزند محمد، مرتضی نوری فرزند 
محمد، ولی ا... نوری فرزند حسین، ناصر نوری فرزند محمد، اختر نوری فرزند محمد و بتول عزیزی 
فرزند حسن دسترسی نداشته و از آدرس نامبرده نیز اطالعی ندارد لذا بدینوسیله اعالم می گردد 
عملیات افراز پالک مذکور در مورخ 1401/10/26 راس ساعت 9 صبح در محل وقوع پالک انجام 
می گردد فلذا چنانچه مخاطبین ذیل الذکر یا اشخاص دیگری به موضوع معترض می باشند در وقت 

مقرر در محل پالک حاضر گردند عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود .
محمد سلمانی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان-شناسه:  

1428301
آگهی حصر وراثت

آقای مجید رضا طاهری به شناسنامه شماره1287949916به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و رونوشت ورثه درخواستی به شماره 0102375ح10تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
شادروان حسین طاهری خلف بادام به شناسنامه شماره 4449407334 فرزند محمد در تاریخ 
دوشنبه 1401/7/18در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از:1- فاطمه یزد خواستی 
فرزند هادی شماره شناسنامه 1287425781 نسبت با متوفی :زوجه 2-اشرف طاهری خلف 
آبادی فرزندحسین شماره شناسنامه 1287654029 نسبت با متوفی:فرزند3-حمیدرضا طاهری 
خلف بادام فرزندحسین شماره شناسنامه 1287838251 نسبت با متوفی:فرزند4-پروین طاهری 
فرزندحسین شماره شناسنامه 1282229354 نسبت با متوفی:فرزند5-علی طاهری خلف 
آبادی فرزندحسین شماره شناسنامه 1280315091نسبت با متوفی:فرزند6-مجید رضا طاهری 

فرزندحسین شماره شناسنامه 1287949916 نسبت با متوفی:فرزند پس از تشریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری 
یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و در وقت قوق العاده شعبه دهم حصر وراثت شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی مینماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روان شاد 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد و با عنایت به ماده واحده مربوطه به 
اصالح مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 6 بهمن ماه 1387 و به استناد ماده واحده الحاق یک 
تبصره به ماده واحده 946 قانون مدنی اصالحی 1387/11/6 مصوب 1389/5/26 مجلس شورای 

اسالمی به صورت زیر تقسیم میگردد.
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان شناسه:1428214

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

شماره:  2027036452-1401/9/27 در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302027010494 مورخ 1401/9/20اشرف کارگر  فرزند عبدالحسین 
به بشماره شناسنامه 1022 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198992433 در ششدانگ  یک قطعه 
زمین  با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 111/25 مترمربع خریداری مع الواسطه به صورت عادی از مالک رسمی عباسعلی تقی زاده

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/29تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14
کفیل منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

شناسه نوبت اول: 1428559شناسه نوبت دوم:1428560
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
شماره:  2027036545-1401/9/27 در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302027008642 مورخ 1401/8/18فاطمه مشهدی خوراسگانی  فرزند 
رمضان به بشماره شناسنامه 1270201670 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270201670 در 

ششدانگ  یک قطعه زمین  با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 0فرعی ازاصلی5946 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/78 مترمربع خریداری طی سند رسمی

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14  تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/29 
کفیل منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

شناسه نوبت اول: 1428672
شناسه نوبت دوم:1428674

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  3030 14016030200700  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا توکلی گارماسه فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 30 دریک باب خانه به مساحت  45 / 134 مترمربع پالک 405 اصلی واقع 
در گارماسه خریداری ازمالک رسمی آقای کریم توکلی گارماسه محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول 29 / 09 /1401 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  14 /  10 / 1401  
محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

شناسه نوبت اول: 1427930
شناسه نوبت دوم: 1427940

آگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302027008933 مورخ 1401/8/24 سید محمد مدینه فرزند سید 
محمود بشماره شناسنامه 1274463572 صادره از اصفهان بشماره ملی 1274463572 در 
ششدانگ یک باب قطعه زمین با بنای احداثی که بایستی به پالک 15190/19218 الصاق 
گردد احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 132/5 مترمربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/29

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول: 1420944  شناسه نوبت دوم: 1420946

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهرگاه،  ترکیب  گفت:  اصفهان  شهر 
شهرجو و دیگر رویدادهای مشابه ذیل 
باشگاه شهراندیشان تالش برای برداشتن 

گسست ها و رفتن به سمت همگرایی دارد.
مصطفی نباتی نژاد در همایش شهرگاه، 
هم اندیشی دانشگاه و مدیریت شهری 
در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: 
مسیر  در  ابتکاری  و  ایده  »شهرگاه« 
هم اندیشی مدیریت شهری و دانشگاه بود 
که امروز شاهد برگزاری چهارمین رویداد 

آن هستیم.
وی با اشاره به برگزاری رویداد شهرگاه حوزه 
ترافیک در هفته آینده در دانشگاه صنعتی 
اصفهان، افزود: دو روز دیگر نیز »شهرگاه 
فرهنگ و رسانه« در دانشگاه آزاد اسالمی 

برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: این دلیل نمی شود 
که تنها اعضای هئیت علمی و استادان همان 
دانشگاه یا مرکز آموزش عالی در آن رویداد 
حضور داشته باشند. شاید هسته علمی 
متخصص و دنبال کننده حوزه عمران یا 
معماری به صدها نفر در حوزه عمران، ترافیک 
و سایر بخش ها برسد که بتواند در این رویداد 

مؤثر و کمک کننده باشد.
وی اظهار کرد: رویداد شهرگاه یک خروجی 
اولیه برای مجموعه مدیریت شهری دارد و 
آن گفت وگوهای رو در رو و چهره به چهره با 
دانشگاهان است؛ ضمن اینکه به آشنایی اولیه 
مدیریت شهری با دانشگاه و ظرفیت های 

علمی آن منجر می شود.
نباتی نژاد تاکید کرد: این ارتباطات دو سویه 
باید عمق پیدا کند و استمرار داشته باشد تا در 
نهایت به ثمر برسد و نتیجه بدهد، با این وجود 
ابتدا شاهد ارتقای بهره وری و حل مسائل 
کالن شهر خواهیم بود و ادامه اعتقاد عمومی 

به مدیریت شهری بیشتر خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از ارتباط و همکاری 
حوزه دانش بنیان عمران شهری شهرداری 
با مجموعه دانشگاه اظهار کرد: کارکنان این 
بخش فعاالنه با دانشگاهیان وارد گفت وگو 
و تبادل نظر می شوند و ایده های استادان 

استفاده می کنند.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: مجموعه رویداد دیگری 
با عنوان »شهرجو« برنامه ریزی شده است 
که بیشتر به دنبال تعامل بیشتر با دانشجویان 
است. ما از دانشجو در این بخش می خواهیم 
افق خود را در حوزه ترافیک، عمران شهری 
تعریف کند ضمن اینکه رویکرد توانمندی 

سازی برای دانشجویان داشته باشد.

»شهرگاه« ابتکاری 
در مسیر هم اندیشی 

مدیریت شهری با 
دانشگاه

 عضو شورای شهر اصفهان
مطرح کرد:

مهدی نّجار اعرابی، مصحح این کتاب در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پژوهش و 
تدوین این اثر ارزشمند، پنج سال به طول انجامید که سرانجام در آذرماه سال جاری 

به زیور طبع آراسته شد.
او افزود: نسب مرحوم میرزا فضل اهلل خان اعتمادی از طرف پدر به ماّل محمد شفیع 
خویی و از جانب مادر به فتحعلی خان اعتمادالدوله داغستانی، صدراعظم اواخر دوره 
صفویه می رسد که شجره نامه آن ها برای اولین بار در کتاب »سپند مجمر عشق« به 
چاپ رسیده است. این نویسنده گفت: عمده شهرت این شاعر، در سرودن شعر با فن 
ماده تاریخ بوده که به جرئت می توان گفت این حجم از ماده تاریخ و جمع آوری آن در 

این مجموعه، در نوع خود کم نظیر است.
نّجار اعرابی درباره فن ماده تاریخ نیز اظهار کرد: شاعران، در گذشته اشعاری 
به صورت ماده تاریخ می سروده اند، بدین ترتیب که معمواًل مصراع آخر بیت آخر، 
عالوه بر لطافت شعری، هر حرف از آن یک عدد بر اساس قانون حروف ابجد )۲۸ 
حرف عربی( دارد که معمواًل به سال وقایعی ازجمله تاریخ تولد، فوت، ساخت بنای 

تاریخی و یا رویدادی مهم اشاره دارد.
مصحح کتاب »سپند مجمر عشق« اضافه کرد: در حال حاضر ازجمله افرادی که 
در اصفهان به این شیوه شعر می سرایند می توان به اساتید بزرگی همچون مصطفی 
نحوی و وحید عمرانی اشاره کرد. هردوی آن ها، ماده تاریخ فوت مرحوم )برنا( را نیز 

سروده اند که در کتاب »سپند مجمر عشق« درج شده است.
نّجار اعرابی گفت: استاد میرزا فضل اهلل خان اعتمادی همچنین در آزادسازی آرامگاه 
میرزا محمدعلی صائب تبریزی اصفهانی نقش مؤثری ایفا کرد تا جایی که به پاس 
این خدمت ارزشمند، تابلویی از تصویر صائب اثر استاد محمدحسین مصور الملکی 
به وی اهدا شد. نّجار اعرابی، هدف از چاپ مجموعه اشعار مرحوم میرزا فضل اهلل خان 
اعتمادی متخلص به »برنا« را شناساندن شخصیت این شاعر به جوانان و احیای هنر 
ماده تاریخ دانسته و افزود: استاد میرزا فضل اهلل خان اعتمادی متخلص به »برنا« در 
دوران حیات، از سر تواضع، تمایلی به چاپ اشعار خود نداشت. البته به صورت پراکنده 
در یادنامه ها و جراید زمان خود به چاپ می رسیده است که خوشبختانه با چاپ این 

اثر، زحمت عالقه مندان به شعر، ایضاً شعرا و پژوهشگران را اندک کردیم.
به گزارش ایسنا، مهدی نّجار اعرابی، مصحح کتاب »سپند مجمر عشق« کارشناس 
ارشد تاریخ ایران اسالمی، پژوهشگر و مدرس تاریخ و ادبیات اصفهان و مؤلف 
کتاب هایی ازجمله »نسخه ارم« و »افکار آش رشته ای« است. »یادنامه آیت اهلل 
رضازاده« نیز از دیگر آثار اوست. از وی همچنین مقاالت متعددی در همایش های 
علمی کشور، دانشنامه تخت فوالد، اعالم اصفهان و... به چاپ رسیده است. نّجار 
اعرابی همچنین در زمینه هنر عکاسی نیز فعالیت می کند و عضو مؤسسه توسعه 
هنرهای تجسمی معاصر است که تاکنون یازده نمایشگاه انفرادی عکس از آثار 

تاریخی کمتر دیده شده و شخصیت های اصفهان برگزار کرده است.
کتاب فروشی فرهنگسرای اصفهان واقع در دروازه دولت، ابتدای چهارباغ عباسی، 

مرکز پخش کتاب »سپند مجمر عشق« اصفهان است.

ــارات  ــق« از انتش ــر عش ــپند مجم ــاب »س کت
ــر  ــاعر معاص ــروده های ش ــپاهان، س ــام س س
مرحوم میــرزا فضــل اهلل خــان اعتمــادی متخلص 
ــار  ــدی نّج ــط مه ــه توس ــت ک ــا« اس ــه »برن ب
ــی، تصحیــح و تحقیــق و جمع آوری شــده و  اعراب

ــت. ــده اس ــر ش ــه منتش ــد صفح در چهارص

 »سپند مجمر عشق«
در راه بازار کتاب

مصحح کتاب خبر داد:

گفت و گو

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی با بیان اینکه موارد 
درخواست مهریه، اغلب مربوط به 
زوج های زیر ۴۰ سال  و در فاصله سنین 
۲۶ تا ۳۰ سال است، گفت: اغلب زنان 
درخواست کننده مهریه، خانه دار هستند 
و این نشان می دهد که استقالل مالی و 
درآمد زن، در بیشتر موارد، مانع از به اجرا 

گذاشتن مهریه می شود.
هدایت نیا،  فرج اهلل  حجت االسالم 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی در وبینار »نشست 
علمی؛ بررسی قوانین مهریه و نقش 
آن بر کارآمدی خانواده« که از سوی 
پژوهشکده مطالعات اسالمی خانواده 
وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد:  تعیین مقدار مهریه 
در نظام حقوقی ایران، بر اساس تراضی 
طرفین است. قانون، حداکثری برای مهر 
مشخص نکرده و این زوجین هستند 
که میزان مهر را به دلخواه خود تعیین 
می کنند. به هیمن دلیل این وضعیت 
مشکالتی را در جامعه ایجاد کرده است. 
این روزها، شاهد مهریه های نامتعارفی 
هستیم، به طوری که زوج حتی در صورت 
کار در تمام طول عمر خود، باز هم موفق 
به پرداخت آن نمی شود و حتی گاهی 
ترکه او هم باید پرداخت کنند تا مبلغ 

مهریه به پایان برسد.
وی به دالیل درخواست مهریه های 
نامتعارف از سوی زنان اشاره کرد و گفت: 
یکی از دالیل این درخواست، تأمین 
امنیت اقتصادی زنان است تا در صورت 
طالق، زن که اغلب در فرهنگ ایرانی 
خانه دار و بدون استقالل مالی است، 
پشتوانه مالی داشته باشد یا در صورت 
فوت مرد، که تنها یک هشتم اموال مرد 
به همسرش می رسد، زنان به لحاظ 
مالی دچار مشکل نشوند. اگرچه امروز با 
کاهش تعداد فرزندان، یک هشتم مبلغ 

مهریه نیز، مبلغ قابل توجهی می شود.
هدایت نیا افزود: دلیل دوم درخواست 
مهریه نامتعارف از سوی بانوان، تأمین 
امنیت روانی است تا به عنوان ابزار در 
شرایطی مثل پیشگیری از طالق های 

واهی، اعمال فشار به شوهر برای طالق 
و معامله با شوهر درباره حضانت فرزندان 

از آن استفاده شود.
• 2  درصد مهریه ها باالی هزار 
سکه و ۵ تا ۶ درصد باالی ۵۰۰ 

سکه
این حقوقدان با بیان اینکه عرف اجتماعی 
ما به سمت اعطای کارکردهای زیاد به 
مهریه رفته است، تصریح کرد: از سوی 
دیگر برخی خانواده ها و به ویژه زنان 
مهریه سنگین را نشانی از ارزشمندی 
دختر تلقی می کنند که این مورد باعث 
ایجاد مشکالت زیاد در جامعه شده است.

هدایت نیا به دالیل پذیرش مهریه 
سنگین از سوی مردان اشاره کرد و 
گفت: عدم آگاهی از پیامدهای مهریه 
سنگین یکی از دالیل پذیرش مهریه 
سنگین از سوی مردان است، ۲درصد 
مهریه ها باالی هزار سکه و ۵ تا ۶ 
درصد باالی ۵۰۰ سکه است. از سویی 
اطالع رسانی از این پیامدها سبب ایجاد 
موج ازدواج هراسی و ازدواج گریزی 
می شود. دلیل دیگر شیوه آشنایی زوجین 
است، زیرا زوجین وقتی درباره مهریه 
صحبت می کنند که یک دوره آشنایی 
و رابطه عاطفی را با یکدیگر گذرانده اند. 
دلیل دیگر این موضوع، ناچاری است، 
زیرا وقتی اغلب دختران، مهریه سنگین 
درخواست می کنند، مرد ناچار به پذیرش 
می شود. اکنون با مغاالت و نامتجانس 
بودن های زیادی درزمینه مهریه مواجه 
هستیم، طرح »تهدید مهریه« هم در 
سال های گذشته مطرح شد که به 

سرانجام نرسید.
• روش های حفظ مهریه برای 

زن
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی با بیان اینکه قانون به 
روش های مختلف مدنی و کیفری، حق 
زوجه برمهر را تضمین کرده است، گفت: 
یک روش، امتناع زوجه از ایفای وظایف 
زناشویی است، که از آن با عنوان حق 
حبس یاد می شود، طبق این ماده، زن 
می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم 
نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر 
دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهریه 
او حال باشد)مهریه ای که برای پرداخت 
آن مهلتی تعیین نشده باشد و زن این حق 
را داشته باشد که پس از عقد هر زمان که 
اراده کند، آن را مطالبه کند( و این امتناع 
او را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد. 
در این شرایط زوجیت اسما باقی است و 
زوجه حقوق خود را بدون انجام وظایف، 

مطالبه خواهد کرد.
هدایت نیا ادامه داد: روش دوم، توقیف 
اعمال همسر است، زوجه در صورت 
داشتن سند رسمی ازدواج، می تواند 
به دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرای سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور مراجعه کنند و ادارات 
مذکور موظف هستند، بالفاصله پس از 
درخواست اموال را توقیف کنند. سومین 
روش درخواست حبس شوهر برای 

پرداخت مهریه است.
وی با اشاره به این که به نظر می رسد 
قوانین، برای جوانان در آستانه ازدواج، 
موجی از ازدواج هراسی ایجاد می کند، 
گفت:  موارد درخواست مهریه، اغلب 
مربوط به زوج های زیر ۴۰ سال  و در 
فاصله سنین ۲۶ تا ۳۰ سال است، اغلب 
زنان درخواست کننده مهریه، خانه دار 
هستند و این نشان می دهد که استقالل 
مالی و درآمد زن، در بیشتر موارد، مانع 
از به اجرا گذاشتن مهریه می شود. 
درخواست مهریه، اغلب در فاصله سال 
اول تا پنجم زندگی مشترک انجام شده، 
اما در نهایت تعداد کمی از  شوهرانی 
که محکوم به پرداخت مهریه شده اند، 
حکم را اجرا کرده و اغلب از اجرای حکم 

امتناع کردند.
حقوقی،  سازوکارهای   •
دعاوی  افزایش  زمینه ساز 

قضایی
این حقوقدان با بیان اینکه در قوانین 
در  متفاوتی  سازوکارهای  داخلی 
خصوص مهریه پیش بینی شده، تصریح 
کرد: در عمل همین راهکارها، زمینه ساز 

طرح دعاوی زیاد در مجامع قضایی 
می شود، درحالی که این دعاوی اغلب 
بدون حصول نتیجه مطلوب به پایان 
می رسد و سرانجام طرفین، مصالحه 
کرده و با وضع همه یا بخشی از مهریه، 
طالق می گیرند. اگرچه زوجه از دقیقه 
اول حق مطالبه مهریه خود را دارد، 
متأسفانه برخالف دستور قرآن کمتر 
مردی به میل خود مهریه همسرش را 
می پردازد و به محض مطالبه مهریه در 
خوش بینانه ترین حالت از اهرم طالق 

استفاده می کند.
وی افزود: در این مشکل زن راهکار 
نمی تواند  زن  زیرا  ندارد،  حقوقی 
سازوکاری برای استیفای حق خود را 
پیش بگیرد و درعین حال مانع از طالق 
مرد بشود. بااین وجود راهکاری که در این 
زمینه به نظر می رسد این است که زنی 
که مهریه خود را طلب می کند و با تهدید 
شوهر درباره طالق مواجه می شود، 
درصورتی که هیچ دلیل موجهی برای 
طالق زن وجود نداشته، به بند الف سند 
ازدواج مراجعه کرده و مطالبه اموال کند، 
در این بند در صورت اصرار مرد بر طالق 
بدون دلیل موجه، بخشی از اموال مرد 
که پس از عقد به دست آمده، باید به زن 
تحویل داده شود. این قانون درصدد باال 
بردن ریسک طالق برای  مردان است. 
بااین وجود برخالف کارآمدی خانواده 
است و عماًل خانواده از حالت طبیعی خود 

خارج می شود.
هدایت نیا ادامه داد: قرآن در مورد میزان 
مهریه بیان صریحی ندارد، اما به مردان 
توصیه کرده که مهریه همسر خود را 

»نحلتاً« بپردازند، اگر همین توصیه قرآن 
عملی می شد، مهریه سنگین نداشتیم؛ 
زیرا به توان بالفعل خود توجه کرده و 
زیر بار مهریه سنگین نمی روند، اما وقتی 
نگاه به مهریه نگاه »چه کسی داده و چه 
کسی گرفته باشد«، مردان بدون توجه 
به تمکن مالی خود، پذیرای مهریه های 

نامتعارف می شوند.
• افزایش تعهد دولت، راهکار 

حل مشکل مهریه
این متخصص حقوق اسالمی افزود: 
مشکالتی که در حوزه آسیب شناسی 
قوانین مهریه اشاره شد، با استفاده از 
۲ ظرفیت علم حقوق، قابل حل است؛ 
ظرفیت حقوق خصوصی و ظرفیت 
خصوصی  حقوق  عمومی.  حقوق 
روابط  در  دست کاری  با  می تواند 
حقوقی طرفین، مشکالت حقوقی از 
زوجین را برطرف کنند. در یک بخش 
از این ظرفیت، قراردادهای خصوصی 
یا روش قراردادی وجود دارد که به 
شروط ضمن عقد اشاره می کند. ما 
می توانیم با آموزش هایی که به زوجین 
می دهیم، فرصت را به آن ها اعطا 
کنیم که مشکالت خود را از طریق 
قراردادهای فی مابین رفع کنند، مثل 
امکان تبدیل مهریه عندالمطالبه به 
مهریه عنداالستطاعه، مشروط به قبول 
خانواده زوجه. روش دوم روش های 
تقنینی است که طی آن، قانون گذار 
تعدیل هایی را در حقوق زوجه و تکالیف 
زوج ایجاد کند، زیرا قانون گذار معمواًل 
می تواند با امتیازات پیش بینی شده، 

مشکالت قانونی زوجین را حل کند.

