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 گشتی در »کاخ سرهنگ« خانه ای با قدمت 350 سال؛

 تور چندساعتی در اعماق تاریخ
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یک جامعه شناس عنوان کرد:

ضرورت حفظ کارکرد اجتماعی چهارباغ عباسی اصفهان
6

 مریم یادگاری  رئیــس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان گفت: با وجود آنکه 
ساخت این شهرک طال در سال ۹۱ مصوب شد، همچنان 
این شهرک تأسیس نشده و اکنون زمینی به مساحت ۳۰ 
هکتار در نزدیکی فرودگاه اصفهان برای این شهرک تعیین 
شده که بسیار کم است.محسن طالیی مینایی در نشستی 
با حضور خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکننــدگان طال و جواهر 
اصفهان پیگیری و رفع مشــکالتی که درباره دریافت 
ارزش افزوده از اصل طال و موضوع شمش معوض بوده 
است.وی با اشاره به اینکه صادرات طال از سال 78 شروع 
شده و در سال ۹۱ به اوج خود رسید، افزود: استان اصفهان 
سهم 8۵ درصدی در صادرات طال و جواهر کشور دارد اما 
با اجرای قوانینی همچون مالیات بر اصل طال و عوارض 

گمرکی شمش طال، صادرات به صفر رسید.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان گفت: از این رو جای خالی یک تشکل برای رفع و 
پیگیری این معضالت را بیش ازپیش به نمایش گذاشت. 
در آن زمان اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان طال و 
جواهر ایران تشکیل شد. در ادامه انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طالی اصفهان نیز با هدف رفع معضالت 
این صنف، افزایش تولید و صادرات در سال ۹۶ تشکیل 

و ثبت ملی شد.
طالیی مینایی افزود: این انجمن برای نخستین بار توانست 
کمیته طراحی را با حضور جوانان تحصیل کرده و اساتید 
دانشگاه تشکیل دهد که اکنون ۱8۰ عضو فعال دارد. در 
انجمن کمیته های ســنگ های قیمتی، ماشین سازی، 
 R&D صادرات، تولید، طراحی، قوانین مالیاتی، آموزش

نیز فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: قانون اخذ ارزش افزوده از اصل طال یک 
اقدام غیرقانونی بود که صادرات طال را از ۶7۰ میلیون دالر 
به ۲۰ میلیون دالر رساند و در نهایت با پیگیری انجمن، 
این قانون لغو شد؛ همچنین به همت این انجمن، نمایشگاه 
طال و جواهر اصفهان در سطحی برابر با نمایشگاه های 

بین المللی برگزار شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان با اشاره به فعالیت ۱8۰۰ کارگاه کددار رسمی طال 
و جواهر در استان اصفهان، گفت: توقف صادرات تعداد 
این کارگاه ها را به 8۰۰ رســاند. اصفهان پس از ایتالیا و 
ترکیه جایگاه ســوم در تولید النگوی جهان را داشت که 
آن را از دست داده است. با وجود صادرات طال به ترکیه و 
کشورهای اروپایی در سال های اواخر دهه 8۰، امروز این 
کشورها در این صنعت بسیار پیشرفت کرده و کاالهای 
آنان به صورت قاچاق به ایران وارد می شود. طالیی مینایی 
اضافه کرد: تغییر سبک زندگی بانوان و کاهش عالقه آنان 
به خرید مصنوعات طال و جواهر یکی از دالیلی است که 

منجر به کاهش مشتری های این صنعت شده است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۶، میز طالی کشور به رغم 

مخالفت ها به اصفهان منتقل شد که توانستیم بسیاری 
از مسائل را از طریق آن رفع کنیم. به دنبال پیگیری های 
انجام شده، نهایتاً در سال ۱۴۰۰، اخذ مالیات از اصل طال 

لغو شد و مالیات اکنون به اجرت آن تعلق می گیرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان گفت: در سال ۹۱ با تصویب بخشنامه سازمان 
توسعه تجارت کشــور مبنی بر پرداخت عوارض و سود 
گمرکی ورود شمش طال، صادرات طال از استان اصفهان 
به صفر رسید. همچنین این قانون عطف به ماسبق شد و 
حساب بسیاری از صادرکنندگان مسدود شده و این افراد 
ممنوع الخروج شدند. طالیی مینایی افزود: پیگیری های 
بسیاری برای لغو این بخشنامه تاکنون انجام شده است 
و وزرای صمت، اقتصاد و رئیس سازمان توسعه تجارت 
قول مساعد درخصوص آن داده اند که اگر اجرایی شود به 

افزایش صادرات کمک قابل توجهی خواهد کرد.
وی با اشاره به قانون ۲۹ ماده ای مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
گفت: اگر این قانون اجرا شود منجر به نابودی صنعت طال 
می شود. با وجود آنکه در میز طالی کشوری تصویب شد 
اجرای این قانون برای صنعت طال یک ســال به تعویق 

بیفتد اما شاهد اجرای آن از ماه گذشته هستیم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان همچنین درباره شهرک طال اصفهان، اظهار کرد: 
با وجود آنکه ساخت این شهرک در سال ۹۱ مصوب شد، 
همچنان این شهرک تأسیس نشده است. البته مدیریت 
فعلی استان اهتمام ویژه ای برای ساخت آن دارد. اکنون 
زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در نزدیکی فرودگاه اصفهان 
برای این شهرک تعیین شده که بسیار کم است. تأسیس 
این شهرک، ارزآوری، اشتغال و ارزش افزوده صنعت طال 

در اصفهان کشور را افزایش می دهد.
طالیی مینایی در ادامه با اشاره به لزوم تأسیس بانک طال، 
گفت: همه کشورهای تولید کنندگان طال از این بانک 
بهره برده و ریال را در معامالت طالی خود حذف کرده اند. 

تأسیس این بانک می تواند تولید و ارزآوری این صنعت را 
تا حد زیادی افزایش دهد.

وی تصریح کرد: حدود ۶۰ تا 7۰ درصد ماشــین آالت 
طال و جواهر کشور در استان اصفهان تولید می شود. این 
تولیدکنندگان تاکنون ماشین آالت خود را در بسیاری از 
نمایشگاه های خارجی عرضه کرده اند. این ماشین آالت 
به جز افغانستان، عراق و ترکیه، حتی به ایتالیا نیز صادر 
می شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهر اصفهان با تاکید بر اینکه صادرات سنگ های 
قیمتی قانون مدونی ندارد، گفت: در این راستا به دنبال 
تأســیس کمیته ای برای ارزش یابی سنگ های قیمتی 
هســتیم. اصفهان پس از تهران و خراسان جایگاه سوم 
در تولید ســنگ های قیمتی را دارد. به دلیل نبود قانون 
صادرات، تولید این سنگ ها با استقبال مواجه نبوده و شاهد 

قاچاق این سنگ ها به صورت خام هستیم.
طالیی مینایی افزود: هیچ یک از کارگاه های تولید طالی 
اصفهان آالینده نیست و حتی آب خروجی از این کارگاه ها 
در حدی که قابل خوردن باشــد تصفیه می شود. طرح 
تحقیقاتی با اداره کل استاندارد استان در حال انجام است 
که میزان آالیندگی واحدهــا و جانمایی آن کاماًل در آن 

تعیین خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: الزم اســت نگاه هیئت دولت به 
صنعت طال یک صنعت اشتغال آفرین باشد تا شاهد رشد 
این صنعت باشیم. متأسفانه اکنون دیدگاه مسئوالن به این 
صنعت فقط در حد یک کاال زینتی است که منجر به افت 
این صنعت شده به نحوی که شاهد واردات گسترده طالی 

ترکی به صورت قاچاق به کشور هستیم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان تصریح کرد: مردم اکنون به خرید طالی خام و 
سکه آب شده رو آورده اند. اگر قیمت ها تثبیت شود، شاهد 
رونق این صنعــت و فروش مصنوعات طــال و جواهر 

هستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

قطب طال و جواهر کشور چشم انتظار راه اندازی شهرک طال

خبر جدید این که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده  
و شخص جدیدی به جای قبلی منصوب شده است. 
با شنیدن این خبر مطالبی را به برخی دوستان عرض 
کردم که دراین رسانه نیزعنوان می کنم: ۱-من همیشه 
یادم می افتد به داستان تاریخی حاکم مراغه. همزمان 
با استقبال از حاکم جدید حاکم قبلی معزول را با کتک 
از شهر بیرون می کردند و گرچه این سرنوشت همه 
حاکمان بود اما بعدی هم هرگز درس نمی گرفت. ۲-بد 
نیست یاد آور بشوم که این رئیس جدید هم علیرغم این 
که چه دستوراتی به او داده شود کار چندانی از ایشان 
ساخته نیست. منصفانه نیست که چند وقت دیگر به جز 

اقدامات خاص خود فرد، گناه شرایط به گردن او بیفتد. 
۳-نکته بعد اینکه، شنیده شده برخی نزد مقامات رفته 
و وعده ارز دوازده هزار تومان یا دراین حدود را داده اند 
به شرطی که فرد دلخواه آنان رئیس کل شود که البته 
پیشنهاد فرد دیگری بوده است. اما، اگر فکر کنند با بگیر 
و ببند و تحکم و خشونت و محدودیت کاری انجام 
می شود، بدانند که چنین شیوه هایی در گذشته بارها 
تکرار شده و نتیجه معکوس داده است.۴- زمانی که در 
دولت قبلی شایعه مطرح شد که می خواهند قیمت دالر 
را حدود چهار هزار تومان اعالم کنند بنده در خارج کشور 
بودم، به دوست روزنامه نگاری ایمیل زدم که به اصالح 

طلب ها و خرد ورزهای نسبی در دولت اطالع بدهید که 
این کار فوق العاده خطرناکی است، خود را از این کار 
مبری دارند. آن دوست گرانقدر در بی حاصلِی نصحیت، 
جواب حکیمانه ای داد که من تا کنون آویزه گوش 
کرده ام. آن اقدام خسارت بار انجام شد و زیان اساسی به 
ملت و دولت رسید.۵- پس در این شرایط چکار می توان 
کرد؟ سوالی که اگرچه جوابش مشخص است اما بدون 

ابزار الزم انجامش میسر نیست.

 اقتصاد دان و استاد سابق
دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد طبیبیان
سرمقالـــه
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اندر انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی
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نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی:

 نهم دی سالروز میثاق امت
با والیت است

ترکیبی خوشمزه و باورنکردنی؛

 فلـــافـــل
و خــواصش!

 عبارت »نوسازی نظام حکمرانی و بازگشت به مردم«
با برخی نمایندگان مجلس در میان گذاشته شد؛ 

بهارستان، کلکسیون دیدگاه ها
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وجود یک تشکل حرفه ای شاید بارقه امیدی باشد

 فعاالن تئاتر اصفهان
صنفی بدون صنف!

چهره روز

شهردار اصفهان مطرح کرد:

مازوت سوزی در اصفهان به رغم 
حجم سنگین آالیندگی ها

6

شهردار اصفهان گفت: خودروها سهم ۵ درصدی در آالیندگی 
هوا دارند و مبدأ بیشتر آالینده ها کارخانجات اطراف شهر است، با 
این وجود این روزها نیروگاه اصفهان سوخت خود را تغییر داده و 

از مازوت استفاده می کند.

منبع: ایرنا

Most Beautiful Places In The World

 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 دوم

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

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

روابط عمومى: 021-88356281   

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  

موبایل:09131130553
فاکس: 031-32274511



در شـــهر

Isfahan News
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شهردار  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
اصفهان با بیان اینکه طرح استفاده از 
مینی بوس برای شهر اصفهان مطرح شد 
اما دالیل متعددی باعث شد تا این مدل 
انتخاب نشود، گفت: با تحقیقات انجام 
شده میدل باس را انتخاب کردیم، زیرا 
معایب مینی بوس در آن رفع شده بود، 
بنابراین خرید ۱۰۰ دستگاه در دستور کار 

شهرداری قرار گرفت.
حسین حق شناس اظهار کرد: میدل باس ها 
)اتوبوس های کوچک( از نظر ظاهری 
شبیه اتوبوس است، اما ابعاد کوچک تری 

دارد و کنترل آن نیز آسان تر است.
وی ادامه داد: میدل باس ها از نظر طراحی 
منحصربه فرد و جذاب است و همین باعث 
می شود مسافران احساس راحتی و آرامش 
بیشتری در آن داشته باشند؛ همچنین 
عالوه بر ظاهری مدرن با طراحی مناسب 
به دلیل ظرفیت کمتر و خلوت بودن آن 
نسبت به اتوبوس های معمولی، موجب 

آرامش بیشتر مسافران می شود.
شهردار  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
اصفهان خاطرنشان کرد: خرید ۵۳ دستگاه 
میدل باس با هدف بهبود کیفیت حمل ونقل 
عمومی این کالن شهر، در سال جاری کلید 
خورد تا در مسیرهای کم تقاضا و خلوت تر 

جایگزین اتوبوس های خطی شود.
وی با اشاره به مشخصات میدل باس های 
خریداری شده، گفت: این خودروهای 
استفاده  گازوئیل  سوخت  از  عمومی 
می کند و موتور )انجین( چهار سیلندر 
خطی با استاندارد آالیندگی یورو پنج دارد؛ 
سیستم کنترل هوشمند دمای موتور، رمپ 
ویژه معلوالن، سامانه تهویه مطبوع و 
خنک کنندگی مناسب، دسترسی به تمام 
محالت به دلیل ابعاد کوچک تر، مانیتور 
رنگی با قابلیت پنج ورودی و دو دوربین 
برای نظارت راننده، از دیگر ویژگی های 

این وسیله نقلیه عمومی است.
هر  قیمت  کرد:  تصریح  حق شناس 
دستگاه میدل باس حدود ۲.۷ میلیارد 
تومان است و خرید این تعداد، به منظور 
کاهش سرفاصله در مسیرهای مختلف 
مناطق پانزده گانه، امکان تأمین سریع تر و 
قابلیت استفاده در مسیرهای کم تقاضای 
دانش آموزی در حوزه حمل ونقل عمومی، 
در برنامه عملیاتی شهرداری اصفهان 

قرار گرفت.
»میدل باس«  خرید  کرد:  تاکید  وی 
به عنوان مد جدید حمل ونقل در اصفهان 
مورد توجه قرار گرفته است، مردم نصف 
جهان پیش از این استفاده از مینی بوس را 
تجربه کرده بودند که به دالیلی همچون 
فرسوده شدن و تغییر فرهنگ مردم در 
استفاده از سیستم حمل ونقل همگانی 
خارج شد، اما همچنان نیاز به وسایل 

کوچک تر از اتوبوس وجود دارد.

