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گفت و گو با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان درباره برخی شایعات ؛ 

چهار باغ در امان است

30 Incredible Benefits 
Of Coconut And Its 
Nutritional Value
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سوق دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای عامل توسعه اقتصادی و رفع بیکاری است؛

مهارت و کارآفرینی مسیریابی برای نسل فردا
6

نمایشگاه »درخشش تاریکی« ارائه کننده نقاشی های 
نیلوفر ناظم الرعایا است که همگی روی بوم سیاه رنگ و با 
الگوبرداری از سبک عکاسی در شب اجراشده تا بیانگر امید 
باشد. نیلوفر ناظم الرعایا درگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این 
نمایشگاه ۱۸ اثر نقاشی ارائه شده که با استفاده از مداد رنگ و 
مداد سفید روی مقوای مشکی یعنی بوم سیاه رنگ و به سبک 
هایپر رئال اجراشده است. او ادامه داد: موضوع این نقاشی ها 
طبیعت و انسان است که نمایش آن ها در شب و تاریکی و بر 
مقوای مشکی تصویر شده اند و نشان دهنده این نکته است 

که نورها در تاریکی نسبت به روشنایی، درخشان تر و حتی 
امیدوارکننده تر است. ناظم الرعایا که در نقاشی مدادرنگ و 
آکرولیک نزد حسین هادی پوربروجنی مشق کرده است، با 
اشاره به عنوان این نمایشگاه، گفت: نام »درخشش تاریکی« از 
این جهت برای این نمایشگاه انتخاب شد که بیشتِر هنرمندان 
طبیعت را در نماهایی از روز و همراه با نور به نمایش می گذارند، 
درحالی که من در این آثار، برخالف این رویه عمل کرده ام و 
نمایی از شب و تاریکی را به نمایش گذاشتم، زیرا رنگ و نور 
در تاریکی نما و درخشش بیشتر و زیباتری دارند. این هنرمند 

با بیان اینکه نمایشگاه »درخشش تاریکی« به نوعی از 
سبک عکاسی در شب الگوگرفته شده یعنی نوعی عکاسی در 
شب است که به نقاشی تبدیل شده است، اضافه کرد: عالوه 
براین، تاریکی و شب همیشه با امیدی برای فردای بهتر و 
روشن تر همراه است و انتخاب این شیوه برای اجرا، به معنای 
نور در تاریکی و امید بوده است. به گزارش ایسنا، عالقه مندان 
برای تماشای نمایشگاه »درخشش تاریکی« می توانند 
تا هفتم دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به خانه صفوی، واقع در 

اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه ۳۱ مراجعه کنند.

نمایشگاهی که بناست بیانگر امید باشد؛

»درخشش تاریکی« در خانه صفوی

ــای   ــان ارزش ه ــع هم ــه ای درواق ــالق حرف اخ
ــع دیگــران  ــا مناف ــل ب ــی اســت کــه در تقاب مثبت
نیســت بلکــه درآن دیگرخواهی و حقــوق دیگران 
رعایــت شــده اســت.احترام بــه دیگــران و پایمال 
نکــردن حقــوق افــراد، خوش قــول بــودن، 
ــری  ــودن حــق تصمیم گی ــل ب وقت شناســی، قائ
بــرای دیگــران ودیگرمــوارد ازجملــه ویژگی های 
ــادل  ــان متع ــک انس ــت. ی ــه ای اس ــالق حرف اخ
کســی اســت کــه هــم خــودش را دوســت داشــته 
باشــد وهــم دیگــران را و ضمــن توجه بــه منفعت 
ــرد و  ــر بگی ــم درنظ ــران را ه ــع دیگ ــود، مناف خ
همچنیــن طرفــدار حــق باشــد و از آن دفــاع کند و 
بیــن افــراد بــه خاطــر طبقــه اجتماعــی و موقعیت 
اقتصــادی آنان تفــاوت قائــل نشــود. و اما داشــتن 
ــت اخــالق و ارزش هــای  ــِی رعای ــت اجرای ضمان

ــی دو  ــت. ط ــی اس ــه حائزاهمیت ــی، نکت اجتماع
ــاال و  ــگاه ب ــی ازجای ــکار عموم ــر اف ــرن اخی ق
واالیــی برخــوردار شــده و حتــی ســازمان ها 
ــکار  ــه اف ــه ب ــه توج ــزم ب ــود را مل ــا خ و دولت ه
عمومــی می داننــد. بــه عنــوان مثــال وزارت علوم 
و تحقیقــات درراســتای رعایــت اخالق پژوهشــی 
ــا  ــررات و بایده ــتورالعمل ها و مق ــه دس )مجموع
ــد در پژوهــش مــورد توجــه  و نبایدهایــی کــه بای
قرار بگیــرد(، قانونــی تدویــن و تصویب کــرده که 
هــدف از آن مکلف کــردن اســاتید و دانشــجویان 
ــت  ــی اس ــات پژوهش ــی الزام ــت برخ ــه رعای ب
ــا هــدف از تحصیــل را صــرف گرفتــن مــدرک  ت
دانشــگاهی ندانند.همــواره بایــد نیازهــای جامعــه 
ــا در  ــد، پژوهش ه ــگران باش ــت پژوهش دراولوی
ــا  ــه نیازهــای جامعــه طــرح می شــوند ت پاســخ ب

بتوانیــم از طریــق یافته هــای پژوهشــی مشــکلی 
از مشــکالت جامعــه را حــل کنیــم. ضمــن اینکه 
ــردی را  پژوهش دو هدف پیشــرفت علمــی و کارب
در بــردارد کــه مــورد دوم )هــدف کاربــردی( برای 
کشــورهایی کــه نیــاز بــه تحــول اقتصــادی دارند 
ــت  ــد از اهمی ــی نبای ــادی دارد. ازطرف ــت زی اهمی
ــال  ــه دنب ــد ب ــویم. بای ــل ش ــادی غاف ــد و نق نق
چالــش علمــی باشــیم واز نقــد نظــرات دیگــران 
نهراســیم. پژوهش هــای بــزرگان نیــز قابــل نقــد 
اســت منتهــا این نقــد بایــد در چارچــوب احتــرام و 
ادب انجام شــود چــرا کــه شــجاعت در پژوهش و 

کار علمــی بســیارمهم اســت.

 وکیل پایه یک دادگستری
و مشاور حقوقی

رحمان سعیدی
سرمقالـــه
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از نقِد نظرات دیگران نهراسیم، نقادی باید در چارچوب ادب باشد
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عضو کمسیون انرژی مجلس:

 تولیدات نخبگان نباید
مثل پایان نامه ها بایگانی شود

حکمروایی ایرانی و چالش ظهور و گسترش طبقه Neet؛

 آنچه در رگ جامعه
پنهان است

سیاست های جوان سازی جمعیت و اظهارنظرهای عجیب باال گرفت؛

 ازدواج تشویقی
نه فرمایشی!
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چهره روز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

 مصرف گاز خانگی در اصفهان به
416 میلیون متر مکعب در روز رسید

د نیوز
منبع: ساع

 آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 214 مورخ 1401/7/4 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه زمین از اراضى باغ دراز با کاربرى ورزشى واقع در 
بلوار شهید قجه اى با مســاحت تقریبى 746/25 مترمربع را از طریق مزایده عمومى و با 
بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره مزایده 2001093283000007 
اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اســناد مزایده و کســب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ســاعت 19 مورخ 1401/10/13 به سامانه مذکور به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
حسین اسماعیلى احمدى- شهردار زرین شهر شناسه آگهى: 1431230

نوبت اول

 آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم - نوبت اول)
شهردارى گلشن به استناد ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها برابر صورت جلسه شماره 55-447 مورخ 1401/6/31 شوراى 
اسالمى شهر گلشن تعداد 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع در شهرك میالد شهر گلشن را به صورت نقد از طریق مزایده عمومى 
به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اعم از حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید. به منظور کسب اطالعات بیشتر از شرایط 
آگهى به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت – سامانه ستاد مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/10/15 و ارائه پیشنهاد در سامانه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 مى باشد. 

زمان بازگشایى پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 031-53753525-26

شناسه آگهى: 1430956حامد امیرى - شهردار گلشن

 مزایده واگذارى به اجاره
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در نظر دارد دو باب رقبه تجارى و دو رقبه آب به شرح ذیل را به صورت 
مجزا براى یک سال شمسى به اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از جزییات دریافت متن کامل 
آگهى و فرم هاى مربوطه و ثبت نام تا مورخ 1401/10/20 با شماره تلفن 11-55339910 داخلى 22 تماس حاصل 

نموده و به نشانى: کاشان، خیابان امیرکبیر، روبروى اداره برق مراجعه نمایند.
1) یک باب مغازه تجارى به مساحت 9 مترمربع واقع در خیابان شهید رجایى جنب مسجد وثوقى

2) یک باب زیرزمین تجارى به مساحت 69/35 مترمربع واقع در خیابان امیرکبیر، کوى مسجد فاطمیه رضوى
3) دو رقبه آب هر کدام به میزان ده سرجه واقع در روستاى مرق

مسلم محمودزاده-رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان شناسه آگهى: 1431523

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

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

 امور شهرستان ها:031-32274694  

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
تلفن سفارش آگهى

031  امور شهرستان ها:32274694

تلفن سفارش آگهى
تلفن دفتر مرکزى تهران: 88016649 - 88356308-  021          



در شـــهر
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مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهان 
گفـت: در سـطح ایـن منطقـه هشـت 
هـزار تـن آسـفالت بـا هزینـه ای بالغ 
بـر ۱۰ میلیـارد تومان و پیاده روسـازی 
معابـر به ویـژه در مناطـق کم برخوردار 
بـه طـول ۵۲۰۰ متر بـا هزینـه ای بالغ 
بر سـه میلیارد تومـان در هشـت ماهه 

امسـال انجام شـده اسـت.
علی اکبـر رسـالت در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایمنـا، بـا اشـاره بـه سـرانه 
فضـای سـبز موجـود در منطقـه ۱۲، 
اظهـار کـرد: حـدود ۳۵ تـا ۴۰ درصـد 
این منطقه مسـکونی، بخشـی صنعتی 
و قسـمت های دیگـری از آن نیـز در 
حریـم اسـت، بـه این معنـی که مـا در 
این منطقـه فضای بـاز زیـاد داریم که 
خـارج از محـدوده قـرار دارد و اجـازه 
صـدور پروانـه بـرای آنهـا را نداریـم.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه ایـن 
سـرانه مسـکونی، احسـاس نیـاز بـه 
پارک هـای محلـی در منطقـه ۱۲ 
بسـیار مشـهود است. در شـهرک های 
ایـن منطقـه بـه دلیـل صـدور پروانـه 
در ارتفاعـات، مجموعه هـای پنـج تـا 
۱۰ طبقـه وجـود دارد کـه شـهروندان 
سـاکن در بلوک هـای مسـکونی برای 

آرامـش خـود بـه پـارک نیـاز دارنـد.
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهان 
بـا اشـاره بـه توسـعه ایـن منطقـه در 
بحـث شهرسـازی، گفـت: در بیـن 
بلوک هـا فضاهایـی وجـود دارد کـه 
ظرفیت تبدیل شـدن به پـارک محلی 
و پاتوق های شـهری کوچـک را دارد.

وی با اشـاره بـه تکمیل بوسـتان مادر، 
خاطرنشـان کرد: پارک مـادر در محله 
نگیـن قبـل از پـارک نگیـن سـاخته 
شـده بـود و حـدود ۱۰ هـزار مترمربع 
بیـن ایـن دو پـارک فضـای خاکـی 
وجود داشـت که با تملـک اراضی آن، 
طرح اتصـال ایـن دو پارک اجرا شـد و 
بوسـتان مادر شـکل گرفت و در اختیار 
شـهروندان ایـن منطقـه قـرار گرفت.

رسـالت ادامـه داد: در سـطح ایـن 
منطقـه، هشـت هـزار تـن آسـفالت با 
هزینـه ای بالـغ بـر ۱۰ میلیـارد تومان 
و پیاده روسـازی به ویـژه در مناطـق 
کم برخـوردار بـه طـول ۵۲۰۰ متـر بـا 
هزینـه ای بالـغ بر سـه میلیـارد تومان 
در هشـت ماهـه امسـال انجـام شـده 

اسـت.
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهان 
از احـداث کانـال آب هـای سـطحی 
بـه طـول ۱۵۰۰ متـر بـا هزینـه ای 
بالـغ بـر دو میلیـارد تومان در شـهرک 
صنعتـی امیرکبیـر خبـر داد و افـزود: 
و  بـزرگ  پـروژه  از  بهره بـرداری 
مشـارکتی ورزشـگاه نگیـن نیـز در 
این منطقـه با مشـارکت سـرمایه گذار 

انجـام شـد.
وی با بیـان اینکـه در پروژه ورزشـگاه 
نگین آورده شـهرداری زمیـن و صدور 
پروانـه سـاخت و احـداث پـروژه بـر 
عهـده سـرمایه گذار بـود، گفـت: از 
ایـن پـروژه ۶۴ درصـد سـرمایه گذار 
و ۳۶ درصـد شـهرداری سـهم دارد 
که درصـد خوبـی بـه سـرمایه گذاران 

تعلـق گرفـت.
رسالت خاطرنشـان کرد: این ورزشگاه 
دارای زمین ورزشـی فوتبـال و والیبال 
و قسـمت زیریـن کل ایـن مجموعـه 
ویـژه آب درمانی و اسـتخر اسـت و در 
طبقـه فوقانـی آن سـالن بدنسـازی و 

بیلیـارد وجـود دارد.

پخش ۸ هزار تن 
آسفالت در معابر 
منطقه ۱۲ اصفهان

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
خبر داد:

سلیمان ساسون در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شهر اصفهان با توجه به 
موقعیت و توریستی بودنش به طورجدی به یک موزه بزرگ نیاز دارد، تغییر 
کاربری کارخانه ریسباف به موزه را اقدامی مفید دانست و اظهار کرد: با این اقدام 
از تخریب کارخانه ریسباف جلوگیری شده و از این ساختماِن با ارزش به طور بهینه 
استفاده خواهد شد. در حال حاضر در بیشتر خانه های اصفهان، اشیاء، مدارک و 
اسنادی وجود دارد که ارزشمندند و الزم است که در موزه قرار بگیرند، اگر این 

گنجینه جمع آوری شود می توان موزه پرباری در کارخانه ریسباف تدارک دید.
این هنرمند و معمار اصفهانی با اشاره به اینکه باید هدف از برپایی این موزه 
و انتخاب نوع آثار را مشخص کرد، افزود: می توان قسمتی را برای آثار جدید 
و بخشی نیز برای آثار قدیمی در موزه تعریف کرد و حتی در یک بخش آثار 

هنرمندان روز ارائه شود. 
او به خاطره ای از دوران دانشجویی خود نیز اشاره کرد: زمانی که دانشجو بودم 
برای پایان نامه فوق لیسانسم طراحی یک موزه در اصفهان را موردمطالعه قرار 
دادم، دکتر میرزاده در آن زمان به عنوان استاد ناظر از من پرسید که چرا یکی از 
ساختمان های قدیمی اصفهان در راسته بازار و یا تیمچه ها را در نظر نگرفته ام 

و من پاسخ دادم که دوست دارم یک کار نو با یک معماری جدید انجام بدهم.
ساسون با بیان اینکه موزه لوور نیز یک کاخ قدیمی است که با نورپردازی ها و 
تغییرات بسیار به موزه تبدیل شده است، به این نکته اشاره کرد که بنای تاریخی 
ریسباف باید حفظ شود. او اضافه کرد: من دراین باره یک تجربه تلخ هم دارم؛ تا 
زمانی که رئیس اداره شهرسازی شهرداری اصفهان بودم، یعنی تا سال ۵۴ اجازه 
ندادم کارخانه زاینده رود تخریب شود و فقط مدتی تعطیل بود، اما بعداً آن را به 
مزایده گذاشتند، ولی افرادی هم که کارخانه زاینده رود را در مزایده خریده بودند 
مجبور به خروج از شهرداری شدند و شهردار هم از من حمایت کرد. من به عنوان 
رئیس اداره شهرسازی با تفکیک کارخانه موافقت نکردم، اما بعداً مجبور به استعفا 
از شهرداری شدم و بعد از من، کارخانه زاینده رودتخریب و به محله ای مسکونی 

تبدیل شد، البته این کارخانه تا اوایل دهه ۶۰ مشغول به کار بود.
این استاد معمار که طراحی بسیاری از پارک های حاشیه  زاینده رود ازجمله پارک 
ساحلی زاینده رود، پارک آیینه خانه و پارک سعدی ازجمله اقدامات اوست، تبدیل 
کارخانه ریسباف به موزه را فرصت خوبی دانست و اظهار کرد: این اقدام، بهانه 
خوبی است که کارخانه ریسباف تخریب نشود و چه بهتر که به موزه تبدیل شود. 
این ساختمان، موقعیت و فضای خوبی دارد البته باید به آن تأسیساتی اضافه کرد. 
پیشنهاد من این است که در مورد ساختمان های موجود مطالعه صورت گیرد، 
حتی برای حفظ این ساختمان ها از مشاور کمک گرفته شود. نکته مهم این است 
که حتماً باید در این مورد مطالعه کرد که چه قسمت هایی به آن اضافه شود تا به 

یک موزه کامل تبدیل شود.
ساسون با تأکید بر اضافه کردن بخش های مختلف به موزه ریسباف گفت: 
این موزه می تواند محلی برای ارائه انواع هنرهای با ارزش قدیمی، عتیقه جات، 
هنرهای تجسمی، آثار هنرمندان گذشته و امروز، صنایع دستی گذشته و... باشد و 
حتی کارهای باارزشی که بعداً تولیدشده است در آن ارائه شود. بخش های دیگر 
آن هم می تواند شامل قسمت هایی از هنر اصفهان و یا حتی شهرهای دیگر ایران 
و جهان باشد و برای منسوجات، نمونه هایی از پارچه های زربافت از زمان صفویه 

و قبل از صفویه در آن ارائه شود.
او تصریح کرد: نکته مهم در مورد سالن های موزه هم این است که باید ارتباط 
و اتصال منطقی در فضا برقرار شود تا بازدیدکننده از یک در واردشده و از مسیر 
دیگر خارج شود و تمام قسمت ها را هم دیده باشد. برای مثال وقتی به موزه 
هنرهای معاصر تهران وارد می شوید ناخودآگاه بازدید را از مسیری که معمار 
تعیین کرده را ادامه می دهید؛ بنابراین نباید راه های ارتباطی در موزه آینده 

ریسباف قطع شود.
این هنرمند با تأکید بر تالش برای زنده نگه داشتن فضای موزه، بیان کرد: موزه ها 
می توانند محل و عرضه خوبی برای هنرجو و دانشجویان باشند و محیطی برای 
پژوهش و تحقیق علمی به وجود آورند، درواقع موزه باید زنده باشد. در این 
رابطه می توان از موزه های بزرگ دنیا بازدید کرد و با مدیران آن ها مصاحبه 
داشت و به این پرسش ها پاسخ داد که چه فضاهایی نیاز است؟ مدیریت باید به 
چه شکل  اتفاق بیفتد و چگونه باید از تجربیات مدیران استفاده کرد؟ من فکر 
می کنم در موزه آینده ریسباف به غیراز هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک، خط، 
هنرهای جدید و یا آثار گذشتگان که در حفاری های اصفهان و نقاط دیگر ایران 

به دست آمده باید به نمایش گذاشته شود. 

رئیـس سـابق اداره شهرسـازی و معاونـت فنـی 
شـهرداری اصفهان گفت: تبدیل کارخانه ریسباف 
به مـوزه، بهانـه خوبی بـرای تخریب نشـدن این 
بناسـت، البتـه بایـد بـه آن تأسیسـاتی اضافـه 
کـرد و پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه در مـورد 
سـاختمان های موجـود مطالعـه صـورت گیـرد و 
حتی برای حفظ این سـاختمان ها از مشـاور کمک 

گرفته شـود.