اغلب زنانی که مهریه به اجرا می گذارند خانه دار هستند 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی:
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان گفت: تعداد بیماران کرونایی بستری 
در بیمارسـتان های اسـتان به کمترین حد خود در سـال جاری رسـیده اسـت که 

بیشـتر آنها افراد دارای بیماری زمینه ای هستند.
پژمان عقـدک افزود: ایـن بیماران بیشـتر افراد مبتال بـه قند خون، فشـار خون و 
انواع سـرطان یا افـراد دارای اضافه وزن هسـتند که به دلیل شـرایطی کـه دارند 

زمینه ابتال بـه کرونا و بدحال شـدن آنها نسـبت به دیگران بیشـتر اسـت.
وی با بیـان اینکه بر اسـاس آخرین آمـار تعداد بسـتری های کرونایی در اسـتان 
اصفهان بـه ۳۰ تـا ۴۰ نفر کاهـش یافته اسـت، اظهـار داشـت: روند آمـار کرونا 

همچنـان نزولی اسـت و پیـش بینی می شـود تـا حـدود یک مـاه آینـده هم به 
همیـن منوال باشـد.

عقدک اضافه کرد: امـا از اواخر دی ماه احتمـال افزایش ابتال به کرونـا و آنفلوآنزا 
وجود دارد.

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان با بیـان اینکـه میزان مـرگ و میر 
ناشـی از کرونا در هفته جاری تاکنون دراین اسـتان صفر بوده اسـت، خاطرنشان 
کـرد: در هفته گذشـته پس از یک مـاه که مـرگ و میر ناشـی از کرونا در اسـتان 

صفر بـود، فقط در آمـار مـورخ ۲۲ آذر، یک مـورد قطعی فوتی داشـتیم.

وی افزود: بر اسـاس آخریـن رنگ بندی همه گیـری کووید-۱۹ در ایـن هفته در 
استان اصفهان هشت شهرستان در وضعیت زرد و سایر شهرستان ها در وضعیت 

آبی )عادی( قـرار دارند.
عقدک همچنین درباره شـرایط بیمارسـتان کـودکان امام حسـین )ع( اصفهان 
و اظهـارات مسـووالن آن مبنی بر بـاال بودن تعـداد مراجعـان و تکمیل ظرفیت 
تخت هـا، توضیـح داد: اسـتان اصفهـان با پنـج میلیون نفـر جمعیـت فقط یک 
بیمارسـتان مرجـع کـودکان دارد و اینکـه تخت هـای آن در شـرایطی مانند اوج 

گیـری بیمـاری آنفلوآنزا، پر شـود، مـورد انتظار اسـت.

بیشتر بستری های 
کرونایی در 
اصفهان، بیماران 
زمینه ای هستند

 سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
اسالمی در نامه ای به استاندار اصفهان با 
انتقاد از انجام نشدن اقدامات مؤثر برای 
کاهش آلودگی هوا در این استان گفت که 
از متولیان ملی و استانی مصرف سوخت 
مدیریتی  کوتاهی های  دلیل  به  مازوت 
برای  گذشته  ماه های  کاری های  کم  و 
کاهش آلودگی هوا به کمیسیون اصل نود 

شکایت کرده است.
رییس  نایب  مقتدایی  عباس  نامه  متن 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
استاندار  به  اسالمی  شورای  مجلس 

اصفهان به شرح زیر است:
»جناب آقای دکتر مرتضوی،

استاندار محترم اصفهان
باسالم و احترام؛

مردم  سوی  از  گذشته  سال  گالیه 
اصفهان همچنان باقی است و متاسفانه 
پیگیری های الزم به نحوی که مؤثر باشد 
جلوگیری  اصفهان  هوای  آلودگی  از  و 
کند انجام نشده است. اینجانب در سال 
گذشته طی نامه شماره ۱۲۴۶۸۶۳ مورخ 
۶/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مالحظات مرتبط را برای 
جنابعالی ارسال کردم. پیگیری ها و تالش 
دبیر  با  که  حضوری  مذاکره  و  اینجانب 
داشتم  ملی  امنیت  عالی  محترم شورای 
و شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح 
نمودم و چندین پیگیری دیگر که موجب 
در  سوزی  مازوت  روند  به  باالخره  شد 
اصفهان خاتمه داده شود. اگر چه در همان 
مدتی هم که در اصفهان از مازوت استفاده 
شد، جان هموطنان عزیز من و موکالن 

گرانقدرم به خطر افتاد.
متاسفم که هشدارهای قبلی مبنی بر انجام 
اقدامات مؤثر در بازه زمانی بهار، تابستان و 
پاییز که بخشی از آن در قالب تذکر کتبی 
به رئیس جمهور محترم و وزرای مربوطه 
در سال جاری در صحن علنی مجلس از 
شد،  قرائت  مجلس  رئیسه  هیئت  سوی 
آنگونه که باید و شاید از سوی مقامات 
استانی عملیاتی نشد. اینک به نمایندگی 
از مردم اصفهان هشدار می دهم که چنین 
روندی می تواند جان موکالن ارجمند را 
به خطر اندازد و نباید با این موضوع به 

صورت عادی برخورد شود.
شما به عنوان باالترین مقام اداری استان 
پاسخ دهید که چرا کوتاهی صورت گرفته 
چه  و  داده اید  انجام  اقداماتی  چه  است؟ 
آسیب  روند  این  توقف  برای  برنامه ای 

رسان به جان مردم دارید؟
پیش تر هم اعالم کرده ایم که ما به عنوان 
را  نظارتی مان  اقدامات  مجلس  نماینده 
انجام می دهیم و بنده نیز در تاریخ امروز 
شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  به 
کم  و  مدیریتی  کوتاهی های  از  اسالمی 
را  شکایتی  گذشته  ماه های  کاری های 
لیکن شما هم مسئولیت  مطرح کرده ام 
خاص خود را دارید؛ که تذکر می دهم به 
مسئولیتتان با قید فوریت عمل نمایید و 
گزارشی از عملکردتان را نیز برای اینجانب 

ارسال فرمایید.

 نماینده اصفهان در مجلس
شورای اسالمی در نامه ای مطرح کرد:

گالیه »مقتدایی« از استاندار 
اصفهان به دلیل مصرف 

مازوت

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

احداث سـد بلطـاق بر رودخانـه یالن در بویین میاندشـت در 
غـرب اسـتان اصفهان از سـال ها پیـش در دسـت پیگیری و 

گفتـه می شـود برای تأمین آب شـرب ۲۵ روستاسـت.
آن طـور کـه در نامـه شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان بـه 
اسـتانداری  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معاونـت  مدیـرکل 
اصفهـان در ششـم مهـر مـاه ۱۴۰۱ آمـده اسـت: بر اسـاس 
تخصیـص نهایـی حجـم ۷۳.۴ میلیـون مترمکعبـی این سـد 
)بلطـاق(، بـا انجام مطالعـات بازنگری منابـع آب، اجرای این 
طـرح فاقـد توجیـه فنـی و اقتصـادی الزم و انجـام مطالعات 
مرحلـه اول و دوم طـرح، قبـل از هرگونـه عملیـات اجرایـی 

اسـت. ضروری 
در بخـش دیگـری از ایـن نامـه بـر وجـود تعارض شـدید در 
منطقـه بیـن مخالفـان و موافقان اجرای سـد تاکید شـده که 
بـه ایـن واسـطه انجـام مطالعـات و بررسـی های اجتماعـی 

قبـل از هرگونـه عملیـات اجرایـی ضروری اسـت.
نکتـه قابـل تأمـل ایـن کـه بـر اسـاس مصوبـه کمیتـه فنی 
خـرداد،   ۲۳ تاریـخ  در  اصفهـان  منطقـه ای  آب  شـرکت 
مقـرر شـده اسـت عملیـات اجرایـی ایـن سـد متوقف باشـد 
این هـا  همـه  امـا  گیـرد،  قـرار  بازنگـری  مـورد  طـرح  تـا 
در حالـی اسـت کـه روزهـای گذشـته و بـه گفتـه اهالـی 
پیـدا  ادامـه  سـد  سـازی  جـاده  عملیـات  بلطـاق،  منطقـه 
 کـرده و بـه اعتـراض اهالـی روسـتاهای ایـن منطقـه منجر 

شده است.
بـه گفتـه آن هـا در حالی که شـرکت آب منطقـه ای اصفهان 
بـر متوقـف بـودن پـروژه تاکیـد کـرده اسـت، اما با فشـار و 
اصـرار مقامـات بوییـن میاندشـت، عملیات احداث جـاده این 

سـد توسـط پیمانکار از سـر گرفته شـده اسـت.
ماجرای سـاخت این سـد، اما در روسـتای بلطاق شهرسـتان 
بوییـن میاندشـت برمـی گـردد بـه سـال ۱۳۸۴، زمانـی کـه 
نماینـده وقـت بوییـن میاندشـت، بـرای توسـعه در بخـش 
کشـاورزی و صنعـت پیگیـر احـداث این سـد بـود و در ادامه 
مطالعـات، تأمیـن نیـاز شـرب ۲۵ روسـتا هـم به اهـداف آن 

شـد. اضافه 
ایـن  اسـت.  ُقمـرود  سرشـاخه های  از  یـالن  رودخانـه 
گلپایـگان  سـد  آب  کننده هـای  تأمیـن  از  یکـی  رودخانـه 
و سـد ۱۵ خـرداد اسـت کـه بـرای تأمیـن آب شـرب قـم 
احـداث شـده اسـت. سـد بلطـاق، امـا قـرار اسـت در حـدود 
۴۰ کیلومتـری سـد آغچـه احـداث شـود، جایـی کـه بعـد از 
 آن، سـد گلپایـگان، سـد کوچری و سـد ۱۵ خـرداد )دلیجان( 

قرار دارد.
نامـه  در  اصفهـان  منطقـه ای  آب  مقامـات  کـه  طـور  آن 
یـاد شـده مطـرح کرده انـد، همزمـان بـا پیگیری هـا بـرای 
احـداث ایـن سـد و مطالعات اولیـه در سـال ۱۳۸۶، اعتراض 

نماینـدگان گلپایـگان هـم شـروع شـد.

در ادامـه ماجـرا عاقبـت در سـال ۱۳۹۰ مجـوز تخصیـص 
آب بـه سـد بلطاق بـه میـزان ۶.۹ میلیون مترمکعب توسـط 
وزارت نیـرو صـادر شـد، امـا در سـال ۱۳۹۶ با حـذف میزان 
مقادیـر توسـعه در بخـش کشـاورزی و صنعـت بـه دلیـل 
خشکسـالی میـزان تخصیـص آب طـرح سـد بلطـاق از ۹.۶ 
میلیـون متـر مکعـب بـه ۲.۵ میلیـون مترمکعـب کاهـش 
یافـت. میزانـی کـه از اسـاس احداث سـد مخزنـی بلطاق را 

فاقـد توجیـه فنـی و اقتصـادی کـرد.
امـا ماجـرا بـه همین جـا ختم نشـد و بـا پیگیری مسـئوالن 
بوییـن میاندشـت در سـال ۹۸، تخصیـص ایـن طـرح دوباره 
اصـالح و بـه ۴.۷۳ میلیـون مترمکعـب افزایش پیـدا کرد. با 
ایـن وجـود، اما بـا انجام مطالعـات بازنگری منابـع آب، طرح 
از سـوی آب منطقـه ای اصفهـان مجـدد فاقـد توجیـه فنی و 

اقتصـادی اعالم شـد.
بعـد از ایـن اتفـاق، مطابق بـا آنچـه آب منطقـه ای اصفهان 
در نامـه بـه مدیـر کل معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتانداری اصفهـان مطـرح کـرده اسـت، مجـدد مـاده ۲۳ 
طـرح احـداث سـد بلطـاق بـا پیگیری هـای نماینـده بوییـن 
میاندشـت، در سـال ۱۴۰۰ و بر اسـاس تخصیص اولیه )۶.۹ 
میلیـون متـر مکعـب( از وزارت نیـرو اخذ می شـود که در این 
رابطـه شـرکت آب منطقـه ای به روز رسـانی مطالعات مرحله 

اول و دوم طـرح را الزم دانسـته اسـت.

بـا این وجود شـرکت آب منطقه ای، اجرای طرح احداث سـد 
بلطـاق را فاقـد توجیـه اقتصـادی دانسـته و بر به روزرسـانی 
مطالعـات آن تاکیـد کـرده اسـت، اما بـر اسـاس گفتگوهای 
خبرنـگار ایرنـا بـا اهالـی منطقـه بلطـاق و همچنیـن برخـی 
کارشناسـان، اصـرار برخی دسـت انـدرکاران موجب شـده تا 
بـا وجـود آنچـه شـرکت آب منطقـه ای بـه طـور رسـمی به 
مقامـات اسـتانداری اصفهـان اعـالم کـرده اسـت، عملیـات 

پیشـروی جـاده ایـن سـد پیش برده شـود.
آن طـور کـه گفتـه شـده اسـت، سـال های گذشـته پنـج 
کیلومتـراز جـاده دسترسـی ایجـاد و حـاال در روزهـای اخیـر 
هزار و ۸۰۰ متر از آن آسـفالت شـده اسـت تا کار احداث سـد 
روی غلتـک بیفتـد. همـه اینهـا، امـا در حالـی اسـت که این 
اقـدام در تعـارض کامـل بـا آنچـه در مفـاد نامـه مدیرعامل 
اسـتانداری  مقامـات  بـه  اصفهـان  منطقـه ای  آب  شـرکت 

اصفهـان آمده اسـت.
• خواسـته مـا ارتقـای کشـاورزی و راه آن سـد 

ست ا
میاندشـت  بوییـن  شهرسـتان  فرمانـدار  ارتبـاط  همیـن  در 
گفـت: بـرف و باران زیادی در شهرسـتان بویین و میاندشـت 
می بـارد، ولـی مـا دو بـار در سـال مدیریـت بحـران اعمـال 
می کنیـم، یـک بـار در زمسـتان کـه برف هـا را چگونـه در 
جاده هـا جمـع کنیـم و بـار دیگـر در تابسـتان اسـت کـه 

چگونـه آب شـرب مـردم را برسـانیم.
آبریـز  درصـد   ۷۰ اینکـه  بیـان  بـا  معصومـی  علـی  رضـا 
شهرسـتان بوییـن میاندشـت در حوضـه قمـرود، ۲۷ درصـد 
در حـوزه زاینـده رود و سـه درصـد در حوزه دز اسـت، افزود: 
چگونـه اسـت کـه آب بـه پشـت سـد گلپایـگان و از آنجا به 
قـم و سـد ۱۵ خـرداد بـرود و آن ها حـق آبه دار باشـند، ولی 
مردمـی که زمسـتان سـخت را تحمـل می کننـد، نتوانند آب 

شـرب خودشـان را از همیـن جـا تأمیـن کنند!
معصومـی در حالـی کـه از توقـف و بازنگـری مطالعات طرح 
از سـوی شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان ابراز بـی اطالعی 
می کنـد، گفـت: بازنگـری طـرح مبنی بر توقف سـد نیسـت؛ 
مطالعـات اولیـه سـد انجـام شـده و مـورد تأیید و طـرح هم 

در حال اجراسـت.
او افزود: سـنگ بسـتر شهرسـتان بویین میاندشـت باالسـت 
و حاصـل بارش هـای آن در کـف رودخانـه جـاری می شـود 
و بـه پشـت سـد گلپایـگان و بعـد هـم به سـد ۱۵ خـرداد و 

مـی رود. قم 
فرمانـدار بوییـن میاندشـت بـا بیان اینکـه میزان کشـاورزی 
گلپایـگان در ۱۵ سـال اخیـر ۱۰ تـا ۱۵ برابر افزایش داشـته 
اسـت، گفـت: گلپایـگان کشـاورزی را افزایـش داده و آب را 
از چاه هـا بیـرون کشـیده، در نتیجـه دچار فرونشسـت شـده 

اسـت؛ آن هـا نبایـد کشـاورزی را توسـعه می دادند.

گزارش

به نام تأمین آب آشامیدنی، به کام کشاورزی؟

سد بلطاق بویین میاندشت چه ماموریتی دارد!

به گزارش خبرگزاری خانه ملت اصغر سلیمی نایب رئیس گروه دوستی 
پارلمانی کشورمان و اکوادور و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اکوادور 
در سفر به کیتو با رییس و اعضای گروه دوستی پارلمانی اکوادور و ایران 

دیدار و گفتگو کرد.
و  اکوادور  پارلمانی  رییس گروه دوستی  باررتو  لنین  دیدار  این  ابتدای  در 
ایران ضمن ابراز خرسندی از دیدار با هیئت گروه دوستی کشورمان گفت: 
روابط پارلمانی ایران و اکوادور از ظرفیت باالیی برخورداراست و امیدواریم 

درمناسبات دوجانبه، شاهد روند رو به رشدی باشیم.

وی در این زمینه ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند درسالهای پیش رو 
روابط فیمابین را در سطوح مختلف توسعه دهند.

نایب رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و اکوادور نیز در این دیدار با اشاره به 
قدمت نیم قرن روابط میان دو کشور گفت: باتوجه به پیشینه روابط جمهوری 
اسالمی ایران و اکوادور، ارتقاء سطح مناسبات دو کشور در حوزه های تجاری، 

اقتصادی و پارلمانی ضرورت دارد.
وی با ابراز خرسندی از تشکیل گروه دوستی پارلمانی اکوادور و ایران در 
مجلس ملی این کشور افزود: خوشبختانه بین مجلس دو کشور روابط خوبی 

برقرار است و تاکنون چندین هیئت پارلمانی بین طرفین مبادله شده است.
نماینده مردم سمیرم اقدامات دو کشور حوزه همکاری های پارلمانی را با 
اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد گروه های دوستی پارلمانی دو کشور با 
بهره مندی از ظرفیتهای ارزشمند خود، در زمینه بسترسازی برای ارتقای 

همه جانبه مناسبات، تالش نمایند.
وی در این راستا تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی در زمینه گسترش 
در  همکاری ها  توسعه  از  و  دارد  کامل  آمادگی  اکوادور  پارلمان  با  روابط 

کمیسیون های ویژه و مشترک استقبال می کند.

 نماینده مردم سمیرم
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:

آمادگی کامل مجلس 
شورای اسالمی در 
زمینه گسترش روابط با 
پارلمان اکوادور

فرمانـدار کاشـان از آغـاز سـاخت یـک هـزار و ۴۵۵ 
واحـد مسـکونی در کاشـان در قالـب طـرح نهضـت 

ملـی مسـکن آغاز شـد.
محمـد شـریف زارعـی در حاشـیه بازدیـد از پـروژه 
نهضـت ملـی مسـکن کاشـان در جمـع خبرنـگاران 
اظهـار داشـت: فرآیند سـاخت حدود یک هـزار و ۴۵۵ 
واحـد مسـکونی در قالـب ایـن طـرح در کاشـان آغاز 

است. شـده 
وی افـزود: پـس از تأمین زمیـن و دریافت مجوزهای 
الزم از کمیسـیون های تعییـن کاربری در اسـتانداری 
و دریافـت پروانه هـا، مرحلـه نخسـت اجـرای طـرح 
نهضت ملی مسـکن کاشـان در شـهرک خاتـم االنبیا 
در حـال اجراسـت و بـه مرحلـه سـقف اول رسـیده 

ست. ا
وی بـا بیان اینکـه در مرحله دوم اجـرای نهضت ملی 
مسـکن پیـش بینـی تأمیـن ۵۰ هکتـار زمیـن بـرای 
سـاماندهی پنـج هـزار واحـد مسـکونی شـده اسـت، 

تصریـح کـرد: همچنیـن در مرحله سـوم نیـز در حال 
برنامـه ریـزی بـرای الحـاق ۷۵ هکتـار زمیـن بـرای 
سـاخت حـدود هشـت هـزار واحد مسـکونی هسـتیم.