میدل باس، جایگزین 
مینی بوس در اصفهان

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خبر داد:

سردار یداله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران عصر امروز در مراسم گرامیداشت 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت، حماسه نهم دی ماه در جمع مردم والیت مدار 
اصفهان، اظهار داشت: حماسه نهم دی ماه را گرامی می داریم، گرچه مردم اصفهان 
همچون همیشه با پیشگامی یک روز زودتر از سایر شهرها در هشتم دی ماه ۱۳۸۸ 

حماسه آفریدند.
وی ادامه داد: حماسه نهم دی ماه که شما مردم والیت مدار اصفهان در مجلس 
پاسداشت آن گردهم آمده اید، حماسه ای بود که به دلیل مختصات خود در تاریخ 
ماندگار شد و یکی از نقاط عطف حرکت مردم ایران در دفاع از اسالم، ایران، والیت 

و مقابله با دشمنان است.
جوانی تصریح کرد: اینکه ما بدانیم این بصیرت مردم از کجا سرچشمه می گیرد 
و چرا دشمنان ما ۴۳ سال است که مستمر دشمنی می کنند و راز این دشمنی با 

محوریت آمریکا، علیه ملت ایران چیست، اهمیت بسیاری دارد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به وجوه شباهت در حوادث ۸۸ با اغتشاشات 
و حوادث اخیر، عنوان کرد: کسی اشتباه فکر نکند که ملت ایران بی بصیرت بود و در 
نهم دی به بصیرت رسید چرا که مردم ما در راه خدا با بصیرت به امام لبیک گفتند و 

قیام کردند و سال ها نقشه های دشمنان را با شکست مواجه کردند.
وی با بیان اینکه این بصیرت مردم بود که دفاع مقدس را رقم زد، ادامه داد: 
رزمندگان و شهدای ما راه حق را تشخیص دادند و با فرمان امام از انقالب پاسداری 
کردند و نقشه ها را نقش بر آب کردند. جوانی افزود: فتنه بزرگ آمریکایی-

صهیونیستی در سال ۸۸ با مقدمات ۱۰-۱۵ ساله به گونه ای طراحی شده بود که 
بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران، طراحان و بازیگران آن ها اطمینان داشتند 
نقشه آن ها به نتیجه می رسد. معاون سیاسی سپاه پاسداران بیان داشت: برای آن 
که عظمت ملت ایران در سال ۸۸ را درک کنیم، باید به زوایای پنهان وقایع ۸۸ پی 
ببریم که پشت پرده آن دولت های مرتجع منطقه و صهیونیست ها و آمریکایی ها 

بودند.
وی با بیان اینکه اساس این فتنه، »دروغ« برای ایجاد بدبینی و دوگانه سازی بین 
مردم و حکومت بود، خاطرنشان کرد: هدف فریب مردم بود اما درحالی که دشمنان 
ما تصور می کردند این نقشه به نتیجه می رسد، ملت ایران با هوشمندی و درایت 

این نقشه را در هم شکستند.
جوانی گفت: نهم دی ماه روزی بود که مردم، فتنه گران و حامیان شان را منزوی 

ساختند و از این جهت، نهم دی ماه روز قله بصیرت مردم ایران است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران اظهار کرد: مردم ما در نهم دی ماه با حضور به هنگام 
در صحنه، دشمنان را مأیوس کرده و دوستداران انقالب اسالمی را امیدوار ساختند؛ 
هدف راهبردی طراحان و بازیگران فتنه ۸۸، قطع پیوند و رابطه و اعتماد امت ایران 
با والیت بود.  وی با بیان اینکه آن فتنه پیچیده با دقت باال طراحی شده بود، افزود: 
دشمن با ادعای تقلب در انتخابات می خواست به این نتیجه برسد که محوریت 
نظامی که در انتخابات تقلب می کند و به رأی مردم توجه ندارد، صالحیت خود را از 

دست داده است و به این صورت مردم را نسبت به رهبری بدبین کند.

ــت: در  ــداران گف ــپاه پاس ــی س ــاون سیاس مع
ــر  ــمنان ب ــز دش ــه ۸۸ و ۱۴۰۱ تمرک ــر دو فتن ه
فضاســازی رســانه ای و دروغ بــود، یکــی بــا دروغ 
قتــل و دیگــری بــا دروغ دربــاره تقلــب آغاز شــد 
و هــر دو بــا تحریــک احساســات و ایجــاد هیجان 

ــود. ــراه ب ــان هم در جوان

وجه شباهت فتنه ۸۸ و ۱۴۰۱ 
دروغ با جوسازی رسانه ای 

بود

معاون سیاسی سپاه پاسداران:

خبر روز

در حالی که فعاالن تئاتر اصفهان از 
نداشتن حمایت کافی برای تولید آثار 
می گویند و از نبود امنیت شغلی و نداشتن 
سالن های نمایشی برای اجرا و تمرین 
در شهری که پیشینه تئاتر قابل قبولی 
دارد، در تنگنا هستند، به گفته آنها نبود 
صنف که حقوق آنها را فریاد کند، یکی از 
دالیل مشکالت اهالی این حوزه است.

برخی  گفته  به  ایرنا،  گزارش  به 
هنرمندان تئاتر اصفهان به دلیل آنچه 
عدم »امنیت شغلی و عدم امنیت تولید 
اثر« می خوانند، اجراهای تئاتر در این 
منطقه کاهش یافته و عالوه بر این، 
افزایش هزینه ها برای اجرا در شرایط 
اقتصادی سال های اخیر و از سویی 
قیمت تمام شده اجرا به دلیل نبود حامی 
مالی دولتی که در برخی موارد موجب 
شده این کاالی هنری در سبد فرهنگی 
مخاطبان قرار نگیرد، موجب شده است 
هنرمندان انگیزه ای برای اجرای اثر 

نمایشی نداشته باشند.
آن طور که هنرمندان تئاتر اصفهان 
مثل  مشکالتی  کنار  در  گفته اند، 
مهاجرت هنرمندان صاحب سبک 
اصفهان به تهران یا پیوستن به سینما 
و تلویزیون که چراغ تئاتر را کم فروغ 
تر کرده است، کمبود سالن برای اجرا 
در شهری که پیشینه تئاتر قوی داشته 
و هزینه هایی که هنرمندان باید برای 
اجرا در سالن های مثل سالن فرشچیان 
پرداخت کنند و خود به تنهایی موجب 
عقب نشینی آنها از تولید اثر شده، در 
تمام سال های گذشته نبود صنف یا 
اتحادیه ای که پیگیر مسائل حقوقی 
آنها باشد، یکی از دالیلی بوده است 
که مشکالت آنها حل نشده باقی بماند.

وجود یک صنف شاید برای 
اصفهان  تئاتر  فضای 

راهگشا باشد
در حالی که هنرمندان تئاتر اصفهان از 
مشکالت عدیده شان می گویند، نبود 
صنفی که صدای آنها برای پیگیری 
مسائل حقوقی و صنفی باشد، بیشتر 
ازهرچیز از نگاه جواد ایزد دوست، 

کارگردان تئاتر احساس می شود.
وی دراین زمینه گفت که دلیل عمده ای 
که برخی مشکالت تئاتراصفهان حل 
نشده باقی مانده این است که تئاتر این 
شهر صنف ندارد. این در حالی است که 
تمام مشاغلی که در سطح جامعه فعالیت 
می کنند، اتحادیه و صنف یا تشکل برای 
احقاق حق افرادی که در آن حیطه کار 
می کنند دارد، اما متاسفانه ما در حوزه 

تئاتر اصفهان آن را نداریم.
وی افزود: اگر این صنف پیگیری و راه 
اندازی بشود و مقام های مسوول به آن 
اهمیت بدهند شاید بتواند تا حدودی 
برای فضای تئاتر اصفهان راه گشا باشد.

انجمن هنرهای نمایشی 
خواب  یک  در  اصفهان 
زمستانی بلندت مدت به سر 

می برد
ایزد دوست با اشاره به اینکه انجمن 
هنرهای نمایشی چند سالی است که 
فعالیت نمی کند، گفت: انجمن هنرهای 
نمایشی اصفهان به شکل رسمی وجود 
ندارد و کسانی که مسوولیت انجمن را 
گرفته اند، انگیزه ای برای کار کردن و 
پیگیری مسائل ندارد که آن هم دالیل 

مختلف خودش را دارد.
به گفته وی از مهر سال ۹۷ هیات مدیره 
جدید انجمن هنرهای نمایشی اصفهان 
معرفی شدند و به مدت ۲ سال به صورت 
قانونی می توانستند فعالیت کنند اما 
در حالی که این مدت قانونی به اتمام 
رسیده است، هیچ اقدامی در جهت از 
سر گرفتن فعالیت رسمی این انجمن 

صورت نگرفته است.
ایزد دوست در این رابطه افزود: به 
واسطه شرایط کرونا مجوز و حکم 
انجمن هنرهای نمایشی تا پایان 
سال ۹۹ تمدید شد اما در سال ۱۴۰۰ 
باید انتخابات انجمن نمایش را انجام 
می دادند و نفرات جدید نامزد می شدند 
اما هم انجمن نمایش و هم اداره ارشاد 

نیتی بر تغییر و تحوالت ندارد.
به گفته این کارگردان تئاتر، انجمن 
برای  عمل  در  نمایشی  هنرهای 
هنرمندان تئاتر اصفهان، یک مکان 
اسمی و نه رسمی است: این انجمن 
در زمان حاضر هیچ فعالیتی ندارد و 
فعالیت هایی هم که در حوزه نظارت 
و ارزیابی نمایش های اصفهان انجام 
می شود، توسط شورای ارشاد انجام 

می شود.
وی در ادامه گفت: انجمن هنرهای 
استان  تئاتر  نمایشی در جشنواره 
جدی ترین  از  یکی  که  اصفهان 
جشنواره های استانی است، دخیل 
نیست و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آن را برگزار می کند و در عمل 
باید گفت انجمن هنرهای نمایشی 
اصفهان در یک خواب زمستانی بلندت 

مدت به سر می برد.
وی تاکید کرد: البته انجمن هنرهای 
نمایشی بحث صنفی نداشت و فقط به 

خاطر شرایط ساختاری مرکز هنرهای 
نمایشی وزارت ارشاد تشکیل می شد 
و در حوزه صنفی وارد نمی شد اما 
می توانست و این اجازه را داشت که 
وارد بحث صنفی بشود و حتی صنف 

راه اندازی کند.
به باور ایزددوست با وجود یکسری 
انجمن  مدیره  هیات  فعالیت های 
هنرهای نمایشی اصفهان در مدت 
قانونی سال ۹۷ تا ۹۹ اما این فعالیت ها در 
حد تئاتر و هنرمندان اصفهان نبوده است.

برای پیگیری آنچه به گفته ایزدوست، 
نداشتن یک صنف برای پیگیری 
مسائل و مشکالت هنرمندان تئاتر 
خوانده شده و شاید در قالب خانه 
تئاتر اصفهان تعبیر شود، کوشیدیم با 
معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اصفهان گفت و گو کنیم که تا لحظه 
مخابره این گزارش بی نتیجه ماند اما 
ایرنا حاضر است صحبت های این اداره 

را در مدت مقتضی منتشر کند.

تئاتر اصفهان زیرساخت و 
حمایت می خواهد

در ادامه ایمان کریمی عضو هیات مدیره 
انجمن هنرهای نمایشی اصفهان به 
ایرنا گفت: جایی مثل انجمن هنرهای 
نمایش فقط تشریفات است و تا وقتی 
که همتی از سوی وزارت خانه نباشد، 
هیچ اتفاقی برای هنرمندان تئاتر 

اصفهان رخ نخواهد داد.
وی در توضیح بیشتر گفت: وقتی 
مرکز هنرهای نمایشی برای تولید 
تئاتر اصفهان به انجمن هنرهای 
نمایشی این استان در طول یک سال 

گذشته فقط ۱۰ میلیون تومان پول 
داده است، در این شرایط اقتصادی، 
انجمن هنرهای نمایشی اصفهان چه 
اقدامی می تواند برای تئاتر این خطه 

داشته باشد.
این عضو هیات مدیره انجمن هنرهای 
نمایشی تصریح کرد: من عضو هیات 
مدیره ای هستم که یک سال و نیم از 
وقت قانونی اش گذشته ولی هنوز هیچ 
همتی برای برگزاری انتخابات هیات 

مدیره آن نیست.
وی با بیان اینکه تئاتر زیرساخت و 
حمایت مالی می خواهد و بقیه مسائل 
شعار است، افزود: انجمن هنرهای 
نمایشی بیشتر برای حمایت از تولید 
و اجرا بوده است که آن هم امسال 
۱۰ میلیون به این انجمن داده شد، 
هزینه ای که در این شرایط اقتصادی 
با هزینه های تولید آثار تئاتر همخوانی 
ندارد. اما کارهای صنفی را خانه تئاتر 
باید انجام بدهد که اصفهان هم خانه 

تئاتر ندارد.
به گفته این کارگردان هیچ برنامه 
ریزی درستی برای انجمن هنرهای 
نمایشی وجود ندارد و اگر در زمینه 
هنرهای نمایشی در یکی از استان ها 
مثل خوزستان کاری انجام شده دلیل 
آن این بوده که مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آن استان نگاه بیشتری 
به نمایش داشته و حمایت کرده است 
وگرنه از انجمن هنرهای نمایشی 
کاری  نمایشی  هنرهای  مرکز  و 

برنمی آید.
وی یادآور شد: ایجاد زیرساخت تئاتر 
احتیاج به حمایت مالی دارد، اما کدام 

سالن تئاتر را در اختیار هنرمندان این 
شهر گذاشته است؟! مرکز هنرهای 
نمایشی زیرساخت تئاتری در اصفهان 
ندارد، سالن فرشچیان هم که وجود 

دارد، به ازایش اجاره پرداخت می کنند.
»مسوولین فقط می گویند پیگیری 
می کنند اما هیچ کدام از این پیگیری ها 
به نتیجه نرشیده است.«، کریمی با 
بیان این مطلب افزود: البته ما بحث 
شهرداری را می گذاریم کنار، شهرداری 
پول دارد و حمایت هم کرده است ولی 
ایجاد این زیرساخت ها و حمایت ها 
وظیفه مرکز هنرهای نمایشی است، 
این مرکز هنرهای نماشی کدام سالن 
تمرینی را در استان اصفهان دارد؟ وقتی 
یک سالن ندارد که تئاتر در آن برگزار 
شود، انجمن هنرهای نمایش اصفهان 
چگونه تولید آثار نمایشی را پیگیری 

کند.
وی در حالی که معتقد است انجمن 
هنرهای نمایشی صوری است، گفت: 
گذشته از انجمن هنرهای نمایشی، 
صنف باید دنبال حقوق فعاالن عرصه 
تئاتر باشد. اما تئاتری های اصفهان از 
نبود زیربنای های مهمی مثل سالن 
تمرین و سالن اجرا رنج می برند، چیزی 
که احتیاج به پیگیری ندارد، بلکه همت 
می خواهد. اگر اینها نباشد سایر مواردی 
که یک صنف باید پیگری کند عملی 

نمی شود.
به گزارش ایرنا، اصفهان ۴۰ گروه 
نمایشی ثبت شده دارد و در تمام سالهای 
گذشته تاالر هنر متعلق به شهرداری 
از  بسیاری  اجرای  اصفهان محل 
اجراهای اهالی تئاتر اصفهان بوده است.