 تبدیل کارخانه ریسباف
به موزه یک فرصت است

یک معمار پیشکسوت:

گفت و گو 

شـهردار اصفهـان گفـت: پیش بینـی 
شـده اسـت تـا سـه سـال آینـده 
کل نظافـت شـهر و حتـی کوچه هـا 

به صـورت مکانیـزه انجـام شـود.
علـی قاسـم زاده در دهمیـن برنامـه 
تلویزیونی »۳۶۵ شـبانه روز بـه احترام 
مردم اصفهـان« اظهار کـرد: طی یک 
روز ۴۸ میلیـون مترمربع سـطح شـهر 
جـارو می شـود کـه ۲۳ میلیـون متـر 
مربـع آن مکانیـزه و مابقی بـه صورت 

دسـتی انجـام می شـود.
وی ادامـه داد: از زمـان آغـاز فعالیت در 
شـهرداری حرکـت به سـمت مکانیزه 
کردن خدمات جاروب شـهر در دستور 
کار قرار گرفت، در این راسـتا طی یک 
سـال گذشـته پنج میلیون متر مربع به 
سـطح نظافت مکانیزه در شـهر اضافه 

شـده است.
شـهردار اصفهان با بیان اینکـه ابتدای 
فعالیـت دوره ششـم مدیریت شـهری 
چند حادثه ناگـوار در سـطح بزرگراه ها 
برای کسـانی کـه نظافت دسـتی را بر 
عهـده داشـتند، اتفاق افتـاد، افـزود: به 
دلیـل سـرعت بـاالی خودروهـا ایـن 
تصادفـات منجـر بـه فـوت کارکنـان 
خدمات شـهری شـد، از این رو تصمیم 
گرفتیم کـه سـطح بزرگراه ها توسـط 
ماشـین آالت و بـه صـورت مکانیـزه 

نظافت شـود.
قاسـم زاده بـا تاکیـد بـر اینکـه در افق 
شـهر اصفهـان نظافـت سـطح شـهر 
توسـط ماشـین و بـه صـورت مکانیزه 
دیده شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: در 
ایـن راسـتا نیروهایـی کـه اکنـون به 
صـورت دسـتی نظافـت شـهر را بـر 
عهـده دارنـد در آینـده و با تحقـق این 
چشـم انداز می توانند پـس از فراگیری 
آموزش هـا بـا ماشـین بـه صـورت 
مکانیزه شـهر را نظافت کنند و بخشی 
دیگر نیروها نیز در قسـمت های دیگر 
بـه کار گرفتـه خواهنـد شـد و گروهی 
از نیروهـا نیـز بـه سـن بازنشسـتگی 
می رسـند، بـر ایـن اسـاس پیش بینی 
می شـود تـا سـه سـال آینـده بتوانیـم 
همه شـهر حتـی کوچه هـای فرعی را 

نیـز توسـط ماشـین نظافـت کنیم. 
وی تصریح کرد: شـهرداری در بودجه 
۱۴۰۲ پیش بینـی خرید دسـتگاه هایی 
را کـرده اسـت کـه نظافـت شـهر از 

طریق آنهـا انجـام خواهد شـد. 
شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه در 
نظافت شـهر بـا روش دسـتی، گـرد و 
غبـار در هـوا پخـش می شـود، گفت: 
ویژگی نظافت به صـورت مکانیزه این 
اسـت که این گرد و غبارها نیز توسـط 
ماشـین جمع آوری و پـس از آن تخلیه 
می شـود؛ هـم اکنـون در بزرگراه هـا 
و خیابان هـای اصلـی ماشـین آالت 
جدیـدی بـه کار گرفتیم کـه همچون 
جاروبرقی عمـل می کنـد و نقاطی که 
حتـی دور از دید اسـت نظافت می کند.

قاسـم زاده با بیـان اینکـه برخـی افراد 
کاهـش تولیـد زبالـه تـر را شـعاری 
تحقـق ناپذیـر می داننـد، افـزود: 
تولیـد زبالـه در ۵۰۰ خانـوار سـطح 
شـهر اصفهـان صفـر اسـت، در واقـع 
نمی کننـد،  تولیـد  زبالـه ای  هیـچ 
زیـرا پسـماندهای خـود را بازیافـت و 
بـه عنـوان محصـول جدیـد اسـتفاده 
می کنند، این تعـداد خانـوار عالقه مند 
هسـتند کار خـود را تبلیـغ و دیگـر 
خانواده هـای شـهر را بـا خـود همـراه 

کننـد تـا شـهر تمیزتـر باشـد.
وی با بیان اینکه هر شـهر دارای طرح 
جامع و طرح تفصیلی اسـت، ادامه داد: 

به شـهرداران قبلی خداقوت می گویم، 
چراکه بیشـتر معابـر اصفهـان احداث 
شـده اسـت. در حال حاضـر نیـز روند 
ساخت وسـاز و فعالیت هـای عمرانـی 
در شـهر اصفهان ادامـه دارد، امـا نگاه 
ما بـه احـداث خیابان ها و معابـر جدید 
حداقلـی اسـت مگـر اینکه ضـرورت 

ترافیکـی خاصـی در میان باشـد. 
شـهردار اصفهـان تاکیـد کـرد: اینکه 
خیابان ها را بشـکافیم و خیابـان جدید 
احداث کنیم، مشـکل ترافیک شـهر را 

رفـع نمی کنـد.
کارگاه هـای  کـرد:  تصریـح  وی 
ساخت وسـاز معابـر و خیابان هـا در 
حال حاضـر در اطـراف شـهر متمرکز 
شـده اسـت، چراکـه الیه هـای اصلی 
و مرکـزی شـهر نیـازی بـه احـداث 
معابـر جدیـد ندارنـد؛ معتقدیم سـطح 
شـهر را نبایـد بـا کارگاه هـای متعدد و 
غیرضروری درگیر کنیم، زیـرا این کار 
ظلم بـه منابع و مـردم اسـت، البته اگر 
اقدامـی ضـرورت داشـته باشـد و تیم 
فنـی احسـاس نیـاز کننـد و در حـوزه 
شهرسازی تشریفات آن کار طی شود، 

مشـکلی نداریـم.
قاسـم زاده بـا بیـان بـه اینکـه هـم 
اکنـون ۶۵۰ پـروژه کوچـک و بـزرگ 
در سـطح شـهر فعـال اسـت، تصریح 
کـرد: ایـن پروژه هـا از جنـس احـداث 
معابر و اماکن، سـاماندهی و احیا بافت 

تاریخـی اسـت.
شـهردار اصفهـان احـداث بزرگـراه را 
یـک بخـش از احـداث معابـر عنـوان 
کرد و افـزود: در ایـن راسـتا هم اکنون 
پروژه احداث حلقه چهـارم حفاظتی در 
دسـت انجام اسـت کـه از کارخانه قند 
در خیابان جی آغاز می شـود به سـمت 
برخـوار، دولت آبـاد و حبیب آباد حرکت 
می کند و سـپس بـه میدان اسـتقالل 
می رسـد و در ادامه نیز از خمینی شـهر 
به سـمت شـهر ابریشـم و درچـه و در 
نهایـت بـه شـرق اصفهـان و کارخانه 

قند ختـم می شـود.
قاسـم زاده با بیـان اینکه احـداث حلقه 
حفاظتـی شـهر اصفهـان دو هـدف 
را دنبـال می کنـد، گفـت: بـا احـداث 
حلقـه ای دور شـهر نشـان می دهیـم 
که اصفهـان از ایـن حد نبایـد بزرگ تر 
شـود و توسـعه یابد و کارکرد دوم حلقه 
حفاظتی چهارم برداشتن فشـار از روی 
حلقـه سـوم ترافیکـی اسـت، در ایـن 

راستا ماشـین آالت سـنگین می توانند 
از طریـق آن شـهر را دور بزننـد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته حتی 
یک روز این پروژه متوقف نشـده است 
و مجریان آن از روز پنجم نوروز فعالیت 
خود را آغـاز کردند و همچنـان فعالیت 

آنها بدون وقفه ادامـه دارد.
شـهردار اصفهان با بیـان اینکـه از ۷۸ 
کیلومتـر حلقـه حفاظتـی چهـارم، ۴۶ 
کیلومتر آن در شـهر اصفهـان و حدود 
۳۲ کیلومتـر آن در شـهرهای اطـراف 
قـرار دارد، تصریـح کـرد: اجـرای این 
پـروژه در شـهرهای خمینـی شـهر، 
درچـه، شـهر ابریشـم، دولـت آبـاد و 
برخـوار نیازمند مداخله اسـتانی اسـت 
و بـه دلیل آنکـه ایـن شـهرها ممکن 
اسـت منابع مالی کافی نداشته باشند و 
نتوانند آن را اجرا کنند، در صدد دریافت 
مجـوز از دولت هسـتیم تـا بـه عنوان 
شـرکت مـادر وارد شـهرهای اطـراف 
شـویم تا ایـن حلقه بـه صـورت کامل 

تکمیل شـود.
قاسـم زاده اظهـار کـرد: در یک سـال 
گذشـته ۷۵ هـزار مترمربـع از حلقـه 
حفاظتی چهارم با هزینـه ۱۲۰ میلیارد 
تومـان آزادسـازی شـده کـه بیشـتر 
آزادسـازی ها زمیـن زراعـی و محالت 

مسـکونی بـوده اسـت.
وی بـا اشـاره به احـداث پـروژه تقاطع 
غیر همسـطح شـهدای ورزشـکار که 
۱۰۰ میلیـارد تومـان بـرای آن هزینه 
شـده اسـت گفت: ابتدای جـاده دولت 
آبـاد گلوگاهـی وجـود داشـت کـه 
تصادفـات بسـیار زیـادی در آن رخ 
مـی داد کـه ایـن پـروژه از دوره هـای 
قبـل آغـاز شـده بـود و تـا پایان سـال 

تکمیـل و تقدیـم مـردم می شـود.
شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: این 
پـروژه بـا سـرمایه گذاری ۷۵ درصدی 
شـهرداری اصفهـان و مشـارکت ۲۵ 
درصـدی شـهرداری دولـت آبـاد در 

دسـت انجـام اسـت.
قاسـم زاده بـا اشـاره بـه پـروژه تقاطع 
غیـر همسـطح دکتـر سـعید کاظمی 
آشـتیانی افـزود: تقاطـع پرخطـری 
در ایـن محـور وجـود داشـت کـه 
تصادفـات زیـادی در آن رخ مـی داد از 
ایـن رو احـداث تقاطـع غیر همسـطح 
بـه صـورت زیـر گـذر و روگـذر در این 
محـور اجرایـی شـد کـه بـر اسـاس 
پیـش بینی ها ابتـدای سـال آینـده به 

بهره بـرداری می رسـد.
وی با بیان اینکـه زیر گذر پل اندیشـه 
در اتوبـان ذوب آهـن در راسـتای 
رفـع مشـکل ترافیـک منطقـه در 
دسـت اجـرا اسـت، تصریـح کـرد: پل 
خروجـی مجموعـه شـهید کشـوری 
نیـز بـه درخواسـت اهالـی منطقـه در 
دست تکمیل اسـت و تا دو هفته آینده 
افتتـاح می شـود، کار اصلی ایـن پروژه 
در مدیریت قبلی شـهر انجام شـده بود 
اما موانعی داشـت که برطـرف کردیم 

و پـروژه فعال شـد.
شـهردار اصفهـان بـا اشـاره به پـروژه 
پارکینگ زیرسـطحی خیابـان توحید 
ادامه داد: کار سـطحی پـروژه به پایان 
رسـیده و از حالـت کارگاهـی خـارج 
شـده اسـت، در حـال حاضـر نیـز در 
مرحله نـازک کاری قـرار دارد و در عید 
نـوروز برای اسـتفاده مـردم و مهمانان 
نـوروزی بـه بهـره بـرداری می رسـد.

قاسـم زاده بـا بیـان اینکـه طـی یـک 
سـال گذشـته ۷۱۱ هـزار مترمربـع 
سطح شـهر آسـفالت شـده اسـت، اما 
اینکـه بگوییـم توانسـتیم تمـام نقاط 
شـهر را پوشـش دهیـم، هنـوز تحقق 
کـرد:  اسـت، خاطرنشـان  نیافتـه 
پیاده روسـازی های جدیـد در شـهر 
بـر اسـاس اسـتانداردها و رعایت حال 

معلـوالن انجـام می شـود.
وی با بیان اینکه در یک سـال گذشـته 
۱۹۲ هـزار متـر مربـع مناسب سـازی 
و پیاده روسـازی در شـهر انجـام شـده 
اسـت و به تدریج کل شـهر را پوشـش 
می دهیـم، اظهار کـرد: تیم هـای فنی 
متخصـص در شـهرداری داریـم، امـا 
مسـائل و مـواردی را کـه شـهروندان 
می بیننـد ممکـن اسـت از زاویـه دیـد 
مدیـران شـهر پنهـان بمانـد، بنابراین 
از مشـارکت شـهروندان در اداره شـهر 
اسـتقبال می کنیـم؛ در ایـن راسـتا از 
مردم درخواست می شـود تمام مسائل 
و مشـکالت را انعـکاس دهنـد و برای 

آن راه حل داشـته باشـند.
شـهردار اصفهـان افـزود: اگـر خطـا 
می کنیـم، به مـا یـادآور شـوید تـا آن 
را اصـالح کنیـم و بهبـود ببخشـیم تا 
شـرایط زندگـی در شـهر ارتقـا یابـد.

قاسـم زاده دربـاره مباحث مطرح شـده 
پیرامون محـور چهاربـاغ و تغییـر این 
محـور از پیـاده راه به شـرایط پیشـین 
گفـت: آنچـه کـه در شـهرداری بـه 

عنوان شهردار و از شـورای شهر مطلع 
هسـتم ایـن اسـت کـه هیـچ بحـث 
جـدی مطـرح نبـوده اسـت، هـر چند 
در بعضی از محافل مطرح شـده است، 
اما اکثریت شـورای اسـالمی شـهر به 
شـدت مخالف با این موضـوع مخالف 
هسـتند که حتی ایـن موضـوع داخل 

شـهر و شـهرداری مطرح شـود.
وی تاکید کـرد: افق مدیریت شـهری 
در ایـن بخش پیاده راه شـدن دولتخانه 
صفـوی اسـت کـه یـک محـور آن 
چهاربـاغ، میـدان امـام )ره( و خیابـان 
سـپه اسـت، در این راسـتا معابـر دیگر 

نیـز پیـاده راه می شـود.
شـهردار اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه 
بخشـی از مشـکالت بـا کمـک مردم 
رفـع می شـود امـا بایـد بـه دنبـال راه 
حل هـای فرهنگی نیـز در ایـن زمینه 
باشـیم، گفت: پیاده راه ایجـاد می کنیم 
اما موتورسـواران زمانی که در ترافیک 
گرفتار می شـوند، وارد پیاده راه شـده و 
موجب وحشـت مردم و حتـی تصادف 
می شـوند؛ در ایـن راسـتا شـهرداری 
موانـع میله هایـی بـرای جلوگیـری از 
ورود موتورسـوار تعبیه می کند که این 
میله ها باعث شـده اسـت تـا معلوالن، 
نابینایان و مادرانی که حامل کالسـکه 
فرزندان خود هسـتند، اذیت شـوند، اما 
اگـر موتورسـواران در پیاده روها مزاحم 
شـهروندان نشـوند، معابـر را از میله ها 
پـاک می کنیـم تـا عابـران پیـاده بـه 
ویـژه معلـوالن و نابینایـان راحت تـر 

حرکـت کنند.
وی افزود: یکـی از تأکیدات ایـن دوره 
مدیریـت شـهری این بـوده اسـت که 
هیچ پـروژه ای افتتاح نشـود مگر آنکه 
بالفاصلـه در اختیـار شـهروندان برای 
اسـتفاده قـرار گیـرد، بـر ایـن اسـاس 
در یـک سـال گذشـته ایـن تاکیـد را 

رعایـت کـردم.
شـهردار اصفهان ادامه داد: دوشـنبه ها 
در اتـاق گفت وگو بـا شـهروندان دیدار 
می کنـم در ایـن راسـتا شـهروندان 
می تواننـد بـرای آنکـه معطـل نمانند، 
بـرای دیدار حضوری با شـهردار شـهر 
خود تمـاس گرفته و هماهنگ شـوند، 
همکاران مـن در مجموعه شـهرداری 
بدون هیچ قید و شـرطی به شهروندان 
وقت می دهنـد، همچنین شـهروندان 
می تواننـد از طریـق سـامانه ۱۳۷ 

پیام هـای خـود را ثبـت کنند.

افق مدیریت شهری پیاده راه شدن دولتخانه صفوی است
شهردار اصفهان:
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مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: فضای موجود را باید شناخت و به 
همان سبک سابق وارد آن نشد، بلکه حتی خودمان نیز مورد نقد و مطالبه قرار بگیریم

حجت االسالم مهدی فوقی مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان در 
سومین گردهمایی ائمه جمعه استان اصفهان در سال جاری، در سخنانی اظهار کرد: 
مطالبات رهبری از سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای 

تبلیغاتی، مطالبه جدی و مهمی است.
وی افزود: در گذشته اعزام و استقرار مبلغ و یا توجه به هیئات مذهبی از وظایف این 

سازمان بوده و هست ولی امروزه با توجه به اتفاقات اخیر وظیفه این سازمان بیشتر 
شده است.

فوقی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بانوان و نوجوانان خاطرنشان کرد: با توجه به 
اتفاقات اخیر این ضرورت بیشتر هم می شود.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با تاکید بر اینکه امروز نیازمند یک تحول 
اساسی در بحث تبلیغات هستیم، گفت: فضای موجود را باید شناخت و به همان 
سبک و سابق وارد آن نشد، بلکه حتی خودمان نیز مورد نقد و مطالبه قرار بگیریم، 

من به همه گفتم که انتقاد مردم از ما حتی بابت معیشتشان، موجب باز شدن باب 
گفت وگو می شود.

فوقی با بیان اینکه از هر شخصی که بتواند در امر تبلیغ به ما کمک کند استفاده 
می کنیم، افزود: بعضی افراد توصیه به جابجایی کارمندان سازمان می کنند ولی 
بعضی نیروها به علت هزینه و بضاعت سازمان امکان جابجایی ندارند، به همین 
دلیل فضاهای جدید را باز می کنیم مثاًل از ظرفیت های موجود در شهرستان استفاده 

می کنیم.

امروز نیازمند یک 
تحول اساسی در 
زمینه تبلیغ هستیم

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان:

خبر
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شهردار تیران و کرون:

تجربه هشت ماه بدون تصادف فوتی
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شهرستان

Isfahan News

میراث  سه گانه  حوزه های  از  یک  هر 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
عین نزدیکی و وابستگی به هم، دارای 
پهنه ای گسترده از موضوعات، چالش ها، 
که  است  متفاوت  نیازهای  و  فرصت ها 
یکسال  در  سیزدهم  دولت  ویژه  نگاه 
گذشته، افق روشنی از رشد و تحوالت 
مثبت را در نطنز پیش روی هر سه بخش 

ترسیم کرده است.
ظرفیت های  داشتن  با  نطنز  شهرستان 
باال در حوزه گردشگری، جایگاه واالیی 
در این بخش دارد به گونه ای که توسعه 
بستری  عنوان  به  می تواند  صنعت  این 
عمل  منطقه  اقتصاد  برای  جهش آفرین 
دستی  صنایع  هنرمند   ۱۸۸ وجود  کند، 
هشت  در  فعالیت  و  سنتی  هنرهای  و 
گلیم  شامل  دستی  صنایع  تولید  حوزه 
قلم  دوزی.  چرم  سنتی.  رودوزی  بافی. 
زنی. سفال و سرامی. خراطی. زیوراالت 
سنتی روستای ابیانه، دوخت لباس محلی 
ابیانه. معرق، چاقوسازی. چلوم  روستای 
گری، گیوه بافی خود ظرفیتی بی بدیل 
کنار  در  که  است  شهرستان  این  برای 
و  فرهنگی  تاریخی،  اثر   ۱۶۰ از  بیش 
طبیعی، جاذبه ها و ظرفیتهای بی نظیری 
آورده  ارمغان  به  این شهرستان  برای  را 

است.
همچنین این شهرستان با داشتن ۱۶ اثر 
ثبت شده طبیعی رتبه نخست ثبت میراث 

طبیعی اصفهان را دارد.
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
دستی و گردشگری نطنز گفت: وضعیت 
شهرستان نطنز در حوزه میراث فرهنگی، 
از  نشان  گردشگری،  و  دستی  صنایع 
جهش شاخص های توسعه، طی یکسال 

اخیر دارد.
ساخت  افزود:  یزدانمهر  حسین 
و  مرمت  گردی،  بوم  اقامتگاه های 
توسعه  تاریخی،  آثار  ثبت  و  شناسایی 
تولید و فروش محصوالت صنایع دستی 
از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه 
میراث فرهنگی در یک سال آغاز به کار 

دولت سیزدهم بوده است.
وی اظهار کرد: آثار تاریخی، جاذبه های 
طبیعی متنوع، مکان های مذهبی، آیین ها 
و سنت های دیرینه، فرهنگ و تمدن غنی 
و آثار تاریخی از ظرفیت های گردشگری 
نطنز است که در دولت سیزدهم با نگاه 
قابلیت ها  این  ارتقا  دنبال  به  توسعه ای 

هستیم.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
یکسال  طی  گفت:  نطنز  گردشگری  و 
منطقه  در  کهنسال  درختان  گذشته 
آب  چشمه  و  نطنز  و  بادرود  سرآسیاب 
سرخ فریزهند در فهرست میراث طبیعی 

کشورثبت شد.
آیین  امسال  همچنین  افزود:  یزدانمهر 
نخل گردانی در روستای سرشک، نخل 
گردانی روستای تامه، محصول تولیدی 
آقای ناصر توسلیان که با مواد دورریختنی 
بازراچه نطنز و  محصوالتی مثل ماکت 
چراغ های خوراک پزی ساخته به عنوان 
ملی  میراث  فهرست  در  ناملموس  اثر 

کشور ثبت شد.
بنای  امسال  همچنین  کرد:  اظهار  وی 
تاریخی آب انبار افوشته و بقعه بابا عبداهلل 

روستای طار ثبت آثار تاریخی شد.
یزدانمهر گفت: در سال جاری با مشارکت 
خیرین تعداد ۳۰ اثر تاریخی شامل بقعه 
سیدباقر اغوشته، مرمت نمای خانه های 
روستای ابیانه با کاهگل، آب انبار افوشته 
تومان،  میلیارد  هشت  اعتبار  با  غیره  و 

مرمت و بازسازی شد.
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
هتل  گفت:  نطنز  گردشگری  و  دستی 
کوهاب نطنز با هزینه اعتبار ۱۵ میلیارد 
تومان، هتل افصح الدوله در شهر بادرود با 
اعتبار هشت میلیارد تومان و هتل سرای 
جانان با اعتبار هشت میلیارد تومان امسال 
همکاری  با  و  خصوصی  بخش  توسط 

میراث افتتاح شد.
به  نطنز  بازار  کردن  مسقف  افزود:  وی 
طول ۶۰ متر با اعتبار ۲ میلیارد تومان با 
همکاری شهرداری و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی نطنز، مرمت بقعه شیخ نورالدین 
عبدالصمد نطنزی از عرفای نامدار قرن 
هفتم هجری قمری با اعتبار ۵۰۰ میلیون 
تومان و افتتاح حوض خانه نطنز، با سه 
میلیارد تومان اعتبار از دیگر اقدامات انجام 
شده طی سال جاری توسط اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز 

بوده است.