فرمانـدار کاشـان در خصـوص اجـرای طـرح نهضـت 
شهرسـتان  ایـن  تابعـه  شـهرهای  در  مسـکن  ملـی 
گفـت: طـرح مسـکن بـرای همه ثبـت نـام کنندگان 
واجـد شـرایط اجرا می شـود، برنامه ریزی سـاخت ۹۶ 
واحـد در شـهر قمصـر، ۲۸ واحـد در شـهر جوشـقان 
قالـی، ۴۰ واحد در شـهر کامـو و چوگان و ۲۰ واحد در 
شـهر نیاسـر به شـکل مجتمع مسـکونی تأمین زمین 
تعییـن  کمیسـیون های  از  الزم  مجوزهـای  و  شـده 

کاربـری در اسـتانداری دریافت شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: همچنیـن اجرای طـرح نهضت ملی 
مسـکن شـهر بـرزک در حـال اجراسـت و بـه بعضی 
از متقاضیـان واگـذاری انجـام شـده و بـرای مابقـی 
واجدیـن شـرایط در بـرزک و شـهر مشـکات در حال 

پیگیـری الحـاق زمیـن بـه محدوده اسـت.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنـز گفـت: بیـش از ۱۰ میلیـارد ریـال 
کاالی قاچـاق در شهرسـتان نطنـز کشـف شـد.

مهـدی کریمـی اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کاال در شهرسـتان 
نطنـز بـه یـک خـودرو بـاری مشـکوک شـده و آن را متوقـف کردنـد 
کـه پـس از بررسـی ها مشـخص شـد بار ایـن خـودرو لـوازم خانگی و 
لوازم التحریر قاچاق شـامل چند دسـتگاه غذاسـاز چند کاره و همچنین 
لوازم التحریـر فاقـد مـدارک گمرکـی بـه ارزش ۱۰ میلیارد ریال اسـت.

وی افـزود: خـودرو توقیـف و راننـده آن پـس از تکمیـل پرونده و سـیر 
مراحـل قانونـی تحویـل مقامات قضایی شـد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان نطنز خاطرنشـان کـرد: رواج کاالی قاچاق 
و همچنین اسـتفاده هم وطنـان از این کاالها باعـث تعطیلی کارخانه ها 

و بیکار شـدن کارگران خواهد شـد.

رئیـس اداره هواشناسـی شهرسـتان نطنـز گفـت: میـزان 
میانگیـن  بـه  نسـبت  جـاری  زراعـی  سـال  در  بارش هـا 

اسـت. داشـته  نطنـز، ۵۰ درصـد کاهـش  در  بلندمـدت 
زهـرا جهانبانـی اظهـار کرد: در سـال زراعی جاری در شـهر 
نطنـز ۲۳.۱ دهـم میلی متر بـارش رخ داده که ایـن میزان در 

سـال زراعی گذشـته ۵۷.۴ میلی متر بوده اسـت.
وی افـزود: میـزان بارش ها در سـال زراعی جـاری در بادرود 
۹.۱ میلی متـر، در روسـتای ابیانـه ۷۵ میلی متر، در روسـتای 
یارنـد ۳۶.۸ میلی متر و در روسـتای میالجـرد ۱۷.۶ میلی متر 

بوده اسـت.
رئیـس اداره هواشناسـی شهرسـتان نطنـز گفـت: در حـال 
حاضـر هـوا صـاف و آفتابی اسـت و تـا اواخر هفتـه و اوایل 

هفتـه آینـده ایـن وضعیـت بـه همیـن روال خواهـد بود.
جهانبانـی تصریح کـرد: از اوایل هفته آینده سـامانه بارشـی 
جدیـدی بـه منطقـه وارد خواهد شـد که اطالعـات تکمیلی 

آن در روزهـای آینـده اعالم می شـود.

فرمانـدار نطنـز گفـت: در سـفر اسـتاندار 
اصفهـان بـه شهرسـتان نطنـز ۸۵ مصوبه 
بخش هـای  در  اثربخـش  و  کاربـردی 

داشـتیم. مختلـف 
محمـد عبـاس ظریفـی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا دربـاره سـفر اسـتاندار اصفهـان بـه 
شهرسـتان نطنز، اظهار کرد: روز پنجشـنبه 
۲۴ آذر، مقصد هفدهمین سـفر شهرستانی 
از  اسـتاندار بـه همـراه معاونـان و بیـش 
اسـتانی،  اجرایـی  دسـتگاه  مدیـرکل   ۳۰
شهرسـتان نطنـز بـود کـه سـعی کردیـم 
ایـن سـفر کم خـرج و بـه دور از برنامه های 
تشریفاتی و مرسـومات اداری بی ثمر باشد.

در  را  مفصلـی  جلسـات  افـزود:  وی 
هفته هـای گذشـته در اسـتان بـا حضـور 
مدیـران اسـتانی برگـزار کردیـم و مسـائل 
و مشـکالت شهرسـتان نطنـز را بـه طـور 
کامـل احصـا و اولویت بندی کـرده بودیم و 
پیش مصوبـات آن را انجام دادیم. در سـفر 
اسـتاندار چهار جلسه شـورای اداری نطنز و 
اصفهـان به طور مشـترک، سـتاد تسـهیل 
رونـق و جلسـه عمـران  اسـتان، کمیتـه 
و زیرسـاخت در نطنـز تشـکیل شـد کـه 
حاصـل مجموع ایـن جلسـات، ۸۵ مصوبه 

کاربـردی و اثربخـش بـود.
فرمانـدار نطنـز تصریـح کـرد: همچنیـن 

اسـتاندار با نخبگان شهرسـتان نطنز دیدار 
و از بیمارسـتان های خاتم االنبیـاء نطنـز و 
فاطمیـه بـادرود بازدیـد کـرد. آییـن کلنگ 
زنـی پروژه مسـکن ملـی نطنز انجـام و از 
برخـی واحدهـای مسـکونی شـهرک های 

صنعتـی بازدید شـد.
مصوبـه   ۸۵ کـرد:  خاطرنشـان  ظریفـی 
سـفر اسـتاندار تمام مشـکالت شهرسـتان 
نطنـز در حوزه هـای اقتصادی، کشـاورزی، 
راه هـا، جاده هـا، بهداشـت و درمـان، آب و 
... را در بـر می گرفـت. ایـن سـفر به لحاظ 
حجـم جلسـات و تراکـم مصوبـات یکی از 

مؤثرتریـن سـفرهای شهرسـتانی بود.

فرماندار کاشان:

ساخت ۱۴۵۵ واحد مسکونی نهضت ملی آغاز شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شهرسـتان گلپایـگان از آغاز عملیات مرمـت اضطراری 
و استحکام بخشـی بقعـه متبرکـه و تاریخـی امـام زاده 
ابوالفتـوح روسـتان وانشـان از توابع این شهرسـتان خبر 

داد.
بررسـی های  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  قانونـی  مصطفـی 
دوره ای کـه کارشناسـان در سـطح شهرسـتان انجـام 
دادنـد، متأسـفانه بخشـی از دیـوار الحاقـی حسـینیه در 
ضلـع شـمالی آسـتان مقـدس امـام زاده ابوالفتـوح کـه 
یکی از بناهای ثبتی و باارزش شهرسـتان و در روسـتای 
گردشـگری وانشـان قرار دارد براثر گذشـت زمان و عبور 

وسـایل نقلیـه از کنـار این اثـر تاریخی، دچار فرسـایش، 
نشسـت و ترک هـای عمیقـی شـده بـود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بـا  خوشـبختانه  داد:  ادامـه  گلپایـگان  شهرسـتان 
 ۵۰۰ بالغ بـر  بااعتبـاری  و  انجام شـده  پیگیری هـای 
میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات اداره اوقـاف و امـور 
خیریـه شهرسـتان و همـکاری هیأت امنـا ایـن آسـتان 
مقـدس، مرمتگـران این شهرسـتان بـا طـرح و نظارت 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره 
گلپایـگان، عملیات مرمت اضطراری و استحکام بخشـی 
ضلع شـمالی بنای تاریخـی این امام زاده مقـدس را آغاز 

است. شـده 
شـامل  مرمتـی  عملیـات  ایـن  افـزود:  قانونـی 
محوطه سـازی، پی بندی بخش حسـینیه، دیوارکشـی و 
تقویت دیوارهای خشـتی بنا بـا کالف چوب و همچنین 
ترک بنـدی، کالف کشـی و دوخـت دیـوار شـمالی بنـا، 
اجـرای کاه گل آسـتری و سـیم گل بـر روی آن اسـت.

ایـن بنـای تاریخی در سـال ۱۳۴۱ به شـماره ثبت ۴۳۵ 
در فهرسـت آثـار ملی به ثبت رسـیده اسـت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گلپایگان اعالم کرد:

 آغاز عملیات مرمت اضطراری بقعه تاریخی
امام زاده ابوالفتوح اصفهان

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:

کشف ۱۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق
رئیس اداره هواشناسی نطنز خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی بارش ها
فرماندار خبر داد:

۸۵ مصوبه، حاصل سفر استاندار به شهرستان نطنز

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان اردسـتان گفت: در شـش 
مـاه نخسـت سـال ۱۴۰۱ تعـداد ۲۹۰ نـوزاد در شهرسـتان اردسـتان 
افزایـش  از  گذشـته  سـال  سـه  بـا  مقایسـه  در  کـه  شـدند  متولـد 
چشـمگیری برخـوردار بـوده کـه نشـان می دهـد روند کاهـش موالید 

در اردسـتان متوقـف شـده اسـت.
حسـن ذبیحـی اظهار کـرد: موضـوع فرزنـدآوری یکـی از موضوعات 
اورژانسـی حوزه بهداشـت و سـالمت اسـت و به جهت بُعد اجتماعی، 
اقتصـادی، دینـی، امنیتـی و... به عنـوان یـک تکلیـف عمومـی مطرح 

می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه کاهش فرزنـدآوری در جامعه و پیرشـدن جمعیت، 
ریشـه در باورهـای غلط فرهنگـی دارد و اصالح ایـن وضعیت نیازمند 
افزایـش  بخـش  مهم تریـن  افـزود:  اسـت،  عمومـی  فرهنگ سـازی 
جمعیت مسـئله فرهنگ سـازی و ارزش گذاری اسـت و رفع مشـکالت 
ازدواج، فرزنـدآوری، بچـه داری، زایمـان و کاهـش نگرانی هـا در ایـن 

زمینـه کمک کننده اسـت.
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان اردسـتان، تصریـح کرد: 
در شـش مـاه نخسـت سـال ۱۴۰۱ تعـداد ۲۹۰ نـوزاد در شهرسـتان 
اردسـتان متولـد شـدند کـه در مقایسـه بـا سـه سـال گذشـته کـه 
ایـن تعـداد بـه ترتیـب ۲۸۷، ۲۶۶ و ۲۳۰ نفـر بـوده اسـت از افزایـش 

چشـمگیری برخـوردار بـوده، بـه طـوری کـه نشـان می دهـد رونـد 
کاهـش موالیـد در اردسـتان متوقـف شـده اسـت.

ذبیحـی ابـراز امیـدواری کرد بـا توجه به اجـرای برنامه هـای مختلف 
در  موالیـد شهرسـتان  افزایـش  بـرای جوان سـازی جمعیـت شـاهد 
ماه هـا و سـال های آینـده باشـیم. مـردم می تواننـد اگر در هـر یک از 
موضوعـات طرح هـای حمایتـی جوانی جمعیتی سـؤال و یـا راهنمایی 

نیـاز داشـتند بـا مراکـز بهداشـت تماس حاصـل کنند.
وی افـزود: دولـت برنامه هـای ویژه ای بـرای افزایش نـرخ فرزندآوری 
در حوزه هـای مختلـف بـرای زوج هـای جـوان دارد و آنچـه موجـب 
افزایـش اعتمـاد مـردم در حـوزه فرزنـدآوری می شـود، اجـرای قانون 
اسـت کـه دسـتگاه های دولتـی بایـد وظایـف خـود را در ایـن راسـتا 

کنند. پیگیـری 
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان اردسـتان بـا اشـاره بـه 
مجمـوع اقدامـات ایـن حـوزه در ترغیـب خانواده ها و زوج هـای جوان 
بـه موضـوع فرزنـدآوری، گفت: میـزان بـاروری اختصاصی در سـنین 
۲۵ تـا ۳۵ سـال افزایـش قابـل توجهی داشـته و این میزان در سـنین 
زیـر ۲۰ و بـاالی ۴۰ سـال نیـز از ۶ و ۱۱ درصـد بـه ۲۳ و ۱۴ در صد 
افزایـش پیـدا کرده اسـت کـه نشـان از افزایـش تمایـل خانواده ها به 

فرزنـد آوری دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

توقف روند کاهشی موالید
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The value of export from Isfahan prov-
ince rose 15 percent in the first eight 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-November 21), as 
compared to the same period of time 
in the past year, the director-general 
of the province’s customs department 
announced.
Rasoul Kouhestani-Pajouh said that 
1.518 million tons of commodities 
worth $999.059 million have been ex-

ported from the province in the eight-
month period, with eight percent 
growth in weight year on year.
The official said that 712 types of 
goods were exported to 89 countries 
from the province in the first eight 
months of this year.
He named cast iron, iron and steel, 
petrochemical products, dairy prod-
ucts, machine and handwoven car-
pets, iron and cast-iron products as 
the major exported items and Iraq, 
Pakistan, Turkey, Afghanistan, and 
Armenia as the main export destina-
tions.
As announced by the spokesman of 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil export rose 4.44 per-
cent during the first eight months of 
the current Iranian calendar year, as 

compared to the same period of time 
in the past year.
According to Morteza Emadi, Iran ex-
ported 70.402 million tons of goods 
valued at $32.368 billion in the said 
eight months, registering a 16-per-
cent decline in weight.
Liquefied propane, methanol, lique-
fied butane, polyethylene, bitumen, 
urea, liquefied natural gas, iron and 
steel ingots, and light oils were the 
main exported products in the said 
time span.
Major export destinations of the Irani-
an non-oil goods were China, Iraq, the 
United Arab Emirates (UAE), Turkey, 
and India, according to the official.
The Islamic Republic has also im-
ported 23.405 million tons of non-oil 
commodities worth $37.116 billion in 
the first eight months of the present 

year, with a 15.25-percent growth in 
value and a 12.44-percent decrease in 
weight, year on year.
The first five items of goods import-
ed into the country in the said period 
include corn, rice, wheat, soybeans, 
sunflower seed oil, cell phones, flour 
and unrefined sugar, according to 
Emadi.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the mentioned eight 
months, followed by China, Turkey, In-
dia, and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s non-
oil trade rose 10 percent during the 
mentioned period, as compared to the 
same eight months in the past year.
Iran traded 93.807 million tons of 
non-oil products worth $69.484 bil-
lion with other countries in the men-
tioned period.

Export from Isfahan province rises 15% in 8 months yr/yr

Tuesday, December 20, 2022 - No: 1228 

Directing the banking credits 
and facilities towards pro-
duction is a major plan of the 
Central Bank of Iran (CBI) in 
the current Iranian calendar 
year (began on March 21), the 
bank’s governor said in a press 
conference on Sunday.
Ali Saleh-Abadi announced 
that 900 trillion rials (about 
$3.1 billion) of facilities have 
been paid to the knowl-
edge-based companies in the 
first eight months of the cur-
rent year (March 21-Novemebr 
21), while the figure was 660 
trillion rials (about $2.275 bil-
lion) in the same period of time 
in the past year.
It should be mentioned that the 

current Iranian calendar year 
is named “Knowledge-based 
Production and Job Creation”.
The central bank governor 
also noted that the CBI has 
prepared a reform program 
for each bank regarding the fi-
nancial structure of that bank, 
based on which the financial 
structure of the banks and 
their facilities system will be 
improved.
He said that 26 quadrillion ri-
als (about 89.655 billion) of 
facilities have been paid by 
the banking system in the first 
eight months of the present 
year, which was 44.7 percent 
higher than the figure in the 
same time span of the previ-

ous year.
The official also referred to 
controlling the balance sheets 
of the banks as the other major 
action that the CBI is seriously 
pursuing in the current year.
Controlling liquidity, inflation 
growth seriously followed up 
by CBI
Saleh-Abadi further mentioned 
the liquidity and inflation 
growth, and emphasized that 
the CBI is seriously following 
up on controlling the growth of 
liquidity and inflation.
He said that the liquidity 
growth has been on a falling 
trend since the start of the cur-
rent administration’s incum-
bency and also in the current 

year, as the liquidity growth 
was 42.8 percent at the be-
ginning of this government’s 
work, while it is 34.3 percent 
at the present.
The official stated that a 
committee has been set up 
in the CBI that holds weekly 
sessions on the issue of con-
trolling liquidity growth in the 
country.
“Our plan is that the liquidity 
growth will fall below 30 per-
cent by the end of the current 
year, and we have some pro-
grams to achieve this goal. 
For example, at the beginning 
of the year, a committee was 
established between the CBI, 
Planning and Budget Organ-
ization (PBO), and the Minis-
try of Finance and Economic 
Affairs to work on this issue”, 
the CBI governor further an-
nounced.
As the result, negative liquidi-
ty growth was achieved in the 
first month of the current year, 
he added.
Foreign currency, trade pol-
icies should be completely 
aligned
Elsewhere in the press con-
ference, the CBI governor said 
that the foreign currency pol-
icies and trade policies of the 
country should be completely 
aligned, and it is among the 
major programs of the central 
bank.
This issue is seriously fol-
lowed up through a joint task 
force between the CBI and the 
Ministry of Industry, Mining 
and Trade, the official reiter-
ated.
Trades in NIMA increases 
64% this year
In terms of the situation of 
the foreign currency exchange 
market, Saleh-Abadi said 

“There are three forex markets 
in the country: NIMA system, 
integrated market, and infor-
mal market, and most of the 
transactions are done in the 
NIMA system.”
He said trades worth $32.1 
billion were done in NIMA this 
year, with 64 percent growth 
from the $19.6 billion worth 
of trades in this system in the 
same time span of the previ-
ous year.
NIMA, which seeks to boost 
transparency, is a chance for 
importers to supply their re-
quired foreign currency with-
out specific problems and for 
exporters to re-inject their 
earned foreign currency to the 
domestic forex market. It was 
inaugurated to allow exporters 
of non-oil commodities to sell 
their foreign currency earn-
ings to importers of consumer 
products.
In late May 2019, the Central 
Bank of Iran unveiled a direc-
tive package that provided 
the country’s exporters with 
guidelines about how they 
should re-inject their foreign 
currency incomes into the 
country’s economy.
In the Sunday press confer-
ence, the CBI governor also 
announced that the value of 
trades in the integrated market 
has risen 45 percent to $2.1 
billion in the current year.
Considering that a significant 
part of the transactions is done 
in the NIMA system and the 
integrated market, these two 
markets should be considered 
in the analysis, he noted.
And finally answering a ques-
tion about the latest situation 
of digital rial, Saleh-Abadi stat-
ed that this matter is still in the 
trial stage.