فعاالن تئاتر اصفهان صنفی بدون صنف!
وجود یک تشکل حرفه ای شاید بارقه امیدی باشد
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مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان گفت: جلسات 
شورای سازمان های وابسته به شهرداری، مطابق با اساسنامه، هر ساله در دو 

نوبت تیرماه و دی ماه برگزار می شود.
سیداحمد مرتضوی اظهار کرد: شهرداری اصفهان به منظور خدمت رسانی 
به شهروندان و در راستای اهداف و وظایف خود، عالوه بر تقسیم بندی 
محدوده های جغرافیایی شهر به مناطق مختلف، از ظرفیت خدمات 
سازمان های پانزده گانه وابسته با توجه به حوزه های تخصصی برای انجام 

وظایف بهره می گیرد.

وی ادامه داد: باالترین رکن سازمان ها با توجه به اساسنامه های مصوب آنها، 
شورای سازمان است که به منزله مجمع عمومی سازمان تلقی می شود و 
تصمیمات، سیاست گذاری، برنامه های کالن و تصویب بودجه سالیانه توسط 

این شورا انجام می شود.
مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
جلسات شورای سازمان های وابسته شهرداری، مطابق با اساسنامه آنها، هر 
ساله در دو نوبت تیر و دی ماه برگزار می شود که در سال جاری جلسات از ابتدای 

دی ماه آغاز شده و در حال برگزاری است.

وی افزود: در این جلسات عالوه بر اعضای شورای سازمان که متشکل از افراد 
متخصص و مدیران مرتبط است، اعضای ناظر شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز حضور دارند و سازمان از نظرات آنها در مورد موضوعات کالن و مسائل 

مالی و بودجه ای بهره الزم را خواهند برد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در این دوره از جلسات شورای سازمان ها، مهم ترین 
موضوعات مورد بررسی سیاست های اجرایی و راهبردی سازمان ها، بودجه، 
برنامه های سال آینده، گزارش عملکرد سازمان در سال ۱۴۰۱ و بررسی 

چالش ها و راه های برون رفت از مشکالت سازمان ها است.

بررسی چالش ها و 
راه های برون رفت از 
مشکالت سازمان های 
شهرداری اصفهان

 مدیر هماهنگی امور مناطق
و سازمانهای شهرداری خبر داد:

خبر اول
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شهرستان
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شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
نـرخ  اعـام  عـدم  گفـت:  اردسـتان 
جهـاد  وزارت  طـرف  از  مصـوب 
کشـاورزی و افزایـش بی رویـه قیمت 
تولیدکننـدگان  شـد  سـبب  نهاده هـا 
حاضـر بـه توزیـع تخم مرغ در سـطح 

نباشـند. شـهر 
کمبـود  شـاهد  اخیـر  روز  چنـد  در 
صنفـی  واحدهـای  در  تخم مـرغ 
و  هسـتیم  اردسـتان  شهرسـتان 
نکـردن  عرضـه  شـهر  کاسـب های 
تولیدکننـدگان  توسـط  تخم مـرغ 
اعـام  تخم مـرغ  کمبـود  دلیـل  را 

. می کننـد
اردسـتانی در حالـی  بانـوان  از  یکـی 
کـه از افزایـش قیمت هـا گایـه دارد 
می گویـد: بـرای تهیـه تخم مـرغ بـه 
چنـد مغـازه مراجعه کردم، شهرسـتان 
اردسـتان قطـب تولید و پـرورش مرغ 
و تخم مـرغ در اسـتان اسـت، ولی چرا 
بایـد در فصـل زمسـتان کـه مصـرف 
می کنـد،  پیـدا  افزایـش  تخم مـرغ 
موجـود  تخم مـرغ  بگویـد  فروشـنده 

. نیست
بـا  نیـز  شـهروندان  از  دیگـر  یکـی 
گایـه از اینکـه وقتی کاالیـی تا چند 
بایـد  می شـود  کمیـاب  بـازار  در  روز 
بیـم افزایـش قیمـت آن را بـر جـان 
بخریـم گفـت: امـروز من چند سـوپر 
مارکـت اردسـتان بـرای تهیـه تخـم 
مـرغ مراجعـه کـردم، ولی هیـچ کدام 

تخـم مـرغ نداشـتند.
کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  سـراغ  بـه 
شهرسـتان اردسـتان رفتیـم تـا دلیـل 
جویـا  را  غذایـی  مـاده  ایـن  کمبـود 
نـرخ  اعـام  عـدم  وی  کـه  شـویم 
جهـاد  وزارت  طـرف  از  مصـوب 
کشـاورزی را یکـی از دالیـل کمبـود 
تخم مـرغ اعـام کـرد و گفـت: حدود 
۲۰ روز اسـت نـرخ مصـوب و دقیقـی 
بـرای تخم مـرغ بـه جهاد کشـاورزی 

اعـام نشـده اسـت.
همچنیـن  افـزود:  امینـی  محمـد 
نهاده هـا  قیمـت  بی رویـه  افزایـش 
تمایلـی  تولیدکننـده  شـده  باعـث 
بـرای تولیـد و توزیـع تخم مـرغ داخل 
جهـاد  توزیـع  شـبکه  و  شهرسـتان 
بیشـتر  و  باشـد  نداشـته  کشـاورزی 
تولیـدات شهرسـتان به دیگر شـهرها 

می شـود. ارسـال 
روزانـه  نیـاز  کـرد:  تصریـح  وی 
وضعیـت  در  شهرسـتان  تخم مـرغ 
عـادی یک ُتـن اسـت در صورتـی که 
حـدود ۶ واحـد مرغـداری تخم گـذار 
فعال شهرسـتان روزانه حـدود ۲۰ ُتن 
تخم مـرغ تولیـد می کننـد، ولـی اقدام 
نمی شـود. در شهرسـتان  توزیـع  بـه 

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
اینکـه هیچ گونـه  بیـان  بـا  اردسـتان 
جهـاد  اختیـار  در  فشـاری  اهـرم 
کشـاورزی نیسـت که بخواهد مرغدار 
را ملـزم بـه توزیع تخم مرغ در سـطح 
شهرسـتان کنـد، گفـت: واقعیـت این 
اسـت که به دلیـل شـرایط اقتصادی، 
مرغـداران در وضعیت کنونـی با زیان 
در حـال فعالیـت هسـتند و نمی توانیم 

بـه آنهـا فشـار بیشـتر بیاوریم.

هیچ گونـه افزایـش قیمـت 
نان نداشتیم

امینـی در خصـوص افزایـش قیمـت 
خودسـرانه در نانوایی های شهرسـتان، 
اردسـتان  کشـاورزی  جهـاد  گفـت: 
تاکنـون هیچ گونـه نرخ نامـه جدیدی 
بـرای نانوایی هـا اعام نکرده اسـت و 
هـر واحد صنفـی که خودسـرانه اقدام 
بـه افزایـش قیمـت نـان کنـد بـا آن 

برخـورد قانونـی می شـود.
وی، کنجـِد بهداشـتی و دیگر خدمات 
تنهـا  را  نانوایی هـا  توسـط  اضافـی 
دلیـل مجـاز افزایش قیمـت نانوایی ها 
اعـام کـرد و گفـت: طبخ نـان خارج 
از ضوابـط مندرج در نـرخ نامه اباغی 
و عرضـه نـان ممنـوع اسـت. نانوایان 
کـه چنـد مـورد تخلـف انجـام داده و 
اقـدام به کم فروشـی، گران فروشـی و 
عرضـه نـان بی کیفیـت کننـد بـا ارائه 
شـکایات و پیگیـری دسـتگاه نظارتی 
بـا کاهش و قطع سـهمیه آرد، جریمه 
نقـدی و یا بـا پلمب مواجه می شـوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اردستان:

گالیه شهروندان از کمبود 
تخم مرغ

گفت و گو

ISFAHAN
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به گـزارش روابـط عمومی فرمانداری فریدونشـهر 
بـه مناسـبت نهـم دی مـاه روز بصیـرت و میثـاق 
امـت با والیـت، آقـای صفـا فرماندار فریدونشـهر 
بـه همراه مسـؤلین ادارات ضمن حضور در مسـجد 
جامع فریدونشـهر با مردم شهرسـتان دیـدار چهره 
بـه چهـره داشـتند و ضمـن اسـتماع مسـائل و 

مشـکات دسـتورات الزم را صـادر نمودنـد.

گزارش تصویری

دیدار چهره به چهره فرماندار فریدنشهر با مردم شهرستان

نماینـده مـردم نطنـز در مجلس شـورای اسـامی گفت: دشـمنان 
ایـن نظـام همیشـه در حـال تـدارک فتنـه علیه ایـن نظام بـوده و 
هسـتند ولـی بصیـرت امـت ایران اسـامی سـبب شـده تا نقشـه 

شـوم دشـمن به شکسـت بیانجامد.
رحمـت اهلل فیـروزی نماینـده مـردم نطنـز، بـادرود و قمصـر در 
مجلس شـورای اسـامی با صدور پیامی به مناسـبت فرا رسـیدن 
۹ دی، تاکیـد کـرد: حماسـه باشـکوه نهـم دی و بصیـرت مـردم 
انقابـی ایـران، بـار دیگـر توطئه های دشـمنان اسـام را نقش بر 

کرد. آب 
متن کامل این پیام به شرح زیر است:

»نهـم دی روز میثـاق امـت بـا والیـت اسـت. یـوم اهلل نهـم دی 
یـادآور روز میثـاق امـت بـا والیـت و روز بصیـرت اسـت. امـت 
عزیـز ایـران اسـامی در روز ۹ دی سـال ۸۸ ثابـت کردنـد کـه 
جملـه تاریخـی حضرت امـام خمینی رحمـت اهلل علیه کـه فرمود: 
پشـتیبان والیـت فقیه باشـید تا به مملکت شـما آسـیبی نرسـد را 

بـه درسـتی معنـا کـرده و والیـت مـداری خـود را ثابـت کردند.

دشـمنان ایـن نظـام همیشـه در حال تـدارک فتنه علیـه این نظام 
بـوده و هسـتند ولـی بصیـرت امـت عزیـز ایـران اسـامی باعـث 
شـده که نقشـه شـوم دشـمن به شکسـت انجامیده و ان شـاءاهلل 
ایـن حکومت بـه حکومت عـدل الهی به رهبـری حضرت صاحب 

الزمـان عـج متصل خواهد شـد.
حماسـه باشـکوه نهـم دی و بصیرت مردم انقابی ایـران، بار دیگر 
توطئه های دشـمنان اسـام را نقش بر آب کرد. نهم دی، سـالروز 

میثـاق امت شـهیدپرور ایران اسـامی با والیـت، گرامی باد.«

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی:

نهم دی سالروز میثاق امت با 
والیت است

غربالگـری  طـرح  کـرد:  نژاداظهـار  متقـی  خانـم 
بینایـی کـودکان ۳ تا ۶ سـال تـا پایان امسـال در 

شهرسـتان کاشـان اجـرا خواهـد شـد
 وی افـزود: طـی سـالجاری بیـش از 17 هـزار و 
۳5۰ نفـر از کـودکان تحت غربالگری قـرار کرفته 
انـد کـه از ایـن تعـداد 5۰۰ کـودک کـه مشـکل 

چشـمی داشـتند بـه پزشـک معرفی شـدند.
رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان کاشـان گفـت: 
بینایـی  غربالگـری  طـرح  اجـرای  راسـتای  در 
کـودکان یـک اکیپ سـیار نیز بـه همراه دسـتگاه 
شهرسـتان  روسـتاهای  همـه  بـه  بینایی سـنجی 
مراجعـه می کنـد و از کودکان غربالگیـری می کند.

ایـن  هـدف  گروه هـای  ادامـه  در  نـژاد  متقـی   
طـرح را کـودکان ۳ تـا ۶ سـال بیـان و هـدف از 
اجـرای آن را شناسـایی، تشـخیص و درمـان بـه 
موقـع اختـاالت عیـوب انکسـاری، تنبلی چشـم 
در کـودکان سـه تـا شـش اذعـان و افزودنـد: بـا 
توجـه بـه اینکـه تشـخیص آمبلیوپـی و اختاالت 
بینایـی در زمـان مناسـب می توانـد نتایـج بسـیار 
مطلوبـی در مداخـات درمانـی بـه موقـع، کاهش 
اثـرات منفـی بـر روی رونـد زندگـی مبتایـان و 
خانـواده آنـان داشـته باشـد لـذا انجـام غربالگری 
بـرای کـودکان ۳ تـا ۶ سـال بـه صـورت مکـرر 

تاکیـد می باشـد. مـورد 

 نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه کاشـان از پارچـه زربفـت تهیـه شـده به 
دسـت هنرمندان پیشکسـوت کاشـانی برای هدیه به موزه عاشـورا رونمایی 
کـرد. محمـد بینـوا اسـتاد کار زربفـت اظهـار داشـت: ایـن زربفت تـرازی از 
زیـارت عاشـورا در ابعـاد ۶۰ در ۸۰ سـانتیمتر توسـط اسـتاد کاران کاشـانی 
آقایان محمود تمتاچی و جمشـید خد داد به مدت سـه ماه بافته شـده اسـت
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از ۳۰۰ میلیـون ریـال بـرای بافـت ایـن پاچـه 
ابریشـمی هزینه شـده اسـت افـزود: در این قطعـه از پارچه 45 مرتبه سـام 

زیـارت عاشـورا تکرار شـده اسـت.
حجت االسـام والمسـلمین سـید سـعید حسـینی در حاشـیه این مراسـم با 
اشـاره بـه اینکـه هنرمنـدان می تواننـد امـام شناسـی را در عالـم هنر نشـان 
دهنـد افـزود: منطقه کاشـان دارای هنرمندانی که هم دلبسـته انقاب و هم 
بـا درخشـش در سـطح ملـی و بین المللی هسـتند ایـن نعمت بزرگی اسـت 

و ضـرورت دارد از ایـن نعمـت و هنرمنـدان قدردانـی شـود باالتریـن کمک 
بـه هنـر و ادامـه راه هنرمنـدان ایـن اسـت کـه این نخبـگان هنری بـا دید 
تکریـم بـه آنهـا توجـه شـود و اقتصـاد هنرمندان هم مـورد توجه مسـئولین 

قـرار گیرد.
وی افـزود: هنرمنـدان جزو قشـرهای تاثیرگذاری هسـتند کـه تبیین انقاب 
اسـامی شـدیداً نیـاز به هنر آنـان دارد و در تبیین اسـت که معلوم می شـود 
مـا در بیان داشـته های خود کوتاهی کردیم و دشـمن تهاجـم کرده و عرصه 
را بـر مـا گرفتـه اسـت نوجوانـان و جوانـان مـا بـه جـای رسـیده اند غـرور 

اسـامی خـود را نادیـده گرفته اند.
 امـام جمعـه کاشـان گفت: اگـر می خواهیم هویـت و فرهنگ را بـه فرزندان 
و جوانـان کشـور بازگردانیـم باید هنـر اصیل و مذهبـی ایرانی را بـه جوانان 

برگردانیم.