 توسعه میراث فرهنگی
در نطنز

گزارش

ISFAHAN
N E W S

آغازین روزهای فصل  سنگین در  نسبتاً  برف  بارش 
و  مردم  اصفهان،  استان  شهرستان های  در  زمستان 
خبرگزاری  گزارش  به  کرد.  خوشحال  را  کشاورزان 
فارس از اصفهان، همزمان با آغازین روزهای فصل 
زمستان، بارش برف سنگین موجب خوشحالی مردم 

برف هر  بارش  اصفهان شد.  استان  در  و کشاورزان 
چند برخی مدارس شهرستان های استان را تعطیل و 
اختالل در تردد مردم ایجاد کرد ولی زیبایی بی نظیر 
برف، چهره کاماًل زمستانی به شهرها بخشید و سبب 
خوشحالی مردم و کشاورزان شد. بنابر اعالم سازمان 

اواسط  از  بارشی  ناپایدار  سامانه  اصفهان  هواشناسی 
پنجشنبه از سمت غرب و جنوب استان وارد شده که 
به تدریج اکثر مناطق استان را در نیمه دوم روز جمعه 
تحت تأثیر قرار داد و بر این اساس شاهد افزایش ابر 
و بارش برف و باران، گاهی وزش باد، مه آلودگی و 

کاهش دید در سطح استان طی روزهای جمعه تا اوایل 
روز یکشنبه خواهیم بود، که شدت بارش ها از اواسط 
روز جمعه تا اواخر روز شنبه و در نیمه غربی و جنوبی 
بود که می تواند  برف خواهد  بارش  به شکل  استان 

منجر به لغزندگی جاده ها و اختالل در تردد شود.

از  بسیاری  گرفته  غبار  آسمان  باران  و  برف  بارش 
شهرهای استان را که در هفته های اخیر در وضعیت 
هشدار و ناسالم برای همه گروه های حساس بودند، 
شست و هوایی پاک و باطراوات در صبح شنبه نصیب 

شهروندان کرد.

گزارش تصویری

آغاز زمستان اصفهانی ها با بارش برف و باران همراه شد

یک عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: تولیدات نخبگان و 
شرکت های دانش بنیان نباید مثل پایان نامه ها بایگانی شود.

عبدالعلی رحیمی مظفری، در سفر به شهرستان های نجف آباد و تیران و 
کرون و بازدید از پروژه های صنعتی و دانش بنیان این مناطق، اظهار کرد: 
شرکت های دانش بنیان فرصت های خوبی را در کشور برای خودکفایی و 
کاهش وابستگی فراهم کرده اند. وی ادامه داد: در مقاطعی از زمان دانشگاه ها 
پایان نامه های دانشجویان را جمع آوری و در کتابخانه ها بایگانی می کنند و 
هیچ استفاده ای نمی کردند، اما امروز شرایط تغییر کرده و تولید نخبگان حتی 

انبار و بایگانی می شود. نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس، 
راهکار سنجی برای رفع نگرانی های پیش روی تولید تصریح کرد: نخبگان 
فرصت خوبی را برای کسب و کار و اشتغال و تولید فراهم می کنند و اگر 
موانع برداشته نشود آنگاه دچار آسیب هایی خواهیم بود که فرار مغزها از جمله 
آن است. رحیمی مظفری یادآور شد: صحنه های فعالیت بخش خصوصی در 
توسعه علمی باید فراهم شود و دانشگاهیان در کنار صنعتگران مشکالت را 

رفع کنند.
• حمایت دولت از فعاالن صنعتی دانش بنیان

همچنین دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور با اشاره به تدوین قوانین حمایتی در حوزه دانش بنیان، گفت: 
روش های نوین علمی توانسته در تولید و رفع چالش های کشور نقش داشته 
باشد و با تسهیل شرایط ورود نخبگان و فعالیت شرکت های دانش بنیان 

تسهیل شده است.
مهدی شریف زاده با اشاره به تخفیف معافیت های مالیاتی شرکت های دانش 
بنیان تصریح کرد: این اقدامات فرصت های خوبی را ایجاد کرده تا شاهد رونق 

و تشویق بر سرمایه گذاری در این حوزه باشد.

عضو کمسیون انرژی مجلس:

تولیدات نخبگان 
نباید مثل پایان نامه ها 
بایگانی شود

طی هشت مال گذشته این شهر ترافیک ایمن داشته 
به  کاهش،  صددرصد  با  فوت  به  منجر  تصادفات  و 

صفر رسیده است.
حسن حجتی با اشاره به ایمنی ترافیک در شهر تیران 
وجود  با  شهر  این  در  ترافیکی  حوادث  کرد:  اظهار 
افزایش ترددها روند کاهشی داشته و تعداد تصادفات 

فوتی در سال جاری به صفر رسیده است.
وی افزود: ارتقای فرهنگ ترافیک، ایمن سازی معابر 
رانندگان  با  برخورد  و  پلیس  نظارت های  عمومی، 
معابر  ایمنی  افزایش  و  تصادفات  در کاهش  متخلف 
سطح  در  ایمن  ترافیک  شاهد  و  دارد  نقش  شهری 

شهر هستیم.
ترافیک  فرهنگ  ارتقای  به  اشاره  با  تیران  شهردار 
به  دیار  این  مردم  کرد:  خاطرنشان  شهروندان، 
فرهنگی  مؤلفه های  به  توجه  اجتماعی،  سواد  دلیل 
مقررات  و  قوانین  رعایت  در  عمومی  آموزش های  و 
و  تقدم  حق  به  توجه  به  منجر  که  دارند  همکاری 

رانندگی ایمن شده است.
حجتی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی آموزش 
و  است  کرده  آغاز  مدارس  از  را  ترافیک  فرهنگ 

و  دانش آموزان  بین  در  حضور  با  پلیس  کارشناسان 
مهدهای کودک به آموزش های مرتبط با این موضوع 

می پردازند.
با  نیز  شهرداری  ترافیک  شهرک  کرد:  اضافه  وی 
هدف آموزش و ارتقای سطح سواد عمومی کودکان 
مهیا شده است و آموزش با حضور کارشناسان پلیس 

راهنمایی و رانندگی انجام می شود.
عمومی  معابر  ایمن سازی  به  اشاره  با  تیران  شهردار 
مدارس  جلوی  ویژه  به  معابر  خط کشی  گفت:  شهر 
انجام و نقاط پرحادثه سطح شهر شناسایی شده است 

تا با اصالح هندسی یا نصب عالئم ایمن شود.
و  تصویری  پایش  سیستم  کرد:  تصریح  حجتی 
ترافیکی شهر فعال است و بر وضعیت تردد نظارت 
تدابیری  پرترافیک  و  حساس  مواقع  در  تا  می شود 

اتخاذ و مسیر جایگزین معرفی شود.
به  نسبت  رانندگان  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
ندارند،  را  الزم  دقت  مقررات  و  قوانین  رعایت 
محسوس  گشت های  و  پلیس  نظارت های  گفت: 
آنها  با  و  شناسایی  را  افرادی  چنین  با  نامحسوس  و 

برخورد می کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان گفت: شهر 
کاشـان بـا توجـه بـه تمرکـز حجـم آالینده ها و سـرعت توسـعه 
منطقـه، نیازمنـد حداقل سـه دسـتگاه مدرن سـنجش کیفیت هوا 

است.
کاشـان و شـهرهای صنعتـی اسـتان اصفهـان روزهـای پایانـی 
پاییـز را بـا هـوای آلوده به زمسـتان رسـاندند. با توجه بـه افزایش 
خودروهـای شـخصی و توسـعه معـادن و صنایـع، آلودگـی هوای 
کاشـان باالتر از مقدار اسـتاندار اسـت و یک شـهر آلوده محسوب 
می شـود و ایـن در حالی اسـت که تنها دسـتگاه سـنجش کیفیت 
هوای کاشـان چند سـالی اسـت که از کار افتاده و در سـایت اداره 
کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهان، فقـط وضعیت کیفی 

هـوای سـه شـهر سـجزی، شاهین شـهر و مبارکه دیده می شـود.
هجـوم ریزگـرد و ماسـه بادی نقاط بیابانی شـمال دشـت کاشـان، 
افزایـش خودروهـای شـخصی، افزایش جمعیت و توسـعه فعالیت 
واحدهـای صنعتـی و معدنی در نزدیکی نقاط مسـکونی مهم ترین 

منابـع آلودگـی هـوای منطقه کاشـان به شـمار می آید.
الهیـار دولتخـواه اظهـار کـرد: شـهر کاشـان بـا توجـه بـه تمرکز 
حجـم آالینده هـا و سـرعت توسـعه منطقـه، نیازمنـد حداقل سـه 
دسـتگاه مـدرن سـنجش کیفیـت هوا بـوده کـه هزینه مـورد نیاز 
بـرای خرید آن بیشـتر از اعتبارهای سـاالنه اداره های شهرسـتانی 

است.
وی افـزود: تخصیـص اعتبـار بـرای خریـد حداقـل یک دسـتگاه 

مـدرن سـنجش کیفیـت هـوا بـرای کاشـان یکـی از مصوبه های 
سـفر ریاسـت جمهـوری بـه اسـتان اصفهـان اسـت که در سـفر 

اسـتاندار نیـز ایـن موضـوع پیگیری شـد.
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان، تصریح 
کـرد: آلودگی هوای کاشـان به یکـی از دغدغه هـای مهم فعاالن 
محیـط زیسـت و مـردم تبدیـل شـده اسـت بـه خصـوص آنکـه 
بـه علـت حجـم آالینده هـا، روزهـای تعطیـل در این منطقـه نیز 

افزایـش یافته اسـت.
دولتخـواه گفـت: تحقیقـات میدانـی نشـان می دهد که بیشـترین 
حجـم آلودگـی هـوای کاشـان ناشـی از یـگان حمل و نقـل و به 
خصـوص خودروهـای سـواری تک سرنشـین در شـهر اسـت کـه 

عـالوه بـر مشـکالت زیسـت محیطی باعـث افزایـش مصـرف 
نیز می شـود. بنزیـن 

وی تصریـح کـرد: سـامانه سـنجش و تحلیـل آلودگـی هـوای 
منطقه کاشـان، امـکان پایش مسـتمر کیفیت هـوا را فراهم کرده 
و در برنامه ریـزی شـهری و اطالع رسـانی بـرای حفـظ سـالمت 

شـهروندان بـه ویـژه کـودکان و سـالمندان مؤثر اسـت.
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان کاشـان گفـت: 
بخشـی از دشـت کاشـان بـا کوه هـای مرتفـع محصـور شـده و 
بخـش از آن نیـز در معـرض فعالیت صنایـع و معادن قـرار گرفته 
اسـت کـه در روزهـای سـرد نیمه دوم سـال مانـع از جابجایی هوا 

بـوده و منجـر بـه پدیـده وارونگـی و آلودگـی هوا می شـود.

رویـداد AI challenge بـرای حـل چالش هـای صنعـت به 
کمـک راه حل هـای هـوش مصنوعـی بـه همـت دانشـگاه 
آزاد واحـد نجف آبـاد بـرای نخسـتین بار در کشـور برگـزار 

. شد
رویـداد AI challenge بـا همـکاری دانشـکده مهندسـی 
کامپیوتـر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد نجف آبـاد و مرکـز 
توسـعه کارآفرینـی فناورانـه نوپـا بـرای حـل چالش هـای 
پیـش روی صنعـت بـرای نخسـتین بار در اسـتان اصفهـان 

شـد. برگزار 
رئیس دانشـکده مهندسـی کامپیوتر دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد نجف آبـاد دربـاره ایـن رویـداد اظهـار کـرد: جلسـه 
توجیهـی چالش هـای صنعت بـرای ورود به مسـابقه بزرگ 
AI Challenge برگـزار شـد. ایـن مسـابقه اول و دوم دی 
۱۴۰۱ به صـورت مشـترک توسـط ایـن واحـد دانشـگاهی، 
کنسرسـیوم هـوش مصنوعـی و مرکـز توسـعه کارآفرینـی 

فناورانـه نوپـا برگزار شـد.
بهرنـگ برکتیـن افـزود: هـدف ایـن مسـابقه حـل چنـد 
چالـش مهم شـرکت های حوزه فنـاوری اطالعـات، صنایع 
و شـهرداری اصفهـان توسـط تیم هـای حاضـر در مسـابقه 

بـود و در نهایـت منتخبیـن این مسـابقه به مـدت ۱۰۰ روز 
تحـت حمایـت فکـری و راهنمایی هـای الزم بـرای رشـد 

ایده هـای خـود قـرار خواهنـد گرفت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـوش مصنوعـی نـه به عنـوان 
صرفـًا تکنولـوژی و علـم؛ بلکـه آینـده اقتصـاد کشـورها 
را رقـم خواهـد زد، عنـوان کـرد: تـالش بـر ایـن بـوده که 
بتوانیـم ایـن رویـداد را به رویداد سـاالنه تبدیل کـرده و به 
شـرکت ها و صنایـع این امیـدواری را بدهیم که مشـکالت 
آنهـا توسـط تکنولـوژی نوین هـوش مصنوعی قابـل بهبود 

ست. ا
رئیس دانشـکده مهندسـی کامپیوتر دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد نجف آبـاد بـا اشـاره بـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای 
بـا داشـتن  ایـن دانشـکده  ایـن دانشـکده گفـت:  علمـی 
چندیـن هیئت علمـی متخصص در حوزه هـوش مصنوعی 
و دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـری ایـن گرایـش 
و اسـتقرار دبیرخانـه کنسرسـیوم هـوش مصنوعـی در آن، 
آمـاده همـکاری با همـه مراکز علمـی و صنعتی کشـور در 
حـوزه انجـام پروژه هـای مبتنی بـر هوش مصنوعی اسـت.

• نمایشگاه محصوالت فناورانه

نمایشـگاه محصـوالت فناورانـه شـرکت های دانش بنیـان 
هـم در هفتـه پژوهـش و فنـاوری در مرکز رشـد تجهیزات 
مسـتقل  جامـع  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  پزشـکی 
در  فعـال  دانش بنیـان  شـرکت   ۱۰ حضـور  بـا  نجف آبـاد 
حوزه پزشـکی و سـالمت کـه با حـوزه اقتصـاد دانش بنیان 
و ارتبـاط بـا صنعـت ایـن واحد دانشـگاهی همـکاری دارند 
و نیز ۱۵ شـرکت مسـتقر در مرکز رشـد تجهیزات پزشـکی 

واحـد نجف آبـاد برگـزار شـد.
هـوش  کمـک  بـا  صنعـت  چالش هـای  حـل   •

عـی مصنو
اسـتادان،  دانشـجویان،  دسـتاوردهای  و  محصـوالت 
پژوهشـگران، شـرکت های دانش بنیـان مسـتقر در مرکـز 
واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  پزشـکی  تجهیـزات  رشـد 

درآمـد. نمایـش  بـه  نمایشـگاه  ایـن  در  نجف آبـاد 
هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه ارائه یافته هـای محققان، 
پژوهشـگران و فنـاوران، از یـک سـو و دریافـت نیازهـای 
پژوهشـی و فنـاوری از سـوی دیگـر بـرای تحکیـم روابط 
بیـن فعـاالن صنعـت و در نهایت تجاری سـازی فنـاوری و 

ارتقـای قـدرت رقابت آنهاسـت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:

 نیازمند سه دستگاه مدرن سنجش کیفیت هوا

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد:

حل چالش های صنعت با کمک هوش مصنوعی

سـید امیـر جعفـری در مراسـم افتتاح ایـن مرکز در فرهنگسـرای 
خانـواده واقـع در کارخانـه تاریخـی نویـن، گفـت: بـه منظـور 
دسـتگاه های  فعالیـت  در  هماهنگـی  ایجـاد  و  سـاختار  اصـالح 
اجرایـی و ارتقـا کارآیـی و بهبـود روش هـای مربـوط بـه مبـارزه 
بـا تکـدی و جمـع آوری متکدیـان، شناسـایی و تعییـن وضعیـت 
افـراد بـی سرپرسـت، گمشـده، متـواری، در راه مانـده و مـوارد 
مشـابه، طـرح ایجـاد مراکـز غربالگـری در شـورای عالـی اداری 

تصویب شـد. دولـت 
جعفـری تصریـح کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح، مجتمـع اردوگاهی 
محلی اسـت که زیر نظر فرمانداری تشـکیل می شـود و مسـئولیت 
نگهـداری موقـت، شناسـایی وضعیت، گروه بنـدی و تعیین تکلیف 
افـراد معلـول و ناتـوان جسـمی و ذهنـی بـی سرپرسـت، مجهول 
الهویـه، در راه مانـده، گمشـده، متواری، افراد نیازمنـد غیرحرفه ای، 

متکدیـان و ولگـردان حرفه ای را بـه عهده دارد.
وی افـزود: تأمیـن محـل و امکانـات و تجهیـزات اولیـه مـورد 
نیـاز ایـن اردوگاه از طریـق شـهرداری صورت گرفتـه و اعتبارات 
مـورد نیـاز از محـل بودجـه عمومـی و کمک های مردمـی تأمین 

می شـود.
فرمانـدار شـهرضا بیان داشـت: شـهرداری موظف اسـت نسـبت 
بـه شناسـایی و جمـع آوری و تحویل ایـن افراد بـه اردوگاه اقدام 

نمـوده و نیـروی انتظامـی نیز با شـهرداری همـکاری کند.
جعفـری گفـت: مسـئول ایـن مرکـز توسـط فرماندار شهرسـتان 
در  نگهـداری  سـاعت  چنـد  از  پـس  افـراد  و  می شـود  تعییـن 
ایـن مرکـز و دریافـت خدمـات اولیـه گرمایـش و مـواد غذایـی، 
بـه ارگان هـای زیربـط مانند بهزیسـتی، کمیتـه امـداد، اداره کار، 

انتظامـی و دادگسـتری تحویـل داده می شـوند. نیـروی 

فرماندار شهرضا خبر داد:

افتتاح مرکز غربالگری امید
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Iran’s representative to the UN 
has issued a warning that the 
fight against terrorism should 
not be used as a cover to un-
dermine Syria’s territorial in-
tegrity and national sovereign-
ty or as an excuse for seizing 
the natural resources of the 
Arab nation.
Speaking at a UN Security 
Council meeting about the 
situation in the Middle East 
(West Asia) on Wednesday, 
Amir Saeed Iravani stated that 
ending occupation and fully re-
specting Syria’s national sov-
ereignty and territorial integrity 
are prerequisites for any polit-
ical solution to the country’s 
woes.
The following is the text of his 
speech:
I thank Mr. Pedersen, the Spe-
cial Envoy, and Mr. Griffiths, 
the Under Secretary – General 
for their updated briefings.
After more than a decade of 
conflict, there is only one way 
to end the crisis in Syria: a po-
litical process that is Syrian-led 
and Syrian-owned and is facili-
tated by the UN.
We commend Mr. Pederson’s 
ongoing efforts and con-
tacts with the parties in order 
to bring the Constitutional 
Committee from its present 
impasse. In this context, we 

welcome his recent visit to Da-
mascus and close interactions 
with Syrian Arab Republic au-
thorities.
We stress that the Commit-
tee’s work must be conducted 
strictly in accordance with its 
Terms of Reference and Rules 
of Procedure, without interfer-
ence from outside parties or 
outside pressure, and without 
the use of artificial deadlines. 
The UN’s role should be re-
stricted to facilitation, and this 
must be a wholly Syrian-led 
and Syrian-owned effort.
We remain convinced that the 
ending of the occupation and 
the full restoration of respect 
for the Syrian Arab Republic’s 
national sovereignty and ter-
ritorial integrity are precondi-
tions for any political settle-
ment.
Similarly, peace and security 
in Syria’s north can only be ac-
complished by upholding and 
fully respecting the country’s 
national sovereignty and terri-
torial integrity, and any military 
action there would only wors-
en the already severe human-
itarian situation.
Iran once more condemns the 
robbery of Syrian people’s nat-
ural resources, particularly oil 
products, in areas occupied by 
foreign forces. 

Terrorism continues to pose a 
serious threat to Syria and the 
whole region, however, the war 
against terrorism must not be 
used to undermine Syria’s na-
tional sovereignty and territori-
al integrity.
In this regard, the illegal pres-
ence of foreign forces in parts 
of Syria, which has created 
ideal conditions for terrorist 
activities, must end immedi-
ately.
On humanitarian issues, we 
commend the UN and its agen-
cies’ efforts to provide human-
itarian relief to those in need.
Despite the UN efforts, Syria’s 
humanitarian situation is chal-
lenging, and the country’s con-
tinued economic difficulties 
have had a widespread impact.
We took notice of the latest 
Secretary-General report on 
Syria’s humanitarian situation. 
The report emphasizes that 
the country is experiencing 
various challenges, includ-
ing difficulties caused by the 
COVID-19 pandemic and the 
spread of cholera throughout 
the country.
According to the report, access 
to electricity is among the top 
three unmet needs. The report 
indicates that 15.3 million peo-
ple will need early recovery 
and livelihood support in 2023. 