‘Directing bank credits towards production a major plan of CBI’

Two messages of 
Iran FM trip to Jor-
dan
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian will for the sec-
ond time participate in a nascent 
regional format in less than two 
years that is designed to de-esca-
late tensions and promote part-
nership.
On Tuesday, Amman’s King Hus-
sein bin Talal Center for Confer-
ences will host a regional sum-
mit that will be attended by the 
leaders of several countries in the 
West Asia and North Africa region 
as well as France. 
The summit, officially known as 
the Baghdad Conference for Co-
operation and Partnership, was 
first held in the Iraqi capital Bagh-
dad in August last year at a time 
when the then-Iraqi government 
of Mustafa al-Kadhimi was trying 
to foster regional cooperation.
The Tuesday summit will be at-
tended by Iran, Iraq, Saudi Ara-
bia, Jordan, Egypt, the United 
Arab Emirates, Qatar, Turkey, 
France, Oman and Bahrain, while 
Lebanon and Syria will be absent 
from the summit. Bahrain and 
Oman will join the summit for the 
first time. 
Iran announced Sunday that Amir 
Abdollahian will represent Iran 
at the Conference. He will leave 
Tehran for Amman on Monday 
afternoon. The trip comes amid 
media speculations about a pos-
sible thaw in Tehran-Riyadh rela-
tions, which brings us to the first 
message of the Jordan visit of the 
Iranian foreign minister.
Since April 2021, Iran and Saudi 
Arabia have held several rounds 
of talks, mostly in Baghdad. But 
the talks have so far failed to yield 
a concrete result in terms of bi-
lateral relations, though the last 
round culminated in an agree-
ment to move the talks from the 
security level to the diplomatic 
one. 
The recent wave of unrest came 
between Tehran and Saudi Arabia 
before they succeed in moving to 
a new level. Iran accused Saudi 
Arabia of fanning the flames of 
unrest through the media. 
But in recent weeks, tensions 
de-escalated and there is now 
even a remarkable amount of 
media guesswork that the two 
countries could hold a meeting 
on the sidelines of the Amman 
gathering. 
Iran’s state news agency IRNA 
said Sunday that as of Saturday 
evening no plans for an Irani-
an-Saudi meeting were on the 
agenda. But it did not rule out a 
meeting taking place between the 
two sides in Amman. 
Iran had previously said that it is 
ready to reach a deal with Saudi 
Arabia on a range of issues in-
cluding the reopening of embas-
sies. But the Saudis were not ea-
ger to move ahead. The Amman 
summit once again showed that 
Iran is ready for diplomacy and 
remains committed to reaching 
a solution to the long-running 
differences with Saudi Arabia. 
Whether Saudi Arabia is ready to 
reciprocate remains to be seen. 
The second message of Iran’s 
participation in the Amman sum-
mit is that Iran is not isolated. 
“Inviting Iran and the confirma-
tion of its presence in this meet-
ing indicates that, contrary to the 
efforts of some western countries 
to isolate Iran in the international 
and regional arena, Tehran is an 
inevitable player and its presence 
is a necessity to help regional and 
international processes,” said 
IRNA, adding, “The issue of Iran’s 
isolation in the foreign arena is a 
statement that has no relation to 
reality and is doomed to failure.”
Iran has also been a key player in 
other regional formats in relation 
to Syria and the South Caucasus 
region. In fact, Iran is seeking to 
promote multilateralism regional-
ly and internationally.

Police display ba-
zooka seized from 
Tehran rioters
Brigadier General Hossein Ra-
himi, commander of Tehran’s 
Law Enforcement Force, has 
displayed a bazooka which was 
snatched from those culprits 
in the recent nationwide dis-
turbances including the capital 
Tehran.
In response to the death on 
September 16 of Mahsa Amini, 
a 22-year-old woman who died 
suddenly in hospital three days 
after fainting in a Tehran police 
station, protests erupted in a 
number of Iranian towns. Her 
medical condition was given 
as the cause of death, refuting 
claims that she had been beaten 
by police.
The U.S. and its Western allies 
have received the most vitri-
ol from the Islamic Republic 
for inciting the disturbances 
through their spies and media 
networks.
Leading instigator of Tehran 
riots apprehended  
The chief agent who acted as 
the ringleader in the unrest in 
eastern Tehran have also been 
identified and detained, accord-
ing to the Tehran Intelligence 
Police office.
Colonel Nader Moradi stressed 
on Saturday that the agents of 
the Public Places Supervision 
Department of the Tehran Intel-
ligence Police were successful 
in carrying out technological 
and police measures to locate 
the primary culprits and ring-
leaders of the disturbances in 
eastern Tehran.
“The police investigation 
showed that, by working in the 
cyberspace and influenced by 
the opposition networks, by 
inciting the youth and using 
deconstructive slogans, he had 
intended to create a ground for 
illegal sit-ins and the formation 
of the initial core of unrest in the 
Nezam-Abad neighborhood,” 
remarked Colonel Moradi, the 
deputy chief of the Tehran In-
telligence Police department in 
charge of supervising public 
places. 
“With the round-the-clock ef-
forts and intelligence actions of 
the agents of this department, it 
was discovered that the defend-
ant is working in a barber shop 
in the Nezam-Abad neighbor-
hood, who was arrested after 
identifying his guild and was 
introduced to the prosecutor’s 
office after filing a court case,” 
Colonel Moradi said.
“Arresting the primary offend-
ers of disturbances is still on 
the police agenda,” Colonel Mo-
radi stated.

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

Iran, Ivory Coast to 
hold 2nd Joint Eco-
nomic Committee 
meeting soon
Iranian Ambassador to Ivory 
Coast Amir-Hossein Nikbin 
has announced the holding 
of the second meeting of the 
two countries’ Joint Economic 
Committee in the near future.
Nikbin made the announcement 
in a meeting to review the ways 
of developing trade and com-
mercial relations between the 
two countries, IRNA reported.
“Holding joint committee 
meetings is a suitable way for 
the development of economic 
cooperation and to sign mem-
orandums, agreements and 
commercial contracts.”
Ivory Coast is a country in West 
Africa and nearly 43 percent of 
its people are Muslims.

Iran exported 30.3 million tons of minerals and 
mining products worth $7.86 billion in the first 
eight months of the current Iranian calendar year 
(March 21-November 21), the data released by the 
Industry, Mining and Trade Ministry showed.
As reported, the eight-month export from the min-
ing sector rose one percent in terms of weight but 
dropped five percent in terms of value year on year.
Iran exported around $10.532 billion of minerals 
and mining products in the previous Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), registering an 
increase of 91 percent year on year, an official with 
Iran’s Trade Promotion Organization (TPO) has an-
nounced.
According to Head of TPO’s Minerals and Mining In-
dustries Desk Elaheh Mokri, the exports amounted 
to 9.15 million tons in weight, showing a 12-percent 
rise compared to the year 1399.
Steel ingot with $4.156 billion worth of exports was 
the top exported item in the previous year, followed 
by long steel products with $1.621 billion, copper 
cathodes with $1.357 billion, aluminum ingots with 
$607 million, and flat-rolled steel products with 

$494 million, zinc ingots with $477 million, iron ore 
and concentrate with $280 million and sponge iron 
with $238 million worth of exports, she said.
The above-mentioned products with a total value 
of $9.230 billion accounted for approximately 87.6 
percent of the total exports of metals and minerals 
in the year 1400, the official said.
Having 81 different types of minerals, Iran is one of 
the top 10 mineral-rich countries across the globe. 
In this regard, the Iranian government has been 
seriously pursuing several programs for promot-

ing the mining sector as a major contributor to the 
country’s economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 2.7 billion tons, 
while the country’s copper reserves are 2.6 billion 
tons. The country also has 11 million tons of zinc 
reserves.
The total proven reserves of Iran’s mines are esti-
mated at about 60 billion tons, which is expected 
to reach more than 100 billion tons with the imple-
mentation of the Industry, Mining, and Trade Min-
istry’s exploration programs over 500,000 square 
kilometers of new mineral zones.
Despite the country’s huge potential in this area, 
due to some issues like the lack of necessary ma-
chinery and equipment and the lack of access to 
financial resources and foreign investment because 
of the U.S. sanctions, the Iranian mining sector has 
been struggling to operate at its maximum capacity 
over the past few years.
So, the government programs for promoting this 
industry are mainly focused on relying on domestic 
sources for helping the mining sector overcome its 
current problems and hit its ideal targets.

Exports from mining sector stand at $7.86b in 8 months
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
30,308 points to 1.5 million on 
Sunday.
As reported, over 10.41 billion se-
curities worth 58.733 trillion rials 
(about $202.5 million) were traded 

at the TSE.
The first market’s index rose 23,739 
points, and the second market’s in-
dex climbed 56,246 points.
TEDPIX climbed 70,000 points to 
1.472 million in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday).

TEDPIX gains 
30,000 points 
on Sunday

CIA chief’s remarks 
are part of ‘propa-
ganda war’ against 
Tehran: Foreign Min-
istry 
The Iranian Foreign Ministry on 
Sunday described the CIA direc-
tor’s allegations against the Is-
lamic Republic in relations to the 
Ukraine war as baseless and part 
of the “propaganda war” against 
Tehran. “American officials, in 
continuation of political and base-
less claims coupled with illegal 
measures against the Islamic 
Republic of Iran, are questioning 
the conventional defense and mili-
tary cooperation between Iran and 
Russia,” Foreign Ministry spokes-
man Nasser Kanaani said.
CIA director William Burns told 
PBS’s Judy Woodruff on Friday 
that he is “quite worried” about 
the relationship between Tehran 
and Moscow.  “And what’s be-
ginning to emerge is at least the 
beginnings of a full-fledged de-
fense partnership between Russia 
and Iran,” Burns said.  The CIA 
director alleged that Iranian-made 
drones are being used in Ukraine. 
“And I think it can have an even 
more dangerous impact on the 
Middle East as well if it continues. 
So, it’s something that we take 
very, very seriously,” he added. 
Kanaani said the United states’ 
“propagandistic campaigns,” 
which are based on lies and de-
ception, are taking places in tan-
dem with Washington’s different 
goals, including “political pres-
sure” on Iran, promoting “Irano-
phobia” project and covering up 
its “warmongering” policies.
“As we have announced repeat-
edly the collaboration between 
Iran and Russia in different areas, 
including defense cooperation, 
fall within common interests and 
in conformity with international 
law and undertakings… and is 
not against any third country,” he 
insisted. Kanaani went on to say 
that Iran has followed an inde-
pendent foreign policy based on 
its “national interests” and does 
not seek “anybody’s permission” 
in this endeavor. 

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

Leading instigator of 
riots in eastern Teh-
ran apprehended 
The chief agent who acted as the 
ringleader in the unrest in eastern 
Tehran have been identified and 
detained, according to the Tehran 
Intelligence Police office.
Colonel Nader Moradi stressed 
on Saturday that the agents of the 
Public Places Supervision Depart-
ment of the Tehran Intelligence 
Police were successful in carry-
ing out technological and police 
measures to locate the primary 
culprits and ringleaders of the dis-
turbances in eastern Tehran. “The 
police investigation showed that, 
by working in the cyberspace and 
influenced by the opposition net-
works, by inciting the youth and 
using deconstructive slogans, he 
had intended to create a ground 
for illegal sit-ins and the formation 
of the initial core of unrest in the 
Nezam-Abad neighborhood,” re-
marked Colonel Moradi, the dep-
uty chief of the Tehran Intelligence 
Police department in charge of 
supervising public places. “With 
the round-the-clock efforts and in-
telligence actions of the agents of 
this department, it was discovered 
that the defendant is working in a 
barber shop in the Nezam-Abad 
neighborhood, who was arrested 
after identifying his guild and was 
introduced to the prosecutor’s of-
fice after filing a court case,” Colo-
nel Moradi said. “Arresting the pri-
mary offenders of disturbances is 
still on the police agenda,” Colonel 
Moradi stated.

5 Tips for Getting 
Rid of Chapped Lips

By: PARISA JAMADI

Source: https://health.clevelandclinic.org/how-to-get-rid-of-chapped-lips/

 Winter is coming, so give the delicate 
skin on your lips some extra TLC
But winter can be an especially brutal 
time of the year for your lips, which can 
get chapped, dry and cracked.
“The cold weather has a significant ef-
fect on our body, and that includes our 
lips,” says dermatologist Melissa Pil-
iang, MD.
Why do my lips get chapped or dry?
It’s no surprise that winter weather 
might cause chapped lips. The com-
bination of cold air and chilling wind 
outside — and dry, heated air inside — 
all conspire to make your lips dry and 
tight.
And when you go outside, you might 
not think about lip protection right away.
“Keep in mind that when you go out into 
the cold, you may take steps to cover 
the rest of your body,” notes Dr. Piliang. 
“But too often, your mouth is one of the 
last things you cover. Sometimes, you 
might not even do it at all, leaving your 
lips exposed to those harsher winter 

conditions.”
Plus, your lips aren’t the same skin type 
as the rest of your face and body.
“Lips are a special type of skin that is 
very thin and delicate — which means 
they really do require some extra TLC,” 
says Dr. Piliang. “Our lips dry out 10 
times faster than the rest of the skin on 
our face, so it’s really important to use 
extra protection.”
Remedies for chapped lips
Luckily, there are multiple measures 
you can take to fix chapped lips, as well 
as healthy habits you can adopt to keep 
your lips smooth and healthy all winter 
long. Here are six tips to follow:
Choose the right lip balm
First things first, what you put on your 
lips matters. And the first “chapstick” 
you pick up may not be able to cut it 
in some cases. Here are some tips on 
picking the right lip balm to soothe your 
lips:
Use a lip balm that’s ointment-based
When browsing the pharmacy aisles, 

look for a healing ointment that con-
tains petrolatum, essential oils or glyc-
erin. This remedy will lock in the mois-
ture and help heal cracks and splits in 
your skin.
Stay away from lip balms containing 
camphor, eucalyptus and menthol
These ingredients initially feel soothing, 
but they actually dry out your lips and 
make the problem worse.
Make sure your lip balm contains sun-
screen
Another important ingredient in lip 
balm is sunscreen. Despite the colder 
temperatures, the sun still shines in the 
winter. Your lips can still get burned and 
are more susceptible to burning than 
the rest of your face, as the skin is thin-
ner and more delicate.
Stay hydrated
Dehydration may be a related reason 
why your lips are feeling dry. Drinking 
plenty of water is known to be good for 
your skin — and this includes your sen-
sitive lips.

Don’t lick your lips
When your lips are dry, it’s natural to 
want to lick them to make them moist. 
But licking your lips actually has the 
opposite effect. “Once you put saliva 
on your lips, it actually makes them dry 
out faster, making your lips even more 
dry overall,” Dr. Piliang states. “Plus, 
the enzymes that are in saliva that are 
meant to digest food are irritating to the 
lips.”
Don’t bite, brush or rub your lips
You may also feel the need to get rid of 
that pesky, irritating feeling that flaking 
and peeling cause — after all, it feels so 
much better when your lips are smooth! 
But try to resist that urge.
“It’s much better not to scrub your 
lips or pick the peeling skin off with 
your teeth or your fingers,” Dr. Piliang 
advises. “That just creates cracks and 
sores on your lips and can make things 
worse. Instead, apply a very heavy oint-
ment-based balm that will be soothing 
and will help to heal your lips.”

Treat chapped lips right away
When it comes to treating chapped lips, 
time is of the essence! Treat severe 
peeling and cracks right away. If you 
let chapped lips go, they can become 
worse, possibly infected or may even 
lead to a cold sore.
How to prevent chapped lips
Getting into the habit of adding lip pro-
tection to your morning, bedtime and 
outdoor routine is the way to go. “Buy 
a couple of balm or ointment sticks and 
place one by your bed, and carry one in 
your bag or car so you’ll always have 
it on hand,” recommends Dr. Piliang. 
Also, consider using a humidifier at 
night if the air in your house is dry from 
your heat or heater.
And be especially sure to apply lip balm 
before you go to bed every night. Many 
people sleep with their mouths open. 
Eight hours of breathing in and out 
through your mouth can seriously dry 
out your lips — and lip balm can help 
a great deal.

Iranian vice president for techno-
logical and scientific affairs has said 
that based on the country’s seventh 
five-year National Development 
Plan (2022-2026), $35 billion of in-
vestment is going to be made in the 
country’s petrochemical industry.
“In the seventh [national devel-
opment] plan, 35 billion dollars of 
investment in the petrochemical 
industry is predicted, from which 
the share of the Persian Gulf Pet-
rochemical Industries Company 
(PGPIC) is 15 billion dollars,” Ru-
hollah Dehghani Firouzabadi said in 
a conference on the application of 
new technologies in the petrochem-
ical industry (called Petrofan) on 
Sunday.
According to Firouzabadi, selling 
raw materials in the petrochemical 
industry can have an 80 percent 
benefit rate but using new technol-
ogies in this sector can increase its 
benefits up to 1,000 percent.
“For every one dollar of investment 
in this industry, eight dollars of 

profit has been made and with the 
investment made so far, one billion 
dollars of value has been created,” 
the official said.
The petrochemical industry plays a 
crucial role in Iran’s non-oil econo-
my, as petrochemical export is the 
second-largest source of revenue 
for the country after crude oil. Pet-
rochemical exports already consti-
tute nearly 33 percent of the coun-
try’s non-oil exports.
Iran has been highly developing 
this sector over the recent years as 
the development of the giant South 
Pars gas field (Iran shares with Qa-
tar in the Persian Gulf) has been 
supplying more feedstock to the 
petrochemical units.
Also, the U.S. sanctioning Iran’s 
oil exports has encouraged more 
development of the petrochemical 
industry to boost exports from this 
sector.
Balanced development of the pet-
rochemical industry has also been 
of particular interest among the 
National Petrochemical Company 
(NPC) strategies for the current 
year since the development of 
downstream industries will prevent 
the sale of raw materials and result 
in the production of products with 
higher added value.
Domestic equipment, licenses, 
and technological knowledge have 
been used in most of the underway 
and completed projects in this in-
dustry.

7th national development plan sees 
$35b of investment in petchem sector

Average daily production of natural 
gas in Iran’s South Pars gas field has 
reached 700 million cubic meters 
(mcm) to meet the demand for natural 
gas as the weather gets colder, accord-
ing to the managing director of Pars Oil 
and Gas Company (POGC).
“Simultaneously with the arrival of the 
new cold wave and the increase in gas 
consumption in the country, the dai-
ly gas extraction from the South Pars 
joint field has reached 700 million cubic 
meters,” Mohammad-Hossein Motejali 
said.
Motejali listed the priorities of Pars Oil 
and Gas Company in two sectors, de-
velopment and operation, and referring 
to the important role of this company 
in managing the country’s gas pro-
duction and consumption balance in 

the cold months of the year, he said: 
“the implementation of the production 
maintenance plan from the South Pars 
gas field is one of the most important 
priorities of this company.”
South Pars gas field, which Iran shares 
with Qatar in the Persian Gulf, is divided 
into 24 standard phases of development 
in the first stage. Most of the phases are 
fully operational at the moment.
South Pars Gas Company (SPGC) is in 
charge of the refineries of the complex 
on shore, while POGC operates the plat-
forms of the field offshore.
Earlier this year, a report published by 
the Oil Ministry’s Planning Directorate 
showed that the capacity of Iran’s daily 
natural gas production exceeded 1,000 
mcm in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20).

According to the report, the country’s 
natural gas production capacity reg-
istered the mentioned record for the 
first time in the previous year when gas 
production from the South Pars gas 
field increased by more than four per-
cent compared to the preceding year 
(1399).
South Pars field covers an area of 9,700 
square kilometers, 3,700 square kilom-
eters of which, called South Pars, are 
in Iran’s territorial waters in the Persian 
Gulf. The remaining 6,000 square kilo-
meters, called North Dome, are situated 
in Qatar’s territorial waters.
The field is estimated to contain a 
significant amount of natural gas, ac-
counting for about eight percent of the 
world’s reserves, and approximately 18 
billion barrels of condensate.

The sixth Exhibition of Transportation, Logis-
tics, and Related Industries kicked off at Imam 
Khomeini Grand Prayer Campus (Mosalla) on 
Sunday, IRNA reported.
The opening ceremony of the exhibition was at-
tended by Transport and Urban Development Min-
ister Mehrdad Bazrpash and his deputies.
Speaking at the opening ceremony, Bazrpash men-
tioned his ministry’s new approach to developing 
the country’s transport industry, saying: “The new 
approach of the Ministry of Transport and Urban 
Development is to make the transportation indus-

try more technological and people-oriented, and 
in order to achieve this goal, we need the help of 
young experts and knowledge-based companies.”
The official noted that his ministry will take all the 
necessary measures to remove the obstacles in 
the way of developing the transportation industry, 
saying: “Detecting the challenges of the transpor-
tation industry is essential in various sectors in-
cluding road, air, and maritime.”
Bazrpash further underlined the significance of 
the transportation industry exhibition, saying that 
holding such events is useful for measuring the 

technological capacity of the companies active in 
the industry.
As reported, 311 state-owned and private com-
panies active in various fields including road, sea, 
air, rail, and transportation, road construction, 
technical and civil engineering as well as knowl-
edge-based companies and startups are present-
ing their latest products and achievements in this 
three-day exhibition.
Various specialized panels and press conferences 
are scheduled to be held on the sidelines of the 
event.