مدیـر کمیتـه امداد امام خمینـی )ره( شهرسـتان دهاقان گفت: 
در هشـت مـاه سـال جـاری مـردم شهرسـتان دهاقـان 45۰ 

میلیـون تومـان صدقـه پرداخـت کرده اند.
عبدالـرزاق میرزایـی اظهـار داشـت: کمیتـه امداد امـام خمینی 
)ره( پشـتیبان و حامـی نیازمنـدان جامعـه اسـت و پرداخـت 
یـاور  یـارو  همیشـه  ایمـان،  بـا  هم میهنـان  توسـط  صدقـه، 

مددجویـان کمیتـه امـداد بـوده اسـت.
وی افـزود: در ۸ مـاه سـال جـاری مـردم مؤمـن و خیرخـواه 

پرداخـت  صدقـه  تومـان  میلیـون   45۰ دهاقـان  شهرسـتان 
نموده انـد.

مدیـر کمیتـه امـداد امـام خمینـی شـهر شهرسـتان دهاقـان 
تصریـح کـرد: ترویج فرهنگ انفـاق، احسـان، پرداخت صدقه، 
اکـرام و زکات از جملـه برنامه هـای همیشـگی کمیتـه امـداد 

اسـت. بوده 
وی از دریافـت 5۰5۰ صنـدوق خانگـی در شهرسـتان دهاقان 
دهاقـان 5۰5۰  در شهرسـتان  و خاطرنشـان کـرد:  داد  خبـر 
مشـترک از کمیتـه امـداد صنـدوق صدقـات خانگـی دریافـت 
نموده انـد کـه پـس از دریافـت توسـط کمیتـه امـداد در بیـن 

مددجویـان توزیـع می شـود.
میرزایـی بـا تاکید بـر پرداخت غیرحضـوری صدقـات گفت: با 
توجـه بـه نقـش پر رنـگ فضـای مجـازی در زندگـی روزمره 
و سـهولت در انجـام امـور؛ بـر پرداخـت غیرحضـوری صدقات 

توسـط گوشـی تلفن همـراه بسـیار تاکید می شـود.
شهرسـتان  در  خانـواده   ۸۰۰ و  هـزار  این کـه  بیـان  بـا  وی 
دهاقـان تحـت پوشـش و حمایـت ایـن نهـاد هسـتند، افـزود: 
همـه مبالـغ دریافتـی توسـط مـردم خیرخـواه در بخش هـای 
درمانـی، تحصیلی، عمرانـی، جهیزیه، لوازم ضـروری زندگی و 

سـایر امـور صـرف می شـود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان:

 اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال
تا آخر سال جاری

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان خبر داد:

رونمایی از پارچه زربفت برای اهدا به موزه عاشورا

جلسـه پایش و سـاماندهی متکدی گران و دستفروشـان 
خیابانی شهرسـتان به ریاسـت معاون اسـتاندار و فرماندار 
ویـژه شهرسـتان و سـایر اعضـای سـتاد، در محل سـالن 
جلسـات فرمانداری برگزار گردید. در این جلسـه مباشری 
ضمـن تشـکر از اقدامـات شـهرداری نجـف آبـاد گفـت: 
برنامـه ریـزی بـرای متکدیـان و کـودکان خیابانـی باید 
طبـق آئین نامه ها و بر اسـاس وضعیت بومی شهرسـتان 
انجام شـود و دسـتگاه های اجرایی نیز ملزم هسـتند طبق 
آئیـن نامـه به وظایف خـود عمل کننـد. وی تصریح کرد: 
هـم اکنـون یکـی از آسـیب های اجتماعـی شهرسـتان 
وجـود متکدیـان و کـودکان خیابانی اسـت کـه اگر طرح 

سـاماندهی متکدیان به صورت جدی انجام شـود شـاهد 
اجتماعـی  آسـیب های  و  معضـات  از  برخـی  کاهـش 

خواهیـم بود.
مقـام عالـی دولت در شهرسـتان پس از بازدیـد میدانی از 
سـاختمان مرکز متکدیان خیابانی در سرعت بخشیدن به 
کارهـای باقیمانـده و تأمیـن تجهیزات این مرکز توسـط 
شـهرداری ها و سـایر مسـئولین تاکید کرد. مباشری بیان 
داشـت: نیـاز اسـت کـه دسـتگاههای اجرایـی، نهادهـا و 
تشـکلهای مردمـی در ایـن زمینـه حضوری فعال داشـته 
باشـند و قطعـاً بـا حضـور همـگان می تـوان بـه نتیجـه 

مطلوبی دسـت پیـدا نمود.

مباشـری معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه شهرسـتان 
نجـف آباد بـا اهداء لـوح تقدیر و هدیه معنـوی از آقای 
محمد نوریان کارشـناس اداره سیاسـی فرمانداری ویژه 
نجـف آبـاد کـه در سـال جـاری به عنـوان پژوهشـگر 
نمونـه اسـتانداری اصفهـان معرفـی شـده بـود تجلیل 

نمود.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان نجـف آبـاد گفـت: بـدون 

مختلـف  بخش هـای  در  امـور  پیشـرفت  پژوهـش، 
بـه ویـژه در امـر آمـوزش از پویایـی و نشـاط الزم نیـز 
برخـوردار نخواهـد بود، همـه آنچه به عنوان پیشـرفت 
می شناسـیم،  تاریـخ  گوناگـون  دوره هـای  در  علـوم 
حاصـل تاش افرادی بـوده که در کار خـود رویکردی 
پرسشگرشـان همـواره  و ذهـن  داشـته اند  پژوهشـی 
محرکی بـرای فعالیت های پژوهشـی آنان بوده اسـت.

رئیس معاون استاندار:

 به زودی مرکز ساماندهی متکدیان شهرستان نجف آباد
به بهره برداری می رسد

تجلیل از پژوهشگر نمونه استانداری اصفهان

مدیر کمیته امداد دهاقان:

مردم ۴۵۰ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند

امـام جمعـه موقـت دهاقـان بـا بیـان اینکه بایـد وقایعـی که در 
فتنـه ۸۸ و سـایر فتنه هـا رخ داد بـه طور کامل برای نسـل جوان 
و نوجـوان بازگـو شـود، گفـت: وقتـی اهـداف شـوم دشـمنان و 
اقدامـات ضـد دینی و انسـانی آن ها برای مردم آشـکار شـد، وارد 

میـدان شـدند و بـه صورت جـدی با آن هـا مقابلـه کردند.
حجت االسـام علیرضـا اسـماعیلی امـام جمعـه موقـت دهاقان 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه شـهر دهاقـان ضمـن 
گرامی داشـت دهـه بصیـرت و مقاومت اظهـار داشـت: همه باید 
بصیـرت داشـته باشـند و وظایـف خود را بـه خوبی انجـام دهند، 

تحقـق بصیـرت و انجـام درسـت وظایـف، نوعی تقوا اسـت.

وی بـا اشـاره بـه ۹ دی مـاه روز بصیـرت و میثاق امـت با والیت 
بیـان کـرد: باید وقایعی که در فتنه ۸۸ و سـایر فتنه هـا رخ داد به 
طـور کامل برای نسـل جـوان و نوجوان بازگو شـود تا ایـن افراد 

دچار انحراف نشـوند.
اسـماعیلی با بیـان این که مردم بـا بصیرت کامل بـرای مقابله با 
فتنه هـا بـه میدان آمده انـد، افزود: وقتی اهداف شـوم دشـمنان و 
اقدامـات ضـد دینی و انسـانی آن ها برای مردم آشـکار شـد، وارد 

میـدان شـدند و به صورت جـدی با آن ها مقابلـه کردند.
امـام جمعـه موقـت دهاقان تصریـح کرد: بصیرت مردم همیشـه 
فتنه هـا را خامـوش کرده اسـت، هرچـه بصیرت و آگاهـی مردم 

بیشـتر باشـد، دشـمنان بـرای ایجاد فتنه هـا ناتوان تر می شـوند.
وی بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر درگیـر جنـگ رسـانه ای و 
اقتصـادی هسـتیم، گفت: دشـمنان در حـال حاضر کـه در ایجاد 
اغتشاشـات شکسـت خورده انـد، بـا امپراطـوری رسـانه ای تحت 
فرمان خود و همچنین اخال در مسـائل اقتصادی جامعه سـعی 

بـر ایجـاد ناامیـدی و ملتهب کـردن فضای کشـور را دارد.
اسـماعیلی همچنیـن در پایان بـا تأکید بر ضـرورت صرفه جویی 
در اسـتفاده از گاز در منازل، مشـاغل و سـازمان ها گفت: اسـتفاده 
از گاز در کشـور دو برابـر میـزان مطلـوب اسـت و نیـاز اسـت 

فرهنگ سـازی الزم در ایـن خصـوص انجـام شـود.

امام جمعه موقت دهاقان بیان کرد:

 تبیین اقدامات دشمن
در فتنه 88 برای نوجوانان و جوانان
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An exclusive exhibition of Ira-
nian products will be held in 
Karachi during January 16-18, 
2023, the deputy head of Teh-
ran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA) for the international 
affairs announced.
Hesameddin Hallaj said the 
exhibit will be held in the fields 
of oil, gas and petrochemicals, 
water and electricity industry, 
mining, steel and related indus-
tries, construction materials, 
agricultural industries, food, 
packaging machinery, transit, 
logistics and transportation, 
household appliances, carpets, 
chandeliers and furniture, etc. 
with the presence of various 
companies, especially knowl-
edge-based ones.
Referring to the plans made to 
send a trade delegation to Pa-
kistan and hold bilateral busi-
ness negotiation sessions and 
several specialized panels on 
the sidelines of this exhibition, 
Hallaj called this event a suita-
ble opportunity for networking 
of the entrepreneurs and busi-
ness owners of the country in 
the Pakistani market and ex-
panding trade with this coun-
try to increase Iran’s share of 
about two percent of Pakistan’s 
total trade of 80 billion dollars.
On October 29, TCCIMA and 
Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) signed a mem-
orandum of understanding 
(MOU) to pursue and develop 
free trade with Pakistan.
Signed by TPO Head Alireza 
Peyman-Pak and TCCIMA 

Head Masoud Khansari, the 
MOU is aimed at developing 
the exports of Iranian products 
to the Pakistani market.
Based on the MOU, TPO as a 
government body, and TCCIMA 
as a representative of the pri-
vate sector are going to share 
their capabilities and develop-
ment capacities to provide the 
basis for better identification 
of the Pakistani market and 
increase the export of Iranian 
goods to this country.
Preparation and formulation 
of laws and guidelines related 
to exports to Pakistan with the 
consultation and cooperation 
of TCCIMA, sending trade del-
egations to this country, and 
also cooperation to create fi-
nancial and banking channels 
between Iran and Pakistan are 
also among the areas of coop-
eration between the two sides.
Speaking at the signing cere-
mony, Peyman-Pak mentioned 
Pakistan as one of TPO’s prior-
ity markets for enhancing the 
country’s business plans and 
emphasized that establishing 
direct transit as well as cre-
ating a financial and banking 
mechanism between Karachi 
and Tehran are two key axes in 
the development of business 
relations with this country.
Also, Khansari, in his speech, 
underlined the TCCIMA plans 
and actions in recent years 
to develop the economic re-
lations of Iranian companies 
with neighboring countries and 
expressed the chamber’s full 
readiness to cooperate with 

TPO in order to develop ex-
ports to Pakistan.
He mentioned the exchange of 
several business delegations 
between Iran and Pakistan and 
the government’s efforts for 
signing a free trade agreement 
between the two countries as 
positive steps for the develop-
ment of economic relations, 
saying: “Establishing a free 
trade agreement is a big step 
towards long-term econom-
ic cooperation, especially the 
growth of Iran’s exports to Pa-
kistan.”
Meanwhile, during a meeting 
between Pakistan’s Finance 
Minister Senator Mohammad 
Ishaq Dar and Iran’s Ambassa-
dor to Pakistan Mohammad-Ali 
Hosseini in Islamabad on Fri-
day, the two sides explored the 
ways to expand and strength-
en trade ties between the two 
countries.
Emphasizing the high impor-
tance of his country’s relations 
with the Islamic Republic of 
Iran, the Pakistani minister said 
that Islamabad is ready to re-
move the obstacles in the way 
of increasing the volume of bi-
lateral trade with Tehran.
Pakistan always considers its 
relations with the Islamic Re-
public of Iran very important. 
However, the volume of bilater-
al trade is not favorable and for 
this purpose Pakistan is ready 
to take any kind of measures to 
address the existing obstacles, 
the official stressed.
Senator Ishaq Dar emphasized 
that Pakistan is ready to take all 

possible measures to remove 
the bottlenecks in order to sig-
nificantly increase the volume 
of bilateral trade between the 
two countries.
Appreciating the economic 
policies of the government of 
Pakistan, the Iranian ambas-
sador for his part said, “The 
historical relations between the 
two neighbors and the strong 
cultural and political relations 
require that our commercial 
and economic cooperation be 
at better and stronger levels.”