It also highlighted that the lack 
of electricity has made it more 
difficult to access necessary 
basic services.
We fully support the call for 
further expanding early recov-
ery projects, including electric-
ity in Syria as such projects are 
critical in restoring access to 
basic services and they must 
not be hampered by unilateral 
sanctions.
We also request for a non-dis-
criminatory and equal distri-
bution of the early recovery 
projects, as well as their trans-
parency and predictability.
The continuous unilateral co-
ercive measures remain one 
of the key causes of appalling 
conditions and have aggravat-
ed the humanitarian situation 
in Syria.
The negative effects of such il-
legal measures were also high-
lighted in the Secretary-Gener-
al’s report where he expressed 
serious concern about the 
unintended consequences of 
sanctions on the delivery of 
humanitarian assistance and 
access to essential services 
such as health, education, food 
security, and electricity.
Therefore, urgent efforts must 
be made to remove such un-
lawful measures, which will 
only prolong the people’s mis-

ery.
We underline the significance 
of the cross-border mecha-
nism. However, we believe that 
such a mechanism is a tempo-
rary arrangement and that the 
Syrian Arab Republic’s legiti-
mate concerns, including full 
respect for its national sover-
eignty and territorial integrity, 
must be fully respected.
Also, the absence of significant 
progress in cross-line delivery, 
as well as its inequitable and 
discriminatory distribution, is 
a challenge that must be han-
dled appropriately and timely.
Despite repeated appeals from 
the Syria Arab Republic, the 
Security Council maintains a 
deafening silence on the Is-
raeli regime’s continued ag-
gressions and terrorist attacks 
against Syria, while refusing 
to condemn such egregious 
crimes. As a result, the Israel 
regime has been emboldened 
to continue its violations of 
Syria’s sovereignty and terri-
torial integrity, as well as its 
systematic and intentional 
targeting of civilians and ci-
vilian infrastructure, which 
are flagrant violations of in-
ternational law, international 
humanitarian law, and the UN 
Charter. The Syrian Arab Re-
public has an inherent right 
under the United Nations 
Charter and international law 
to take all necessary actions 
to protect its national interests 
and security.
We support initiatives such 
as local and national reconcil-
iation, which are vital to facil-
itating the return of refugees 
and internally displaced people 
and are ready to assist in their 
success.
We continue to believe that a 
secure, stable, and prosper-
ous Syria benefits the Syrian 
people and is in the interests 
of the region, and the interna-
tional community. To this end, 
we support Syria’s regional 
standing and are determined 
to strengthen our relations 
with the Arab Republic of Syria 
more than in the past.

Iran denounces plunder of natural resources from Syria

Iran stresses Afghan 
women’s right to ed-
ucation 
Iran has expressed regret over the 
Taliban’s move to suspend educa-
tion for girls at Afghan universities, 
underlining the need for ensuring 
Afghan women and girls have ac-
cess to education.
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Nasser Kanaani has said Iran, 
as a neighbor of Afghanistan that 
is interested in peace, stability and 
development in the country, re-
grets to hear the news that Afghan 
girls and women are facing obsta-
cles for studying at universities.
He added that the Islamic Republic 
of Iran hopes the relevant officials 
in Afghanistan pave the way for the 
resumption of education for female 
school and university studies at all 
levels so that they can enjoy their 
right to acquiring knowledge and 
science and play a more effective 
role in the development and pros-
perity of the country, according to 
the Iranian foreign ministry. 
Also, Amir Saeid Iravani, Iran’s 
ambassador to the United Nations, 
highlight the challenging situation 
in Afghanistan especially when it 
comes to the rights of women and 
girls.
“Despite the UN’s efforts, the cur-
rent situation in Afghanistan is 
challenging. The Secretary-Gen-
eral’s latest report indicates that 
28.3 million Afghans will require 
humanitarian and protection assis-
tance in 2023, up from 24.4 mil-
lion in 2022 and 18.4 million at the 
beginning of 2021,” Iravani said 
in a statement to a United Nations 
Security Council briefing. 
He added, “Meanwhile, the de fac-
to authorities have failed to keep 
their pledges, particularly on the 
establishment of an inclusive and 
representative government. On 
the economic situation, the Sec-
retary-General report states that 
the de facto authorities have so 
far implemented positive steps, 
including anti-corruption efforts, 
which can serve as a basis for a 
stable and recoverable economic 
condition in the years ahead.”
Iravani continued, “While hu-
manitarian assistance is vital for 
Afghanistan, it is not a long-term 
solution, and the country’s econo-
my must take priority. If the Afghan 
economy’s revival is conditional 
or political, the Afghan people 
will suffer and be harmed. In the 
meanwhile, the humanitarian crisis 
in Afghanistan should not be over-
looked or overwhelmed by other 
conflicts. As we have often empha-
sized, frozen assets belong to the 
people and must be unconditional-
ly returned in order to help the Af-
ghan economy. Regrettably, rather 
than accepting responsibility for 
its reckless withdrawal, the US has 
resorted to unfounded grounds to 
justify its unlawful acts, including 
the continued blocking of assets, 
which are critical for economic 
revival. Sanction regimes, howev-
er, must not obstruct attempts to 
rebuild the economy.”
He said, “We support UNAMA’s ef-
forts and its contact with de facto 
authorities to help the Afghan peo-
ple, particularly in terms of scaling 
up the humanitarian response and 
striving to end the economic ca-
lamity. At the same time, de facto 
authorities must uphold their in-
ternational obligations, particularly 
by ensuring Afghan women and 
girls have access to education. For 
the benefit of the people, the inter-
national community must sustain 
its engagement with Afghanistan.”
Iravani also called for burden-shar-
ing in accepting Afghan refugees. 
“We have said time and again that 
Iran and other neighbors should 
not bear the whole responsibility 
of admitting Afghan refugees. On 
the basis of shared responsibility, 
other countries, in particular those 
that assert to support the human 
rights of Afghans, especially wom-
en and girls, should accept refu-
gees.”

“Dumb and 
Dumber” New Ep-
isode in Berlin
After France and the United 
States made their own mistakes 
by promoting certain Iranian 
opposition figures, Germany 
appeared keen to follow suit 
and gall Iran by meeting a for-
mer soccer player who stands 
accused of fomenting riots in 
Iran.
The episode began in Wash-
ington when Biden officials 
decided to stake their credibility 
on elevating figures who have 
long been out of touch with the 
Iranian people. Then the French 
chimed in, holding a high-level 
meeting with a number of Ira-
nian women who are regarded 
as seditious and divisive among 
Iranians, to say the least.
In the midst of Iran’s recent un-
rest, French President Emma-
nuel Macron called the devel-
opments in Iran a “revolution,” 
which drew the ire of Iranian 
authorities. Macron made the 
“revolution” comment twice 
in a matter of three days, first 
after a meeting with a group of 
self-proclaimed leaders of the 
Iranian opposition and then in a 
radio interview.
While unrest in Iran has sub-
sided to a large extent, German 
Federal President Frank-Wal-
ter Steinmeier repeated Ma-
cron’s mistake in his own way, 
meeting a seditious football-
er-turned-activist in Berlin to 
reiterate Germany’s support of 
unrest in Iran.
The Western leaders’ embrac-
ing of Iranian opposition figures 
has stunned some Iran observ-
ers who say that the Iranian 
opposition is dumb because 
they believe that they can over-
throw the Islamic Republic with 
such stunts. The observers also 
believe that the West is even 
dumber than the Iranian oppo-
sition itself for pinning hope on 
Iranian oppositionist figures. 
They refer in this regard to a 
catchy remark by the Leader 
of the Islamic Revolution, Aya-
tollah Seyed Ali Khamenei, who 
once described American lead-
ers as “first-rate idiots.”
Commenting on the authorities 
of the United States shallowly 
boasting about their audacity, 
Ayatollah Khamenei said on 
January 9, 2019, “Some U.S. 
politicians pretend they are 
mad—which, of course, I do 
not agree with; however, they 
are first-rate idiots.”
At any rate, Germany has re-
portedly been involved in Iran’s 
recent unrest, with some me-
dia reports saying the German 
embassy in Tehran has been 
implicated in fomenting unrest 
in Iran. This is while Germany 
itself has suppressed a recent 
attempt at overthrowing the 
German government. Ali Kari-
mi, the footballer received by 
the German president, is seen 
by many in Iran as an instiga-
tor of rioting and by extension 
a criminal, not just a celebrity.
Furthermore, pundits believe 
that Germany is not in a position 
to support the Iranian people as 
it has abided by sanctions that 
target the very people of Iran. 
Germany has failed to live up 
to its commitments under the 
2015 Iran nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA). 
Many Iranians still remember 
how Germany supplied Sadd-
am Hussein with chemical 
weapons in the Iran-Iraq war of 
the 1980s. Saddam used such 
weapons against Iran in the war, 
which caused huge suffering.

A new ship carrying Iran-made export goods has 
been dispatched by the Islamic Republic of Iran Ship-
ping Line Group (IRISL) to Venezuela, IRIB reported.
According to IRISL, this is the fourth vessel carrying 
consignments produced by Iranian producers to the 
Latin American country in the current year.
As reported, another ship is also scheduled to be 
sent to Venezuela next month if anticipated capacities 
are being completed.
The IRISL has notified Iranian authorities and the 
chambers of commerce of the country, expressing 
readiness to create regular shipping line to export 
Iranian commodities to Venezuela.
Iranian capital Tehran hosted the ninth meeting of 
the Iran-Venezuela Joint Economic Committee on 
November 15, during which the two sides reached 
agreements for the expansion of cooperation in sev-
eral areas.
A senior delegation of Venezuelan officials includ-
ing the country’s Transportation Minister Ramon 
Blazquez and Agriculture Minister Wilmar Castro 

Soteldo visited Iran to attend the mentioned meeting 
to explore new avenues for mutual cooperation.
The major economic event was co-chaired by Vene-
zuelan Transport Minister Ramon Blazquez and Min-
ister of Defense and Armed Forces Logistics of Iran 
Mohammadreza Gharaei Ashtiani.
At the end of the meeting, the two sides inked a com-
prehensive cooperation document covering a variety 
of areas including industry, mining, energy, petro-
chemical, trade, agriculture, science, and technology.
Addressing the event, Ashtiani said: “We firmly be-
lieve that the successful holding of this committee 
meeting will be the beginning and a turning point 
in the macro and strategic relations between the Is-
lamic Republic of Iran and the Bolivarian Republic 
of Venezuela under the leadership of Seyed Ebrahim 
Raisi and Nicolas Maduro, the presidents of the two 
countries.”
He stressed that Iran and Venezuela are two inde-
pendent countries with close and common positions 
on regional and international issues.

Prior to the two countries’ Joint Economic Commit-
tee meeting, Soteldo met with Iranian Agriculture 
Minister Javad Sadati-Nejad and the two sides inked 
a cooperation document on plant conservation and 
quarantine.
As reported, the signed document is a prelude to fu-
ture agreements in various agriculture fields includ-
ing mechanization, contract farming, knowledge and 
technology transfer, etc.
Speaking at the signing ceremony, Sadati-Nejad 
mentioned the visit of several Venezuelan delegations 
over the past few months, saying that these exchang-
es indicate the determination of the two countries to 
expand mutual ties.
Emphasizing the capabilities of the Islamic Republic 
of Iran regarding the export of agricultural products, 
the minister expressed hope that the export of all 
kinds of agricultural products and food such as dried 
fruits, citrus fruits, apples and etc. to Venezuela will 
be realized as soon as possible.
He also called on the Venezuelan side to consider 
special tariff reductions for Iranian agricultural prod-
ucts in future exchanges.
Also, on the sidelines of the two countries’ Joint Eco-
nomic Committee meeting, Blazquez met with Head 
of Iran’s National Development Fund (NDF) Mehdi 
Ghazanfari during which the Iranian side expressed 
readiness for investment in Venezuela’s oil and pet-
rochemical projects.
Blazquez also held a meeting with the former Head 
of the Islamic Republic of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) Alireza Moghadasi during which the two 
sides signed an agreement on customs cooperation.
According to Moghadasi, mutual assistance and co-
operation in technical fields, exchange of information 
between the customs of the two countries, especially 
focusing on the mutual identification of authorized 
economic operators (AEO) and risk management, are 
among the important provisions of this agreement.

Iran dispatches 4th export cargo ship to Venezuela
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Iran’s Ministry of Intelligence has arrest-
ed a network of sabotage comprised of 
39 individuals in a restive Tehran neigh-
borhood, Iran’s state media reported.
A team of 39 individuals has been busted 
by the Intelligence Ministry in Tehran’s 
Ekbatan neighborhood, the IRIB News 
Agency said. 

The IRIB news agency said the arrested 
individuals have been implicated in acts 
of sabotage in the west of Tehran while 
having links to foreign-based media.
The members of the team were equipped 
with communication and wiretapping 
tools such as walkie-talkies, according 
to the IRIB News Agency report.

Iran arrests 
‘biggest’ net-
work of sabo-
tage in Tehran 
neighborhood

Iran dismantles four 
Mossad spy teams
Iran’s Ministry of Intelligence 
announced on Thursday that it 
had arrested the members of 
four operational teams linked 
with Israel’s Mossad spy agen-
cy.
The ministry said in a statement 
that it had succeeded in identi-
fying and busting all members 
of the spy teams thanks to its 
professional work.
It said the “fake and criminal 
Zionist regime” had made plans 
to take advantage of the riots of 
the past recent weeks in some 
parts of Iran to make its opera-
tional teams carry out a number 
of “hybrid terrorist operations”, 
but all of the terrorists were ar-
rested before taking any action, 
Tasnim reported.
 The Intelligence Ministry also 
noted that clues have been 
found about a main interme-
diary of Mossad in a European 
country, saying more informa-
tion will be publicized after the 
completion of investigations.
The announcement came less 
than a week after the Ministry 
of Intelligence said it had dis-
mantled a spy cell run by Isra-
el’s Mossad that was planning 
to carry out acts of sabotage in 
the country’s defense industry 
through security marketing.
The Iranian intelligence forces 
uncovered a plot by a Mossad 
espionage network to gather 
information from Iranian knowl-
edge-based companies that co-
operate with Iran’s defense in-
dustries, according to a Tasnim 
report last week. 
The Israeli Mossad spy agen-
cy had hired data broker Frank 
Genin, who introduced himself 
as the chief of a spare parts 
manufacturer company and was 
able to contact several Iranian 
companies and employees, ac-
cording to Tasnim. 
The Mossad agent then invited 
his coworkers to a seminar in 
Malaysia, where he introduced 
them to another Mossad agent, 
Hadrien Lavaux.
As a cover-up, Lavaux has been 
the managing director of Triple 
A Industries, an Aerospace ad-
vanced alloys and composites 
company that was established 
in Singapore in 2017. Since 
then, the company started com-
municating with Iranian compa-
nies that provide carbon fibers, 
resin, and other metal alloys.
It is worth mentioning that Tri-
ple A Industries’ website says 
that Frank Genin is the chairman 
of the company, which explains 
the close cooperation between 
Genin and Lavaux.
Lavaux’s associates in Iran at-
tended different exhibitions, 
monitored scientific confer-
ences, and identified the latest 
needs of Iran’s defense indus-
tries.
They later began to identify the 
chiefs, salespersons and im-
portant employees in compa-
nies that are active in the field 
of defense industries. These 
employees were invited to mul-
tiple front conferences abroad, 
including in Turkey, Hungary, 
Oman and Georgia, and their 
trips were fully covered, Press 
TV reported.
However, Iran’s intelligence 
forces had kept a close eye on 
these trips and were able to 
track down the network.
Recently, Iran executed four 
spies found guilty of having 
connections to Israel’s Mossad. 
The four convicted individuals 
were named as Hossein Or-
dukhanzadeh, Shahin Imani 
Mahmoudabad, Milad Ashrafi 
Atbatan, and Manouchehr Shah-
bandi Bejandi, according to an 
announcement by the Iranian 
judiciary. 

30 Incredible Benefits Of Coconut 
And Its Nutritional Value

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-coconut-for-skin-hair-and-health/

Coconut benefits us in many signif-
icant ways, other than just adding 
its rich creamy flavor to your dishes! 
Coconut is one such fruit that not only 
helps enrich your diet with essential 
nutrients, but also works for your 
skin, hair, and overall health! Read on 
to know more about coconut benefits 
and how you can make the most of this 
super fruit!
30 Amazing Coconut Benefits
Given below are 30 amazing benefits of 
coconut for skin, hair and health:
Coconut contains a high amount of 
saturated fats but these are harmless. 
They contain Medium Chain Triglyc-
erides which are fatty acids of medi-
um length. These fatty acids are ab-
sorbed differently by the body. They go 
straight to the liver from the digestive 
tract and are further turned into ketone 
bodies. This can have therapeutic ef-
fects on brain disorders like epilepsy 
and Alzheimer’s. Coconut health ben-
efits include the following:
1. Fiber Content

Coconut is high in dietary fibre and 
provides a whopping 61% of fibre. 
Coconut fibre slows down the release 
of glucose and transports it to the cell 
were it is converted into energy. It as-
sists in relieving stress on the pancre-
as and enzyme systems which reduces 
the risk of developing diabetes.
2. Controls Diabetes
Coconut improves the insulin secretion 
and utilization of blood glucose. It con-
trols diabetes by positively affecting the 
hormones for blood sugar control. This 
slows down the rise in blood sugar level 
and helps to reduce glycemic cravings. 
Coconut benefits quick digestion and 
other symptoms associated with diges-
tive and bowel disorders. It supports 
absorption of nutrients and minerals 
while providing dietary fibre. It also re-
duces vomiting and nausea.
3. Anti-Aging
Cytokinins, kinetin and trans-zeatin 
present in coconut have anti thrombot-
ic, anti-carcinogenic and anti-ageing 
effects on the body.

4. Boosts Immunity
Coconut nutrition is excellent for the 
immunity system. It is antiviral, an-
tifungal, anti-bacterial, and anti-par-
asitic. Intake of coconut oil can help 
the body to mount resistance to both 
viruses and bacteria that cause illness. 
That said, can you eat raw coconut? 
Consuming coconut in its raw form 
can help to treat some of the worst 
and most resilient illness like throat 
infections, bronchitis, urinary tract in-
fection, tapeworms and other ailments 
caused by microbes.
5. Treats Abdominal Fat
Coconut is also beneficial in treating 
dangerous fats in the abdominal cavity. 
Abdominal fats are the most danger-
ous of all the fats and are associated 
with various diseases. 
6. Improves Overall Health
Research has proven that people who 
consume coconut daily are healthier 
when compared to those who don’t. 
7. Boosts Energy
Coconut helps to increase energy by 

burning fat. You can opt for coconut for 
weight loss support. The triglycerides 
found in coconut oil increase 24 hours 
of energy expenditure by 5% leading to 
weight loss in the long run. It is also 
known to reduce hunger pangs. 
8. Treats Epilepsy
A ketogenic diet is a low carb diet 
which is used to treat various dis-
orders. Its best known application 
is treating epilepsy in children. The 
diet involves eating little carbs and 
large amounts of fat which can lead 
to increased concentrations of ketone 
bodies in the blood. This diet can dra-
matically reduce the rate of seizures in 
epileptic children.
9. Fights Cancer
Coconut nutrition has also proven to 
have anti-cancer properties. It is es-
pecially beneficial to treat colon and 
breast cancer.
10. Keeps You Hydrated
Coconut water contains crucial elec-
trolytes that help in maintaining hydra-
tion. People involved in easy workouts 

and other strenuous activities should 
include as much coconut water as 
they can in their diet. Coconut water 
replaces the lost electrolytes, provides 
hydration and increases immune re-
sponse. It is a better alternative to wa-
ter as it is tastier than plain water and 
is loaded with nutrition.
11. Prevents Urinary Tract Infection
The natural diuretic property of coco-
nut treats urinary tract infections.
12. Improves Blood Cholesterol
Coconut helps to improve blood cho-
lesterol levels in the body and lowers 
the risk of heart diseases. The satu-
rated fats in coconut raise the good 
cholesterol in the body and control 
the LDL to a benign subtype. This im-
provement in cardiovascular risk fac-
tors theoretically leads to reducing risk 
of developing heart diseases.
13. Good For Oral Hygiene
Coconut water can also be used as an 
out rinse to kill mouth bacteria, reduce 
bad breath and improve the overall 
dental health.

According to the data released by 
China’s customs administration, 
the value of Iran’s non-oil exports 
to China reached $6.05 billion in the 
first 11 months of 2022, registering 
a five-percent rise year on year.
The Islamic Republic had export-
ed $5.75 billion worth of goods to 
China in January-November 2021, 
IRNA reported.
Based on the mentioned data, Iran 
and China traded $14.6 billion 
worth of commodities in the said 11 
months to register an 11-percent 
increase compared to $13.1 billion 
in the same period in 2021.
China’s exports to Iran also grew by 
17 percent in the period under re-
view compared to the previous year 
to reach $8.55 billion. The Asian 
country exported $7.33 billion 
worth of goods to Iran in the same 
period of the previous year.
According to Chinese customs, the 
trade between the two countries 
also increased by 21 percent in No-
vember, reaching $1.261 billion.
China imported $326 million worth 
of goods from Iran and exported 
commodities valued at $935 mil-
lion to Iran in November. China’s 
imports from Iran decreased by 10 
percent compared to the previous 
month, while the country’s exports 
to Iran increased by 39 percent.
Iran-China non-oil trade stood at 
$14.8 billion in 2021, according to 

China’s customs administration.
The value of trade between the two 
countries during the previous year 
declined by less than one percent 
in comparison to 2020 in which 
the figure was reported to be $14.9 
billion.
China is one of Iran’s main trade 
partners that has maintained strong 
trade ties with the Islamic Republic 
despite the strict U.S. sanctions.
Iran and China officially signed the 
document for 25-year comprehen-
sive cooperation in March 2021.
The document was signed between 
Iran’s former Foreign Minister Mo-
hammad Javad Zarif and Chinese 
Foreign Minister Wang Yi at the Ira-
nian Foreign Ministry.
Earlier this month, Iran and China fi-
nalized 16 memorandums of under-
standing (MOU) under the frame-
work of the two countries’ strategic 
25-year agreement.
The MOUs were signed in an 
Iran-China comprehensive cooper-
ation program summit which was 
held in Tehran on December 13 in 
the presence of Iran’s First Vice 
President Mohammad Mokhber and 
China’s Vice Premier Hu Chunhua.
The summit was focused on four 
areas explored by four committees 
between the two countries with the 
aim of paving the way for the im-
plementation of the 25-year agree-
ment.