Transportation expo kicks off in Tehran

South Pars daily gas production reaches 700 mcm
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معـاون محیط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهرداری اصفهـان گفت: 
۲۵ درصـد چمن هـای شـهر را بـه 
چمن هـای سـازگار تغییـر دادیم که 
سـال آینـده پنـج درصـد دیگـر بـه 
ایـن میـزان اضافـه می شـود و طبق 
برنامه ریـزی تا ۱۰ سـال آینـده، این 

میـزان بـه ۹۵ درصـد می رسـد.
معـاون محیط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهرداری اصفهـان در 
سومین برنامه شـهرگاه »هم اندیشی 
دانشـگاه و مدیریت شـهر با موضوع 
خدمـات شـهری )پسـماند(، اظهـار 
کـرد: فضـای سـبز شـهر اصفهـان 
سـاالنه بـه ۵۶ میلیـون مترمکعـب 
آب نیـاز دارد که ایـن رقم در شـرایط 
خشک سـالی حداقـل ۳۶ میلیـون 

مترمکعـب اسـت.
مهـدی بقایـی افـزود: ایـن مقـدار 
نیـاز آبی کـه معـادل سـه هـزار لیتر 
بـر ثانیـه اسـت بایـد از رودخانـه 
زاینـده رود، چاه هـای آب زیرزمینـی 
و پسـاب شـهری یـا تصفیه پسـاب 
تأمین شـود کـه با توجـه به شـرایط 
فعلـی رودخانه، ایـن میـزان آب قابل 
برداشـت نیسـت. همچنیـن ایـن 
میزان برداشـت از آب های زیرزمینی 
امکان پذیر نیسـت و بنابراین بیشـتر 
تمرکز بر اسـتفاده از پسـاب شـهری 
اسـت که ایـن مهـم نیـز در دسـتور 

کار قـرار دارد.
وی تبدیـل گونه های نیازمنـد به آب 
فـراوان بـه گونه هـای کم مصـرف 
را از اقدامـات ایـن معاونت دانسـت و 
گفـت: ۲۵ درصـد چمن هـای شـهر 
را به چمن های سـازگار تغییـر دادیم 
که سـال آینـده پنـج درصـد دیگر به 
ایـن میـزان اضافـه می شـود و طبق 
برنامه ریـزی تـا ۱۰ سـال آینـده این 

میـزان بـه ۹۵ درصد می رسـد.
معـاون محیط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهرداری اصفهـان توزیع 
آب در شهر را از چالش های این حوزه 
برشـمرد و افـزود: هم اکنـون پسـاب 
تصفیه شـده برای آبیاری بـا تانکر در 

شـهر توزیـع می شـود، پـروژه رینگ 
انتقال آب در دسـت انجام است و ۶۰ 

درصد پیشـرفت داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: در نظـر داریم تا سـال 
۱۴۱۰ کل بـرق مورد نیاز شـهرداری 
را به وسـیله انرژی خورشـیدی تأمین 
کنیـم کـه در ایـن راسـتا تـا سـال 
گذشـته ۶۰۰ کیلووات بـرق از انرژی 
خورشـیدی تولید شـده و امسال هم 

ایـن رقـم دو برابر می شـود.
آلودگـی  کاهـش   •
از  ناشـی  زیسـت محیطی 
پسـماند در اولویـت اسـت

غالمرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شـهرداری اصفهان 
هم بـا بیـان اینکـه دو خط پـردازش 
جدید تـا پایـان سـال در کارخانه کود 
آلـی در مـدار قـرار می گیـرد، گفـت: 
دو خـط پـردازش در بخش پسـماند 
خشـک فعـال اسـت کـه روزانـه ۷۵ 
تـن پسـماند خشـک در آن تفکیک 

می شـود.
وی بـا اشـاره به معـدن خـاک تونان 
که بـرای پروژه هـای عمرانی شـهر 
اسـتفاده می شـود، تصریـح کـرد: 
اکنون یک سـایت پردازش پسـماند 
سـاختمانی بـا ظرفیـت ۳ هـزار تـن 
در روز در حـال فعالیـت اسـت و لـذا 
ضـرورت دارد یـک یا دو مرکـز دیگر 
در غـرب و شـمال اصفهـان ایجـاد 

شـود.
آلودگـی  کاهـش  سـاکتی 
زیسـت محیطی ناشـی از پسـماند را 
اولویت این سـازمان دانسـت و اعالم 
کرد: روزانه ۳۹۰ تن پسـماند شهری، 
۳ هـزار تن پسـماند سـاختمانی و ۱۳ 
تـن پسـماند پزشـکی در اصفهـان 

دفـن می شـود.
وی دربـاره پروژه هـای شـاخص این 
سـازمان هـم اظهـار کـرد: احـداث 
کارخانـه هاضـم بـا ظرفیـت ۶۰ تن 
در روز، احـداث و بهره بـرداری فـاز 
اول واحـد پیرولیـز ضایعـات خطوط 
پردازش پسـماند به ظرفیـت ۱۰ تن 
در روز و طراحـی و راه اندازی اسـتقرار 

نرم افـزار شـهروندی )فـاز اول( کـه 
فاز آزمایشـی آن آغـاز شـده و تا یک 
مـاه آینـده عملیاتـی می شـود، از 
پروژه هـای مهـم سـازمان مدیریت 

پسـماند اسـت.
مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری اصفهـان درباره 
پـروژه احـداث واحـد تصفیه شـیرابه 
بـه ظرفیـت ۲۰ مترمکعـب در روز 
گفت: ایـن پـروژه نیمه تمام اسـت و 
۶ میلیـارد تومـان اعتبـار آن از محل 
اعتبـارات سـازمان تأمیـن می شـود.

وی استقرار سیسـتم احداث کارخانه 
بازیافـت پسـماندهای سـاختمانی 
به عنوان پـروژه مشـارکتی بـا اعتبار 
۹۰ میلیارد تومـان را از دیگر اقدامات 
سـازمان عنوان کـرد و ادامـه داد: این 
پروژه در صـورت تکمیل بـه کاهش 
آلودگـی خـاک و هـوا و درآمدزایـی 

پایـدار کمـک می کند.
سـاکتی بـا اشـاره به پـروژه اسـتقرار 
مدیریـت یکپارچـه پسـماند عمرانی 
و سـاختمانی از مبدأ تا مقصـد، افزود: 
ایـن پـروژه بـا اعتبـار ۲۵۰ میلیـون 
تومـان در مرحله بهره برداری اسـت.

• اقتصـادی کـردن پسـماند 
بـا وجـود مافیـا امکان پذیـر 

نیسـت

نـادر آخونـدی، مدیـرکل دفتـر امور 
شـهری اسـتانداری اصفهـان نیـز 
در ایـن نشسـت بـا تأکیـد بـر اینکه 
از سـال ۱۳۹۵ تاکنـون یـک ریـال 
اعتبار ملی در حوزه پسـماند به استان 
اصفهان اختصاص داده نشـده است، 
گفـت: متأسـفانه این موضـوع منجر 
بـه عقب افتادگـی در این حوزه شـده 

اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه یکـی از 
موضوعـات مهـم در حـوزه پسـماند 
اسـت،  فرهنگـی  فعالیت هـای 
تصریـح کرد: اقتصـادی کـردن زباله 
به عنـوان طالی کثیف بـا وجود مافیا 
امکان پذیـر نیسـت و به فرسـودگی 
دسـتگاه ها در ایـن حوزه منجر شـده 

اسـت.
آخوندی خاطرنشـان کرد: در کشـور 
هـر شـبانه روز ۶۰ هـزار تن پسـماند 
شهری و روسـتایی )به جز ساختمانی 
و صنعتی( تولید می شـود کـه دو هزار 
و ۹۰۰ تـن آن بـه اسـتان اصفهـان 
اختصـاص دارد و تـا ۱۰ سـال آینـده 
ایـن رقـم بـه ۴ هـزار و ۲۰۰ تـن در 

شـبانه روز می رسـد.
وی بـا اشـاره بـه تدوین طـرح جامع 
پسـماند در کشـور ادامه داد: اصفهان 
به لحاظ تدوین چنیـن طرحی جلوتر 

اسـت، به طوری کـه طـرح جامـع 
مدیریت پسـماند اسـتان آماده شـده 
و به زودی در سـازمان محیط زیسـت 

کشـور تصویب می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از اداره 
ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری 
اصفهـان، مدیـرکل دفتـر امـور 
شـهری اسـتانداری اصفهان با اشاره 
به فعالیـت هفـت کارخانه پـردازش 
گفـت: احـداث دو کارخانـه دیگـر 
در دسـتور کار اسـت کـه بـا تحقـق 
آن دفن مسـتقیم را کـه کمتـر از ۳۰ 
درصـد اسـت بـه کمتـر از ۲۰ درصد 
می رسـانیم و در بلندمـدت نیـز ایـن 

عـدد بـه پنـج درصـد می رسـد.
وی بـا بیان اینکـه نگاه اقتصـادی به 
بحث پسـماند وجـود نـدارد، تصریح 
کـرد: در چنـد مـاه اخیـر بـرای دفن 
پسـماند پزشـکی اقدامـات بزرگـی 
انجـام شـده اسـت، امـا بایـد ورود 
جدی تـری بـه ایـن موضوع داشـته 

باشـیم.
آخوندی خاطرنشـان کـرد: باید دفن 
مسـتقیم ۱۷ تن پسـماند پزشـکی را 
حذف کنیـم کـه امیدواریـم با کمک 
نظـام پزشـکی و خیریه هـا احـداث 
کارخانه پـردازش پسـماند پزشـکی 

تحقـق یابد.
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معاون حمل ونقل و ترافیک شـهردار اصفهان گفـت: در هفته حمل ونقـل و رانندگان بیش 
از شـش طرح در اصفهان رونمایی خواهد شـد.

به گزارش ایمنا، حسـین حق شـناس با اشـاره بـه روز ملـی حمل ونقـل و راننـدگان اظهار 
کرد: ۲۶ آذر مـاه همزمان بـا فرمان تاریخی حضـرت امام خمینـی )ره( به پیشـنهاد وزارت 
راه و ترابـری از سـوی شـورای فرهنگ عمومی کشـور بـه عنـوان روز ملـی حمل ونقل و 

راننـدگان انتخاب شـد.
وی افزود: بـر این اسـاس و به منظـور تجلیل از رانندگان کوشـا، رئیس شـورای اسـالمی 
شـهر به همـراه شـهردار اصفهـان و معاونـت حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری بـا حضور 
در پایانه هـای اتوبوسـرانی، کاوه و متـرو از راننـدگان اتوبـوس، تاکسـی و راهبـران مترو و 

کارشناسـان مرکـز کنتـرل و مدیریـت ترافیـک قدردانی خواهنـد کرد.
معاون حمل ونقـل و ترافیک شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه امسـال در اصفهـان هر روز 
از هفته بـا یک نـام حمل ونقل مزین شـده اسـت، ادامـه داد: بـر این اسـاس شـنبه ۲۶ آذر 

نخسـتین روز از این هفته با نـام روز حمل ونقل، یک شـنبه روز شـرکت واحد اتوبوسـرانی، 
دوشنبه روز سـازمان تاکسـیرانی، سه شـنبه سـازمان مدیریت و حمل ونقل بار، چهار شنبه 

روز شـرکت قطار شـهری و متـرو و آخریـن روز با نـام سـازمان پایانه ها نام گرفته اسـت.
وی با اشـاره بـه مراسـم های رونمایی ایـن هفته تصریـح کـرد: در هفته حمل ونقـل از ۴۵ 
دسـتگاه اتوبوس تازه نفـس و همچنیـن از ۱۰ دسـتگاه ون اختصـاص یافته به سـرویس 

محله هـای کـم برخـوردار رونمایی می شـود.
حق شـناس خاطرنشـان کـرد: رونمایـی از مرکـز معاینـه فنـی خودروهـای سـبک و 
موتورسـیکلت در خیابان زینبیه با مشـارکت سـازمان حمایت از خانـواده زندانیـان و مرکز 

معاینـه فنـی موتورسـیکلت در بلـوار شـفق از دیگـر برنامه هـای ایـن هفتـه اسـت.
وی اظهـار کرد: در هفته حمل ونقل همچنین از سـامانه های هوشـمند پایانه هـا )افتتاح فاز 
نخست سامانه اطالع رسـانی داخلی در پایانه کاوه( و سامانه هوشـمند مدیریت حمل ونقل 

بار با موضـوع ممنوعیـت ورود کامیون های با بار بیشـتر از ۱۰ تن رونمایی خواهد شـد. 

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان گفت: استمرار فعالیت 
نیروگاه هـا به جهـت ارتبـاط مسـتقیم آن با حـوزه تأمین انـرژی در 
زمره تصمیمات ملی اسـت و بـه نوعی مصـارف مـازوت نیروگاه ها 

از تهـران مدیریت می شـود. 
منصور شیشـه فروش با اشـاره بـه معضل اسـتفاده از سـوخت دوم 
توسـط نیروگاه شـهید منتظری، گفت: حل این چالـش، موضوعی 
چندوجهـی و مسـتلزم همـکاری، حمایـت و پیگیـری بخش های 

مختلف از جمله نمایندگان اسـتان، سـازمان حفاظت محیط زیست 
و وزارت نیروسـت.

وی اظهار داشت: این معضل هرسـال در نیمه دوم سـال و با ورود به 
فصل سـرما و پایداری و سـکون هوا شـدت می یابدکه برنامه ریزی 
بلندمدت بمنظـور مدیریت وکنترل منابـع آالینده ازجملـه اقدامات 

برای کاهـش آلودگی هوا اسـت.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان، پیگیـری برنامه های 
بلندمدت درکنار تصمیمات کوتاه مـدت را از جملـه اقدامات صورت 
گرفته از مهر سـالجاری درکارگروه شـرایط اضطـرار آلودگی هوا به 

منظورکاهـش آلودگی هوای اصفهـان بیان کرد.
وی خاطرنشـان کرد: مراکز علمی پیـش از این سـهم منابع آالینده 
در بخش هـای مختلـف صنعـت، حمـل و نقـل را تعییـن کرده انـد 
و بدیـن لحاظ همـه بخش هـای مرتبـط با ایـن منابـع آالینـده در 

موضـوع آلودگی هوا مسـوول هسـتند.
شیشـه فروش بـا اشـاره بـه افزایـش قابـل توجـه مصـرف گاز در 
هفته هـای اخیـر در کشـور افـزود: ادامـه ایـن رونـد بـه طـور قطع 
مشـکالتی را در زمینه تأمین انرژی در دیگر بخش هـای نیازمند به 

گاز از جملـه نیروگاه هـا ایجـاد خواهـد کرد.
وی با اشـاره به اسـتفاده نیروگاه شـهید منتظری اصفهان از سوخت 

مازوت در روزهای اخیر به رغم تمایل مسـووالن اسـتان گفت: همه 
مسووالن استان همچون سـایر شـهروندان مخالف مازوت سوزی 
در نیـروگاه هسـتند و ضمـن تشـدید پایش هـا و اقدامـات نظارتی 
بمنظورکاهـش فعالیت و یا توقف کامـل منابع آالینده هـوا، از ماه ها 
قبـل پیگیری های متعـددی بمنظور پیشـگیری از این اقـدام انجام 

داده انـد و این موضوع همچنان در دسـت پیگیری اسـت.
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان با بیـان اینکه تولید 
انرژی برق با حفظ الزامات زیسـت محیطی و تأمین سـالمت مردم 
در زمره وظایف وزارت نیرو اسـت، گفت: اسـتمرار فعالیت نیروگاه ها 
بدلیل ارتباط مسـتقیم آن با حـوزه تأمین انـرژی در زمره تصمیمات 
شـورای امنیت کشـور اسـت و به نوعی مصارف مازوت نیروگاه ها از 
تهران مدیریت می شـود و ایـن نیروگاه نیـز با حکم شـورای امنیت 

کشـور و بصورت متمرکز دسـتور گرفته است.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه گزارش هـای لحظـه ای، جلسـات و 
پیگیری های مسـووالن اسـتان در این باره در چندین مرحله صورت 
گرفتـه و همچنـان نیـز ادامـه دارد، تصریـح کـرد: ایـن پیگیری ها 
نیازمنـد هـم افزایـی جمعـی مسـئوالن اسـت و بخشـی از مسـیر 
ثمربخشـی این مطالبـه، فـارغ از نامه نگاری هـای نمایشـی درون 
اسـتانی، پیگیـری نماینـدگان مجلـس در تهـران بویـژه از طریـق 

کمیسـیون بهداشـت، محیط زیسـت و امنیت ملی مجلس شورای 
را طلـب می کنـد.

مدیرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهان بـر ضـرورت اقدام 
مؤثر شرکت توانیر و شـرکت ملی گاز در تأمین سـوخت گاز نیروگاه 
شـهید منتظری بمنظور پیشـگیری از مصرف مازوت تاکیـد نمود و 
افزود: باتوجه به مسـوولیت سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشور 
در نظـارت و اجرای قانون هـوای پاک، الزم اسـت این سـازمان نیز 

در ایـن خصوص اقـدام کند.
نفـت کـوره یـا مـازوت )Mazut( یکـی از هیدروکربن هـای نفتـی 
و ارزان تریـن مـاده سـوختنی بـرای موتورهـای دیزلـی و برخـی 

نیروگاه هاسـت.
بدلیل اینکه استفاده از این سوخت، آلودگی بسـیاری در هوا بویژه در 
شـرایط پایداری جوی بوجود می آورد اسـتفاده از آن برای واحدهای 
صنعتی خاصـه در مناطـق پرجمعیـت و دچـار معضل آلودگـی هوا 

محدود یا ممنوع شـده اسـت.
آلودگی هوا یکی از چالش های اساسـی کالنشـهر اصفهان و سـایر 
شـهرهای صنعتی و بزرگ این اسـتان اسـت و اسـتفاده از سـوخت 
مازوت )نفت کـوره( در واحدهـای صنعتی و تولیدی اسـتان حتی در 

شـرایط معمول و روزهـای با هوای سـالم نیز ممنوع اسـت. 

در هفته حمل ونقل و رانندگان انجام می شود؛

رونمایی از ۶ طرح ترافیکی در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تصمیم درباره سوخت نیروگاه ها خبر داد:

 تصمیم مصرف مازوت در سطح ملی

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

جایگزینی ۲۵ درصد از چمن های اصفهان با گونه های سازگار با کم آبی
• روزنه های امید در بورس

در روزچهارشنبه هفته قبل، چند اتفاق مثبت رخ داد که همگی، به نفع بازار سرمایه بوده 
و صعودی بودن روند بورس را تأیید می کنند. از یک سو، ارزش معامالت خرد افزایش 
یافت و به حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسید. هر چند این میزان حجم معامالت از میزان 
حداقل مورد انتظار – یعنی حجم معامالت باالی ۶ هزار میلیاردتومان در روز- کمتر 
است، اما چون ارزش معامالت در روز چهارشنبه هفته قبل از حجم معامالت روز شنبه 
هفته بیشتر بود، بنابراین می تواند نشانه خوبی ازاستقبال خریداران حقیقی و افزایش ورود 
نقدینگی های خرد به بورس تلقی شود. همچنین در هفته قبل، قدرت خریداران حقیقی 
از فروشندگان حقیقی بیشتر بود که این موضوع نیز اتفاق مثبت دیگری بود که می تواند 
سهامداران را تا زمانی که رشد ارزش معامالت خرد ادامه پیدا کند، به آینده بورس امیدوار 
کند، البته طبیعی است درصورتی که حجم معامالت خرد کم شودو خروج نقدینگی های 

از بازار سرعت بگیرد، باید دوباره در انتظار اصالح شاخص ها در بازار سهام بود.