The two countries have great 
potential to expand cooper-
ation in the fields of energy, 
trade and other areas, he em-
phasized.
After the mentioned meeting, 
the Ministry of Finance of Pa-
kistan issued a statement and 
announced: “In this meeting, 
the opening of border markets, 
barter trade, free trade agree-
ment and joint investment to 
increase the volume of trade 
between Iran and Pakistan 
were discussed.”
Since the beginning of the cur-
rent administration in August 
2021, the Iranian government 
has been strongly promoting 
and pursuing economic di-
plomacy, especially with the 
neighboring countries and the 
countries in the region; and as 
a longstanding trade partner 
of the Islamic Republic, Paki-
stan has been one of the major 
points of focus for the expan-
sion of trade ties.
Considering the complementa-
ry nature of the two countries’ 
economies, common cultural 
heritage, and positive politi-
cal relations between the two 
neighbors, Iran and Pakistan 
have huge potential for eco-
nomic cooperation, however, 
the level of exchanges between 
the two sides has not been 
satisfactory over the past few 
years.
Iran and Pakistan signed a 
Preferential Trade Agreement 
(PTA) in August 2006 and the 
PTA, which came to effect in 
September that year, was ex-
pected to “create a new climate 
for economic and regional 
cooperation between the two 
countries” as stated in the 
agreement, however, nearly 17 
years after the mentioned deal, 
the two countries annual trade 
is still under $2 billion dollars.
Lack of proper banking rela-
tions and contrary customs 
regulations are said to be the 
main obstacles in the way of 
trade between the two coun-
tries.
Despite the above-mentioned 

issues and obstacles, Iran and 
Pakistan have set $5 billion of 
annual trade on the agenda 
for the next year and to realize 
the mentioned target, the gov-
ernments of the two Islamic 
republics have been taking var-
ious measures.
In November 2021, Tehran and 
Islamabad reached an agree-
ment to use barter trade in 
order to boost bilateral trade in 
the face of U.S. sanctions.
In October this year, the Iran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) and the Federation 
of Pakistan Chambers of Com-
merce and Industries (FPCCI) 
signed three memorandums 
of understanding (MOU) with 
the aim of expanding trade be-
tween the private sectors of the 
two countries.
Also on December 3, Iran’s 
Trade Promotion Organization 
announced that the imports of 
all commodities listed under 
the Iran-Pakistan PTA have 
been allowed by the govern-
ment.
Accordingly, Iranian importers 
have been allowed to register 
application forms for importing 
all products that were previ-
ously on the IRICA import ban 
list, from Pakistan.
Along with other measures, 
this recent step is expected to 
seriously affect Iran-Pakistan 
trade and boost the value of 
trade between the two sides 
significantly.
According to the Islamic Re-
public of Iran Customs Admin-
istration (IRICA), Iran and Pa-
kistan traded over 2.1 million 
tons of goods valued at $1.267 
billion in the first seven months 
of the current Iranian calen-
dar year (March 21- October 
22). Iran’s exports to Pakistan 
reached 1.6 million tons worth 
$704 million in the mentioned 
seven months, while imports 
from Pakistan hit 512,000 tons 
worth $563 million.
Oil and gas products like lique-
fied petroleum gas, gas liquids, 
bitumen, liquefied natural gas, 
and liquefied butane are the 
main commodities that Iran ex-
ports to Pakistan, and agricul-
tural products and foodstuffs 
comprise the main items of Pa-
kistan’s export basket to Iran.
IRICA’s lifting of the ban on the 
import of commodities listed 
under the Iran-Pakistan PTA 
is going to allow Iranian trad-
ers to have a greater choice 
of commodity items to import 
from Pakistan and hopefully 
this measure will be accompa-
nied by removing other barri-
ers in the way of trade.

Exclusive exhibit of Iranian products to be held in Karachi in mid-Jan.

Iran eyes $180b of 
annual petchem rev-
enue in 10 years
The managing director of Iran’s 
National Petrochemical Company 
(NPC) said over the next 10 years 
the country’s annual petrochemi-
cal production capacity will reach 
200 million tons which will bring 
the country $180 billion in reve-
nues every year, Shana reported on 
Thursday.
Speaking in a TV program on the 
occasion of National Petrochemical 
Industry Day, Morteza Shahmirzaei 
said Iran is one of the world’s rich-
est countries in terms of hydrocar-
bon reserves and this is an advan-
tage for the country’s petrochemical 
industry.
“For the growth of an industry, in 
addition to expert human resources, 
feed is also one of the most impor-
tant factors, and Iran benefits from 
huge oil and gas reserves,” Shah-
mirzaei said.
“For many years, the petrochemical 
industry can use these oil and gas 
reserves as feed and fuel, for which 
very good plans have been made, 
and I invite all experts, researchers, 
and investors to invest in Iran’s oil 
and gas industry,” the official add-
ed.
Petchem projects worth $70b to be 
implemented across Iran
Iranian Oil Minister Javad Oji has 
also said that more than 100 pet-
rochemical projects with a total in-
vestment of about $70 billion have 
been defined and will be implement-
ed across the country.
Oji noted that the country will also 
be completely self-sufficient in pro-
ducing the catalysts used in the pet-
rochemical industry by the end of 
the current government administra-
tion’s incumbency (August 2025).
He put the country’s current petro-
chemical production capacity at 90 
to 95 million tons, saying that $10.5 
billion worth of petrochemical prod-
ucts have been exported in the first 
nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-December 
21).
According to Oji, over $12.5 billion 
was earned from the export of pet-
rochemical products in the previous 
year.

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

Intl. water, wastewa-
ter industry exhibi-
tion running in Tehran
Iran’s 18th International Water 
and Wastewater Exhibition kicked 
off on Friday at Tehran Permeant 
International Fairgrounds, IRNA 
reported.
As reported, 169 domestic compa-
nies along with six foreign exhibi-
tors are participating in this year’s 
exhibition which was opened by 
Energy Minister Ali-Akbar Mehra-
bian.
The U.S., China, Italy, and Canada 
are among the countries whose 
representatives are showcasing 
their latest products and services 
in the four-day event.
A considerable number of the ex-
hibitors taking part in the exhibition 
are knowledge-based and techno-
logical companies.
The event covers a variety of areas 
and commodity groups including 
metal pipes and fittings, industrial 
valves, pumps, and rotary ma-
chines, industrial water treatment, 
dams, and hydroelectric power 
plants, education, irrigation and 
drainage, water transmission lines, 
polymer pipes, and fittings, chem-
ical materials, paint and coatings, 
household water treatment, house-
hold faucets, leak detectors, blow-
ers and vacuums and measuring 
systems.
Specialized meetings and news 
conferences, as well as educa-
tional workshops on various top-
ics including water consumption 
management and examining the 
challenges of the water sector are 
among the programs scheduled 
to be held on the sidelines of the 
exhibition.

Tehran hosting 
exhibit of decora-
tive lights

The 28th Exhibition of Chan-
deliers and Decorative Lights 
of Iran kicked off on Friday 
at Tehran Permanent Inter-
national Fairgrounds, IRNA 
reported.
The opening ceremony of the 
exhibition was attended by 
Deputy Industry, Mining and 
Trade Minister Mehdi Niazi, 
Managing Director of Iran In-
ternational Exhibitions Com-
pany (IIEC) Houman Razdar, 
Head of Tehran Chandelier 
Manufacturers Union Hamid-
reza Manafi, and Head of the 
Tehran Chamber of Guilds 
Qasem Nodeh Farahani.
As reported, representatives 
of 83 companies are show-
casing their latest products 
and services during this 
four-day event.
The exhibition is manly 
aimed at introducing the 
manufacturing capabilities of 
the exhibitors and promoting 
the export of the showcased 
products.
Eight workshops are planned 
to be held during the exhi-
bition, among which, famil-
iarization with the export 
markets of Afghanistan, Iraq, 
Russia, Africa, and Qatar, as 
well as global principles of 
branding in the lighting in-
dustry can be mentioned.
Iran among world’s top five 
chandelier producers
Speaking at the opening 
ceremony of the exhibition, 
Manafi said Iranian chande-
liers and decorative lights 
are famous in the world due 
to their good quality, and the 
country is considered among 
the world’s top five countries 
in this industry.
The official put the annual 
export of Iranian chande-
liers and decorative lights 
at $10 million, saying that a 
significant number of such 
products are also exported 
through third countries or by 
passengers.
According to Manafi, Russia, 
Iraq, and Afghanistan, as 
well as, Eastern and Western 
European countries are the 
main importers of Iranian 
chandeliers and the major 
target markets of the men-
tioned products.

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

CBI governor 
Saleh-Abadi re-
signs, Farzin re-
places him
Ali Saleh-Abadi left his job as 
the governor of the Central 
Bank of Iran (CBI) on Thurs-
day and President Raisi’s 
cabinet accepted his resig-
nation and replaced him with 
Mohammadreza Farzin.
The governor of the Central 
Bank of Iran, resigned amid 
the recent volatility in the 
foreign currency market and 
depreciation of Iran’s nation-
al currency the rial against 
other currencies, IRNA re-
ported.
Farzin has served as the head 
of different Iranian banks in-
cluding Bank Melli, and Bank 
Karafarin; he has also served 
as the deputy Finance and 
Economic Affairs Minister.
The government spokesman 
recently said that the pres-
ident would make changes 
in his cabinet. A new road 
minister also assumed the 
position recently.

The 4th National Iranian Steel Festival 
and Exhibition (N.I.S.F) is scheduled 
to be held in Tehran during January 
10-12, 2023, IRIB reported.
Focusing on the knowledge-based 
companies and startups and those 
production units expediting the pro-
cess of indigenizing new technologies 
for the country’s steel industry is a 
major feature of this year’s exhibition 
and conference.
In this national event, domestic pro-
ducers and suppliers of the country’s 
iron and steel chain, in addition to 
offering cooperation opportunities 
to knowledge-based companies and 
domestic manufacturers, unveil their 
latest achievements and products.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and 
obstacles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and the coro-

navirus outbreak that has severely af-
fected the performance of the world’s 
top producers.
The latest report released by the 
World Steel Association (WSA) 
shows that Iran’s crude steel output 
has increased 8.5 percent in the first 
11 months of 2022, while the world 

steel output has fallen 3.7 percent in 
the said period.
Production of crude steel in Iran 
reached 27.9 million tons during the 
mentioned 11 months, as compared 
to 25.7 million tons in the first 11 
months of 2021.
The WSA put the crude steel output 

by the world’s top 64 producers at 
about 1.691 billion tons in the men-
tioned time span.
During the first 11 months of the 
current year, all of the world’s top 10 
steel producers except for Iran and 
India experienced a decline in their 
steel output, according to the WSA 
report.
Iran’s monthly crude steel output 
stood at 2.9 million tons in Novem-
ber, registering a 3.9 percent rise 
compared to the figure for the same 
month in 2021.
The country climbed to seventh place 
among the world’s top steel produc-
ers in the mentioned month.
Producing 74.5 million and 10.4 mil-
lion tons of steel, China and India 
stood in first and second places in the 
said period, respectively, while Japan 
occupied third place producing 7.2 
million tons of the mentioned product.

National steel festival, exhibition slated for mid-Jan.
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Iran’s Armin Hadipour announced 
his retirement from taekwondo on 
Monday.
The 28-year-old athlete won a silver 
medal in the 2017 World Taekwon-
do Championships in Muju, South 
Korea and also seized a bronze 
medal in the 2019 World Taekwon-

do Championships in Manchester, 
England.
Hadipour has won a gold medal in 
the 2016 Asian Championships and 
two bronzes at 2018 and 2021.
He is also a three-time gold med-
al winner of the Universiade 2015, 
2017 and 2019.

Iranian taekwon-
do athlete Hadi-
pour announces 
retirement

Iran FM applauds 
Omani Sultan 
dedication to 
Vienna negotia-
tions

Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian 
stated on Thursday that the 
Sultan of Oman had given 
close attention to several 
aspects of the Vienna nego-
tiations.
Amir Abdollahian stated in a 
tweet shortly after a trip to 
Oman, where he met with 
the Sultan Haitham bin Tariq 
Al Said, that in addition to 
working to advance a settle-
ment in the Vienna negotia-
tions.
Oman has been one of the 
key hubs for the repatriation 
of Iranian foreign assets 
from other institutions.
The foreign minister as-
serted that during his con-
versation with the sultan 
of Oman, they emphasized 
how admirable the bilateral 
ties between the two close 
neighbors are.
Additionally, the two parties 
have spoken about matters 
pertaining to Saudi Arabia, 
Bahrain, Yemen, Egypt, and 
Ukraine, he said. 
When questioned whether 
the visit to Muscat would 
have an impact on discus-
sions between Iran and 
international powers to lift 
sanctions on Tehran, Amir 
Abdollahian replied that the 
Iranian side’s window for 
achieving a deal would not 
be open indefinitely.
The foreign minister stated 
that his travel to the capi-
tal of Oman was primarily 
motivated by the pursuit of 
bilateral problems. 
However, he recognized the 
Sultan of Oman’s efforts to 
assist Iran and the other 
parties in reaching a con-
sensus.
Amir Abdollahian also noted 
that Iran appreciates any 
move taken by the Sultan 
of Oman to contribute in the 
negotiation of a fair, solid, 
and long-lasting accord.
Oman has been the major 
mediator in the talks that led 
to an agreement in 2015, 
according to the foreign 
minister, who also stated 
that the Sultanate has made 
significant efforts in this re-
spect in recent months and 
would continue to do so.
He said that he emphasized 
to the Sultan of Oman that 
Iran is not engaging in dis-
cussions only for the sake 
of being in negotiations; 
rather, Tehran is hoping to 
see the fruits of months of 
conversations.
The Iranian top diplomat 
pointed out that the window 
for reaching an agreement 
would not be open indefi-
nitely, adding that “the win-
dow is open today but if the 
other parties, especially the 
Americans, prefer not to 
give up hypocrisy and the 
Westerners do not act real-
istically, it is not clear that 
the window which is open 
today will remain open to-
morrow.”

The unfavorable provisions in the 
U.S. National Defense Authorization 
Act (NDAA) for Fiscal Year 2023 
have been condemned by Tehran, 
which maintains that this demon-
strates Washington’s “hostile, pro-
vocative and meddling policies” 
against the Islamic Republic and is 
consistent with efforts to foment 
“Iranophobia”.
Nasser Kanaani, a spokesperson for 
the Iranian Foreign Ministry, said in 
a statement on Thursday that the er-
roneous accusations against Iran’s 
regional actions show that Wash-
ington is still playing a harmful and 
unsettling role in the Persian Gulf 
and larger West Asia.
Pointing to Washington’s unilateral 
pullout from the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA) in May 
2018, Kanaani said, “The U.S. ad-
ministration violated international 
norms and values. The erroneous 
claims against Iran’s peaceful nucle-
ar program are repeated in the Act.”
Despite the fact that Iran has not 
benefited from its own “full rights” 
under the terms of the agreement, 
the Islamic Republic has contrib-
uted to maintaining the JCPOA via 
diplomatic endeavors and flexibili-
ty, the Foreign Ministry official re-
marked. 
As a signatory to the Comprehen-
sive Safeguards Agreement and a 
member of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), Iran is aware 
of its “rights and responsibilities,” 
he noted. 
He added, “Attempts to justify the 
United States’ unlawful and uni-

lateral measures and sanctions on 
the Islamic Republic by making un-
founded claims about Iran’s peace-
ful nuclear activities will undoubted-
ly fail. Iran has demonstrated that it 
would not yield to the justification of 
force.” 
The spokesman reiterated Tehran’s 
long-held position that it opposes 
development of nuclear weapons, 
saying, “The Islamic Republic has 
repeatedly reaffirmed that the devel-
opment of nuclear weapons has no 
place in its military policy.”
Additionally, he stated that Wash-
ington’s unwavering support for 
the Zionist regime’s covert atomic 
program and its status as the sole 
nuclear weapons possessor in West 
Asia pose the gravest dangers to 
regional peace and security and 
the greatest obstacle to the global 
non-proliferation regime.
He said, “This is a prime illustration 
of the duplicity, double standards, 
and discriminatory practices of vari-
ous U.S. administrations.”
Kanaani further stated that coop-
eration between Iran and foreign 
countries, including in areas of con-
ventional defense, “lies within the 
framework of common interests and 
mutual advantages, is in compliance 
with international rights and duties, 
and is not directed against any other 
country.”
“The U.S., on the other hand, has 
signed several military and defense 
cooperation agreements in the re-
gion, and its numerous military 
bases imperil regional peace and 
security,” the Iranian official stated.