Export from Iran to China 
increases 5% in 11 months on year

European intrusion into Iranian domestic 
issues, according to the Iranian foreign 
minister, is unacceptable because Iran has 
one of the region’s most robust democra-
cies.
The comments were made by Hossein 
Amir Abdollahian during a phone call on 
Thursday with José Manuel Albares, his 
Spanish colleague, in which the two top 
diplomats discussed topics of concern to 
both countries.
The Islamic Republic’s membership in 
the Commission on the Status of Women 
(CSW) of the United Nations was revoked 
earlier this month, and Amir Abdollahian 
condemned Western nations for the action, 
saying it demonstrated efforts to sabotage 
the chance for discussion.
Amir Abdollahian said, “Iran has one of the 
strongest democracies in our region, and it 
is not appropriate for us that Europe tends 
to perceive events from a skewed perspec-
tive and continues to intervene in Iran’s 
internal affairs.”
The senior Iranian diplomat also wished 
the government and people of Spain a hap-
py new year and expressed hope that 2023 
will provide chances for furthering Iran’s 
relations with Spain as well as promoting 
international peace and stability.
For his part, the Spanish foreign minister 
discussed topics of shared interest and 
wished Iranian Christians a happy new 
year.
Albares emphasized that Madrid will use 
all reasonable efforts to carry on talks and 
forge connections with Iran.
Following a draft request by the United 

States about what it alleged  “measures 
adverse to the rights of women and girls” 
in the country, Iran was expelled from the 
UN Commission on the Status of Women 
on December 14.
Iran was removed from the UN group rep-
resenting women by 29 members; eight 
nations opposed it, and 16 abstained.
Iran condemned the action, asserting that 
Washington and its allies are “in no posi-
tion” to defend women’s rights while also 
endorsing Israeli atrocities against Pal-
estinian children and women over a long 
period of time.
Iranian FM speaks on the phone with Om-
ani counterpart
Amir Abdollahian and Sayyid Badr al-Busai-
di, his Omani counterpart, also conversed 
over the phone separately on Thursday to 
discuss and share opinions on the most 
crucial matters of shared concern.
The two senior diplomats stressed the 
need of ongoing talks on topics of mutual 
concern and those that are in the interests 
of the two nations and other regional gov-
ernments as they discussed the most re-
cent regional and global events.
“Iran sees no restrictions on strengthening 
ties with Luxembourg”
Amir Abdollahian and his Luxembourgian 
counterpart Jean Asselborn also spoke on 
Thursday over the phone on important top-
ics of relevance to both countries. 
Amir Abdollahian said that his nation sees 
no restrictions on developing ties with Lux-
embourg.
The bilateral consultations need to contin-
ue in the future, the Iranian foreign minister 

said, referencing his “good” discussions 
with his Luxembourgian counterpart in 
September on the sidelines of the UN Gen-
eral Assembly.
On his part, Asselborn emphasized the val-
ue of connections between the two nations 
and shared his opinions on topics of com-
mon concern.
Iran, Dutch FMs urge expanding ties
In a phone conversation on Thursday 
night, the foreign ministers of Iran and the 
Netherlands also emphasized the need to 
expand comprehensive bilateral ties.
Dutch Foreign Minister Wopke Hoekstra 
and Amir Abdollahian discussed the most 
significant problems in their respective 
countries’ bilateral and global interests.
The senior diplomat for Iran stated that 
Tehran is ready for continued growth of bi-
lateral ties and highlighted the nearly 400-
year history of contacts between Iran and 
the Netherlands.
Amir Abdollahian meanwhile wished the 
Dutch government and people a happy 
Christmas and a prosperous New Year.
For his part, the Dutch foreign minister 
made a reference to the long history of the 
two countries’ relations, reiterating that his 
nation supports the continuation of bilater-
al discussions regarding political and con-
sular problems.
In the meanwhile, he wished Iran’s people 
and government a happy welcome to the 
Christian New Year, particularly its Chris-
tian population.
Amir Abdollahian concerned about health 
of Iran envoy to China 
Following a fresh outbreak of Covid-19 
illness in China and the infection of the 
Iranian ambassador and six embassy per-
sonnel, the foreign minister inquired about 
their health over the phone.
Amir Abdollahian welcomed the Chinese 
hosts’ support in this respect during a 
phone conversation with Ambassador Mo-
hammad Keshavarz-Zadeh, who inquired 
about his and his colleagues’ health.
The ambassador also thanked the foreign 
minister and assured him that the embassy 
will do everything possible to protect Iran’s 
national interests, particularly in the world-
wide battle against the Covid-19 epidemic.

Amir Abdollahian says Iran has 
one of strongest democracies in the region
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سال ها پیش، تمام دغدغه فکری 
یک نوجوان دانش آموز انتخاب شغل 
آینده بین پزشک و مهندس بود و 
هیچ حرفه مهارتی دیگری به ذهنش 

خطور نمی کرد.
به گزارش ایرنا، جنجال والدین و 
فرزندان در آستانه انتخاب رشته 
تحصیلی دانش آموزان در گذشته 
چنان جدی بود که یک نوجوان گاهی 
مجبور بود دوره متوسطه خود را بدون 
استعداد و هرگونه عالقه، صرف یک 

رشته علوم پایه طی کند.
این تفکر تا چند سال اخیر به شدت 
بین خانواده ها رواج داشت و به 
معضلی در انتخاب رشته تحصیلی 
متوسطه دانش آموزان تبدیل شده 

بود.
این در حالی بود که کشور نیز با کمبود 
نیروی ماهر و کارآزموده که دوران 
علمی و عملی تحصیل در رشته های 
مهارتی را طی کرده باشد، مواجه 

شده بود.
بسیاری از مشاوران تحصیلی و 
روانشناسان در اثنای انتخاب رشته 
تحصیلی دانش آموزان بارها این نکته 
را به والدین گوشزد می کردند که 
نباید آرزوهای دست نیافته خود را 
در فرزندانشان جستجو کنند و آنها 
را به اجبار در مسیر ادامه تحصیل 
در رشته هایی که تمایل به آن ندارند 
و صرف علوم پایه با مصداق ریاضی 

فیزیک و تجربی است قرار دهند.
این تفکر زدایی از کسانی که به 
خاطر حرف والدین خود، آمال و 
آرزو و استعدادهای خود را نادیده و در 
مسیری قرار می گرفتند که روزهای 
تاریکی به لحاظ شغلی برای آنها 
تداعی می کرد در چند سال اخیر 
صورت گرفت و اوضاع تحصیل و 
گرایش دانش اموزان در رشته های 
فنی و حرفه ای و کاردانش را رونق 

داد.
به  دانش آموزان  •سوق 
حرفه ای  و  فنی  رشته های 
عامل توسعه اقتصادی و رفع 

بیکاری
رفع  راهکارهای  از  یکی  اکنون 

بیکاری و توسعه اقتصادی کشور، 
سمت  به  دانش آموزان  گرایش 
تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای 

و کار دانش است.
در شرایط امروزی هنرستان های فنی 
و حرفه ای و کاردانش نقش مراکز 
تولید کار را با تدریس آموزش های 
مهارتی به دانش آموزان و تربیت 

نیروی ماهر به عهده دارند.
آموزش  وزارت  اساس  این  بر 
و پرورش در سال جاری، هدایت 
تحصیلی دانش آموزان را با تاکید بر 
ارتقای کیفیت آموزشی و مهارتی در 

دستور کار قرار داده است.
در زمان حاضر هفت هزار و ۵۰۰ 
هنرستان در کشور فعالیت دارند که 
یک میلیون و ۱۰۰ هزارنفر در این 
مراکز مشغول تحصیل و مهارت 

آموزی هستند.
تعلیم  دستگاه  تالش  و  تاکید 
برای  اصفهان  استان  تربیت  و 
متوسطه  دانش آموزان  گرایش 
اول به سمت رشته های هنری و 
مهارتی، شکوفایی استعداد و عالقه 
دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب 
الزم  ومهارت های  توانمندی ها 
سمت  به  آن ها  به منظورهدایت 

اشتغال مفید است.
•افزایش تمایل دانش آموزان 
رشته های  به  اصفهانی 

مهارتی
به گفته رئیس آموزش متوسط نظری 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
در سال تحصیلی جدید با تاکید و 
توصیه های صورت گرفته، تمایل و 
گرایش دانش آموزان متوسطه دوم 
به تحصیل در رشته های مهارتی در 
قالب هنرستانهای فنی و حرفه ای و 

کار دانش افزایش یافته است.
به  اشاره  با  نادیان  حسین 
تحول  سند  سیاست گذاری های 
بنیادین و افق سال ۱۴۰۴، در توزیع 
متوازن شاخه ای و رشته ای افزود: 
یکی از اصلی ترین اهداف آموزش 
فنی و حرفه ای ایجاد زمینه مناسب 
برای هدایت دانش آموزان به سمت 
اشتغال و آموزش مهارت های مورد 

نیاز بازار کار است که در استان 
اصفهان تاحدود زیادی محقق شده 

است.
وی اظهار داشت: تطابق هرچه 
بیشتر آموزش ها با نیازهای بازار 
در  موفقیت  مهم  شاخص  کار 
هنرستان های فنی و حرفه ای و 

کاردانش است.
نادیان با بیان اینکه آموزش فنی و 
حرفه ای با کیفیت و اثربخش یکی از 
گزینه های اصلی برای تربیت نیروی 
کار ماهر است گفت: آموزش های 
مهارتی با توجه به شرایط فرهنگی، 
آموزشی و اجتماعی کشور بسیار حائز 

اهمیت و اثربخش است.
وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین 
ارزیابی های صورت گرفته طبق 
تحول  سند  سیاست گذاری های 
بنیادین و افق سال ۱۴۰۴ در توزیع 
متوازن شاخه ای و رشته ای، شاهد 
افزایش ورود دانش آموزان استان 
اصفهان به شاخه فنی و حرفه ای 

هستیم.
رئیس اداره آموزش متوسطه نظری 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: در استان اصفهان در سال 
سال  به  نسبت  جاری  تحصیلی 
تحصیلی گذشته شاهد رشد ۹۳/۱ 
درصدی ثبت نام پایه دهم در شاخه 

فنی حرفه ای و کاردانش بودیم.

وی با اشاره به سیاست گذاری های 
آموزش و پرورش بر مبنای سند 
تحول بنیادین گفت: با این وجود باید 
براساس هدایت تحصیلی و انتخاب 
رشته در دوره دوم متوسطه و نیز 
توزیع متوازن شاخه ای و رشته ای 
در استان، سهم دانش آموزان فنی 

و حرفه ای به عدد ۵۰ درصد برسد.
نادیان با اشاره به وضعیت ثبت 
نام دانش آموزان استان در سال 
تحصیلی جاری گفت: اکنون ۳۱/۴۵ 
درصد دانش آموزان در شاخه فنی و 
کاردانش و ۶۹/۵۴ درصد در شاخه 
نظری ثبت نام شده اند که تالش ما 
بر این است که تا افق ۱۴۰۴، استان 
فنی  بتواند سهم شاخه  اصفهان 

حرفه ای را به ۵۰ درصد برساند.
وی یادآور شد: این در حالیست که 
این آمارنسبت به میانگین کشوری 
که حدود ۳۶ درصد است، میانگین 

بسیار باالیی است.
•تربیت نیروی ماهر با ساخت 

هنرستان در جوار صنعت
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با 
تاکید بر اهمیت حرفه آموزی و مهارت 
در سن نوجوانی گفت: براساس انعقاد 
تفاهم نامه بین آموزش و پرورش و 
صنایع استان، ساخت هنرستان های 
در جوار صنعت با هدف ایجاد نهضتی 
برای تربیت نیروی کار ماهر در این 

استان آغاز شده است.
محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه 
تربیت نیروی کار ماهر تأثیر بسیاری 
در آینده شغلی جوانان دارد، گفت: 
بر این اساس انعقاد قرارداد ساخت 
۳۲ هنرستان همجوار صنعت در 
دستور کار آموزش و پرورش قرار 

گرفته است.
وی اظهار داشت: این هنرستان ها 
در جوار صنایع ساخته می شود تا از 
کارخانه ها و مجموعه های تولیدی 
محیط های  و  کارگاه  به عنوان 

آموزشی عملی استفاده شود.
وی اضافه کرد: این نوع آموزش در 
کنار صرفه جویی در هزینه ساخت 
کارگاه، سبب افزایش مهارت آموزی 

به هنرجویان خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: افزایش مهارت افراد در فرآیند 
تعلیم و تربیت از یک سو موجب درک 
عمیق تر آموخته ها و از سویی موجب 
توسعه و نهادینه شدن کارآفرینی در 

جامعه می شود.
اکنون در ۳۵۰ هنرستان دولتی و 
۷۴ هنرستان غیردولتی دراستان ۷۳ 
هزار هنرجوی دانش آموز مشغول به 
تحصیل هستند. حدود یک میلیون 
دانش آموز در بیش از ۶ هزار واحد 
آموزشی، سال تحصیلی جدید را 

آغاز کردند.
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 یلدا توکلـی  ماشـین رو شـدن چهـار باغ 
شـایعه ای بیـش نیسـت، نـه ایـن اتفـاق 
مـی افتـد و نـه قـرار اسـت کـه بیفتـد. این 
مطلـب را علیرضا ایـزدی مدیـر کل میراث 
فرهنگی صنایع دسـتی و گردشگری استان 
اصفهان اعالم کـرد و گفـت: چهارباغ یکی 
از قدیمی تریـن تفرجگاه هایـی اسـت کـه 
به شـکل بلـوار نـه تنهـا در ایـران، بلکه در 
خاورمیانه و غرب آسـیا قـرار دارد. وی ادامه 

داد: حتی بـه عنـوان قدیمی تریـن تفرجگاه 
جهـان می تـوان از خیابـان چهـار بـاغ نـام 
بـرد، چـرا کـه قدمـت چهاربـاغ از خیابـان 
شـانزلیزه پاریـس کـه یکـی از زیباتریـن 
خیابان هـای فرانسـه در شـهر پاریـس 
می باشـد بیشـتر اسـت و اگـر چـه خیابـان 
شـانزلیزه یکـی از معروف تریـن خیابان هـا 
در جهان اسـت اما معروفیـت و قدمت چهار 
بـاغ از آن بیشـتر اسـت. مدیـر کل میـراث 

فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان اصفهـان در ادامـه تاکیـد کـرد: در 
نشست مشـترکی که با شـهرداری اصفهان 
داشـتیم حتی بـر ادامه پیـاده رو شـده چهار 
باغ به سـمت جنوب و شـمال تاکید شـده و 
بـا توجه بـه اینکـه هدف ایـن بود کـه چهار 
بـاغ تبدیل به یـک پاتـوق فرهنگی بشـود، 
به هیـچ عنوان صحبت از ماشـین رو شـدن 
آن در میـان نیسـت بلکـه توسـعه پیـاده رو 

شـدن ادامه آن مطرح اسـت. ایـزدی افزود: 
چنـدی پیـش مجـوز سـاخت بزرگتریـن 
سـالن تئاتر شـهر در ضلـع شـرقی چهارباغ 
را نیز صـادر کردیم و امیـد آن مـی رود تا در 
آینـده ای نزدیـک محور چهـار باغ کـه دارد 
بـه سـمت و سـوی شـکل خـود در زمـان 
صفویـه که پیـاده رو بـوده، مـی رود، به طور 
کامـل پیـاده رو شـود، و شـاهد برگـزاری 
رخدادهـای فرهنگی متنـوع در آن باشـیم.

مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان گفت: تسهیل 
زمینه برای معرفی دستاوردهای توانخواهان، پویایی و تقویت انگیزه 
و ایجاد نگاه نو به زندگی را در این گروه از جامعه بدنبال خواهد داشت.

مسعود مهدویان فر در حاشیه بازدید از نمایشگاه سفیران عشق در 
محل ایستگاه مترو علیخانی اصفهان، افزود: باید به توانمندسازی 

گروه های توانخواه در حوزه مسوولیت های شهری توجه ویژه شود.
مهدویان فر با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی های این افراد 
را تقویت خواهد کرد، افزود: آموزش، شناسنامه دار کردن فعالیت های 
فرهنگی هنری و اعطای مجوز فنی وحرفه ای به آنها سیاست هایی 

است که در این رابطه دنبال می شود.
وی راه اندازی مشاغل خانگی و اعطای وام های خوداشتغالی از طریق 

سازمان های مرتبط به توانخواهان را ضروری دانست.
•نمایشـگاه دائمـی؛ مهم تریـن مطالبـه توانخواهان 

در اصفهان
مدیر اجرایی موسسه سفیران عشق نیز در حاشیه این نمایشگاه در 
گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه نزدیک به یک سال از فعالیت این 
موسسه در اصفهان می گذرد، افزود: فعالیت این موسسه در حوزه 
حمایت از توانخواهان، سالمندان، کودکان مبتال به سرطان و افراد 

مبتال به آسیب های نخاعی بوده است.
وی استعداد پرروی در رشته های فرهنگی و هنری، اشتغال، 

کارآفرینی و ایجاد نمایشگاه های دوره ای در عرصه های اقتصادی را 
از مهمترین فعالیت های این موسسه برشمرد.

•پویایی توانخواهـان، با معرفـی دسـتاوردهای آنان 
محقق می شـود

حسین خانی افزود: راه اندازی و استقرار نمایشگاه دائمی باهدف 
معرفی و فروش محصول، مهم ترین مطالبه توانخواهان است.

به گفته وی موسسه سفیران عشق همچنین خدمات خود را برای 
معلوالن و افرادی که نمی توانند در جامعه حضور یابند به درون 

خانه ها بُرده است.
حسین خانی تصریح کرد: تا اکنون این موسسه و اعضای آن هیچ 
کمک مالی از سوی نهادهای دولتی دریافت نکرده اند و همه 

فعالیت ها به صورت خودجوش بوده است.
این فعال اجتماعی با اشاره به ظرفیت مناسب این موسسه در بخش 
تجهیزات رسانه ای گفت: در صورت حمایت مسووالن می توانیم 
دستاوردهای هنری، فرهنگی و اقتصادی استان را نیز پوشش دهیم.

به گفته وی، جامعه هدف موسسه سفیران عشق گسترده و شامل 
سالمندان، کودکان، مدارس استثنایی، معلوالن و آسیب دیدگان 

نخاعی است.
حسین خانی افزود: سفیران عشق در اصفهان، نخستین موسسه 

نمونه در کشور است که جامعه آسیب دیدگان اجتماعی را پوشش 
می دهد.

وی ادامه داد: تولیدات تلویزیونی و رادیویی اعضای این موسسه نیز 
فاخر بوده است.

به گزارش ایرنا، نمایشگاه توانمندی های اقتصادی تواتخواهان 
استان اصفهان به همت موسسه هنری فرهنگی "سفیران عشق" 

و با مشارکت شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان، به مدت یک هفته در 
ایستگاه مترو علیخانی اصفهان دائر شد و تا پایان امشب برای بازدید 

عالقه مندان برپاست.
در این نمایشگاه، تولیدات و محصوالت ُشماری از توانخواهان استان 
در بخش های مختلف از جمله انواع صنایع دستی، هنرهای بومی، گل 

و گیاه و محصوالت غذایی به نمایش در آمد.