• دالر محرکی برای بازار سهام
در حالی که نرخ دالر در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است 
اما بازدهی شاخص کل بورس تهران در این مدت، تنها سه درصد بوده است؛ یعنی به 
بیانی دیگر، بازدهی دالر طی این مدت، حدود ۴۲ درصد بیشتر از بورس بوده است. اما 
از سوی دیگر، دالر تا حدود زیادی می تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه به حساب 
آید و باعث رشد شاخص کل بازار سهام شود. در روزهای قبل، قیمت دالر نیمایی رشد 
کرده است و نرخ دالر در بازار آزاد نیز ازحدود ۳۳ هزار تومان به سمت ۳۹ هزار تومان 
حرکت کرده است، این افزایش نرخ – هر چند افزایش نرخ دالر باعث افزایش تورم و 
فشار اقتصادی به مردم می شود و دولت باید نسبت به کنترل آن اقدام نماید –اما )نرخ 
دالر( محرک خوبی برای رشد قیمت سهام و شاخص کل بورس است ومی تواند باعث 
رشد قیمت سهام در نمادهای ارزآور و صادرات محور که اتفاقآ جزء نمادهای شاخص 

ساز بازار نیز هستند، شود

• درمان اقتصاد حقیقی، عامل رونق پایدار بورس
سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند این است که چرا بورس تهران در یک روند 
منطقی حرکت نمی کند؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت هر چند بورس تهران 
به دالیلی نمی تواند نقش دماسنج واقعی اقتصاد را داشته باشد؛ چرا که از یک سو، 
تعدادمحدودی از شرکت های بزرگ، سهم باالیی از ارزش بورس تهران را به خود 
اختصاص داده اند و از این جهت نوسان قیمت سهام آنها در جهت مثبت یا منفی می تواند 
سمت و سوی شاخص های بورس را تاحدودزیادی تعیین کند. و از سوی دیگر، سهام 
شناور آزاد برخی از شرکت های بزرگ کم است و در مجموع باعث شده تا بورس تهران 
نتواند دماسنج اقتصاد حقیقی کشور باشد، اما اگر با همه این نواقص، بورس تهران را به 
مثابه دماسنجی بدانیم که وضعیت اقتصاد را نشان می دهد، چون در حال حاضر اقتصاد 
کشور از بسیاری بیماری ها رنج می برد، ازجمله افزایش بی رویه نقدینگی، ضعف عملکرد 
بنگاه های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و رشد بی رویه نرخ ارز و...، بنابراین طبیعی 
است نباید ازچنین اقتصاد بیماری انتظار داشت که شاخص بازارسهام آن هر روز مثبت 
باشد. لذا در این شرایط باید به دنبال حل مشکالت اقتصادی بود و به نظر می رسد تا 
زمانی که معضالت اقتصاد حقیقی رفع نشود، اوضاع بورس بهتر نشود و همین شرایط 

بی ثبات را بپیماید.
کارشناس بورس و بازار سرمایه

... ادامه از صفحه 1 

سرمقاله

استاندار اصفهان گفت: رویکرد استان 
در جـذب سـرمایه گذار خارجـی بایـد 
تغییر کنـد. اگر بـه دنبال نتیجـه قابل 
قبول در این حوزه هسـتیم باید پرونده 
سـرمایه گذاران بـه صـورت مـوردی 

بررسـی شود.
سـید رضا مرتضوی ظهر یکشـنبه در 
ششـمین جلسـه کارگـروه اقتصادی، 
اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان 
در خصـوص عملکـرد سـامانه های 
ثبـت، رصـد و پایش اشـتغال اسـتان 
اصفهـان اظهـار داشـت: ضـروری 
اسـت دسـتگاه های اجرایـی کـه در 
ایـن سـامانه اطالعـات خـود را ثبـت 
نکرده انـد تـا دو مـاه آینـده نسـبت به 

ثبـت اطالعـات اقـدام کننـد.
وی ادامـه داد: همچنیـن در صحـت 
دسـتگاه های  اطالعـات،  سـنجی 
اجرایـی مرتبط که وظیفه اشـتغالزایی 
را برعهـده دارنـد ورود کننـد و بـا 
قـراردادن تیـم مشـخص اطالعـات 
ثبـت شـده را رصـد و ارزیابـی کننـد.

کـرد:  بیـان  اصفهـان  اسـتاندار 
تعهـد  اجرایـی کـه  دسـتگاه های 
بیشـتری در ایـن طـرح دارنـد و طبق 
گـزارش ارائـه شـده عملکـرد پاییـن 
داشـتند تـا جلسـه آینـده گزارشـی از 
عملکـرد خـود را آمـاده کننـد و مدیر 
دسـتگاه اجرایـی توضیحـات خـود را 

ارائـه دهـد.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه اهمیـت و 
ضـرورت بسترسـازی مناسـب جهت 
ورود سـرمایه گذاران خارجـی در 
اسـتان، عنـوان کـرد: در ایـن راسـتا 
بایسـتی برنامـه و طرحـی مشـخص 
فراهـم و نقشـه راه روشـن شـود. 
ضروری اسـت ایـن برنامه بـا ظرافت 
و جامـع باشـد و نقـش حوزه هـای 
مختلـف در آن بـه تفکیک مشـخص 

شـود.
خاطرنشـان  اصفهـان  اسـتاندار 
کـرد: رویکـرد اسـتان در جـذب 
سـرمایه گذار خارجـی بایـد تغییـر 
کنـد. اگـر بـه دنبـال نتیجـه قابـل 
قبـول در ایـن حـوزه هسـتیم بایـد 
پرونـده سـرمایه گذاران بـه صـورت 
موردی بررسـی و بسـته های مختلف 
متناسـب بـا رویکـرد و حـوزه فعالیت 
هر سـرمایه گذار طراحی و ارائه شـود.

وی اظهـار کـرد: در ایـن خصـوص 
مرکـز سـرمایه گذاری خارجـی بـه 
عنوان پیشـران با برنامه ای مشـخص 
ظرفیت هـای موجـود را رصـد کنـد و 
طـرح کارشناسـی خـود را ارائـه دهد.

اسـتاندار اصفهان افزود: گام نخسـت 
اسـتفاده از بضاعت هـای موجـود در 
اسـتان اسـت. باید بتوانیـم از ظرفیت 
سـرمایه گذارانـی کـه بـه دالیـل 
مختلـف بـه اسـتان وارد می شـوند 
بـه بهتریـن نحـو بهـره ببریـم. در 
کنـار رصـد و شناسـایی ظرفیت هـا 
بـرای دسـتگاه های اجرایـی مختلف 
مأموریـت در نظـر گرفتـه شـود تـا به 

نتایـج قابـل قبـول دسـت یابیـم.
مرتضوی خاطرنشـان کرد: در جلسـه 
آینـده گزارشـی از ایـن رونـد توسـط 
مرکـز سـرمایه گذاری خارجـی و 
گزارشی توسـط دفتر سـرمایه گذاری 
اسـتانداری ارائـه شـود تا با یـک نگاه 
هـم افـزا بتوانیـم سـرمایه گذاران 
خارجـی را بـه جلـب مشـارکت در 

اسـتان ترغیـب کنیـم.
وی تصریح کـرد: اقداماتی که تاکنون 
انجام شـده با توجه به بضاعت اسـتان 
اسـت هر چند که متناسـب با ظرفیت 
اسـتان اصفهان نیسـت؛ اما متأسفانه 
یکـی از مشـکالت ضعیـف بـودن 
بضاعت و اختیار اسـتان در پشـتیبانی 
از طرح هـای مختلف سـرمایه گذاری 

. ست ا
اسـتاندار اصفهـان افـزود: رویکـرد 
اسـتان ها در حوزه هـای مختلـف از 
جملـه سـرمایه گـذاری بایسـتی در 
سـطح ملـی مـورد توجـه قـرار بگیرد 
همچنیـن در نوشـتن قوانیـن ورود به 
جزئیـات کـه در حـوزه اسـتان اسـت 
کاهـش یابـد تـا بتوانیـم بـه نتایـج 

متقنـی دسـت یابیـم.

رویکرد جذب سرمایه گذار 
خارجی در اصفهان تغییر کند

استاندار اصفهان:

 خبر
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رییس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۳۱۲ 
محدوده معدنی استان از طریق ُمزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.

محمد سرجوقیان، در جلسه برگزاری مزایده معادن استان و بازگشایی پاکت های 
ُمزایده افزود: ُمزایده واگذاری ۳۱۲ محدوده معدنی استان آغاز و فراخوان آن در 

روزنامه های با شمارگان باال منتشر شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس این ُمزایده ۲۰۴ فقره محدوده اکتشافی، ۷۶ فقره پروانه 
بهره برداری و گواهی کشف و ۳۲ فقره مجوز برداشت شن و ماسه به بخش خصوصی 

و سرمایه گذاران واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ُمتقاضیان از ۲۳ تا ۲۶ آذر فرصت داشتند تا به سامانه ستاد ایران )سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت( مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت کنند.

رییس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: 
شرایط برای شرکت در این سامانه آسان شده است تا متقاضیان براحتی بتوانند در 

ُمزایده شرکت کنند و فرایند جذب سرمایه گذار در استان شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: ُمزایده یکی از راه هایی است که می توان از طریق آن به فعال سازی 
معادن و در پی آن افزایش اشتغال، درآمد و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده 

پرداخت.

سرجوقیان با اشاره به اینکه ایجاد یک شغل در معدن بیش از ۱۵ شغل مرتبط را به 
همراه دارد، اظهار امیدواری کرد که سرمایه گذاران استان و کشور از این فرصت 

استفاده و در این ُمزایده شرکت کنند.
به گزارش ایرنا، اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 
۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، 

صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید.
این استان یکی از ُقطب های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور محسوب می شود 

و ۸۲۸ معدن با اشتغال ۹ هزار نفر و سرمایه گذاری ثابت ۶۸۹ میلیارد تومانی دارد.

رییس اداره امور معادن اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

۳۱۲ محدوده معدنی 
استان اصفهان از 
طریق ُمزایده واگذار 
می شود



جهـــــــان
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 ســعیده اســکندری  عرصــه سیاســت خارجی 
و روابــط میــان کشــورهای مختلــف، حقیقتــًا 

ــًا  ــه اساس ــدای از اینک ــده اســت. ج ــوزه ای پیچی ح
سیاســت خارجــی هــر کشــور، در فضایــی پیچیــده 

و تــوام بــا کنشــگرِی هــزاران مؤلفــه و متغیــر ایجاد 
ــه در  ــت ک ــه داش ــد توج ــود، بای ــف می ش و تعری

ــر  ــه یکدیگ ــورها ب ــگاه کش ــوِع ن ــری ن ــکل گی ش
ــد. از  ــش می کنن ــای نق ــه ایف ــزاران مؤلف ــز ه نی
ایــن منظــر، داده هــا و ســازه های ذهنــی کــه 
ــات تاریخــی، از یکدیگر  کشــورها بر اســاس تجربی
ســاخته اند، نقشــی قابــل توجــه را تعریــف دیگــران 
بــه مثابــه "دوســت"، "دشــمن"، و یا "رقیب" توســط 
ــورمان  ــتا، کش ــن راس ــد. در ای ــازی می کن ــا ب آن ه
ایــران نیــز در حــوزه سیاســت خارجــی، بــا فضایــی 
پیچیــده و تــوام بــا چالــش و بحران هــای مختلــف 
ــا  ــان ب ــی و همزم ــرایط کنون ــه رو اســت. در ش رو ب
بــه نتیجــه نرســیدن مذاکــرات احیــای برجــام، اوج 
گیــری جنــگ اوکرایــن، و طــرح ادعاهــای مختلف 
از ســوی غــرب مبنــی بــر فــروش ســاح از ســوی 
ــه روســیه جهــت اســتفاده در ایــن جنــگ  ــران ب ای
ــورمان،  ــات در کش ــی اعتراض ــوع برخ ــه وق و البت
عرصه سیاســت خارجی ایران وارد دوره ای حســاس 
و تــوام با تنــش و بحرانهــای فزاینده شــده اســت. در 
ــی و رســانه های  ایــن چهارچــوب، دولت هــای غرب
همــراه بــا آن هــا، اقدامــات مختلفــی را نیــز جهــت 
تهییــج افــکار عمومــی در کشــورهای اقصــی نقاط 
ــه  ــی علی ــع گیری های ــاذ موض ــت اتخ ــان جه جه
ــه  ــد. مســاله ای ک ــرار داده ان ــران در دســتورکار ق ای
ــار و  ــه فش ــردِن حلق ــر ک ــی آن تنگ ت ــدف نهای ه
ــه  ــردن آن ب ــورمان و وادار ک ــه کش ــره علی محاص
ــوب  ــه مطل ــت ک ــائلی اس ــول و مس ــرش اص پذی
ــداز  ــا ایــن حــال، از یــک چشــم ان غــرب باشــند. ب
ــه  ــرب ب ــگاه غ ــوِع ن ــس و ن ــاً جن ــن، اساس بنیادی

ایــران، مخــدوش و غیرواقعــی اســت. جهــت فهــم 
بهتــر ایــن مســاله بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
ــن حــوزه )عرصــه سیاســت خارجــی(، حــوزه ای  ای
ــات  ــع، اقدام ــا اســت. در واق ــا و واکنش ه از کنش ه
بســیاری از کشــورها، نتیجــه کنش هــای دیگــران 
ــًا  ــا را صرف ــات آن ه ــر اقدام ــن رو، اگ ــت. از ای اس
ــم،  ــر گیری ــتقل در نظ ــی مس ــه متغیرهای ــه مثاب ب
اساســاً راه را بــه خطــا رفته ایــم و دچــار یــک اشــتباه 
ــِن برچســب  ــوان "خطــای بنیادی ــا عن ــردی ب راهب
ــاله و  ــن مس ــر ای ــت درک بهت ــده ایم. جه زدن" ش
ــت  ــر اس ــرب بهت ــران و غ ــط ای ــا رواب ــاط آن ب ارتب
ــون  ــم. اکن ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــال را م ــک مث ی
ــژه  ــه وی ــی ب ــات مختلف ــرب مطالع ــان غ در جه
ــی  ــت خارج ــوزه سیاس ــمندان ح ــوی اندیش از س
ــو و  ــروی های نات ــهم پیش ــا س ــرد ت ــام می گی انج
تحــرکات کشــورهای غربــی در وادار کردن روســیه 
جهت حملــه بــه اوکرایــن مشــخص شــود. در واقع 
اینطــور تصــور می شــود کــه اقــدام روســیه در حمله 
بــه اوکرایــن، واکنشــی بــه تحریــکات فزاینــده ناتو 
و آمریــکا علیــه روســیه بــوده اســت. ایــن در حالــی 
ــران  ــورد ای ــل را در م ــِس تحلی ــن جن ــه ای اســت ک
ــاهد  ــدان ش ــح، چن ــترده و واض ــوی گس ــه نح ب
نیســتیم. تردیــدی نیســت کــه اگــر دولــت ترامــپ 
ــد و  ــارج نمی ش ــام خ ــق برج ــال 2018 از تواف در س
ــای  ــع تحریم ه ــری و وض ــار حداکث ــا کارزار فش ی
ــتورکار  ــران را در دس ــه ای ــادی علی ــترده اقتص گس
ــود  ــاوت ب ــز متف ــران نی ــرار نمــی داد، وضعیــت ای ق

ــه اواًل  ــت ک ــش نمی رف ــوی پی ــه نح ــرایط ب و ش
ســطح تنش هــا در روابــط ایــران و غــرب بــه ویــژه 
در حــوزه مســائل منطقــه ای و هســته ای بــاال رود و 
در عیــن حــال، وضعیــت اقتصــادی ایــران نیــز بــه 
ــه موجــب ایجــاد برخــی  ــد ک ســمتی حرکــت کن
ــود  ــا ش ــروز نارضایتی ه ــی و ب ــفتگی های داخل آش
و اساســاً رفــاه مردم تــا حــد زیــادی تضعیف گــردد. 
موضوعــی کــه نتایــج و پیامدهای منفــی خــود را در 
شــرایط کنونــی عمــًا بــه نمایش گذاشــته اســت. 
ــای  ــه رویه ه ــز در پاســخ ب ــران نی ــن فضــا، ای در ای
ــی  ــرفت های اتم ــد پیش ــی، رون ــورهای غرب کش
ــا حــد  خــود را تســریع کــرده کــه همیــن مســاله ت
زیــادی غــرب و متحــدان منطقــه ای آن را عصبانی، 
ــت  ــران را تقوی ــه ای ــی علی ــش زای ــل تن و دوِر باط
کــرده اســت. فضایــی کــه درکلیــت خــود موجــب 
ــران  ــط ای ــی در رواب ــی کنون ــرایط بحران ــاد ش ایح
ــرای  ــی ب و غــرب و ایجــاد برخــی مشــکات داخل
کشــورمان شــده اســت. از ایــن منظــر، غرب اساســًا 
ــورت  ــه ص ــران، ب ــا ای ــط ب ــائل مرتب ــورد مس در م
ــب زدن"  ــِن برچس ــای بنیادی ــار "خط ــه دچ عامدان
می شــود و اقدامــات ایــران را کنش هایــی مســتقل 
و عــاری از هرگونــه اثرپذیــری از متغیرهــای بیرونی 
ــه  ــه ب ــردی ک ــاله و رویک ــرد. مس ــر می گی در نظ
ــوع خــود  ــه نیســت و در ن ــع بینان ــوان واق ــچ عن هی
ــق در  ــا و حقای ــف واقعیت ه ــعی در تحری ــاً س صرف
ــرب ــِی غ ــای حقیق ــا مواضــع و رویکرده ــه ب  رابط

در رابطه با ایران دارد.

واکاوی بحران در روابط ایران و غرب از منظر تئورِی »خطای بنیادین برچسب زدن«؛

ایندشمنیبهآشتیمیرسد؟

 حسـام داوودی  داسـتان سـد 
چمشـیر روز گذشـته با خبـری به نقل 
از یـک روزنامـه اینترنتی ترنـد شـد. 
خبری کـه پـای چینی ها را هم وسـط 
کشـید تا نگرانی های زیست محیطی 

را افزایـش داده باشـد.
• سد »چم شیر« کجاست؟

سـد »چم شـیر« در 2۵ کیلومتـری 
جنـوب شـرقی شـهر دوگنبـدان در 
اسـتان کهگیلویه و بویراحمد و بر روی 
رودخانه زهره در مراحل پایانی سـاخت 
قرار دارد. سـدی کـه وزارت نیـرو آن را 
حیات بخـش بـرای شـرق خوزسـتان 
می داند اما برخی کارشناسـان و دوست 
داران محیـط زیسـت آن را زمینه سـاز 
مـرگ عـروس زاگـرس یـا همـان 
رودخانـه زهـره و خسـارت سـنگین 

بـرای خوزسـتان معرفـی می کننـد.
رودخانـه زهـره در واقـع رودخانـه ای 
بـه طـول ۴۷۵ کیلومتـر کـه از دو 
رود »فهلیـان« و »تنـگ شـیو« در 
شهرسـتان ممسـنی اسـتان فـارس 
سرچشـمه می گیـرد و بـا عبـور از 
کهگیلویـه  اسـتان  در  گچسـاران 
و بویراحمـد بـه سـمت خوزسـتان و 
ادامـه راه  درنهایـت خلیج فـارس 
می دهـد. امـا حـاال دغدغه منـدان 
محیـط زیسـت دربـاره مـرگ ایـن 
عروس زیبـای زاگرس هشـدار داده اند 
و از عواقـب جبـران ناپذیـر آبگیر سـد 
چمشـیر بـر محیـط زیسـت و حیـات 

می گوینـد. وحـش 
سـد  خـاص  مشـخصاِت   •

چم شـیر
سـد چم شـیر، بلندتریـن سـد وزنـی 
از نـوع بتنـی غلتکـی )آر. سـی. سـی( 
ایران اسـت بـا دارا بـودن مخـزن 2.۳ 
میلیـارد مکعـب، دریاچـه ای بـه طول 
۴8 کیلومتـر و وسـعت ۵1 کیلومتـر 
مربع اسـت قـرار بـود دی ماه امسـال 
آبگیری شـود ولی به دلیل شـائبه های 
فـراوان در مـورد عملکـرد و عـوارض 
احتمالـی هنـوز آبگیـری نشـده ولـی 
برخـی می گوینـد شـمارش معکوس 
بـرای آبگیری این سـد پرحاشـیه آغاز 

شـده اسـت.
برخـی از کارشناسـان و متخصصـان 
محیـط زیسـت و آب معتقدنـد اگـر 
چمشـیر آبگیری شـود، تراژدی گتوند 
2 تکـرار می شـود و به شـدت مخالف 

آبگیری سـد چمشـیر هسـتند.
• گتوند یکـی از فاجعه بارترین 

سـدهای ایران است
مهـدی فصیحـی هرندی پژوهشـگر 

دیپلماسـی آب در رابطه با این موضوع 
گفـت: بررسـی مـوردی سـدها امری 
صحیح نیست و باید مساله بزرگ تری 
که سـال های سـال در مـورد آن بحث 
شـده اسـت را مورد برسـی قرار داد. اما 
درمـورد چم شـیر مناقشـه ای دارد کـه 
عـده ای می گوینـد چاه هـای نفـت در 
آن منطقه وجود دارد و شرایط مشابهی 
با گتونـد دارد. به نظر می رسـد با توجه 
بـه عـدم وجـود اطاعـات و اینکـه 
متأسـفانه در پروژه های مهندسـی سد 
به قدری عدم شـفافیت وجـود دارد که 
هـر پـروژه ای که اجـرا می شـود بدون 
آنکه اطاعاتی به دسـت کارشناسـان 
برسـد آنهـا مجبـور می شـوند گمانـه 
زنی هایـی مبتنـی بـر شـواهد علمـی 

داشـته باشند.
ایـن پژوهشـگر آب ادامـه داد: سـد 
سـازی هماننـد انتقـال آب دریـای 
خزر به سـمنان اسـت مباحث زیسـت 
محیطی آن مطرح نشـد و پس آن این 
مسـاله که آیا انتقـال یک متـر مکعب 
آب اقتصادی اسـت یا خیر سـخنی به 

میـان نیامد.
وی ادامـه داد: زمانـی که سـد سـاخته 
می شـود، بـرای آن اهدافی نیـز تعیین 
می شـود؛ تأمین آب شـرب، کشاورزی 
و تولیـد برق بـه هـر دلیلی هر یـک از 

ایـن دالیـل محقق نمی شـود.
• خطـر ایجـاد کانون هـای 

بـزرگ ریزگـرد
حسـین آخانـی عضـو هیئـت علمـی 
دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران 
نیز در ایـن زمینه معتقد اسـت: آبگیری 

سد باعث می شـود جلوی سیاب های 
رودخانه زهره گرفته شـود و بـا این کار 
مانداب هایـی که در اطـراف هندیجان 
وجـود دارد، آبـی دریافـت نمی کننـد و 
به کانون هـای بـزرگ ریزگـرد تبدیل 
کـه  دیگـری  موضـوع  می شـوند. 
سـازندگان سـد بـه عنـوان یـک نکته 

مثبـت از آن یـاد می کننـد
بـه گفتـه ایـن پژوهشـگر، گونه هـای 
درختـی و درختچـه ای در سـازند 
گچسـاران بـه سـختی رشـد می کنند 
و فقـط گونه های اندکـی در آنجـا دوام 
می آورنـد و در حـال حاضر حـدود ۵00 
هکتار جنگل در بستر آن رودخانه زهره 
وجود دارد و با آبگیری سـد این پوشش 
از بیـن خواهد رفـت. آخانـی همچنین 
گفت: وقتی سـد آبیاری شـود بـه دلیل 
تجمع مـواد آلی کـه در آنجا وجـود دارد 
بـا انتشـار متـان مواجـه می شـویم که 

یـک گاز گلخانه ای اسـت.
• مزایـای آبگیری سـد از نگاه 

کارشناسـان وزارت نیرو
امـا برخـی در بخـش وزارت نیـرو و 
شـرکت آب منطقه ای اسـتان رویکرد 
موافق دارند. آرش مصلـح، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر 
احمـد گفـت: تأمیـن آب زمین هـای 
کشـاورزی پاییـن دسـت از مهمترین 
"چم شـیر"  سـد  احـداث  مزایـای 
در اسـتان اسـت کـه بـا توجـه بـه 
خشکسـالی های پیاپـی سـال های 
اخیـر نیـازی بـرای تحقق کشـاورزی 
پایـدار و بهبود وضعیت معیشـتی بهره 

بـرداران اسـت.