Iran criticizes offensive clauses in U.S. NDAA

As announced by a provincial official, 
18,300 units of the National Housing 
Movement are under construction in 
Fars province, in the south of Iran.
Ataollah Zamani, the director-general of 
the province’s Housing Foundation, also 
said that 3,400 units are planned to be 
inaugurated in the cities and villages of 
the province by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20, 2023).
In early November, a board member of 
the National Land and Housing Organ-
ization announced that about 57,000 
hectares of land within the boundaries 
of the cities has been provided for the 
National Housing Movement plan.
Arsalan Maleki also said that the private 
sector owners in provinces with land 
shortages can participate in the National 
Housing Movement to provide land.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in four 
years is one of the major plans of the 

current government in the housing sec-
tor.
According to the plan, out of these four 
million residential units, 3.2 million 
units will be constructed in cities and 
800,000 units in villages, some of these 
units are currently being constructed 
after providing lands and preparing the 
necessary conditions.
In early November, Hadi Abbasi-Asl, the 
deputy minister of transport and urban 
development, announced that currently, 
at least one million units of the National 
Housing Movement are under construc-
tion with average progress of about 30 
percent.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s second 
major program to provide affordable 
housing units for the low-income class-
es.
The operation for the construction of 

209,212 residential units of the National 
Housing Movement began in early Feb-
ruary.
The ceremony to begin the mentioned 
operation and also to launch some de-
velopment projects in the housing sec-
tor was attended by the former Trans-
port and Urban Development Minister 
Rostam Qasemi.
Also, in late July, Qasemi inaugurated a 
project for the construction of the first 
group of affordable housing units for 
laborers under the framework of the Na-
tional Housing Movement.
And on November 5, the deputy head of 
the Housing Foundation of Islamic Rev-
olution announced that 195,000 units 
of the National Housing Movement are 
under construction in the rural areas, 
and stressed that the figure will reach 
240,000 units by the eleventh Iranian 
calendar month Bahman (January 21, 
2023).

Over 18,000 National Housing 
Movement units under construction in Fars

Top 10 Most Beautiful Places In The World 2022

Most Beautiful Places In The World
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/beautiful-places-in-the-world/

There are many wonderful places in the world to 
visit. And people go to many places in the world. 
Every wants to know what is the most beautiful 
place in the world to travel in 2022? We cannot 
include all locations in our list. But here we have 
prepared a list of the Top 10 Most Beautiful Tour-
ism Places in the world 2022 to visit. Let’s see!
• Cappadocia, Turkey 
Cappadocia is a historical region in central Anato-
lia. The area is a popular tourist destination, as it 
has many areas with unique geological, historical 
and cultural features. 
Cappadocia is one of the 10 most beautiful tour-
ism places in the world in 2022 to visit.
• Ha Long Bay, Vietnam
Ha Long Bay (Halong Bay) is 170 km north of Ha-
noi in northern Vietnam. The bay is famous for 
its natural ocean karst topography and is often 
included in the list of the world’s natural wonders. 
Its area is 1,500 sq km and its distance from Ha-
noi is about 120 km. Ha Long Bay is one of the 10 
most beautiful places in the world 2022 to visit.
• Petra, Jordan
Petra is a historical and archaeological city in 
southern Jordan. It is contiguous to the mountain 
of Jabal al-Mandab, in a basin that is surrounded 
by all four sides. Archaeological work has only 
discovered evidence of a Nabatian presence in 
the second century BCE, by which time Petra had 
become their capital.
• Venice, Italy
Venice is a tourist city and one of the 10 most 
beautiful places in the world 2022 to visit. Venice 
is a city in northeastern Italy and the capital of 
the Veneto region. It is built on a cluster of 118 
small islands separated by canals and connected 
by over 400 bridges. 

• Mu Cang Chai, Vietnam
Mu Cang Chai is a rural district in the province of 
Yen Bai in the northwestern region of Vietnam. As 
of 2019, the district had a population of 63,961. 
The district covers an area of 1199 km2. 
To get to Mu Cang Chai district, travellers must 
pass through Khau Phạ Pass, which is one of four 
imposing passes in the northwest of Vietnam. Mu 
Cang Chai is a tourist area people come from all 
over the world to visit. Mu Cang Chai is one of the 
most beautiful place in the world in 2022.
• Iguazu Falls, South America
Iguazu Falls or Iguacu Falls are the waterfalls 
of the Iguazu River on the border of Argentina’s 

province Misiones and the Brazilian state of Para-
na. 
The Iguazu River rises in the middle of the city of 
Curitiba. For most of its course, the river flows 
through Brazil. However, most of the declines are 
on Argentina’s side. Under its confluence with the 
San Antonio River, the Iguazu River forms the 
border between Argentina and Brazil.
• Keukenhof, Netherlands 
Keukenhof, also known as the Garden of Europe. 
It is one of the largest flower gardens in the world, 
located in the municipality of Lisse in the Neth-
erlands. According to the official website, Keu-
kenhof Park covers an area of 32 hectares and 

around 7 million flower bulbs are planted in the 
gardens every year.  
Keukenhof is widely known for its tulips. It also 
contains many other flowers, including hyacinths, 
daffodils, lilies, roses, carnations, and erases. Ke-
ukenhof is one of the most beautiful place in the 
world in 2022.
• Li River, China
Li River is one of the most beautiful tourism plac-
es in the world 2022.
• Bora Bora, French Polynesia
The Bora Bora island’s economy is almost en-
tirely driven by tourism. Many resorts have been 
built on Motu around the lagoon. Hotel Bora Bora 
opened in 1961, and nine years later the first 
over-water bungalow was built on the stilts above 
the lagoon. Today, over-watering bungalows are a 
standard feature of most Bora Bora resorts.
There is no public transport on the island, so rent-
al cars and bicycles are the recommended means 
of transport. In addition, the Vaitape has small, 
two-seater buggies for rent and motorboats can 
be hired to explore the lagoon. 
• Taj Mahal, India
The Taj Mahal attracts a large number of tourists. 
UNESCO documented over 2 million visitors in 
2001, which increased to around 7-8 million in 
2014. A two-tier pricing system is in place, in 
which entry fees are significantly lower for Indi-
an citizens and more expensive for foreigners. In 
2018, the fee for Indian citizens was 50 INR, for 
foreign tourists 1,100 INR. 
Most of the tourists visit in the cold months of 
October, November and February. Pollution is not 
allowed near the campus and tourists must either 
walk through parking areas or catch an electric 
bus. 
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نژاد   سلیمان  آزاده   
از چهارراه تختی به سمت 
شهدا. آدرسی بود که به راحتی 
می توانستم پیدا کنم، چراکه 
بارها و بارها مقصد خریدهایم 
فروشگاه های  راسته  بود، 
آن طرف  و  کفش  و  کیف 
خیابان هم مغازه های مختلف 
انواع پوشاک و لباس و مانتو. 
این بار اما قضیه فرق می کرد، 
چراکه از چهارراه تختی به 
شماره  کوچه  سمت شهدا 
۱۶ بود که وجه تمایز مقصد 
همیشگی ام بود. این بار قرار 

بود به کاخ سرهنگ بروم.
کسالت بار  هیاهوی  در 
روزمرگی و شلوغ آدم ها به 
۱۶ رسیدم،  نتهای کوچه  ا
خانه ای بزرگ با بافت سنتی 
چیزی  قدیمی  معماری  و 
شبیه تمام قصه های کودکی 
مادربزرگ، آنجا که می گفت 
بوی کاه گل نم کشیده صبح، 
حوض فیروزه ای وسط حیاط 
با گلدان های بزرگ شمعدانی 
دورتادور حوض، پنجره های 
شیشه های  با  چوبی 
عطر  رنگی،  شش گوش 
دل انگیز صبحگاه و چایی 
گرم با سماور آتشی عزیز 
چوبی  تخت  روی  جان 
وسط حیاط. سفری کوتاه 
قشنگ  خاطرات  به  است 
کودکی، تماشای خانه ای با 
این ظرافت و طراحی حال 
کوک  چندساعتی  را  دلم 
می کند، تازه می فهمم چه 
می کنیم  زندگی  سخت 
در  بتونی  دیوارهای  بین 
آپارتمان هایی با نور کم و 
اشیای لوکسی که ما را از 
خودمان دور می کند. ترکیب 
فاخری از رنگ و معماری 
است، کاشکی های نارنجی 
و زرد، راهروهایی تودرتو، 
اتاق های به هم پیوسته همگی 
از نزدیکی دل ها خبر می دهد. 
چه پیمان رفاقتی بوده بین 
اهالی خانه. آیینه کاری های 

سقف و دیوان های خانه تو 
را با خودت رودررو می کند، 
به خودت  از همیشه  گویا 
است  این  و  نزدیک تری 

مفهوم اصالت ...
از جستجو در فضای مجازی 
و البته صحبت های علیرضا 
مساح رئیس اداره گردشگری 
سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان 
متوجه شدم اقامتگاه سنتی 
کاخ سرهنگ اصفهان مکانی 
تاریخی با قدمت ۳۵۰ سال، 
متعلق به دوره صفویه است 
که با تالش خانواده محمدی، 
پس از چهار سال مرمت، 
به عنوان هتل بوتیک کاخ 
سرهنگ در چهارباغ پایین 
به بهره برداری رسید. این 
اتاق   ۲۱ دارای  مجموعه 
با ظرفیت ۵۰ تخت، تاالر 
پذیرایی، کافی شاپ... است 
و در مرمت و بازسازی آن، ۳۰ 
استاد هنرمند در زمینه های 
چوب، الیه چینی، نقاشی، 
به  سنگ بری  و  گچ بری 
ند.  پرداخته ا هنرنمایی 
محیطی  با  اقامتگاه  این 
به  مجهز  و  آرامش بخش 
وسایل مدرن، تجربه اقامت 

در
ایرانی  قدیمی  خانه های 
آداب ورسوم  با  آشنایی  و 
گذشتگان را برای مسافران 
شهر اصفهان تداعی می کند.

 در ادامه همان طور که از خانه 
بازدید می کنیم مدیر خانه 
با سعه صدر و رویی گشاده 
در مورد آن توضیح می دهد؛ 
»نقش هایی که در حیاط خانه 
شاهد آن هستیم، متعلق به 
دوران قاجار است، رنگ بندی 
این  تزئینات  از  بخشی  و 
به ویژه در ضلع  ساختمان 
غربی متعلق به دوره زندیه 
است. ضلع جنوبی این خانه 
دوره  تزئینات  و  معماری 
صفویه، ضلع غربی معماری 
و تزئینات دوره زندیه و ضلع 

شرقی معماری و تزئینات 
دوران قاجار را دارد.«

محمدی  مژگان  گفته  به 
خانه تاریخی بخردی )کاخ 
خانه های  جزو  سرهنگ( 
اقماری و دارای چند حیاط 
بوده است که حیاط بیرونی 
و  داشته  کار  دفتر  حکم 
شاه نشین نیز دفتر مدیریت 
صاحب خانه بوده است، پشت 
حیاط  خانه،  شمالی  ضلع 
اندرونی است و پشت ضلع 
غالمنشین  حیاط،  جنوبی 
است که متأسفانه از چهار 
آن  جبهه  فقط یک  جبهه 
باقی مانده است. در شرق 
حیاط های  خانه  غرب  و 
که  داشته  قرار  مهمانسرا 
رفته  بین  از  همه  امروزه 
می شود  پیش بینی  است؛ 
این خانه دارای حداقل بین 
پنج تا شش حیاط مهمانسرا 

بوده است.
محمدی ادامه می دهد: با 
توجه به اینکه در اصفهان 
به  غربی  جنوب  از  بادها 
شمال شرقی می وزد، ضلع 
شمال خانه را مرتفع تر در 
همین  به  ند،  گرفته ا نظر 
شاهد  خانه  این  در  جهت 
سیستم چیدمان خانه ایرانی 
همه  هستیم.  اصفهانی  و 
خاص  تزئینات  از  تاالرها 
خود برخوردار است. این خانه 
همچون خانه های تاریخی 
دارای یک شاه نشین است 
اما متأسفانه امروزه به اشتباه 
برای برخی از خانه ها از چند 

شاه نشین نامبرده می شود.
وی در ادامه افزود: خانه 
)کاخ  بخردی  تاریخی 
سرهنگ( ملقب به خانه آثار 
است زیرا از هر نوع متریالی 
که در بناهای تاریخی شاهد 
هستیم، یک نمونه شاخص 
آن در این بنای تاریخی وجود 
دارد. کمتر بنای تاریخی را 
شاهد هستیم که در حیاطش 
این چنین تزئینات چهار رنگ 

برجسته ای وجود داشته باشد، 
ما سعی کرده ایم مرمت این 
خانه به بهترین نحو ممکن 
صورت گیرد و تا جایی که در 
توانمان بود دخل و تصرفی 
که نشان از جعل باشد انجام 
ندادیم، تنها کاری که در این 
است  گرفته  صورت  خانه 
مرمت با حداقل تداخل در 

بنا بوده است.
مدیر خانه تاریخی بخردی 
)کاخ سرهنگ( ادامه می دهد: 
طی صحبتی که با خاندان 
حاج رسولی ها انجام دادیم، 
زمانی که دولت صفوی از 
قزوین به اصفهان نقل مکان 
می کند، این خاندان هم به 
اصفهان نقل مکان می کنند 

و این منطقه را برای ساخت 
خانه در نظر می گیرند. پس 
از حمله افغان ها به اصفهان 
بخشی اعظمی از این خانه 
همچون سایر بناها تخریب 
می شود و در دوره زندیه 
مجدد بخش هایی از این خانه 

ساخته و تکمیل می شود.
محمدی  مژگان  گفته  به 
قسمت  هفت دری  نمونه 
بخردی  خانه  شاه نشین 
ازلحاظ فاخر بودن و توجه 
به جزئیات در ایران بسیار کم 
است، این هفت دری ازلحاظ 
اندازه و مساحت از ۹ دری 
که در خانه تاریخی اصفهان 
وجود دارد، یعنی صاحب خانه 
هفت دری  این  نصب  با 

می خواسته است کیفیت را 
به میهمانان نشان دهد.