گفت و گو با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان درباره برخی شایعات ؛ 

چهار باغ در امان است 

مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان:

پویایی توانخواهان، با معرفی دستاوردهای آنان محقق می شود

سوق دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای عامل توسعه اقتصادی و رفع بیکاری است؛

مهارت و کارآفرینی مسیریابی برای نسل فردا

محسـن معصومی با اشـاره به اینکه کـوه صفه یکـی از بهتریـن مناطق 
طبیعـی و گردشـگری اصفهان اسـت کـه در ایـام مختلف سـال میزبان 
گردشـگران، کوهنـوردان و شـهروندان بسـیاری اسـت، اظهـار کـرد: 
کـوه صفـه را بـه دلیـل چشـم انـداز زیبایـی کـه از شـهر دارد بـا عنوان 
بام اصفهـان می شناسـند. ایـن کـوه دارای امکانـات رفاهـی و تفریحی 
بسیاری اسـت که با گذشـت زمان توسـعه یافته اسـت. مدیریت شهری 
نیز تـالش کـرده سـالیق همـه رده های سـنی در ایـن مـکان تفریحی 

دیـده شـود و بخش طبیعـی آن نیـز همچنـان بکـر بماند.
رئیس اداره خالقیت و نوآوری شـهرداری اصفهان با بیـان اینکه ورودی 
و بدنـه ایـن منطقه گردشـگری در سـال های گذشـته بدون یـک المان 
مشـخص به عنوان نمـاد این کـوه زیبا بـوده اسـت، تصریح کـرد: اداره 
خالقیـت و نـوآوری شـهرداری اصفهان به درخواسـت شـرکت توسـعه 
مجتمع های سـیاحتی فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهان 
تصمیـم گرفـت یـک مسـابقه بـرای طراحـی خالقانـه و نوآورانـه این 

المـان برگـزار کند.
وی ادامـه داد: ایـن المان کـه در سـایت تله کابیـن منطقه گردشـگری 
صفه نصب می شـود باید بتوانـد محیطی فعـال و پویا را به عنـوان جاذبه 

گردشـگری نشـان دهد.
معصومی با اشـاره به جامعـه مخاطبان این مسـابقه، گفت: دانشـجویان 
و مهندسـین معماری، شهرسـازی، معماری منظـر و ... اعم از اشـخاص 
حقیقـی و حقوقی می تواننـد در این مسـابقه شـرکت و آثار خـود را تا ۱۵ 

بهمن مـاه بـه آدرس idea.isfahan.ir ارسـال کنند.
وی ادامـه داد: افـراد بـه صورت فـردی و یـا گروهی )تـا حداکثـر ۳ نفر( 
می توانند در مسـابقه شـرکت کنند و هر شـرکت کننده تحت هر عنوانی 
تنها مجاز به ارسـال یـک اثر اسـت، داوری مسـابقه نیز به صـورت یک 

مرحلـه ای انجام خواهد شـد.
رئیس اداره خالقیت و نوآوری شـهرداری اصفهان تصریـح کرد: عناصر 
طـرح باید به صـورت اختصاصی برای این مسـابقه طراحی شـده باشـد، 
همچنیـن پیـش از اعـالم رسـمی مسـابقه، در هیـچ رسـانه ای اعـم از 
دیجیتـال و کاغذی منتشـر نشـده باشـد و در هیچ مسـابقه یـا جایزه ای 

شـرکت نکرده باشـد.
وی نوآوری و خالقیـت و بهره منـدی از تکنولوژی، میـزان هماهنگی با 
سـایت و بسـتر طرح، میزان تحقق پذیـری پـروژه )اقتصـادی و اجرایی 
به لحاظ فنـی و مهندسـی( و ارائه جزئیـات مربوطه، توجه بـه جنبه های 
زیسـت محیطـی و اقلیمـی در طـرح و ... را از جملـه معیارهـای داوری 

برشـمرد.
رییـس اداره خالقیـت و نـوآوری شـهرداری اصفهـان در مـورد جوایـز 
مسـابقه نیز گفت: جوایز مسـابقه در بخش حرفه ای بـرای رتبه اول ۱۰۰ 
میلیـون تومـان، رتبـه دوم ۵۰ میلیـون تومـان و رتبـه سـوم ۳۰ میلیون 
تومان اسـت. همچنین جوایز مسـابقه در بخش دانشـجویی بـرای رتبه 
اول ۱۰ میلیـون تومـان، رتبه دوم ۵ میلیـون تومان، رتبه سـوم ۳ میلیون 

تومـان و رتبـه چهـارم ۲ میلیون تومان اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: شـرکت کنندگان باید آثار خـود را در قالب حداکثر 
دو شـیت ۷۰*۱۰۰ سـانتی متر به صورت عمـودی طراحـی و فایل آن را 
ارائـه کننـد. همچنین ارائـه نسـخه فیزیکی و چاپ شـده اختیـاری بوده 
و در صـورت تمایل بـه تحویل نسـخ فیزیکـی، حداکثـر دو شـیت )فوم 
بـرد( ۷۰*۱۰۰ سـانتی متـر، بـرای هـر اثـر بـه آدرس ایمیـل دبیرخانه 
idea.isfahan. یا آدرس mosabeghesofe@gmail.com مسـابقه

ir ارسـال شود.

رئیـس اداره خالقیت و نـوآوری شـهرداری اصفهان 
از برگـزاری مسـابقه »نقـش آفرینی بر بام شـهر« با 
هدف طراحی فضاسـازی سـایت ورودی تلـه کابین 

صفه خبـر داد.

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان خبر داد:

مسابقه ای برای نقش آفرینی بر بام شهر

خبر ویژه
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن نیازمند ایجـاد توازن بین سـاخت 
واحدهـای مسـکونی و زیرسـاخت های 
خدماتـی اسـت و بایـد رویکردی اساسـی 
را دنبـال می کنیم تـا متقاضیان بـا چالش 
نبـود امکانـات و خدمـات مواجه نشـوند.

مهران زینلیان روز شـنبه در جلسه شورای 
مسـکن در اسـتانداری اصفهـان افـزود: 
بایسـتی از عملکـرد دقیق و برنامـه ریزی 
صنـدوق ملـی مسـکن آگاه شـویم کـه با 
پیگیری اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
برنامـه ایـن صنـدوق بـرای سـاماندهی 
طرح نهضت ملی مسـکن مشخص شود.

وی اظهـار داشـت: در کنـار ظرفیت هـای 
صنـدوق ملی مسـکن ضـروری اسـت از 
اعتبـارات بیـن دسـتگاهی بهـره ببریـم؛ 
زیبنـده مـردم نیسـت که مسـکن خـود را 
تحویل بگیرنـد و پس از آن بـا چالش های 
متعدد خدمـات زیرسـاختی مواجه شـوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهان افـزود: مصوبات قابـل توجهی در 
جلسـه ای که مـاه اخیر بـا حضور وزیـر راه 
و شهرسازی، اسـتاندار اصفهان و برخی از 
نمایندگان اسـتان برگزار شـد بـه تصویب 
رسـید و بر ایـن اسـاس ضـرورت دارد که 
نشسـت مشـترکی با حضـور وزیـر برگزار 
و بـر مصوبـات گذشـته تأکیـد کنیـم تـا 
پروژه هـای عمرانـی اسـتان بـا چالـش 

کمتر و سـرعت بیشـتری پیـش روند.
وی خاطرنشـان کـرد: در کنـار ایـن موارد 
بایسـتی بـا همفکـری و تعامـل بـرای 
شـهرهای مختلـف باتوجـه بـه ظرفیـت 
هر شـهر برنامه دقیـق و کاربردی داشـته 
باشـیم که این برنامه و بررسـی ظرفیت ها 
را دفتر فنی اسـتانداری اصفهـان پیگیری 

و ارائـه خواهـد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهـان عنـوان کـرد: جلسـات شـورای 
مسـکن و شـورای بازآفرینـی شـهری بـا 
جدیت و بـه صورت مسـتمر طبـق برنامه 
ریزی برگـزار شـوند تـا بتوانیـم از جوانب 
مختلف سـاخت و سـاز مسـکن اسـتان را 

رصـد و بررسـی کنیم.
زینلیـان خاطـر نشـان کـرد: در سـاخت و 
ساز مسـکن بایسـتی نگاه و توجه ویژه ای 
بـه دهک هـای پاییـن جامعـه داشـته 
باشـیم و انتظـار اسـت در ایـن بـاره طرح 
ویژه ای توسـط بنیاد مسـکن دنبال شود و 
چالش هـای ایـن طرح بـا همـکاری همه 

دسـتگاه ها از میـان برداشـته شـود.
وی درباره تحویل و تعیین تکلیف مسـکن 
مهـر تصریح کـرد: طبـق گـزارش مطرح 
شـده در جلسـه مـورد بالتکلیـف و بدون 
متقاضـی از مسـکن مهـر نداریم کـه خبر 
خوشـایندی اسـت اما در خصوص تکمیل 
زیرسـاخت های خدماتـی طـرح مسـکن 
مهـر بـا رصـد شـرایط بـرای تکمیـل 
خدمـات مـورد نیـاز مـردم برنامـه و طرح 

کاربردی داشـته باشـیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهان ادامـه داد: بـرای ارتقـای کیفیت 
زندگی مردم اسـتان، نبایـد نگاهمان فقط 
به سـطح ملی باشـد بلکه بـا ظرفیت هایی 
کـه در اسـتان وجـود دارد می توانیـم 
خدمـات زیرسـاختی را آنگونـه کـه مردم 
شایسـته آن هسـتند تکمیـل و در اختیـار 

آنهـا قـرار دهیم.
وی تصریـح کـرد: آنچـه بـرای مـا مهـم 
اسـت بهـره بـرداری مطلـوب از خدمـات 
توسـط مـردم اسـت از ایـن رو تـا جلسـه 
آینـده بایـد ریـز مسـائل و چالش هـای 
زیرسـاخت های خدماتـی مسـکن مهـر 
در سراسـر اسـتان بـا زمان بنـدی اجـرا و 

تکمیـل بـه کمیسـیون ارائـه شـود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: هـدف در طـرح نهضت 
ملـی مسـکن ایـن اسـت که بـا یـک کار 
کارشناسـی و حساب شـده در کنار توسـعه 
مجتمع هـای مسـکونی طبقاتی، توسـعه 
افقی شـهری را هـم عملیاتی کنیـم اما در 
این خصـوص بایسـتی شـرایط و ظرفیت 

اسـتان را در نظـر بگیریم.
زینلیان ادامه داد: شهرسـتان و شـهرهایی 
کـه تـوان سـاخت خانـه ویالیـی را دارند 
بایسـتی احصـا شـوند تـا بتوانیـم بـرای 
اسـتان تصمیـم گیـری کنیـم تـا بـا ایـن 
تعییـن تکلیـف انتظـار انباشـته و غیـر 

عملیاتـی در مـردم ایجـاد نشـود.

طرح نهضت ملی مسکن 
نیازمند توازن بین ساخت و 

زیرساخت هاست

معاون امور عمرانی استاندار اصفهان:

 خبر
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مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان با اشـاره بـه اینکه مصـرف گاز در بخش 
خانگی نسـبت به ماه گذشـته افزایش ۲۵۰ درصدی داشته اسـت، گفت: درحال 
حاضر مصـرف گاز بخـش خانگـی از ۱۶ میلیون متر مکعـب بـه ۴۱ میلیون متر 

مکعب در روز رسـیده است.
ابوالقاسـم عسـکری، در هفتمین جلسـه مدیریت بحران که صبح امروز در سالن 
اجتماعات این شرکت برگزار شـد، ضمن تشکر از مشـترکینی که در مصرف گاز 
صرفه جویـی نموده انـد گفـت: باتوجه به سـرمای هـوا میانگین مصـرف روزانه 

گاز در استان و کشـور افزایش چشـمگیری داشته است.

وی، تاکیـد کرد: مشـترکین گاز اسـتان ضمـن رعایت نـکات ایمنی؛ نسـبت به 
مصـرف بهینه بـا رعایت الگـوی مصـرف و نتنظیم دمـای منـازل و محیط های 
اداری بیـن ۱۸ الـی ۲۱ درجه سـانتی گراد نهایت صرفـه جویی و مصـرف بهینه 

را رعایـت نمایند.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، با تاکیـد بر رعایـت دمای آسـایش در 
اماکن تجـاری نظیـر مغازه ها، سـوپر مارکـت ها، فضاهـای آموزشـی و عمومی 
ادامـه داد: با کاهش یـک درجه دمـای سـاختمان ۶ درصد در مصـرف گاز صرفه 

جویـی نمائیم

وی، همچنین از خانواده ها خواسـت در فصل سـرد در منزل لباس مناسـب و گرم 
بپوشـند، از پرده های ضخیم بـرای پوشـش درب و پنجره هـا اسـتفاده نمایند، و 
نسـبت به سـایر اقداماتی که می تواند صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی داشـته 
باشـد اهتمام ویژه داشـته باشـند و با رعایت این نکات شـرکت گاز را در راسـتای 

ارائه خدمـات گازرسـانی ایمن و پایدار به مشـترکان یـاری دهند.
گفتنی اسـت، بیـش از یک میلیـون و ۹۸۰ هزار مشـترک در اسـتان اصفهـان از 
شـبکه گاز برخوردار هسـتند که میانگین مصرف آن ها روزانه بیش از ۶۰ میلیون 

مترمکعب اسـت.

مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان:

مصرف گاز خانگی 
در اصفهان به 41 
میلیون متر مکعب 
در روز رسید
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نائـب رییـس انجمـن داروسـازان ایـران گفـت: فـروش دارو 
در فضـای مجـازی از جملـه شـبکه های اجتماعـی و برخـی از 
پلتفرم هـای داخلی، غیر قانونی اسـت و سـامتی مـردم را بطور 

جـدی تهدیـد می کنـد.

سـید علی فاطمی افزود: گزارش ها و شـواهدی مبنـی بر فروش 
انـواع دارو و مکمل هـای دارویی در برخی شـبکه های اجتماعی 
مانند تلگرام و اینسـتاگرام و تعدادی از پلتفرم هـای داخلی وجود 

دارد که در آنها، مبداء ارسـال داروها مشـخص نیست.

وی با بیـان اینکه فـروش دارو به صـورت اینترنتی، غیـر قانونی 
اسـت، اظهـار داشـت: برخـی از آنهـا از جملـه پلتفرم هـا ادعـا 
می کنند که داروها را از داروخانه های مجاز تهیـه و برای بیماران 
و متقاضیان، ارسـال می کنند اما اگر حرف آنها درسـت است باید 
بر اسـاس بند »ج« و »د« ماده هشـت قانون تجارت الکترونیک 

مبداء ارسـال کاال مشـخص باشد.
فاطمی ادامـه داد: همچنیـن اگـر دارو از داروخانه تهیه و ارسـال 
شـده باید دکتر داروسـاز و مسـوول فنی داروخانه نیز مشـخص 
باشـد در حالی که چنین اتفاقی در فروش اینترنتی دارو نمی افتد.

وی با تاکید بر اینکه در مواردی نیز شـاهد گرانفروشی در فروش 
اینترنتـی داروهـا هسـتیم، خاطرنشـان کـرد: پاییـز امسـال که 
به دالیـل مختلف از جملـه همه گیـری آنفلوآنزا با کمبـود برخی 
از داروهـا مواجه بودیـم، برخی داروهـای مورد نیاز مـردم به چند 
برابر قیمت در فضای مجازی فروخته می شـد از جمله ِسـرم که 
قیمت آن حـدود ۱۷ هـزار تومان اسـت امـا به قیمت حـدود ۵۰ 

هزار تومـان فروخته می شـد.
نائب رییس انجمـن داروسـازان ایـران تصریح کـرد: همچنین 
در فروش اینترنتی دارو شـاهد عرضه برخـی از داروهای قاچاق، 
خارج از شـبکه، غیر مجاز، داروهـای تحت کنترل کـه می تواند 
وابسـتگی به وجـود بیـاورد یـا فـروش آن در داروخانـه ممنـوع 

اسـت، هستیم.
فاطمی به داروخانه هـای اجاره ای نیز اشـاره و خاطرنشـان کرد: 

در مـوارد اندکـی، داروخانه هایـی به اسـم دکتـر داروسـاز مجوز 
تأسـیس می گیرند، امـا در واقع، افراد غیر داروسـاز سـرمایه گذار 
آن هسـتند، دکتر داروسـاز در آن نقشـی ندارد و تخلفاتـی اتفاق 

مـی افتد.
به گفتـه وی، تخلف هایی مانند گرانفروشـی و فـروش داروهای 
تقلبی، خارج از شـبکه و تحت کنترل مانند سـقط جنین یا مخدر 
از طریـق فـروش اینترنتـی و برخـی از داروخانه هـای اجـاره ای 

صورت می گیـرد و نمونه هـای متعدد آن دیده شـده اسـت.
وی با بیان اینکه برخوردهایـی با فروش اینترنتی دارو در کشـور 
صـورت گرفته اسـت، تاکید کـرد: قوانین موجـود در ایـن زمینه 
چنـدان بازدارنده نیسـت و وضـع قوانین جدیـد برای برخـورد با 

فروشـندگان دارو در فضای مجازی ضـرورت دارد.
فاطمی بـا اشـاره به اینکـه در برخـی مـوارد شـاهد جریمه های 
نقدی بسـیار کم برای متخلفان فـروش اینترنتی دارو در کشـور 
بودیـم، افـزود: الزم اسـت برخوردهـای قاطـع و جدی تـری بـا 
چنین تخلفاتـی که به طـور مسـتقیم سـامتی مـردم را تهدید 
می کند، صـورت گیرد و صفحـات آنها در فضای مجازی سـریع 

مسـدود شود.
وی تصریـح کـرد: چالش دیگـری که وجـود دارد این اسـت که 
قوانین موجـود نیز به درسـتی و کامـل انجام نمی شـود. فاطمی 
درباره عوامل ایجاد بازار سـیاه دارو و فـروش آن از طریق فضای 
مجـازی توضیـح داد: بـازار سـیاه دارو و فـروش در شـبکه های 

مجازی زائیـده کمبودهـای دارویی اسـت، اگـر بـا برنامه ریزی 
درسـت جلوی کمبودهای دارویی گرفته شـود، هیچوقـت بازار 
سـیاه ایجاد نمی شـود تـا مـردم مجبـور شـوند بعضـاً داروهای 

قاچاق و تقلبـی را به چنـد برابر قیمـت از قاچاقچیـان بخرند.
وی اضافـه کـرد: بنابراین باید بـا ایجـاد ذخایر اسـتراتژیک دارو 
در کشـور، جلوی کمبودهـای دارویـی را بویـژه در مواقع خاص 
ماننـد همه گیـری بیمـاری یـا حـوادث غیر مترقبـه گرفـت و با 
انعطاف پذیـر کـردن فهرسـت دارویـی رسـمی ایـران و تنـوع 
بخشـیدن به داروهای در دسـترس، انگیـزه را برای قاچـاق دارو 

از بیـن برد.
نائب رییس انجمن داروسـازان ایران از مردم خواسـت که دارو را 
فقط از داروخانه و به صورت حضوری تهیـه کنند. مطابق تبصره 
۳ ماده ۳ قانـون مربوط به مقررات پزشـکی و دارو و مواد خوراکی 
و آشـامیدنی، کلیـه فرآورده هـای تقویتـی، تحریـک کننـده، 
ویتامین هـا و غیـره کـه فهرسـت آن توسـط وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی اعـام و منتشـر می شـود، جـزو 
اقـام دارویی اسـت و محل عرضـه آن ها صرفـاً بایـد داروخانه 
باشـد. سـازمان غذا و دارو مهـر سـال ۱۴۰۰ تاکید کرد کـه ارائه 
بی حسـاب و کتاب مکمل هـای دارویـی و تغذیـه ای در برخی از 

پلتفرم هـای داخلـی سـامت مـردم را تهدیـد می کند.

منبع: ایرنا

دبیـر اجرایـی پنجمیـن کنگـره بیـن المللـی جراحی هـای 
چاقـی و متابولیک گفت: بیـش از ۶۰ درصد جمعیت کشـور 

اضافـه وزن دارنـد و چاقـی اولیـن علت مـرگ و میـر قابل 
پیشـگیری اسـت که بایـد درمان شـود.

فـوالد اقبالـی در حاشـیه برگـزاری پنجمیـن کنگـره بیـن 
المللـی جراحی هـای چاقـی و متابولیـک کـه در سـالن 
همایشـهای رازی برگزار شـد، افزود: چاقی بیمـاری مهمی 
اسـت و فقط اختـال در زیبایی نیسـت، باعث بـروز ۲۳ نوع 

سـرطان از جملـه مـری، لوزالمعـده، سـینه و غیره اسـت.
وی اظهارداشـت: وقتی نمایه توده بدنی بـاالی ۳۵ در افراد 
باشـد چاقـی مفـرط محسـوب می شـود و نیـاز بـه جراحی 
متابولیک دارد در غیر اینصورت ۱۵ سـال از عمـر فرد مبتا 

کاسـته می شـود.
اقبالی، افزایش ۵ برابـر بیماریهای قلبـی و عروقی، دیابت و 
فشارخون باال را از عوارض چاقی دانسـت و ادامه داد: چاقی 
بیماریـی اسـت کـه معضـل مهـم بهداشـتی بـوده و هزینه 
زیـادی را بصـورت تدریجـی به سیسـتم بهداشـت و درمان 

کشـور وارد می کنـد.

وی تصریـح کـرد: جراحـی چاقـی بایـد توسـط یـک 
تیـم شـامل روانشـناس، متخصـص بیهوشـی، تغذیـه، 
متخصصان قلـب و عروق، غدد و طب ورزشـی انجام شـود 
و آموزش های الزم را فلوشـیب جراحی چاقی دیده باشـند و 
مدرک آنهـا توسـط انجمن جراحی چاقی تأیید شـده باشـد.