وی تاکید کرد: تولید انـرژی برقابی به 
میزان ۴82 گیگاوات سـاعت در سـال 
از دیگـر مزایای این سـازه بـزرگ آبی 
است که می تواند بخشـی از برق مورد 
نیاز اسـتان کهگیلویه و بویراحمدی را 

تأمیـن کند.
به گفته مصلـح، حـدود 12۵.۶ میلیون 
متـر مکعـب از آب سـد چم شـیر 
بـرای مصـارف صنعـت و کشـاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد اختصـاص دارد 
که تحقق ایـن میـزان آب، رونق تولید 
و اشـتغال در ایـن حوزه ها را بـه دنبال 

خواهـد داشـت.
• مجلسی های مخالف

امـا دربـاره ایـن موضـوع برخـی 
نماینـدگان مجلـس هـم مخالفـت 
دارند. سید کریم حسـینی نایب رئیس 
کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای 
اسـامی با بیـان اینکـه آبگیری سـد 
چم شـیر تکرار تراژدی تلخ سـد گتوند 
در خوزسـتان اسـت، گفـت: ایـن سـد 
اصـًا نباید آبگیـری شـود. نمایندگان 
خوزسـتان مخالفت خود را بـا آبگیری 
سد چم شـیر به وزارت نیرو و همچنین 
افرادی کـه در دولت پیگیر این مسـاله 
هسـتند اعـام کرده انـد و ایـن سـد 

اصـًا نبایـد آبگیری شـود.
وی بـا بیـان اینکـه سـد چم شـیر در 
مسـیر رودخانـه زهـره اسـت، افـزود: 
متأسـفانه ایـن سـد سـاخته شـده اما 
مخالفت نماینـدگان خوزسـتان برای 
آبگیـری سـد همچنـان پابرجا اسـت 
زیـرا ایـن مخالفـت براسـاس نظارت 

کارشناسـان ایـن حـوزه اسـت.

دربـاره اقدامـات و رویکـرد سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت بـه سـراغ 
سـازمان  رئیـس  سـاجقه  علـی 
حفاظـت محیط در گفـت و گـو با مهر 
دربـاره موضوع آبگیری سـد چم شـیر 
و گایـه دوسـتداران محیـط زیسـت 
و دغدغه هـای مـردم در ایـن زمینـه 
اظهار داشـت: این موضوع تحت رصد 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت قرار 
دارد. هفتـه گذشـته بـه کهگیلویـه و 
بویراحمـد سـفر کـردم. ایـن مسـئله 
برایم مهم اسـت و سـازندهای منطقه 

را هـم می شناسـم.
افـزود: سـازندهای گورپـی،  وی 
میشان، آقاجاری و گچسـاران از جمله 
سـازندهای زمین شناسـی این منطقه 
اسـت که معمواًل امـاح دارند و جنس 
سـنگ به صورتی بـوده که اگـر به آن 
آب برسـد یا انحـال ایجـاد می کند و 
یا کیفیت آب سـریع تغییر خواهد کرد.

رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست 
ادامه داد: سـد چم شـیر به ویژه دریاچه 
روی سـازند گچسـاران سـاخته شـده 
و طبـق اطاعـات وزارت نیـرو و مدیر 
آب منطقـه ای اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد و افـرادی کـه تخصـص 
زمین شناسـی دارنـد می گوینـد بهره 

برداری از سـد مشـکلی نـدارد.
سـاجقه تصریـح کـرد: مـن بـه آنها 
گفتـه ام و بـه ملت هـم قـول می دهم 
کـه اجـازه ایجـاد گتونـد 2 را نخواهیم 
داد. کامـًا مسـئله سـد چم شـیر باید 
به لحـاظ علمـی و تخصصی بررسـی 

شـود.
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 زهرا وفایی  نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسامی با انتقاد از افزایش 
قیمت خودرو، گفت: سیاست کاری مجلس در مقطع فعلی واردات خودرو بود 
اگر این مهم اتفاق می افتاد تأثیر مستقیمی در تعدیل قیمت و ارتقا کیفیت خودرو 

داخلی داشت.
معین الدین سعیدی در مورد بازار آشــفته خودرو، گفت: در حال حاضر شاهد 
افزایش قیمت خودرو بین 100 تا 200 میلیون تومان هستیم؛ اگر این بازار کنترل 
نشود با پیش بینی اعضای کمیسیون صنایع شاهد افزایش قیمت 20۶ تا سقف 

۵00 میلیون تومان هم خواهیم بود.

نماینده مردم چابهار، نیکشــهر، کنارک و قصرقند در مجلس گفت: سیاست 
کاری مجلس در مقطع فعلی واردات خودرو بود اگر این مهم اتفاق می افتاد تأثیر 
مستقیمی در تعدیل قیمت و ارتقای کیفیت خودرو داخلی داشت، متاسفانه در 
حال حاضر شاهد رانت در واردات خودرو هستیم که به تولیدکنندگان خودروهای 
داخلی باز می گردد که اقدام به واردات خودرو از کشــورهای دیگر کرده اند؛ با 

تمام این تفاسیر واردات خودور هم تأثیر چندانی در کنترل بازار نخواهد داشت.
عضو کمیسیون کشــاورزی در مجلس شورای اســامی با انتقاد از عملکرد 
مســئوالن در تولید خودوری داخلی گفت: افزایش قیمت مکرر خودرو، بیانگر 

شکست سیاست وزارت صمت در کنترل بازار به ویژه  بازار خودرو است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم؛ 
خاطر نشان کرد: سبقت گیری قیمت دالر تا مرز ۴0 هزار تومان گرفته وضعیت 
بازار ناخوشایند خودرو و مسکن غیرقابل قبول است، انتظار می رفت تیم اقتصادی 
دولت با شعار حمایت از محرومان تورم را کنترل کنند، متاسفانه این میزان تورم 
فقر غذایی بین مردم جامعه را افزایش داده است و می توان گفت تیم اقتصادی 
دولت غیر منجسم عمل می کند و باید در ادامه تدابیر عملیاتی برای مهار نرخ 

تورم اعمال کند.

سیاستهایصمت
شکستخورد

گالیه عضو کمیسیون کشاورزی از 
تداوم گرانی ها:

خبر ویژه

ISFAHAN
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 »هادی چوپان« مرد طالیی
مستر المپیا شد؛

تاریخ سازی گرگ 
ایرانی در آمریکا

• پاداش روزانه برای هر بازیکن
در گزارشـی که »مونـدو دپورتیوو« چاپ اسـپانیا منتشـر کرده، عنوان شـده 
فیفا بـرای هر بازیکـن حاضـر در جام جهانـی بـه ازای روزهای حضـور و در 
اختیار تیم ملی قـرار گرفتن به باشـگاه ها مبلغ 10 هـزار دالر معـادل 9 هزار 
و ۷۶8 یورو پرداخت می کند و محاسـبه ایـن موضوع از روز دوشـنبه 2۳ آبان 
سـال جاری آغاز شـده اسـت. این مبلغ نسـبت بـه جام های جهانی گذشـته 
افزایـش یافته اسـت. جام جهانـی 2010 مبلـغ پرداختـی 1.2۷2 یـورو، جام 
جهانی 201۴ مبلـغ پرداختـی 2.1۶0 یـورو، روسـیه 2018، مبلـغ پرداختی 
۷.2۳1 یـورو و حـاال قطـر 2022 مبلـغ 9.۷۶8 یـورو معـادل 10 هـزار دالر 
بابت هـر روز بـه باشـگاه ها پرداخت می شـود و شـامل تمـام باشـگاه هایی 
که طی 2 سـال گذشـته بازیکنان حاضـر در جام جهانـی با لبـاس آنها توپ 
زده اند، می شـود. بر این اسـاس بارسـلونا در نگاه اول بـرای 10 بازیکن خود 
بـه نام هـای آلبـا، بوسـکتس، بالـده، پـدری، گاوی، آنسـو فاتی، ترشـتگن، 
فرانکی دی یونـگ، آرائوخو و دمبله بـه ازای هر کدام ۳۵1 هـزار و ۳۴8 یورو 

دریافـت خواهـد کرد.
این مبلغ بـرای بازیکنانی نظیر لواندوفسـکی، کریستینسـن، رافینیـا و ژول 
کونده کـه بخشـی از 2 فصل گذشـته را در بارسـا بوده انـد به روزانـه ۳.2۵۶ 
یورو کاهش پیدا می کنـد و ۶.۵12 یورو دیگـر به باشـگاه های بایرن مونیخ، 

چلسـی، لیدزیونایند و سـویا تعلـق می گیرد.

• درآمد از بازیکنان سابق
این تمـام درآمـد بارسـلونا نخواهـد بـود و 2 بازیکـن حاضـر در فینـال جام 
جهانی بـرای باشـگاه های سـابق خـود سـودمند هسـتند. لیونل مسـی که 
تابسـتان 2020 بـه پاریس پیوسـت، 11۷ هـزار و 21۶ یـورو به جیب بارسـا 
روانه می کند. این مبلـغ برای پاری سـن ژرمن 2۳۴ هـزار و ۴۳2 یورو خواهد 
بـود. مارتیـن برایتویت، لـوک دی یانـگ، سـرجینیو ِدسـت و عبـده اَِزلزولی 
مراکشـی که به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی رسـید، دیگر بازیکنانی هسـتند 
که برای بارسـلونا درآمدزا خواهنـد بود. به این جمـع آنتوان گریژمـان را باید 
اضافه کنیم که در مجموع 1۴۶ هـزار و ۵20 یورو برای بارسـلونا و 20۵ هزار 

و 128 یـورو بـرای اتلتیکومادرید درآمدزایـی می کند.
فدراسـیون جهانـی فوتبـال فیفـا در مجمـوع 19۶ میلیـون یـورو را بیـن 
باشـگاه های مختلف فوتبـال دنیا کـه در جـام جهانـی 2022 قطـر نماینده 
داشـته اند، تقسـیم می کنـد. ایـن مبلـغ افزایـش چشـم گیری نسـبت بـه 
دوره های گذشـته داشـته اسـت. در جام جهانی 2010 آفریقـای جنوبی تنها 
۳۴ میلیون یـورو بـرای این موضـوع در نظر گرفته شـده بـود کـه در برزیل 
201۴ بـه ۵9 میلیون یورو، در روسـیه 2018 بـه 1۷8 میلیون یـورو و در جام 

جهانـی فعلـی بـه 19۶ میلیـون افزایش پیـدا کرد.

 سعید واعظ  سود باشگاه های فوتبال از در اختیار 
گذاشتن بازیکنان خود برای انجام بازی های ملی، 
هر دوره در شرایط بهتری قرار می گیرد. یکی از 
باشگاه هایی که  از این اتفاق سود مناسبی به دست 
می آورد، بارسلوناست. آبی و اناری ها که با داشتن 17 
بازیکن در جام جهانی 2022، رکورد منحصر به فردی 
را به نام خود به ثبت رساندند، مبلغی در حدود 4 میلیون 
یورو را در وضعیت بد اقتصادی خود از محل برگزاری جام 

جهانی کسب خواهند کرد.

گزارش

برنده های مالی باالتر از برنده های بازی؛

کاتاالنهاحدود4میلیون
یوروسودکردند

»هادی چوپان« در مستر المپیای سال 
2022 به مدال طای رسید. این نخستین 
مدال طای تاریخ پرورش اندام ایران و 

آسیا در مهمترین مسترالمپیا است.
با پایان مسابقات مستر المپیای سال 2022 
هادی چوپان نابغه ایرانی پرورش اندام 
موفق شد مدال طای این دوره را از آن 
خود کند. چوپان نخستین بار در سال 2019 
موفق شد مدال برنز مستر المپیا را از آن 
خود کند و برنده جایزه صد هزار دالری این 
مسابقات شد. وی در سال 2021 نیز موفق 
به کسب مدال برنز شد. هادی چوپان با 
قهرمانی در مستر المپیا، جایزه ۴00 هزار 

دالری را به خود اختصاص داد.
زنده یاد، بیت اهلل عباسپور برای اولین بار 
در تاریخ ایران وارد مسابقات مستر المپیا 
در سال 2012 شد که مقام هفدهمی را 
به ارمغان آورد و در سال 201۳ نیز به مقام 

هفدهم رسید.
درک النسفورد و نیک واکر هر 2 از آمریکا 
به ترتیب مدال نقره و برنز مستر المپیای 
2022 را کسب کردند. بیک رامی قهرمان 
دوره قبل عنوانی بهتر از چهارمی کسب 

نکرد.
چوپان پس از سه دوره حضور در مستر 
المپیا موفق شد باالتر از تمام رقیبان جهانی 
به مدال طای پرورش اندام جهان دست 
پیدا کند و نشان ساندو را برای ورزش ایران 
به ارمغان بیاورد. ساندو مجسمه ای از 
فردریش مولهلم میلر معروف به اویگن 
ساندو، پدر بدنسازی مدرن است که به 

قهرمان مستر المپیا داده خواهد شد.
هادی چوپان که 2 عنوان سومی مستر 
المپیا را در کارنامه دارد بارها اعام کرده 
بود کسب مجسمه ساندو، نشان از آخرین 
و باالترین تناسب عضات جهان توسط 
یک ورزشکار دارد. او اکنون در قلب آمریکا 
نام ایران را در سالن مستر المپیا طنین انداز 
کرده و به نخستین آسیایی قهرمان مستر 
المپیا تبدیل شد. شاید برگزاری رقابت 
نهایی مستر المپیا در روزهای فینال جام 
جهانی افتخار بزرگ هادی چوپان را تحت 
تأثیر قرار دهد اما واقعیتی که وجود دارد آن 
است که نام وی برای همیشه در تاریخ 
این مسابقات ثبت خواهد شد. مدالی که 
امروز بر گردن گرگ ایرانی آویخته شد 
بدون شک در دنیای ورزشی با بسیاری 
از افتخارات بزرگان برابری خواهد کرد و 
در ایران نیز نباید تحت تأثیر نتایج تیم ملی 
فوتبال در قطر قرار گیرد. هادی چوپان 
سرمایه بزرگ ورزش ایران و آسیا در 
پرورش اندام جهان است که به سطله 
بزرگانی مانند بیگ رامی در این تورنمنت 
بزرگ پایان داد. وی در چهار دوره گذشته 
با هزینه شخصی راهی مستر المپیا شده 

است.

سدچمشیر؛بیآبوپرحاشیه!
قول ها و وعده ها به رغم مخالفت ها برای یک سد باال گرفت؛



هر کسـی که با یکـی از اقـوام یا دوسـتان خـود در مورد 
مهاجـرت یـا کنترل اسـلحه بحـث کـرده می دانـد که 
تحـت تأثیـر قـرار دادن فـردی کـه دیدگاه هـای قوی 
دارد اغلـب غیرممکن اسـت. این تـا حدی بـدان خاطر 
است که مغز ما سـخت در حال کار اسـت تا یکپارچگی 
جهان بینی خـود را تضمین کند: ما به دنبـال اطالعاتی 
هسـتیم تا آن چه را که از پیش می دانسـتیم مـورد تأیید 
قرار دهیم و حقایقی کـه با باورهای اصلـی ما خصومت 

دارنـد را رد کرده یـا از آن اجتنـاب می ورزیم.
به گزارش فـرارو به نقـل از ُوکس، بـا این وجـود، اثبات 
اسـتدالل شـما ناممکن نیسـت و کارهای علمی خوبی 
در این مـورد صـورت گرفته انـد. در اینجا دو اسـتراتژی 
وجـود دارد کـه بر اسـاس شـواهد امیدوارکننـده به نظر 

می رسـند:

1 - اگـر اسـتداللی کـه بـه نظـر شـما قانع 
کننده اسـت با شـخص دیگـری همخوانی 
نـدارد، دریابید که چـه چیـزی متقاعدکننده 

اسـت
پاسـخ به دو قطبی سازی و تقسـیم بندی سیاسی صرفًا 
قرار دادن افراد در معرض دیدگاه دیگر نیسـت. در سـال 
۲۰۱۷ میالدی پژوهشـگران دانشـگاه های پرینستون، 
نیویورک و دوک آزمایشـی را انجـام دادند کـه در آن به 
نمونه زیـادی از کاربـران دموکرات و جمهـوری خواه در 
توئیتـر پرداخته شـده بود تـا کاربران نظـرات بیش تری 

را از طـرف مقابل و مخالف عقایدشـان بخوانند.
نویسـندگان مقاله مرتبط با ایـن پژوهش نوشـتند: »ما 
هیچ مدرکـی مبنی بر ایـن که تمـاس بیـن گروهی در 
رسانه های اجتماعی قطبیت سیاسـی را کاهش می دهد 
پیدا نکردیم. جمهوری خواهان در ایـن آزمایش در واقع 
در طول آزمـون محافظه کارتر شـدند. لیبرال هـا در این 

آزمایـش اندکی لیبرال تر شـدند«.
هر زمـان کـه در بحث های سیاسـی شـرکت می کنیم 
همه مـا تمایـل داریم کـه قـدرت اسـتدالل هایی را که 
شـخصاً قانع کننده می دانیم بیـش از حـد ارزیابی کنیم 
و به اشـتباه فکر می کنیم کـه طرف مقابل تحـت تأثیر 

قرار خواهـد گرفت.
بـرای مثـال، در مورد کنتـرل اسـلحه لیبرال هـا با طرح 
اسـتدالل هایی با تکیه بر آمار مانند هیچ کشـور توسـعه 
یافته دیگـری در جهـان تقریباً بـه اندازه آمریـکا میزان 
خشـونت با اسـلحه را ندارد گمان می کنند استداللشان 
بـرای طـرف مقابـل قانـع کننـده خواهـد بـود. در این 
میـان، محافظـه کاران اغلب به این اسـتدالل متوسـل 
می شـوند: تنهـا راه بـرای متوقـف کـردن یک فـرد بد 

دارای اسـلحه، یک فـرد خوب دارای اسـلحه اسـت.
آن چـه که هـر دو طـرف از درک آن ناتوان هسـتند این 
اسـت که آنان در حال اسـتدالل از نقطه نظری هسـتند 

که مخالـف آنان نـه تنهـا پیش تـر آن را رد کـرده بلکه 
ممکن اسـت ذاتاً نسـبت به شنیدن آن اسـتدالل ناشنوا 

شـده باشد.
»راب ویلـر« اسـتاد جامعـه شناسـی و روانشناسـی در 
دانشـگاه اسـتنفورد می گویـد: »پیام هایـی کـه بـرای 
افراد شـهودی هسـتند در اکثر مـوارد پیام هـای موثری 
نیسـتند«. ویلـر نشـان داد کـه دسـت کـم می تـوان 
مخالفان سیاسـی خـود را وادار کرد تـا ایده هایـی را که 

معمـواًل آن را رد می کننـد در نظـر بگیرنـد.
در سـال ۲۰۱۵ میـالدی در مجموعـه ای از شـش 
مطالعه صـورت گرفته او و »متیو فاینبـرگ« همکارش 
دریافتنـد زمانی کـه سیاسـت های محافظه کارانه حول 
ارزش هـای لیبـرال ماننـد برابـری یـا انصـاف تنظیـم 
می شـوند لیبرال ها بیش تـر آن را می پذیرنـد. همین امر 
در مورد سیاسـت های لیبرالی که بر اسـاس ارزش های 
محافظه کارانـه مانند احتـرام به اقتدار بازنگری شـده اند 

نیـز صـادق بود.
بنابرایـن، نتیجـه پژوهـش او نشـان می دهـد اگر یک 
محافظـه کار لیبـرال قصـد داشـت دارد یـک لیبـرال را 
متقاعد کند کـه از افزایـش هزینه هـای نظامی حمایت 
کند نباید به میهن پرسـتی متوسـل شـود او باید چیزی 
شـبیه این اسـتدالل را مطـرح کنـد: »از طریـق ارتش، 
افـراد محـروم می توانند بـه جایـگاه برابر دسـت یابند و 
بر چالش هـای فقـر و نابرابری غلبه کنند« یا دسـت کم 

ایـن ایده کلـی خواهـد بود.
سیاسـتمداران به طور شـهودی از مبانی اخالقـی برای 

برانگیختـن رأی دهنـدگان همفکـر اسـتفاده می کنند. 
سیاسـتمداران محافظـه کار می داننـد عباراتـی ماننـد 
کشـورمان را پـس می گیریـم قلـب پیـروان را به تپش 

می انـدازد.
بااین وجـود، آنچه نظریـه مبانی اخالقی به مـا می گوید 
ایـن اسـت کـه ایـن پیام هـا از یـک قبیلـه اخالقـی به 
قبیله دیگـر ترجمه نمی شـوند. ویلـر می گویـد: »مانند 
آن اسـت که شـما اساسـاً سـعی می کنیـد فـردی را که 
فرانسـوی صحبـت می کنـد درحالی کـه بـا او آلمانـی 
صحبت می کنید قانـع کنید ایـن امکان پذیر نیسـت«.