ریزترین  افزود:  محمدی 
گرهای که در بنای تاریخی 
در  را  است  کارشده  خانه 
گوشواره قسمت شاه نشین 
داریم، هر گرهای که در 
گوشواره های باالی قسمت 
شاه نشین این خانه کارشده 
است در ابعاد شش در شش 

سانتیمتر است.
نزدیک غروب است، کاخ 
سرهنگ را ترک می کنم و 
در دل افسوس می خورم بر 
آثار تاریخی و باستانی شهرم 
که این چنین در پس زندگی 
دست خوش  امروز  مدرن 

غربت و انزوا شده اند.
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کریم زارع با بیـان اینکه پنج دهـک از مددجویـان از طریق مشـاوره و هدایت 
شـغلی به کارآفرینـان و مراکـز کاریابـی معرفی می شـوند، افـزود: امسـال به 
افرادی کـه تحت پوشـش این نهـاد نیسـتند امـا در دهک های پاییـن جامعه 
قرار دارند نیـز خدمات اشـتغال ارائه می شـود تا به توانمنـدی الزم بـرای اداره 

زندگی برسـند.
وی اضافـه کرد: در هشـت ماه نخسـت امسـال چهارهـزار و ۷۳۵ نفـر از افراد 
تحت پوشـش با دریافت مـواد اولیه و تولید محصـول به درآمد پایدار رسـیدند.
زارع ادامـه داد: برای سـه هـزار و ۱۳۴ مددجو با همکاری مؤسسـات کاریابی و 
هشـت هزار و ۲۰۲ مددجوی دیگر از طریق مشـاوره و هدایت کارشناسان این 

حوزه اشـتغال زایی شـده است.
رییس کمیته امـداد امام خمینـی )ره( اصفهـان افـزود: امسـال ۹۱۰ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان تسـهیالت اشـتغال بـه ۱۱ هـزار و ۶۳۱ مددجـو پرداخت 

شـده است.
وی با بیـان اینکه افـزون بـر ۱۰۳ هزار طـرح اشـتغال زایی به مدت پنج سـال 
تحت نظارت، خدمات فنی و پشـتیبانی کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارد، 
افزود: پایداری شـغل، سـود دهی، تناسـب با ظرفیت هـای محلی و اسـتانی و 
بازاریابـی از جملـه نکاتی اسـت کـه در طرح هـای ارائه شـده باید مـورد توجه 

قـرار بگیرد.
رییـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اصفهـان بـه ظرفیت هـای اشـتغال 
مددجویـان اسـتان در بخش های گردشـگری و شـیالت اشـاره و بیـان کرد: 
تاکنون هشـت واحد پرورش ماهی قزل آال در کویر ورزنه از سـوی مددجویان 

راه اندازی شـده اسـت.
وی با بیـان اینکه افـزون بـر ۴۳ هزار خانـوار تحت حمایـت کمیته امـداد امام 
خمینی )ره( در روسـتاهای استان سـاکن هسـتند، افزود: بوم گردی و توجه به 
صنعت گردشـگری نیـز زمینه مسـاعدی بـرای اشـتغال زایی مددجویـان در 

روسـتاها ایجاد کرده اسـت.
رییس کمیته امـداد امام خمینـی )ره( اصفهـان از احداث و مرمـت هفت طرح 
بوم گردی با هدف توانمندسازی مددجویان روسـتایی خبر داد و افزود: استقرار 
کارشناسـان میـراث فرهنگی در اسـتان و شهرسـتان ها با هـدف راه انـدازی، 
صدور مجوز و آموزش مهارت شـغلی و برگزاری دوره هـای آموزش بوم گردی 

در روسـتاهای گردشـگرپذیر از دیگر حمایت ها در این بخش بوده اسـت.
وی قالـی بافـی و نیـروگاه خورشـیدی را از دیگـر بخش هـای دارای ظرفیت 

اشـتغال بـرای مددجویان برشـمرد.
زارع افـزود: در سـال ۱۴۰۰ طبـق مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار، سـقف وام 
اشـتغال نیازمندان از محل تبصـره ۱۶ معـادل ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شـد 
و در سـال جدید بـا موافقت ایـن نهاد )شـورای پـول و اعتبـار( با افزایش سـه 
برابری این اعتبار، سـقف وام اشـتغال در رسـته های شغلی مشـخصی به ۳۰۰ 

میلیون تومـان افزایـش یافت.
وی اضافـه کـرد: سـقف تسـهیالت اشـتغال زایی بـرای نیازمنـدان بـه ۱۵۰ 
میلیون تومان رسـیده اسـت و کارفرمایان هم تا چهار میلیـارد تومان می توانند 

تسـهیالت شـغلی دریافت کنند.
۱۳۱ هزارو ۶۶۶ خانوار تحت پوشـش کمیتـه امداد امام خمینـی )ره( اصفهان 

. هستند
کمیته امداد امام خمینی )ره( ۱۴ اسـفند ۱۳۵۷ با هدف پشـتیبانی از محرومان 
و توانمندسازی نیازمندان، پیشـگیری از تولید نظام یافته فقر در کشور و کمک 

به بهبود فضای کسـب و کار و اشـتغال بنیان گذاری شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان گفت: ۱۶ 
هزار شغل در سالجاری به منظور تداوم درآمد پایدار 

برای مددجویان زیر پوشش این نهاد ایجاد شده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان:
16 هزارشغل برای مددجویان کمیته 

امداد امام خمینی )ره( ایجاد شد

گزارش
یک جامعه شـناس و پژوهشـگر اجتماعی 
گفت: مانـدگاری اصالت چهارباغ عباسـی 
اصفهـان، نیازمند حفـظ و تقویـت کارکرد 

اجتماعی آن اسـت.
حسـن ثقفیـان، افـزود: برخـی تغییـرات 
و اقدامـات انجـام شـده در ایـن پیـاده راه 
بـه فراخـور اقتضائـات روز اجتنـاب ناپذیر 
بـوده امـا مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه در 
ایـن فرایندهـا کمترین آسـیب به پیشـینه 

خاطـره انگیـز آن وارد شـود.
وی اظهـار داشـت: برخـی تصمیم هـا و 
سـاخت و سـازها در دوره هـای مختلـف 
مدیریتـی موجب شـده اسـت کارکردهای 
اجتماعـی پیـاده راه چهاربـاغ عباسـی 

اصفهـان کمرنـگ شـود.
ثقفیـان با بیـان اینکـه بُعـد مذهبـی پیاده 
راه چهاربـاغ بـر اسـاس مناسـبت های 
مختلـف به خوبـی پوشـش داده می شـود، 
گفـت: گسـترش فعالیت هـای فرهنگی و 
اجتماعی خالقانه و ارائه مشـاوره از سـوی 
کارشناسـان در رابطه با چگونگی ساخت و 
سـاز و فعالیت واحدهای تجاری و خدماتی 

چهارباغ عباسـی نیـز ضروری اسـت.
ایـن جامع ه شـناس ادامـه داد: الزم اسـت 
با کمـک گروه هـای علمی و فرهنگـی و با 
اقداماتی مانند نمایش فیلـم، تئاتر خیابانی، 
کتابخوانی و برنامه هـا و تبلیغات فرهنگی، 
فضـای ایـن گـذر تاریخـی- اجتماعـی را 

غنی تـر کرد.
وی، ایجاد پارک پسـماند بـرای کودکان، 
جانمایـی فضاهـای مناسـب سـالمندان، 
از  مینیاتـوری  نمایشـگاه های  ایجـاد 
سـازه های تاریخـی اصفهـان در مقیـاس 
کوچـک، اسـتفاده از تلفیـق نـور، رنـگ و 
آینـه در طراحی هـای بصـری و برپایـی 
بازارهـای شـبانه و نمایشـگاه های فصلی 
را از راهکارهـای تقویـت کارکردهـای 
اجتماعـی چهاربـاغ بـرای همـه اقشـار 

جامعـه برشـمرد.
ایـن جامعـه شـناس ادامـه داد: فضـای 
شـهری مفهومـی اجتماعـی اسـت کـه 
امـکان حضـور بـرای تمـام اقشـار جامعه 
به طوریکسـان در آن وجـود دارد و ایـن 
مسـاله بایـد در چهاربـاغ تقویـت شـود.

ثقفیـان گفـت: عناصـر شـهری می توانـد 
بـرای شـهروندان خاطـره و حافظه جمعی 
ایجاد کند و هویت سـاز باشـد کـه توجه به 
این مسـاله بـا ایجاد حـس تعلق بـه مکان 
در شـهروندان بُعـد اجتماعـی را تقویـت 

می کنـد.
جامعـه شـناس و پژوهشـگر اجتماعـی 
بـا بیـان اینکـه انسـان و حضـور او در 
سـرمایه  نوعـی  شـهری  عرصه هـای 
اجتماعـی تلقـی می شـود، افـزود: در 
ایـن میـان پیـاده راه هـا بـه دلیـل نبـود یا 
کـم بـودن حرکـت خـودرو در آن، دارای 
بیشـترین حد تعامـالت اجتماعـی در بین 

انـواع فضاهـای شـهری هسـتند.
اردیبهشـت سـال ۹۷ بود که بدنبال اجرای 
طـرح پیـاده راه سـازی چهارباغ عباسـی، 
تردد خـودرو در این محـور تاریخی ممنوع 

. شد
چهارباغ یکـی از بی نظیرتریـن محورهای 
ارتباطی شـهری و خیابان هـای تاریخی و 
اصلـِی اصفهان اسـت که سـی و سـه پل، 
آن را بـه دو قسـمت )خیابان چهاربـاغ باال 
و چهاربـاغ عباسـی( تقسـیم کـرده و راه 
ارتباط چهـار بـاغ بـاال و چهارباغ عباسـی 

بوده اسـت.

ضرورت حفظ کارکرد 
اجتماعی چهارباغ عباسی 

اصفهان

یک جامعه شناس عنوان کرد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
از توسعه خدمات حمایتی صنایع کوچک و متوسط با 
همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

ریاست جمهوری خبر داد.
رسول سواری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان، در دیدار با روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری و حسینعلی حاجی نماینده مردم شهرستان های 

برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
گزارشی از اقدامات انجام گرفته در زیست بوم فناوری و 
نوآوری شهرک فناوری اصفهان و همچنین برنامه های 
این شرکت در خصوص حمایت از شرکت های دانش 
بنیان ارائه کرد و از توسعه خدمات حمایتی صنایع کوچک و 
متوسط با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش 

بنیان ریاست جمهوری خبر داد.
در این دیدار صمیمانه روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری 

و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز ضمن تشکر از 
اقدامات انجام شده اظهار داشت: معاونت علمی، فناوری 
واقتصاد دانش بنیان نیز در حمایت از صنایع کوچک و 
متوسط در آینده نزدیک نقش پر رنگ تری خواهد داشت.

ادامه این دیدار مسائل و مشکالت  همچنین در 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای کوچک و متوسط 
مطرح و تصمیماتی در خصوص پیگیری ورفع آن اتخاذ 

گردید.

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان خبر داد:

حمایت شرکت 
شهرک های 
صنعتی اصفهان از 
دانش بنیان ها

شهردار اصفهان گفت: خودروها سـهم ۵ درصدی در آالیندگی 
هوا دارنـد و مبـدأ بیشـتر آالینده هـا کارخانجات اطراف شـهر 
اسـت، با این وجود این روزها نیـروگاه اصفهان سـوخت خود را 

تغییـر داده و از مازوت اسـتفاده می کند.
علی قاسـم زاده شـهردار اصفهـان بهبـود وضعیـت آب وهوای 
اصفهـان را یکی از دغدغه های مهم مدیریت شـهری دانسـت 
و اظهـار داشـت: دسـتگاه هایی که می تواننـد در بهبود شـرایط 
نقش داشـته باشـند، باید کمـک کنند تـا از این وضعیـت خارج 

. یم شو
وی با بیان اینکه بخشـی از وضعیـت آالیندگی بـه حمل ونقل 
عمومی و شـهرداری مربوط اسـت، افزود: شـهرداری توانسـته 

اسـت این مشـکل را کنتـرل و مدیریت کند.
قاسـم زاده بـا تأکید بـر اینکـه تمـام دسـتگاه های شـهرداری 
موظف شـده اند سیسـتم های خود را ارتقا دهند، افزود: شـرکت 
واحد اتوبوسـرانی در این زمینه اقدامات قابل دفاعـی انجام داده 
اسـت که شـامل ارتقای سـوخت ناوگان و نصب فیلتـر بر روی 

اتوبوس هـا با هـدف جلوگیری از بـروز آلودگی اسـت.
شـهردار اصفهان با بیـان اینکـه در حـال حاضـر اتوبوس های 
دودزا کمتـر در شـهر دیده می شـوند، از شـهروندان خواسـت تا 
در صـورت مشـاهده ایـن اتوبوس ها موضـوع را به شـهرداری 

اطـالع دهند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه خودروهایـی که در سـطح شـهر تردد 

می کننـد سـهم پنـج درصـدی در آالیندگی هـوا دارنـد و مبدأ 
بیشـتر آالینده ها کارخانجات اطراف شـهر اسـت، بیـان کرد: با 
این وجود این روزها نیروگاه اصفهان سـوخت خـود را تغییر داده 
و از مـازوت اسـتفاده می کنـد، چنانکه تمـام مسـؤوالن و مردم 
به ایـن وضعیت اعتـراض دارنـد که چرا بـا این حجم سـنگین 

آالیندگـی در اصفهـان، مازوت سـوزی انجام می شـود.
قاسـم زاده بـا طـرح این سـؤال کـه اگر قـرار اسـت از سـوخت 
مازوت اسـتفاده شـود، چرا فقط در اصفهان شـاهد آن هستیم، 
گفت: بـا وجـود خشـکی زنـده رود و نیز مازوت سـوزی توسـط 
نیـروگاه، اصفهـان شـرایط بـدی در اصفهـان ایجـاد شـده و 

امیدواریـم در ایـن تصمیـم تجدیدنظر شـود.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

مازوت سوزی در اصفهان به رغم حجم سنگین آالیندگی ها

کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه از کاهش ۲۱ 
درصدی مصرف آب در گردش فرایند پوسته زدایی نورد گرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، امین صالحی با اشاره به اهمیت و نقش 
آب در فرایند نورد تختال و تولید کالف گرم گفت: با اجرای پروژه ارتقا 
و بهینه سازی کلکتورهای پوسته زدای خط نورد گرم، عالوه بر ارتقای 
کیفیت سطحی محصوالت گرم و سرد، با طراحی مناسب کلکتور و 
به کارگیری نازل های نسل جدید، مصرف آب در گردش این فرایند به 

میزان ۳۰۰ مترمکعب در ساعت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه از مهم ترین پارامترهای طراحی کلکتورهای 
پوسته زدا میزان ضربه آب، دبی خروجی نازل ها و تعداد نازل روی هر 
کلکتور است، گفت: ازآنجاکه ارتفاع نازل ها تا سطح بار تأثیر بسیار 
زیادی بر ضربه آب روی سطح بار دارد، در این پروژه با استفاده از 
نرم افزار شبیه ساز پوسته زدایی، ارتفاع بهینه نازل ها با توجه به نوع 
آن ها محاسبه شد و با توجه به محدودیت های تولیدی، ارتفاع بهینه ای 

برای کلکتورها تا سطح تختال یا بار طراحی گردید.
کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم درخصوص اهمیت نقش نازل ها 

در این فرایند تصریح کرد: در نسل جدید نازل های پوسته زدا، با 
استفاده از یک قطعه اضافی که بر روی نازل نصب می شود، عالوه بر 
فیلتراسیون آب ورودی به نازل، جریان متالطم آب به جریانی آرام و 
یکنواخت تبدیل می شود که عالوه بر افزایش ضربه آب روی ورق، 

کاهش مصرف آب را نیز در پی خواهد داشت.
به گفته وی این پروژه طی مدت ۴ سال با همکاری مؤثر واحدهای 
گروه فنی تولید، دفتر فنی تعمیرات، تولید و تعمیرات خط نورد گرم، 

توزیع انرژی و سیاالت و خرید مواد مصرفی به انجام رسیده است.