اقبالی با اشـاره بـه تبلیغات فریبنـده در فضای مجاز توسـط 
افراد فاقـد صاحیت پزشـکی بـرای جراحی چاقـی، گفت: 
افـراد فریـب ایـن تبلیغـات را نخورنـد، جراحی چاقـی باید 
توسـط یـک تیـم پزشـکی مجـرب انجـام شـود در غیـر 

اینصـورت اثـرات سـویی بر سـامت آنهـا دارد.
قـی و  لمللـی جراحی هـای چا پنجمیـن همایـش بین ا
متابولیـک از ۳۰ آذر تـا دوم دی سـال جـاری در سـالن 
همایش هـای رازی در حـال برگزاری اسـت و ۲۱ کشـور 
از جملـه امریـکا، اسـپانیا و آلمان بـه صـورت مجازی در 
ایـن همایـش حضـور دارنـد و ۱۹۰ مقالـه را سـخنرانی 

. می کننـد

نائب رییس انجمن داروسازان ایران:

فروشدارودرفضایمجازیسالمتیمردمراتهدیدمیکند

 اشـرف کمالـی  همین چنـد روز 
پیـش بـود کـه سـید کاظـم فروتن 
دبیر سـتاد ملـی جمعیـت در جریان 
جلسـه مجلـس شـورای اسـامی 
گفت: اگـر قانون مربـوط به جمعیت 
بـه درسـتی اجـرا شـود امـا نتیجـه 
مـورد نظر بـه دسـت نیاید مـا زمان 
کافی برای افزایـش جمعیت نداریم 
زیـرا همان گونـه کـه اشـاره شـد 
پنجـره جمعیتـی مـا در حال بسـته 
شـدن اسـت. خبرها و هشـدارهایی 
کـه در اخبار جـام جهانی گم شـد. با 
توجـه به اعـداد گفتـه شـده، ازدواج 
از 8۷۴ هـزار مـورد بـه ۵۷۰ هـزار 
رسـیده کـه بـا کاسـته شـدن ۳۰۴ 
هـزار مـوردی، نشـاندهنده کاهش 
۳۵ درصـدی ازدواج اسـت. بـه این 
ترتیـب بـا کاهـش ۳۵ درصـدی 
ازدواج و افزایش ۴۰ درصدی طاق 
مواجهیـم. در ایـن شـرایط برخـی 
اظهـار نظرها جالـب و البتـه عجیب 

اسـت.
کـه  کنیـم  کاری  بایـد   •
دهـه  پسـران  و  دختـران 
شـصتی باهـم ازدواج کننـد

»بایـد کاری کنیـم کـه دختـران و 
پسـران دهـه شـصتی باهـم ازدواج 
کنند.«، ایـن جدیدتریـن اظهارنظر 
دربـاره ازدواج و فرزنـدآوری اسـت. 
تاشـی کـه به نظـر می رسـد در 
ادامـه قانـون حمایـت از خانـواده و 
جوانـی جمعیـت باشـد. امیرحسـین 
بانکی پـور، نماینـده مجلـس درباره 
ایـده ازدواج دهـه شـصتی ها بـا 
یکدیگـر گفتـه کـه »اگـر جمعیـت 
دهـه شـصتی مـا از دوران بـاروری 
عبـور کننـد دیگـر نمی تـوان در 
ایـن زمینـه کاری کـرد. طبـق آمار 
از ۳۵ سـالگی نـرخ بـاروری تقریبـًا 

قطـع می شـود و قشـر دهه شـصت 
بـه زودی از ایـن چرخـه خـارج 
می شـوند، بایـد نـرخ بـاروری را 

بـاالی نـرخ جانشـینی ببریـم.«
بـرای  مجلـس  نماینـده  ایـن 
جلوگیـری از خروج دهه شـصتی ها 
از چرخـه ازدواج و بـاروری گفته که 
»چنـد پیشـنهاد و راهـکار بـرای 
رسـیدن به این هـدف دارم. در وهله 
اول بایـد کاری کنیم کـه دختران و 
پسـران دهـه شـصتی باهـم ازدواج 
کننـد؛ تعداد چهـار میلیون دویسـت 
هزار دهـه شـصتی و دهـه پنجاهی 
مجـرد در کشـور داریـم کـه نیمـی 
دختـر و نیمـی پسـر هسـتند، اگـر 
دو میلیـون نفر آن هـا با هـم ازدواج 
کنند و صاحـب دو فرزند شـوند عدد 
قابـل توجهـی بـه جمعیـت اضافـه 

» می شـود.
دهـه  ازدواج  پیشـنهاد   •
شـصتی ها بـا یکدیگـر بـه 
چنـد دلیـل نشـدنی اسـت

امـا سـعید معدنـی، جامعه شـناس 
دراین باره بـه خبرآنایـن می گوید: 
»اظهـار نظرهـا دربـاره ازدواج دهه 
شـصتی ها با یکدیگـر ماننـد همان 
طرح هایـی اسـت کـه فقـط حـرف 
می زننـد و هیـچ اندیشـه ای در آن 
وجـود نـدارد، پیشـنهاد ازدواج دهه 
شـصتی ها با یکدیگـر به چنـد دلیل 
نشـدنی اسـت. اول این کـه دربـاره 
مسـائل شـخصی و فردی نمی شود 

بخشـنامه صـادر کـرد.«
او ادامـه می دهد: »کسـی نمی تواند 
درباره مسـئله فرزنـدآوری و ازدواج 
راه حل هـای دسـتوری ارائـه دهـد، 
ایـن مسـئله حتی صرفـًا مربـوط به 
مسـائل اقتصـادی هـم نمی شـود، 
چراکـه در آن تأثیـر شـرایط روانی و 

اجتماعـی اهمیـت دارد.«
با ایـن وجـود بانکی پور معتقد اسـت 
ارائـه امتیـاز و تسـهیات می توانـد 
سبب سـاز افزایـش مـوارد ازدواج 
شـود: »اگر تسـهیاتی که در قانون 
جوانـی جمعیت بـرای فرزند سـوم و 
چهارم در نظر گرفته شـده در قانون 
برنامـه هفتم بـه فرزنـد اول زوجین 
قبـل از سـال ۱۳۷۰ تعلـق بگیـرد 
و شـرایط تسـهیات و مشـوق ها 
هـم سـاده تر شـود کمـک کننـده 

خواهد بـود.«
معدنـی  کـه  درحالی سـت  ایـن 
معتقـد اسـت: »ازدواج تشـویقی 
نیسـت، شـاید بـا تشـویق کـردن و 
ارائـه تسـهیات، افـراد به صـورت 
سـوری با یکدیگـر ازدواج کننـد اما 
ممکـن اسـت بعـد از مدتـی کـه از 
امکانات و تسهیات ازدواج استفاده 
کردند مجـدد از یکدیگر جدا شـوند، 

چراکه ازدواج شـان براسـاس عاقه 
مشـترک و متقابـل شـکل نگرفتـه 
اسـت و احتمـااًل بـرای دریافـت 
امتیـازات و بسـته های تشـویقِی 
ازدواج بوده اسـت. البته برای ازدواج 
می شـود توصیـه کـرد اما نمی شـود 
از طرف حکومت برای آن بخشـنامه 

صـادر کـرد.«
ایـن جامعه شـناس در ادامـه دالیل 
خـود بـرای ناکارآمد بودن پیشـنهاد 
ازدواج دهـه شـصتی ها بـا یکدیگـر 
بیـان می کنـد: »بخـش زیـادی از 
دهـه شـصتی ها کـه ازدواج کردنـد 
بعـداً طـاق گرفتنـد و وارد تجـرد 
شـدند، برای این که در طـول تاریخ 
ایران، دهه شـصت به خاطـر انفجار 
جمعیتـی کـه داشـت یـک اسـتثنا 
بـود، و افزایش جمعیـت غیرطبیعی، 
با منـع جلوگیـری از فرزنـدآوری در 
آن وجـود داشـت، اما همین مسـئله 

سـبب شـد مسـائل زیادی هم برای 
خـود نسـل دهـه شـصتی ها بوجود 
بیایـد کـه سـرخوردگی های زیادی 
داشـتند و هـم بـرای نسـل های 
آینده مشـکاتی ایجاد کـرد، چراکه 
متناسـب با انفجـار جمعیتـی که رخ 
داد جامعه نتوانست خدمات مناسبی 
ماننـد اشـتغال و مسـکن بـه آن هـا 

بدهـد.«
معدنـی در پایـان یـادآور می شـود: 
»از طرفـی برخـی از افـراد در ایـن 
گروه سـنی، از سـن چهل سال عبور 
کرده انـد بـه وضعیـت تجـرد قطعی 
فکـر می کننـد و چنـدان نزدیـک 
بـه ایـده ازدواج نمی شـوند. بنابراین 
بـا وجـود افزایـش سـن ایـن گروه 
از جامعـه، و همچنیـن مشـکات 
پیرامـون آن هـا پیچیـدن نسـخه 
دستوری و بخشنامه ای برای ازدواج 

اقـدام کارشناسـی ای نیسـت.«
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 زهرا وفایی نیا   عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در 
مجلس شورای اسامی گفت: در استان سیستان و بلوچستان برای حل مشکل 
آب، کلنگ زنی های نمادین بسیار صورت گرفته و همین مسئله منجر شده تا 

مردم اعتماد الزم را از دست بدهند.
حبیب اله دهمرده  در مورد قانونی شدن انتقال آب دریای عمان به سیستان و 
بلوچستان گفت: انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان تبدیل 
به قانون شده است و امسال هم ۳ ردیف اعتبارات بودجه ای برای آن در نظر 

گرفته شد، دولت مکلف به اجرای این بند قانونی است.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسامی 
عنوان کرد: به تازگی مصاحبه هایی از طرف مســئوالن استانی مبنی بر آغاز 
عملیات انتقال آب دریای عمان منتشر می شود اما در عمل هنوز شاهد چنین 
مهمی نیســتیم؛ اما باید نمایندگان به میدان آمــده از دو جهت انتقال آب از 
زاهدان به سمت چابهار و از چابهار به ســمت زاهدان را کلید بزنند تا مردم از 

نزدیک شاهد اجرایی شدن این بند قانونی باشند.
وی در ادامه یادآور شد: در استان سیستان و بلوچستان برای حل مشکل آب 
کلنگ زنی های نمادین بسیار صورت گرفته و همین مسئله منجر شده تا مردم 

اعتماد الزم را از دســت بدهند، برای اینکه این اعتماد از دست رفته به مردم 
سیستان و بلوچستان بازگردد دولت باید این بار محکمتر پا به میدان گذاشته و 

از چند جهت این مسئله را حل کند.
عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچســتان با انتقاد از مصاحبه مسئوالن 
اســتانی مبنی بر آغاز پروژه انتقال آب دریای عمان، یادآور شــد: اگر چنین 
پروژه ای آغاز شده چرا شاهد هیچ گونه عملکرد فیزیکی از این پروژه نیستیم، 
مردم امروز از وعده وعید خسته شده اند و خواستار دیدن نتایج وعده های داده 

شده هستند.

کلنگزنیهای
نمادینفقطصدا
دارد

گالیه عضو مجمع نمایندگان استان 
سیستان و بلوچستان در مجلس:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

دبیر انجمن سیمان:

کمبود گاز ۵۰ کارخانه 
سیمان را نیمه تعطیل کرد

حســن بهشــتی پور در گفت وگــو بــا ایســنا در ارزیابــی خــود از اعــام 
مواضــع ایــران دربــاره بحــران اوکراین و روســیه از ســوی وزیــر امور 
خارجــه کشــورمان اظهــار داشــت: ایــران بــه طــور شــفاف و علنــی 
اعــام کــرده کــه پهپــاد بــرای اســتفاده در جنــگ در اختیــار روســیه 
قــرار نــداده اســت ایــن بــدان مفهــوم اســت کــه پهپــاد بــه روســیه 
داده امــا زمانــی نبــوده کــه در جنــگ اوکرایــن اســتفاده شــود ضمــن 
ایــن کــه مســئولیت اســتفاده از پهپــاد بــه عهــده روســیه اســت نــه 

ــران. ای
ــا  ــگ ب ــان جن ــا در جری ــن و اروپ ــران اوکرای ــه بح ــن ب وی همچنی
ــل  ــرای بســیاری قاب ــل ب ــن تحلی ــح کــرد: ای روســیه اشــاره و تصری
قبول اســت کــه آمریــکا بــه اوکرایــن بــرای عضویــت در ناتــو اصرار 
کــرد و زلنســکی نیــز مرتکــب این اشــتباه شــد همین مســاله روســیه 
را تحریــک کــرد زیــرا روســیه عضویــت اوکرایــن در ناتــو را تهدیدی 
ــه  ــت ب ــم دس ــن آن ه ــد بنابرای ــود می دان ــی خ ــت مل ــرای امنی ب

ــه کشــور همســایه تجــاوز کــرد. اشــتباه بزرگــی زده و ب
ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خیلی هــا 
عامــل اصلــی جنــگ روســیه و اوکرایــن را آمریــکا می داننــد، گفــت: 
این آمریــکا بــود کــه بــه اوکرایــن فشــار آورد، در حالــی کــه اوکراین 
ــی  ــا چنیــن بحران ــی طــرف باشــد ت ــو نشــود، ب می توانســت وارد نات

متوجــه اروپــا نشــود.
بهشــتی پــور خاطرنشــان کــرد: در واقــع هــم زلنســکی اشــتباه کــرد، 
هــم پوتیــن اشــتباه بزرگ تــر کــرد کــه بــه کشــور همســایه تجــاوز 
کــرد، در چنیــن زمانــی برنــده ایــن ماجــرا آمریکا اســت که توانســت 
دو کشــوری را کــه ســالیان دراز بــا یکدیگــر روابــط نزدیکــی داشــتند 
ــه ثبــات و جلوگیــری از بحــران در  و همــکاری آن هــا می توانســت ب
ــا  ــا ب ــون اروپ ــرد و اکن ــر ک ــر درگی ــا یکدیگ ــد را ب ــک کن ــا کم اروپ

بحــران امنیــت مــواد غذایــی و انــرژی مواجــه اســت.
وی دربــاره ایــن کــه آیــا ایــران می توانــد بــه عنــوان کشــوری کــه با 
روســیه روابــط نزدیکــی بــه حــل ایــن مســاله از طریــق راه حل های 
سیاســی کمــک کنــد؟ گفــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در حل 
یــک موضــوع بایــد دو طــرف میانجــی گــری یــک کشــور دیگــر را 
قبــول داشــته باشــند امــا بــه دالیــل مختلــف اوکرایــن طــرف ایرانی 
را قبــول نــدارد ضمــن ایــن کــه در شــرایط فعلــی کار مهم تــر بــرای 

تبییــن سیاســت بــی طرفــی ایــران در جنــگ اســت.
ــام  ــمًا اع ــران رس ــزود: ای ــل اف ــن المل ــائل بی ــناس مس ــن کارش ای
کــرده کــه بــه دنبــال راه حــل سیاســی اســت و جنــگ بایــد متوقــف 
شــود. ایــران تمامیــت ارضــی اوکرایــن را قبــول دارد و این هــا نــکات 
ــودش  ــد در موضــع خ ــش بای ــش از پی ــران بی ــه ای ــی اســت ک مهم

ــد. ــان کن شــفاف بی
وی تاکیــد کــرد: بنابرایــن تبییــن مواضــع ایــران بســیار حائــز اهمیت 
اســت نخســت ایــن کــه ایــران جنــگ را صحیــح نمی دانــد و معتقــد 
ــی  ــای سیاس ــه راه حل ه ــن ک ــر ای ــود، دیگ ــف ش ــد متوق ــت بای اس
می توانــد مســاله را حــل کنــد، ســوم ایــن کــه تغییــرات جغرافیایــی 
و ســرزمینی مــورد تأییــد ایــران نیســت و ایــن موضــوع بایــد بــرای 
افــکار عمومــی تبییــن شــود و نهایتــًا ایــن کــه ایــران معتقــد اســت 
ــع  ــیه اســت و ذی نف ــن و روس ــگ اوکرای ــی جن ــل اصل ــکا عام آمری

ــکا اســت. هــم آمری

یک کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر این که کار 
مهمتر برای ما تبیین سیاست بی طرفی ایران در جنگ 
روسیه و اوکراین است، گفت: زلنسکی اشتباه کرد، 
پوتین اشتباه بزرگ تر و برنده این ماجرا آمریکا است که 

توانست بین دو کشور جنگ ایجاد کند.

گزارش

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد:

لزومتبیینسیاستبیطرفی
ایراندرجنگروسیهواوکراین

دبیر انجمن سیمان گفت: گاز بیش از ۵۰ 
کارخانه سیمان به صورت تقریبی قطع شده 
است. از سوی دیگر برق واحدهای تولیدی نیز 

به تدریج دچار محدودیت شده اند.
دبیر انجمن سیما از کاهش ۲۰ تا ۲۳ درصدی 
سوخت کارخانه های سیمان خبر داد و گفت: 
گاز بیش از ۵۰ کارخانه سیمان به صورت 
تقریبی قطع شده است. از سوی دیگر 
برق واحدهای تولیدی نیز به تدریج دچار 

محدودیت شده اند.
مشکل  بزرگترین  الوندیان  اکبر  علی 
کارخانه های سیمان را دشواری در تأمین 
سوخت دوم یعنی مازوت دانست و افزود: تأمین 
سوخت مازوت به راحتی انجام نمی شود و برای 
تأمین آن باید فرآیندهای پیچیده ای طی شود.

او ادامه داد بعد از اینکه کارخانه داران سیمان 
پول خرید مازوت را به صورت نقدی پرداخت 
کردند سپس باید هیات مدیره تعهد محضری 
بدهند که هرگونه افزایش قیمت در روزهای 
آینده برای مازوت را بپذیرند و قیمت های فعلی 
مقطوع نیست. در این شرایط تولیدکنندگان 
مالک مازوت خریداری شده نیستند این در 
حالیست که پول خرید مازوت را پرداخت 

کرده اند.
بنا به اظهارات دبیر انجمن سیمان، به مازوت 
باقی مانده در انبارهای کارخانجات سیمان 
افزایش قیمت تعلق می گیرد و دریافت تعهد 
محضری از تولیدکنندگان سیمان هرگونه 

حق اعتراض را سلب می کند.
برای  نفت  شرکت  داد:  ادامه  الوندیان 
کارخانه های که اجازه مصرف مازوت ندارند 
اما در انبارهای خود مازوت دارند این حق را 
برای خود قائل است که مابه التفاوت قیمت را 

از آنها دریافت کند.
او با بیان اینکه شرکت های سیمانی که در 
نزدیکی کان شهرها بنا شده اند مجوز استفاده 
از سوخت جایگزین را ندارند، اضافه کرد: 
سیمان تهران و آبیک نمی توانند در روند 
تولید از مازوت استفاده کنند این کارخانه ها 
حتی اگر از گذشته در مخازن خود مازوت 
داشته باشند شرکت نفت برای سوخت آنها نیز 
متقاضی اعمال افزایش نرخ است. این اقدام 
کار ناپسندی است و هزینه های قابل توجهی 

را به تولیدکنندگان تحمیل می کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: نزدیک ترین 
پاالیشگاه به کارخانه ها تأمین کنننده سوخت 
نیستند و کارخانجات برای تأمین سوخت 
مجبور می شوند به سایر استان ها بروند؛ به 
عنوان مثال کارخانه سبزوار باید از انبار شهر 
ری تهران مازوت تحویل بگیرند و این فاصله 
حمل بیشتر از هزینه سوخت برای کارخانه ها 

تمام می شود.
دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه اولویت 
تخصیص گاز به شهروندان است، افزود: 
برق واحدهای تولیدی سیمان حدود ۵۵ 
درصد شده است و کاهش سوخت گاز و برق 
در میزان تولید تاتیر مستقیم گذاشته و آنها 
نمی توانند صددر صد ظرفیت تولید کار کنند 
و اگر ذخیره از گذشته نداشتند امروز با بحران 
مواجه می شدند. همانگونه که اشاره کردم 
تولیدکنندگان سیمان در اولویت تأمین مازوت 

نیستند.