ویلر هشـدار داد کـه تبدیل کـردن کامل یـک مخالف 
سیاسـی به فـردی طرفـدار شـما حتـی بـا به کارگیری 
ایـن تکنیک ها هنـوز بسـیار دشـوار اسـت. او می گوید: 
»مـا تأثیـرات آمـاری معنـی داری پیـدا کردیـم. ایـن 
تکنیک هـا و تأثیـرات آن قابل اعتماد هسـتند، اما ازنظر 

ابعـاد جمعیت بزرگـی را شـامل نمی شـوند«.
نمـوداری کـه مشـاهده می شـود نشـان می دهـد 
چارچوب بنـدی مجـدد اخالقـی بـرای هـر حـوزه 
سیاسـت گذاری در مطالعه ویلر تا چه انـدازه خوب عمل 
کرده اسـت. برای روشـن تر شـدن موضوع می تـوان به 
موارد زیـادی از کارآمدی چارچوب بندی مجدد ارزشـی 
اشـاره کرد: ایـن چارچـوب نمی تواند یـک محافظه کار 
مخالف اوباماِکر )طـرح اوباما به منظـور تخصیص بیمه 
خدمات درمانی برای تمام شـهروندان آمریکایـی( را به 
طرفدار آن برنامـه تبدیل کند، امـا می تواند موضـع او را 
مالیم تر سـازد و او را وادار کند به اسـتدالل های متقابل 

گـوش کند.
نتیجه گیری هـای ویلـر ممکـن اسـت باعـث التیـام 
بخشـی بـه دموکراسـی آمریکایی نشـود، امـا می تواند 
بـه کاهـش تنش هـا در یـک بحـث داغ خانوادگـی 

کمـک کنـد.
اگر می خواهید یـک محافظـه کار را به شایسـتگی زانو 
زدن بـرای سـرود ملـی در اعتـراض متقاعـد کنیـد بـر 
ارزش هـای سـنتی پیرامـون آزادی سیاسـی و مذهبی 

تأکیـد کنید.
ویلـر پیشـنهاد می کنـد بـا ایـن اسـتدالل که »پـدران 
بنیان گـذار ایاالت متحـده عمیقـاً نگـران محافظـت از 
حقوق مـا در اعتراضـات اجتماعـی بودنـد« کار را انجام 
دهیـد )اگرچـه او به طـور مسـتقیم از ایـن اسـتدالل در 

آزمایش هـای خـود اسـتفاده نکـرده اسـت(.
فاینبـرگ کار را از طریـق آزمایشـی بـا اسـتفاده از 
چارچوب بنـدی مجـدد اخالقـی در انتخابـات ریاسـت 
جمهوری ۲۰۱۶ دنبـال کـرده اسـت. او در مطالعه خود 
زمانی که اسـتداللی را علیه ترامپ ازنظر وفاداری )یک 
پایه اخالقی محافظه کارانـه( مطرح کرد مشـاهده کرد 
که شـرکت کننـدگان محافظـه کار در مطالعـه کم تر از 

ترامـپ حمایـت کردند.
بـرای مثـال، در پیـام وفـاداری ایـن اسـتدالل مطـرح 
می شـود که ترامـپ »به طور مکـرر برای تأمیـن منافع 
خود نسـبت بـه کشـور مـا رفتـار غیـر وفادارانه داشـته 
اسـت« و »در طول جنـگ ویتنـام از پذیـرش فراخوان 
اعـزام نیـرو بـه میـدان جنـگ طفـره رفـت و در جنگ 

شـرکت نکرد تـا در کنـار پـدرش به توسـعه امـالک و 
مسـتغالت بپـردازد«.

فاینبـرگ هنـگام طـرح اسـتداللی علیـه کلینتـون 
ازنظـر "انصـاف" کـه یـک مؤلفـه اخالفـی پایـه ای 
لیبـرال محسـوب می شـود تأثیر مشـابهی را یافـت. در 
اسـتدالل پیرامـون انصـاف ذکـر شـده بـود »در حالی 
کـه بسـیاری از آمریکایی هـا در طـول رکـود اخیـر که 
بانک هـای وال اسـتریت بـه آن دامـن زدنـد آسـیب 
دیده انـد کلینتون میلیون هـا دالر از آن بانک هـا در ازای 
چند سـخنرانی دریافت کرده اسـت« و ایـن ادعا مطرح 
شـد که »کلینتون مایل اسـت انصاف و برابـری را برای 

دسـتیابی بـه اهـداف خـود قربانـی کند«.
شـرکت کنندگان لیبـرال در ایـن مطالعـه در مواجهه با 
چنین اسـتداللی نسـبت بـه کلینتون دلسـردتر شـده و 

نشـان دادنـد کـه کم تـر بـه او رأی می دهند.
۲- گـوش کنیـد؛ مخالفـان ایدئولوژیـک 
شـما می خواهند احسـاس کنند که شـنیده 

شـده اند
کار »ویلـر« و »فاینبـرگ« نشـان می دهـد کـه راهی 
بـرای تغییر نظـر در مـورد سیاسـت وجـود دارد. امـا در 
مـورد تعصب چطـور؟ چگونـه می توانید به طـور مؤثر با 
فردی فارغ از یـک عقیده خاص که باعـث پیش داوری 
می شـود بحث کنید؟ بـرای مثـال، نژادپرسـت خواندن 
فرد اسـتراتژی ای اسـت که مطمئناً نتیجـه معکوس به 

همـراه خواهد داشـت.
در سـال ۲۰۱۶ میالدی مجله Science دیـدگاه قابل 
توجهـی را منتشـر کـرد: می تـوان بـا یک صحبـت رو 
در روی ۱۰ دقیقـه ای تعصبـات را کاهـش داد و نظرات 
را بـرای مثـال، در مـورد قوانینـی در ارتبـاط بـا افـراد 
متفـاوت تغییـر داد. این امـر بدان خاطر میسـر شـد که 
پژوهشـگران در مطالعه یـک کار سـاده را انجـام دادند: 

آنـان گـوش کردند.
»دیو فلیشر« یک سـازمان دهنده سیاسی قدیمی نکته 
کلیدی ایـن تکنیـک را در آن می دانـد کـه رأی دهنده 
را وادار می کنـد تـا بیش تـر صحبـت کنـد. او می گوید: 
»مـا پرسـش ها را مطـرح می کنیـم و سـپس گـوش 

می کنیـم«.
رأی دهنـدگان در صحبت در مـورد زندگی خـود درگیر 
چیـزی می شـوند کـه روانشناسـان آن را »پـردازش 
فعـال« می نامنـد. فلیشـر می گوید ایـده این اسـت که 
افـراد زمانی کـه خود بـه نتیجه می رسـند درس هـا را با 
دوام تـر می آموزند نـه زمانـی که فـردی با یک آمـار به 

اصطالح بـه شـما سـیلی می زند.
به طـور کلـی، ایـن وظیفـه ای اسـت که بـرای اشـاره 
بـه انسـانیت مشـترک مـا طراحـی شـده اسـت کـه 
سـپس دری را بـرای کاهـش تعصـب و تغییـر عقاید 

بـاز می کنـد.
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تیم هندبال گیتی پسـند اصفهان به عنـوان قهرمانـی رقابت های هندبال اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

جوانان باشـگاه های کشـور دسـت یافت تا نماینده ای از اصفهـان جام را 
باالی سـر برده و در اصفهان نگـه دارد.

مسـابقات قهرمانـی هندبـال جوانـان باشـگاه های کشـور بـه میزبانـی 
اصفهان با حضور ۱۶ تیـم در چهار گروه از روز دوشـنبه )۲۱ آذر( آغاز شـد 
و ۲۴ دیـدار در مرحله گروهـی و بازی هـای حذفی در مرحلـه یک چهارم 
نهایی و نیمه نهایی با حضور چهار نماینده از اسـتان برگزار شـد که در این 
رقابت ها تیم هندبـال جوانان گیتی پسـند به عنوان یکی از چهـار نماینده 
اصفهان با غلبـه بر پیـکان سـبزوار در فینال و نتیجـه ۲۸ بر ۲۶ بر سـکو 

نخسـت ایسـتاد و مدال طال را بر گـردن آویخت.

تیم هندبـال جوانان سـپاهان، دیگر نماینده اصفهـان در دیـدار رده بندی 
با نتیجـه ۲۹ بر ۲۲ از سـد نفت و گاز گچسـاران گذشـته و بر سـکو سـوم 

ایستاد.
همچنیـن پـرواز هوانیـروز و سـپاهان نویـن دیگـر نماینـدگان اسـتان 
هندبال خیـز اصفهان بودنـد کـه از راه یابی به جمـع چهار تیم بـاز ماندند.

به گزارش ایسنا، مسـابقات فینال و رده بندی این دوره از مسابقات هندبال 
جوانان باشـگاه های کشـور، با حضور علیرضـا پاکدل، رئیس فدراسـیون 
هندبال، جواد محمدی، مدیـرکل اداره ورزش و جوانان اسـتان اصفهان و 
محمدحسـین عراقی زاده و مسـعود تابش، قائم مقام و مشـاور مدیرعامل 

باشـگاه گیتی پسـند برگزار شد.

طالی هندبال به جوانان گیتی پسند رسید؛

سپاهان دومین مدال اصفهان را گرفت

 پریسا جمدی  منیزیم را می توان 
در انواع مواد مغذی از جمله غالت 
سبوس دار، مغزها، دانه ها، حبوبات و 
چندین میوه و سبزیجات یافت کرد. 
منیزیم یک ماده معدنی بسیار ضروری 
است. این ماده ضروری و مهم نقش 
مهمی در بسیاری از واکنش های 
شیمیایی مهم بدن ایفا می کند و به 
حفظ سالمتی کمک می کند. اما 
بسیاری از افراد اندازه توصیه شده 
روزانه منیزیم را دریافت نمی کنند. اما 
به راحتی می توانید با افزودن غذاهای 
سرشار از منیزیم به نیاز روزانه توصیه 
شده دست پیدا کنید. شکالت تلخ 
به همان اندازه که خوش طعم است، 
مغذی و سرشار از منیزیم نیز هست. 
بعالوه، شکالت تلخ حاوی مقدار 
زیادی آهن، مس، منگنز و سرشار از 
فیبر پری بیوتیک می باشد که تغذیه 
باکتری های مفید روده است. این 
خوراکی خوشمزه، سرشار از آنتی 
اکسیدان )ترکیبی مؤثر و مفید برای 
مبارزه با رادیکال های آزاد که منجر به 
آسیب اکسیداتیو و بیماری می شوند( 

نیز می باشد.
از آنجایی که شکالت تلخ حاوی 
فالوانول ها )ترکیبات آنتی اکسیدانی 
قدرتمندی که از اکسید شدن و 
چسبیدن کلسترول LDL )بد( به 
سلول های پوشاننده رگ جلوگیری 
می کنند( می باشد، برای سالمت قلب 

نیز مفید است.
آووکادو میوه ای خوشمزه، مغذی و 
سرشار از منیزیم است. بعالوه آووکادو 
 B سرشار از پتاسیم، ویتامین های گروه
و ویتامین K می باشد، و برخالف دیگر 
میوه ها، آووکادو حاوی چربی زیادی، 
به خصوص چربی تک غیراشباع سالم 

برای قلب، می باشد.
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد 
این میوه خوشمزه، فیبر باالیی است 
که دارد، اکثر کربوهیدرات های 
موجود در آووکادو از فیبر تأمین 
می شوند و معمواًل کربوهیدرات های 
قابل هضم کمی دارد. طبق نتایج 
حاصل از تحقیقات انجام شده، آووکادو 
باعث کاهش التهاب، بهبود سطح 
کلسترول، و افزایش احساس سیری 

پس از خوردن غذا می شود.
آجیل خوراکی ای خوشمزه و بسیار 
مغذی است، از جمله بادام، بادام هندی 
و آجیل برزیلی. بعالوه، اکثر آجیل جات 
سرشار از فیبر و چربی تک غیراشباع 
می باشند که می توانند سطح قند و 
کلسترول خون را در افراد دیابتی 

کاهش دهند.
حبوبات از جمله عدس، لوبیا، نخود و 
سویا سرشار از مواد مغذی و سرشار از 
منیزیم هستند. بعالوه حبوبات حاوی 
مقدار زیادی پتاسیم و آهن و سرشار از 
پروتئین هستند که یک گزینه عالی 

برای گیاهخواران است.
حبوبات به دلیل دارا بودن مقدار 
 )GI( زیادی فیبر و شاخص گلیسمی
پایین، باعث کاهش سطح کلسترول، 
بهبود کنترل قند خون و کاهش خطر 

بیماری قلبی می شوند.
عالوه بر موارد ذکر شده، موز منبعی 
 ،B6 ویتامین ،C عالی از ویتامین
منگنز و فیبر است. موز رسیده حاوی 
قند و کربوهیدرات بیشتری است، از 
این رو، برای افرادی که رژیم غذایی 
کربوهیدرات را دنبال می کنند گزینه 

مناسبی نیست.
https://www.health-
line.com/nutri-
tion/10-foods-high-in-mag-
nesium#_noHeaderPre-
fixedContent

یافته ها 
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کم مقدار و پر فایده

 غذاهای سالم سرشار از
منیزیم را بشناسید

۲ تکنیک برای بهتر بحث کردن؛ چگونه مخالفتان را قانع کنید؟

اکثر افراد در بحث کردن بد هستند

 فرهاد کلهر  جشنواره زمستانه آکادمی ایرانسل با هدف ارتقای سواد 
دیجیتال، با تخفیف ویژه برای عالقه مندان و ارائه گواهینامه معتبر با 

مجوز سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.
آکادمـی ایرانسـل با اجـرای جشـنواره زمسـتانه در حوزه هـای تحول 
دیجیتـال، مبانی تحـول دیجیتال، اسـتراتژی ها و پیاده سـازی تحول 
دیجیتال، فناوری های پیاده سـازی تحـول دیجیتال ماننـد زبان های 
برنامه نویسـی، هـوش مصنوعـی، فنـاوری اطالعـات و همچنیـن 
دوره هـای آمادگـی آزمـون بین المللـی مدیریت پـروژه حرفـه ای، در 
صـدد اسـت تـا بـرای عالقه منـدان ایـن حـوزه، بـه منظـور ارتقـای 
سـطح دانش، یافتن فرصت های شـغلی بهتر، دسترسـی بـه محتوای 
تخصصی، بـه روز و بـا کیفیـت، دوره های آموزشـی را با شـرایط ویژه 
برگـزار و گواهینامـه معتبر بـا مجوز سـازمان فنـی و حرفـه ای نیز به 

شـرکت کنندگان اعطـا کنـد.
آکادمی ایرانسـل در راسـتای ارتقای سـواد دیجیتال با هـدف تربیت، 
توسـعه و توانمندسـازی نیـروی انسـانی در اکوسیسـتم دیجیتـال و 
هم راسـتا با اسـتراتژی اولیـن و بزرگترین اپراتـور دیجیتـال ایران که 

حرکت از تلکـو )Telco( بـه تککو )Techco( اسـت، تـالش می کند 
تا فاصله نیازهای آموزشـی و مهارتـی میان تحصیالت دانشـگاهی و 
فضای کار را بـا طراحی و اجـرای دوره های آموزشـی تخصص محور 
و مهارت محور برطرف کـرده و همچنیـن زمینه ورود افراد مسـتعد و 
توانمند را به بازار کار فراهم کند. جشـنواره زمسـتانه اکادمی ایرانسـل 
که پس از جشـنواره تابسـتانی برنامه نویسـی بـه زبان پایتـون برگزار 
می شـود، در ادامـه ایـن اهـداف طراحـی شـده و با شـروع زمسـتان 

۱۴۰۱، فعالیـت خـود را آغـاز می کند.
عالقه منـدان برای دسترسـی بـه جزئیـات بیشـتر دوره هـا می توانند 
irancellacademy. بـه وبسـایت آکادمـی ایرانسـل بـه نشـانی

com مراجعـه کـرده و همچنیـن بـرای بهره منـدی از کـد تخفیـف 
اختصاصـی این جشـنواره، بـا پشـتیبانی آکادمی ایرانسـل به شـماره 

۰۹۳۰۲۰۲۰۲۰۰ تمـاس بگیرنـد.
مجموعـه ایرانسـل لبـز، از سـال ۱۳۹۸، بـا هـدف تعمیـق ارتبـاط 
ایرانسـل، اولیـن و بزرگتریـن اپراتـور دیجیتـال ایـران، بـا جامعـه 
دانشـگاهی و کمـک بـه مراکـز علمـی، اسـتارتاپ ها و شـرکت های 

فنـاور و بـا مأموریـت انجـام فعالیت هـای تحقیق و توسـعه، نـوآوری 
و تجاری سـازی در زمینـه شـبکه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و 
کسـب وکارهای پیرامونـی با کمـک مراکز علمـی و پژوهشـی داخل 
و خـارج از کشـور، اعـم از دانشـگاه ها، شـرکت های دانش بنیـان، 
اسـتارتاپ ها و شـرکت های فنـاور، بـا هـدف تأمیـن نیازمندی هـای 

بـازار ICT تأسـیس شـده اسـت.
چشـم انداز ایـن مجموعه، پیشـگام بـودن در توسـعه منابع انسـانی و 
زیرسـاخت های تحقیقاتـی اقتصـاد دانش بنیـان در حـوزه ارتباطـات 
و فنـاوری اطالعـات و دسـتیابی بـه جایـگاه برترین شـرکت ملی در 

زمینه خلق محصـوالت و خدمات ایـن حوزه اسـت و »بخش تحقیق 
و توسـعه«، »مرکز نوآوری ایرانسـل« و »آکادمی ایرانسل«، از جمله 

بخش هـای اصلی آن هسـتند.
ایرانسـل، نخسـتین ارائه دهنـده 5G و رکـورددار سـرعت و تعـداد 
سـایت های نسـل پنج در ایـران، بـا راه اندازی ایـن مجموعـه، در پی 
حرکت در مسـیر گسـترش خدمـات متنـوع و توسـعه سـبک زندگی 
دیجیتال و خلـق آینده ای همـگام با تحـوالت دنیای دیجیتال اسـت 
تـا بـا بهره گیـری از فناوری هـای برتـر در حوزه هـای مختلـف، خلق 

ارزش کنـد.

با هدف ارتقای سواد دیجیتال برگزار می شود؛

 برگزاری جشنواره زمستانه
آکادمی ایرانسل با تخفیف ویژه
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