ازدواجتشویقینهفرمایشی!
سیاست های جوان سازی جمعیت و اظهارنظرهای عجیب باال گرفت؛

دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین المللی جراحی های چاقی و متابولیک:

بیشاز۶۰درصدجمعیتکشوراضافهوزندارند



 آزاده اسـکندری  عرصـه حکمروایـی در 
کشـورهای مختلـف جهـان، عرصـه ای پیچیـده و 
چندبُعـدی اسـت. در ایـن چهارچـوب، نظام هـای 
حکمروایـی در اقصـی نقـاط جهـان سـعی می کنند 
تـا بـا اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان و تحلیلگران 
و بـه طـور کلـی بـا تکیـه بـر یافته هـای محافـل 
دانشـگاهی و ِخـرد جمعـی، بهتریـن سیاسـت های 
ممکـن را در حوزه هـای مختلـف حکمروایـی پیـاده 
سـازی کنند تـا از ایـن طریـق بتوانند ضمـن ارتقای 
اسـتانداردهای حکمروایـی در کشورشـان، سـطح 
رفـاه و اسـتانداردهای زندگـی را نیز بهبود بخشـند. 
در ایـن چهارچـوب، اینطـور بـه نظـر می رسـد کـه 
نظام حکمروایی و جامعـه ایرانی در سـال های اخیر، 
با یـک چالش و مشـکل اساسـی رو بـه رو شـده اند. 
این چالـش و بحـران نیز چیـزی جز ظهور و توسـعه 
قابل توجـه طبقـه Neet در ایـران نیسـت. طبقه ای 
که بر اسـاس اسـتانداردهای بیـن المللـی از افرادی 
تشـکیل می شـود که »نَه به دنبال آموزش هسـتند، 
نَـه مهارت آمـوزی را در دسـتورکار دارند و نَـه در پِی 

پیشـه و شـغلی می رونـد«.
در یک معنا، این طبقـه از افرادی سـردرگم و غیرمولد 
تشـکیل می شـود که حامل چالش ها و تبعات خاصی 
نیز بـرای جوامـع خود هسـتند. از چشـم انـدازی کلی 
اینطور به نظر می رسـد کـه بحران ظهور و گسـترش 
طبقـه Neet در ایـران، تـا حـد زیـادی تحـت تأثیـر 
عملکـرد نامناسـب نظـام آموزشـی، دولـت و البتـه 
خانواده هاسـت. از ایـن منظـر، بـه طـور خـاص نظام 
آموزشـی ما به ایـن دلیـل مقصر اسـت زیرا بـا نوعی 
تأخر فکـری و فرهنگـی در قیاس با نسـل های جدیِد 

نوجـوان و جـوان مواجـه اسـت. به بیـان دیگـر، نظام 
آموزشی ما متناسـب با پیشـرفت و طرح واقعیت های 
جدیـد فکـری و فرهنگـی در دنیـای کنونی بـه پیش 
نمـی رود و در بسـیاری از حوزه ها، از نسـل های جدید 
عقب مانده اسـت. البته کـه عدم اتخـاذ نگاهی علمی 
در مواجهـه بـا نسـل های نوجـوان و جـوان و عـدم 
بکارگیـری سیاسـت ها و رویه هـای درسـت جهـت 
اسـتفاده کامـل و دقیـق از ظرفیت هـای آن هـا در 

ابعـاد مختلـف آموزشـی، فرهنگـی و غیـره نیـز، در 
سـردرگمی )نوجوانان و جوانـان( و ظهور و گسـترش 
طبقه Neet در کشـورمان نقشـی قابل توجـه را بازی 
کـرده اسـت. در ایـن میـان نبایـد فرامـوش کـرد که 
به دلیل شـرایط خـاص کشـورمان بـه ویـژه درحوزه 
اقتصادی )بـه واسـطه سـال ها تحریم های گسـترده 
علیـه ایـران( و البته سیاسـی نیـز )در قالـب تحرکات 
فراوان قدرت هـای جهانـی و منطقه ای علیـه ایران(، 

مساله نظام آموزشـی و اولویت آن در چهارچوب نظام 
حکمروایـی کشـورمان تا حد زیـادی تضعیف شـده و 
می بینیم که ضعف نظام آموزشـی و البته در سـطحی 
کالن تر سیسـتم حکمروایی در ترسیم چشـم اندازی 
روشـن و مشـخص برای آینده نوجوانان و جوانان هم 
سـبب شـده که بسـیاری از آن هـا از خود بپرسـند که 
چرا باید بـرای یک آینـده غیرقطعی و نامعلـوم، امروِز 
خود را فدای فـردا کننـد؟ در این فضا، نـگاه جزیره ای 

که در کشـورمان در زمینه نگاه بـه حوزه های مختلف 
حکمروایـی وجـود دارد هـم مزیـد بـر علـت شـده و 
سـبب شـده که عـدم قطعیت هـا افزایـش یابنـد و به 
نوعی زمینـه جهت بـروز و ظهـور طبقـه Neet بیش 
از پیـش فراهم شـود. البتـه کـه خانواده ها نیـز در این 
چهارچوب، در کنـار نظام حکمروایی و نظام آموزشـی 
کشـورمان، در ظهور و گسـترش طبقه Neet نقشـی 
قابل توجه بـازی می کننـد. در یک معنا، نـوِع مواجهه 
غیراصولـی بسـیاری از خانواده هـا بـا فرزنـدان خود و 
طـرح درخواسـت های خـاص از آن هـا و البتـه بعضـًا 
در نظـر گرفتـِن حقـوق و مسـائلی گسـترده بـرای 
آن هـا، سـبب می شـود تـا اساسـًا توجـه بـه چشـم 
اندازهای آتی بـرای نوجوانان و جوانان تضعیف شـود 
و زمینه های ظهور و گسـترش طبقه Neet که اساسـًا 
نسـلی هسـتند که نسـبت به آینده بی اعتنا هسـتند و 
در شـرایط حال نیـز کارایـی نداشـته و مولد نیسـتند، 
فراهـم شـود. فرامـوش نکنیـم کـه گسـترش طبقه 
Neet در ایران، در نوع خود تبعات اجتماعی، سیاسـی 
و اقتصـادی فراوانـی دارد و ایـن طبقـه در بحبوحـه 
بحران هـا و چالش هـای سیاسـی و اجتماعـی کـه 
بعضـاً بـرای کشـور پیـش می آیـد، می توانند خـود به 
محرکی جهـت ایجاد چالش هـای گسـترده تر تبدیل 
شـوند. از این رو، زمان آن اسـت تا نظام حکمروایی در 
همکاری با نخبگان و کارشناسـان زبده و دلسـوز، این 
مسـاله را با دقت مورد خوانـش و کاِر کارشناسـی قرار 
دهد و برای آن هر چـه سـریع تر راهکارهایی عملی و 
مفیدی را ارائه کنـد. موضوعی که اگر بـه تأخیر بیفتد، 
می تواند تبعـات به مراتـب منفی تـری را نیـز در ادامه 

راه بـا خود بـه همراه داشـته باشـد.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

  زهرا وفایی نیا  نماینده اراک و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای 
اسالمی از کلید خوردن طرح استیضاح سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در مجلس خبر داد. محمدحسن آصفری نماینده اراک و عضو کمیسیون 
شوراهای مجلس شورای اسالمی از کلید خوردن طرح استیضاح سید احسان 

خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در مجلس خبر داد.
وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۸ محور در سامانه بارگذاری شده 
است، افزود: طرح استیضاح جهت رسیدگی و طی روند قانونی هفته آینده تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. نماینده اراک در مجلس درباره محورهای 
استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و طال و نوسانات در این 
بازارها، وضعیت تورم و همچنین وضعیت بازار بورس و همچنین عدم تحقق 

وعده های وزیر از جمله محورهای تفحص از وزیر اقتصاد است.
به استناد گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس حق دارند کلیه اقدامات و 
عملکردهای قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سؤال، استیضاح و ایجاد 
کمیته های تحقیق و تفحص یا نهادهای نظارتی، چون دیوان محاسبات این 

قوه را کنترل کنند.
قانون اساسی در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح هیئت وزیران یا یک وزیر 
را به شرح زیر مورد پذیرش قرار داده است. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
می توانند در مواردی که الزم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح 
کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از 

نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

نماینده اراک و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی خبر داد:

وزیر اقتصاد یک قدم تا استیضاح!

»خانه های مالیگا« عنوان کتابی 
از مجموعه داستان های برگزیده 
جایزه ادبی اُهنری در سال ۲۰۲۱ 
است که از سوی انتشارات کتاب 
فامیان  با ترجمه علی  نیستان 

روانه بازار کتاب شده است.
کتاب نیستان طی سال های اخیر 
بیش از ۱۰۰ کتاب شامل تمامی 
مجموعه داستان های برگزیده 
این جایزه ادبی را ترجمه و روانه 
بازار کتاب کرده است و این اثر نیز 
با ۱۲ داستان کوتاه در زمره همین 

آثار است.
جایزه اُهنری، در مدت یک قرن 
برگزاری ساالنه خود، بهترین 
داستانهای کوتاه از میان آثار 
انگلیسی منتشر شده در نشریات 
آمریکای شمالی را انتخاب و 
منتخب  کتاب  یک  قالب  در 
منتشر کرده است، اما در سال 
۲۰۲۱ و به دنبال ایجاد پاره ای 
تغییرات در شکل برگزاری این 
جایزه ادبی مشهور، داستان های 
غیرانگلیسی زبان و ترجمه شده 
به زبان انگلیسی را نیز که در 
این مجالت منتشر شده بودند 
به جرگه داوری های خود وارد 
کرد و به نوعی قدم در ایجاد نوعی 
نگاه جهانی به این میراث ادبی 

جهانی کرد.
در کتاب »خانه های مالیگا« که 
آثار منتخب سال ۲۰۲۱ این جایزه 
را پیش روی شما نهاده است، با 
انواع و اقسام شخصیت ها، فضاها، 
کنش ها و واکنشهای داستانی 
مواجه می شوید و در عین حال 
هسته  امید  و  عشق  همچنان 
مرکزی اغلب این آثار به شمار 

می رود.
داستان های این مجموعه شکل 
گرفته در بطن مردمان عادی 
جامعه و روای بخشی از دردها 
برجای  آرزوهای  و  زخم ها  و 
مانده بر پوست و گوشت و خون 
آن هاست. از داستانهایی درباره 
آرزوهای رنگین پوستان تا روایتی 
داستانی از خانه سالمندان در 
هند، از گزارشی درباره یک داد 
و ستد رقت انگیز برای تداوم بقا تا 
روایتی تاریخی از آتش سوزی در 
آسایشگاه سالمندان در ایرلند در 

این مجموعه جای گرفته است.
این داستان ها هر یک به تنهایی 
به روی  بدیع  و  نو  دریچه ای 
خالقیت در نگارش داستان باز 
کرده و ترسیم و توصیف کننده 
و  انسانی  خاص  موقعیت های 
اجتماعی در جهان پیرامون ماست 
و موضوعات خاص انسانی مانند 
جدایی،  نفرت،  عشق،  ترس، 
از  برخی  نیز  و  جمعی  زیست 
مهمترین مسائل موجود در زندگی 
اجتماعی در عصر نگارش خود را 

شامل می شود.
زیبایی و تاثیرگذاری و سبک 
منحصر به فرد بسیاری از این 
داستان ها که در نشریات آمریکا 
منتشر شده، باعث شده سال ها 
پس از مرگ وی، شاگردان و 
جمعی دوستدارانش به منظور 
و  داستان نویسی  هنر  اعتالی 
نویسندگان  تشویق  و  حمایت 
جوان در راستای داستان نویسی با 
موضوعات بدیع و انسانی اقدام به 
ایجاد جایزه ای با نام وی کنند که 

بیش از یکصد سال قدمت دارد. 
منبع: ایبنا
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 »خانه های مالیگا«
به فروش می رسد

انتشار مجموعه داستان های 
برگزیده جایزه ادبی اُهنری در 

سال ۲۰۲۱؛

حکمروایی ایرانی و چالش ظهور و گسترش طبقه Neet؛

آنچه در رگ جامعه پنهان است

 حسین محزونیه  می دانستید پوست یکی از بزرگترین اندام بدن به 
شمار می آید و اولین خط دفاعی در برابر آالینده های مضر هوا، اشعه 
ماوراء بنفش و عفونت هاست؟ آلودگی هوا و محیط زیست تاثیرات 
منفی بر روی پوست و و میکروارگانیسم های کوچک آن )که با عنوان 

میکروبیوم پوست نیز شناخته می شود( دارد.
قـرار گرفتن طوالنـی مـدت در معـرض آلودگی هـای محیط زیسـت 
و هوا عـالوه بـر تاثیـرات منفی که بـر روی سـالمت بـدن دارد، برای 
پوسـت نیز بسـیار مضر اسـت. معمـواًل اکثر افـراد در مناطقـی زندگی 
می کنند که دارای اسـتاندارد الزم برای سـطح آلودگی هوا نیسـت، به 
همیـن دلیل قطعًا بایـد به دنبـال روش هایی برای محافظت از پوسـت 

در برابـر آلودگی هوا باشـیم.
• آلودگی هوا چیست!؟

وجـود هرگونـه مـاده شـیمیایی، فیزیکـی یـا بیولوژیکی کـه منجر به 
تغییـر ویژگی هـای طبیعـی جـو می شـود را آلودگـی هـوا می نامنـد. 
بسـته به محل زندگـی و عوامل سـبک زندگی مان، پوسـت مـا روزانه 
در معرض سـطوح مختلفـی از انواع مختلفـی از آالینده هـای محیطی 

قـرار می گیـرد.
از انواع اصلـی آلودگی هـوا می تـوان بـه هیدروکربن هـای آروماتیک 
چند حلقـه ای، ذرات معلـق، ترکیبات آلی فـرار، اکسـیدهای نیتروژن، 
مونوکسـید کربـن و ازن سـطح زمیـن اشـاره کـرد. اکثـر آالینده های 
موجود در هوا ناشـی از وسـایل نقلیـه، صنعـت، تولید برق و سـوزاندن 
زبالـه می باشـند. بـا ایـن وجـود، ذرات معلـق )ذراتـی کـه اندازه های 
مختلف دارنـد و در هوا معلق هسـتند(، همچنین ممکن اسـت توسـط 
منابـع محیطـی ماننـد آتـش سـوزی جنگل هـا و گـرد و غبـار طبیعی 

ناشـی از باد ایجاد شـوند.
از آنجایی که ترکیبـات آلی فرار از وسـایل خانه مانند رنـگ، الک ها و 
اسـپری های آئروسل نیز سـاطع می شـوند، ممکن اسـت آالینده های 

موجـود در هوا در خانه هم وجود داشـته باشـند.
از دیگـر آالینده هـای رایـج هـوا می تـوان بـه دود سـیگار اشـاره کرد 
زیرا از هـزاران مـاده شـیمیایی از جملـه اکسـیدهای نیتـروژن و مواد 

سـرطان زا سـاخته شـده است.
• تأثیر آلودگی هوا بر روی پوست

قـرار گرفتن در معـرض آلودگی هـوا منجر بـه پیری زودرس پوسـت، 

آکنه و بدتر شـدن شرایط پوسـتی مانند اگزما، پسـوریازیس و درماتیت 
تماسـی می شود.

طبق نتایـج حاصـل از تحقیقـات، افـرادی که در شـهرهایی با سـطح 
آلودگـی بیشـتر زندگـی می کنند، نسـبت به افـرادی که در شـهرهای 
کمتـر آلـوده زندگـی می کننـد، نشـانه هایی از کاهـش عملکـرد سـد 
دفاعـی پوسـت، سـطح آبرسـانی بدتـر پوسـت و میکروبیـوم متفاوت 

پوسـت دارند.
• میکروبیوم پوست

میکروبیوم پوسـت تشـکیل شـده از میلیون ها باکتری، قارچ و ویروس 
روی پوسـت می باشـد. برخی از ایـن باکتری هـا مفید هسـتند و برای 
مبارزه بـا باکتری های مضر مـواد خاصی تولیـد می کنند و به سیسـتم 

ایمنی بـدن هشـدار می دهند!
بـا ایـن حـال، تعـداد بسـیار زیـاد یـا بسـیار کمـی از انـواع خاصـی از 
میکروب هـا منجـر بـه تحریـک، خشـکی و بیماری هـای التهابـی 

پوسـت می شـوند.
عواملـی از جملـه آلودگـی، منجر بـه کاهش انـدازه و تنـوع باکتری ها 
در جمعیـت میکروبیـوم طبیعی می شـوند. ایـن اختالل ایجاد شـده در 
تعـادل میکروبیـوم پوسـت فضـای مناسـب را بـرای رشـد گونه های 

خاصـی از باکتری هـای مضـر روی پوسـت ایجـاد می کند.
همچنیـن ممکـن اسـت ذرات آلودگـی روی پوسـت نشسـته و باعث 
بسـته شـدن منافذ و بـه دام انداختـن باکتری هـا درون منافذ پوسـت 
شـوند، و فضایی عالی بـرای رشـد باکتری ایجـاد کننده آکنـه التهابی 

ایجـاد می شـود.
• عملکرد سد دفاعی پوست

برای عملکـرد صحیح سـد دفاعی پوسـت، باید مراقب حفظ سـالمت 
میکروبیوم پوسـت باشـیم. اپیـدرم )بیرونی تریـن الیه پوسـت( باعث 
تشـکیل یک سـد محافظ طبیعی بـرای حفـظ هیدراتاسـیون و خروج 
آلرژن هـا و باکتری هـای بد می شـود. متاسـفانه آلودگی زیـاد می تواند 
باعث آسـیب به سـد دفاعی پوسـت و ایجاد ترک ها و شـکاف در سـد 
دفاعی پوسـت شـود. در این صورت رطوبـت از الیه هـای عمیق خارج 
شـده و پوسـت خشـک و کدر می شـود. زمانی که سـد دفاعی پوسـت 
ضعیـف شـود، عارضه هایـی از جملـه بیماری هـای پوسـتی ماننـد 

درماتیـت آتوپیـک و اگزما تشـدید می شـوند.

• استرس اکسیداتیو
برخـی از آالینده هـای خـاص هنـگام تمـاس بـا پوسـت از الیه های 
عمیق تـر پوسـت عبور کـرده و باعـث التهـاب، کـم آبـی و واکنش در 
سـلول ها می شـوند. آالینده هـای هـوا منجر به اسـترس اکسـیداتیو و 

در نتیجـه پیـری زودرس می شـوند.
• چطور از پوستمان در برابر آلودگی هوا محافظت کنیم؟

بـر  نیـد از پوسـتتان در برا نیـد چگونـه می توا دوسـت داریـد بدا
آلودگی هـای محیطـی محافظـت کنیـد؟ بـرای آشـنایی بـا اقدامـات 
الزم و روتیـن پوسـتی مناسـب بـرای کاهش تاثیـرات منفـی آلودگی 
هوا بـه مـوارد زیـر توجـه کنیـد.  بـه منظـور از بیـن نرفتـن رطوبت و 
روغن هـای طبیعی پوسـت از یک پـاک کننـده مالیم برای پوسـتتان 
اسـتفاده کنید. در صورت اسـتفاده از شـوینده های خیلی قـوی، ممکن 
اسـت عملکـرد سـد دفاعی پوسـت دچـار اختـالل شـده و پوسـت در 
برابر اسـترس های محیطـی آسـیب پذیرتر شـود. به منظـور کمک به 

محافظت از پوسـت در برابر اثرات مضر آلودگی و اشـعه مـاوراء بنفش 
)UV(، از آنتـی اکسـیدان ها اسـتفاده کنید. اسـتفاده مرتـب از مرطوب 
کننده را فرامـوش نکنید. برای حفـظ رطوبت و آب پوسـت از مرطوب 
کننده هایـی ماننـد اسـید هیالورونیـک و روغن هـای گیاهی اسـتفاده 
کنید. از آنجایی که سـرامیدها یکـی از مهم ترین لیپیدهـای موجود در 
سـد دفاعی پوسـت هسـتند، در صورتـی که سـد دفاعی پوسـتی دچار 
آسـیب شـد، بهتر اسـت بـرای بهبـود عملکـرد سـد دفاعی پوسـت از 
یـک محصول حـاوی سـرامید اسـتفاده کنید. بـه منظـور جلوگیری از 
اثرات منفی ناشـی از نـور خورشـید، مرتبـًا از ضدآفتاب اسـتفاده کنید. 
نور خورشـید عـالوه بـر این کـه عامل سـرطان پوسـت اسـت، باعث 

افزایـش رونـد پیـری پوسـت نیز می شـود.

https://www.skintrustclub.com/blog/how-does-air-
/pollution-affect-your-skin

پژوهشـگران مرمـت آثـار تاریخـی تأییـد کردنـد تابلوی 
منسـوب به »پیکاسـو« که در مـوزه ملی ایـران نگهداری 

می شـود،   اصـل نیسـت.
کارشـناس پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی 
فرهنگیـ  درباره اصالت سـنجی این تابلوی نقاشـی که به 
پابلو پیکاسـو، نقاش اسـپانیایی منسوب شـده و در گنجینه 
موزه دوران اسـالمی موزه ملـی ایران نگهداری می شـود، 
بـه ایسـنا گفـت: ایـن پژوهـش و اصالت سـنجی توسـط 
پژوهشـگاه میراث فرهنگی و با همکاری مـوزه ملی ایران 
انجام شـده اسـت که نتیجـه آن در هفتـه پژوهش رسـمًا 
اعالم شـد. در ایـن پروژه بـا توجه بـه یـک داده مجهول با 
عنوان »یک اثر نقاشـی منسـوب بـه پابلو پیکاسـو، نقاش 

معروف اسـپانیایی« کـه در گنجینـه موزه دوران اسـالمی 
موزه ملـی ایران نگهـداری می شـود، روش های شـناخت 

و اصالت سـنجی آثار نقاشـی انجام شـد.
او ایـن توضیـح را اضافه کـرد که ایـن پژوهش به بررسـی 
روش هـای اصالت سـنجی و چالش هـای پیـش روی این 
روش ها و چگونگی شـناخت آثـار جعل و اصلـی می پردازد 
و با توجـه بـه فرضیه اثـر منسـوب به پیکاسـو بـه معرفی 
این هنرمند مشـهور و آثار و تکنیک های هنری و بررسـی 
آثار معروف او پرداخته شـد تا شـناخت بیشـتری با بررسی 

دقیق تـر اثر منسـوب بـه او به دسـت آید.
این پژوهشـگر مرمت افزود: برای اصالت سـنجی اثر مورد 
مطالعه، روش های الزم از قبیل مسـتندنگاری و عکاسـی 

پیشـرفته و تحلیل هـای میکروسـکوپی و آزمایش هـای 
دسـتگاهی انجـام شـد و نتایـج ایـن آزمایش ها و بررسـی 
منجر به این شـد که این تابلـو یک چاپ دسـتگاهی روی 

کرباس در حـدود ۵۰ سـال پیش بوده اسـت.
نیـازی در پاسـخ به این پرسـش کـه تابلـوی منسـوب به 
پیکاسـو در مـوزه ملی را یـک اثر جعلـی می توان دانسـت، 
اظهار کرد:  نمی تـوان از عبـارت جعلی اسـتفاده کرد؛ جعل 
یعنی عینًا تابلوی پیکاسـو را از روی اثر بـا توجه به تکنیک 
و رنگ هـای بـه کار رفتـه و امضای نقـاش جعـل و اعالم 

کنید کـه ایـن تابلو متعلـق به پیکاسـو بوده اسـت. 

منبع: ایسنا 

ضرورت مراقب از پوستی که در آن زندگی می کنیم

رفع تاثیرات آلودگی هوا بر روی پوست

پژوهشگران مرمت تأیید کردند؛

تابلوی پیکاسو در موزه 
ملی ایران »اصل نیست«
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