کاهش مصرف آب و افزایش عمر تجهیزات
در همین زمینه، محمدحسن ملکی، کارشناس تعمیرات مکانیک 
انرژی و سیاالت نیز افزود: تصفیه خانه نورد گرم وظیفه تصفیه فیزیکی 
آب در گردش این واحد و تنظیم دمای آن را عهده دار است. آب 
 Scale( مصرفی در فرایند پوسته زدایی به حوضچه های مخصوص
Pit( هدایت می شود. پس از جداسازی پوسته ها و لجن های موجود در 
آن، ته نشینی نهایی در زالل ساز )Clarifier( انجام می گیرد و رسوبات 

باقی مانده از آن جدا می شود.
سپس آب توسط ایستگاه پمپاژ شماره P۱۰( ۱۰( به سمت فیلترهای 
شنی )Sand Filter( هدایت می گردد و جداسازی نهایی رسوبات 
 Cooling( صورت می پذیرد. در مرحله بعدی، در برج های خنک کننده
Towers( ده تایی از دمای آب کاسته می شود و ایستگاه های پمپاژ 

P۱۰ و P۱۱ آن را به نورد گرم و محل های مصرف برمی گردانند.
با اجرای موفقیت آمیز این پروژه، عالوه بر کاهش حدود ۳۰۰ 
مترمکعب در ساعت آِب در گردش تصفیه خانه نورد گرم، بار 
سندفیلترهای این واحد کاهش می یابد و در درازمدت منجر به 

افزایش عمر تجهیزات می گردد.
امین صالحی، کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم، این دستاورد 
مهم را به تمامی کارکنان، ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد 
مبارکه تبریک گفت و در همین زمینه از حمایت های مدیریت ارشد 
سازمان، معاونت بهره برداری، مدیریت ناحیه نورد گرم، مدیریت انرژی 
و سیاالت و زحمات همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی 

تشکر و قدردانی کرد.

کارشناس گروه فنی ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه خبر داد:

کاهش ۲1 درصدی مصرف آب در نورد گرم فوالد مبارکه



جهـــــــان

Isfahan News

 علی رفیعی وردنجانی  مثلث غم به نویسندگی و کارگردانی 
روبن اوستلوند کمدی تلخی اســت که طنزی تلخ تر را نقد و به 
نمایش می کشــد. در اولین مواجهه با فیلم، به تصویر کشیدن 
صنعت مد، ثروت و احیانًا خالقیت در این عرصه مرا به یاد فیلم 

»خانه گوچی« ریدلی اسکات انداخت و در ادامه فیلِم اپیزودیک 
»قصه های وحشی« دامیا زیفرون، را به یادم آورد. فیلم به غایت 
اندیشمندانه بیننده را به عناصر و مفاهیم ناهنجار که برای جامعه 
ثروتمندان هنجار شده دعوت می کند. دعوایی که ابتدای فیلم بر 

سر پول بین کارل و یایا، که هر دو مدل تبلیغاتی هستند، شکل 
می گیرد بهانه ای است برای به تصویر کشاندن تصویر غم انگیز 
ثروت و جاه طلبی. آیا برآوردن آرزوهای انسان تنها با مال اندوزی 
و رسیدن به ثروت، پول، امکان پذیر است؟ استارت فیلم آنجا زده 
می شــود که یکی از زنان ثروتمند درحالی که آبتنی می کند از 
مأمور خدمت رسان به خود می پرسد چه آرزویی داری؟ و در ادامه 

همه پرسنل را به آبتنی دعوت، مجبور، می کند.
شناخت

»مثلـث غـم« هیـچ شـباهتی بـه »تایتانیـک« کامرون 
ندارد امـا ناخـودآگاه بیننده را با یـک تایتانیک امـروزی روبه رو 
می کند. ما قرار اسـت دو اینفلوئنسـر مـدل را تعقیـب کنیم که 
با توجه بـه عقبه ای کـه از آنها در ذهـن داریم شـناخت جامعی 
به مـا نمی دهنـد امـا کافی اسـت سـکانس های اُپنینـگ فیلم 
را بـا دعـوای کارل و یایا بر سـر پـول و نحـوه پرداخـت هزینه 
رسـتوران مقایسـه کنیـم. صنعـت مـد مـال پولدارهـا اسـت. 
همچنـان فیلـم معنـای خـود را آغـاز نکـرده و مـا شـاهد آن 
هسـتیم که گارسـون های مرتبـه باالتر گـوش به فرمایشـات 
فرمانـده خـود می دهند کـه گوشـزد می کنـد: تنها چیـزی که 
بایـد برای مـا مهم باشـد کسـب پـول بیشـتر از اربابان اسـت. 
نـگاه تجـاری بـه زیسـتن و مهمتـر نـگاه ابـزاری بـه خانم ها 
از سـوی ثروتمنـدان به نحـوه واالیـی در ایـن فیلم مـورد نقد 
و طنزپردازی قرار گرفته اسـت. از سـوی دیگر ویژگی منحصر 
به فرد آن که سـازنده کمدی فیلم اسـت، شناسـاندن مفاهیم و 
معانی کمیک اسـت که بـه تلخی ایـن طنز می افزایـد. »مثلث 

غم« ایجاد کننده حس نیسـت بلکه حسـی که توسـط ثروت و 
جاه طلبی به دسـت می آید را مـورد تحلیل و نقد قـرار می دهد. 
نورپـردازی و شـیوه فیلم برداری قصـه، خطِی وابسـته فرضی، 
به بیننـده کمـک می کند تـا عـالوه بر شـنیداری، بصـری نیز 
وارد قصه ای تماماً مجلل شـود. سـینمایی که قصه گوی خوبی 
نباشد سـینمای مورد پذیرش از سـوی عوام یک جامعه نیست. 
این فیلم عمیقاً برای عوام سـاخته شـده اسـت. نـه آن که مثاًل 
پاراچانف، تارکوفسـکی، برگمان و... برای خواص فیلم هایشان 
را سـاخته اند بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه فیلـم شـناختی 
کـه بریـده بریـده بـه بیننـده می دهـد را حاصـل اندیشـه ای 
ضدعوامانـه از سـوی جاه طلبان می دانـد و اتفاقاً همیـن اُبژه در 
فیلم باعث شـده تا 8 دقیقه در جشـنواره کن ایسـتاده تشـویق 

شـود و نخل طـال را از آن خـود کند.
دریازدگی

هنگامی کـه کارل از یکـی از ثروتمندان حاضر در کشـتی 
می پرسـد شـما چه فعالیتـی داریـد؟ و او در پاسـخ بـه صراحت 
و طنـز می گوید: فروش کـود و... بیننـده عالوه بـر تأثیرپذیری 
از چنیـن صراحـت بیـان بـه فکر فـرو مـی رود کـه آیا کسـی 
می تواند بـا فـروش چیـزی کـه در ظاهر بـرای دیگـران هیچ 
اهمیتـی ندارد تـا ایـن درجه از ثـروت پیشـرفت کنـد؟ فیلم ُپر 
اسـت از چنیـن کنش هایـی، و واکنـش هربیننـده بـا توجه به 
عقبه ذهنـی اش از جاه طلبـی و ثـروت متفاوت اسـت. جادوی 
سـینما آنجـا اتفـاق می افتـد کـه مـا می دانیم کـه قرار اسـت 
دیالوگ هایـی از ایـن دسـت را در فیلـم مـرور کنیم امـا هرگز 

ایـن دیالوگ هـا برایمـان تکـراری نمی شـوند و هربـار چیزی 
بـه آن اضافـه می گـردد کـه واکنـش بیننـده را تشـدید کنـد. 
رفتـار کارکنان کشـتی بـا یک دیگـر و مخصوصـًا رفتـار آنان 
با تومـاس، وودی هرلسـون، نوعـی بکت وارگی در خـود دارد. 
توماس اصاًل جذبـه ناخدای یک کشـتی را نـدارد و این تفاوت 
در ذات شـخصیتی او اسـت که باعث می شـود بیننده بـه ناخدا 
بودن او شـک کند. از سـویی دیگر سکانسـی کـه او دریازدگی 
و غثیـان میهمانـان را می بیند و به طعنـه به دیگـری می گوید 
هرگز از غذاهای مجلل لذت نبرده اسـت؛ سـکانس بی نظیری 
اسـت. همه فیلم به یـک طرف چگونگـی واکنـش توماس به 
دریازدگـی پولدارها سـوی دیگـر. بـرای او و همچنیـن تقریبًا 
همه خدمه کشتی عادی شـده اسـت که دریازدگی ثروتمندان 
را ببیننـد؛ فیدبکـی بـه فیلـم داشـته باشـیم و سکانسـی را به 
یادآوریم که کارل مرموزانـه نزد فرمانده خدمه کشـتی می رود 
و جاسوسـی می کند و می گویـد: یکی از پرسـنل بـدون لباس 
روی عرشـه اسـت و دارد سـیگار می کشـد و در سـکانس های 
بعدی رفتـن غم انگیـز او را می بینیـم که ایـن اُبژه خـود نوعی 
غثیان اسـت. »مثلث غم« آیینه تمام نمای لیبرالیسـم اسـت و 
با طعنه های تلخی که به فاشیسـم و مارکسیسـم، به خصوص 
در برخـی از دیالوگ هـای تومـاس، می زند سـعی دارد خـود را 
تبرئه کنـد. بارها بـه این موضـوع تاکید کـرده ام کـه نمی توان 
در یـک یادداشـت روزنامـه ای فیلمـی را به طـور کامـل مورد 
مداقه و تشـریح قـرار داد امـا امیدوارم ایـن یادداشـت بهانه ای 

شـود برای بیشـتر و عمیق تـر دیده شـدن »مثلـث غم«.  

درباره فیلم »مثلث غم« اثر تحسین شده »روبن اوستلوند«؛

ثروتمنداِن دریا زده!

 دریا وفایی  چنــدی پیش محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اسالمی، راه چاره اتفاقات داخلی این 
روزهای کشورمان را »نوسازی نظام 
حکمرانی و بازگشت به مردم« عنوان 
کرده و گویا طرحی نیز دراین خصوص 
درحال آماده سازی است. ظاهراً او تنها 
کسی است که به طور رسمی درباره 
این مساله سخن می گوید و برضرورت 
اجرای آن تاکید دارد. اما این نوسازی، 
چه مؤلفه هایی خواهد داشت؟ اصاًل 
آیا با توجه به برخی تجربه های مشابه 
چنین سیاســتی عمل شدنی است؟ 
دراین باره با تعدادی از نمایندگان به 
گفت و گو نشستیم که ماحصل آن را 

درادامه می خوانید:
عباسعلی مشـکینی عضو کمیسیون 
امنیت ملی: حـرف درسـت، بزرگ و 
عمیقـی اسـت و نباید درحد کلیشـه 
و شـعار باقی بمانـد. باالخـره امروزه 
یـک اپلیکیشـن نو هـم کـه می آید، 
بعـد از چنـد مـاه نیاِز بـه روز رسـانی 
دارد. باالخـره نظـام حکمرانـی مـا 
نظامی اسـت بـا تجربـه نزدیـک به 
50 سـال، طبیعتًا کارآمـدی خودش 
را در خیلـی از حوزه هـا نشـان داده 
است اما شرایط کشـور و دنیا در حال 
تغییراسـت. باالخـره یـک سـاختار 
منطقی و عقالنی باید بتواند خودش 
را بـا نیازهای زمـان تطبیـق بدهد تا 
اگـر می خواهـد ارجحیت خـودش را 
حفظ کند بتواند مدیریـت کند. برای 
ایـن کار هـم بایـد شـرایط زمـان و 
عصر را خوب درک کنـد، آن انعطاف 
الزم را بـرای تغییـر شـرایط داشـته 
باشـد. نوسـازی نظـام حکمرانـی به 
بازبینـی نیـاز دارد و قانـون اساسـی 
مـا هـم چنیـن اجـازه و ظرفیتـی را 
دارد و هیـچ اشـکالی نـدارد. باالخره 
یـک نظـام پویـا بایـد اشـکاالت 
خـودش را اصـالح کند و یـک نظام 
پویـا، نظامـی اسـت کـه هـرروز به 
کمـال نزدیک تـر می شـود. بایـد بـا 
اصالحات و رصـد دائمِی خـودش و 
بازخورد گرفتـن از عملکـرد خودش 

و اصـالح دائمـی شـیوه ها بتوانـد 
شـرایط زمـان را مدیریـت کنـد. بـه 
نظرم حرف درسـتی اسـت ولی باید 
عمـاًل هـم درایـن راه قـدم برداریم.

عضـو  اصغرعنابسـتانی  علـی 
کمیسـیون اجتماعـی: بایـد از خـود 
آقـای قالیبـاف پرسـید کـه چـه 
برنامـه  ایـن  مؤلفه هایـی بـرای 
درنظـردارد. بـا ایـن حـال آنچـه که 
بنـده می توانـم نظربدهم این اسـت 
کـه موضوعـی کـه ایشـان گفتنـد 
جدیـد نیسـت. مـا سال هاسـت کـه 
داریـم درسـاختار حقـوق اساسـی 
کشـورفکر می کنیم که چـه تغیراتی 
الزم دارد و هـم درسـاختار اداره بدنه 
اجرایـی. منتهـی اینکـه چـه زمانی 
و چگونـه قـرار اسـت این نوسـازی 

انجـام شـود مهـم اسـت.
جلیـل رحیمـی جهـان آبـادی عضو 
کمیسـیون امنیـت ملـی: سـاختار 
سیاسـی کـه مـا االن در کشـورمان 
داریـم و برپایـه آن مملکـت را اداره 
می کنیـم متعلـق بـه حـدود چهـار 
دهـه پیش اسـت و ایـده ای کـه این 
نظـام را شـکل داده خـودش متعلق 
به نسـلی بوده که خودش بـه 5 دهه 
قبل از آن زندگـی می کردند و نتیجه 
آن دیدگاه ها بوده اسـت. بـه نظرمن 
االن درسـاختارجدید و شـرایط تـازه 
کشـور، نیازمنـد اصالحات وسـیعی 
درساختار و روش اداره کشورهستیم. 
اینکـه فکـر کنیـم می توانیـم بـا 
همـان فرمـان بـه حرکتمـان ادامه 
دهیـم بسـیار اشـتباه اسـت. االن با 
نسـلی مواجهیم کـه چندین قـدم از 
مـا جلوتر هسـتند. شـما به خیلـی از 
جوامـع غربـی نـگاه کنیـد می بینید 
کشـورها  سـایر  نخبه هـای  کـه 
را جـذب می کننـد، ولـی مـا یکیـد 
طوالیی داریم در اینکه نخبگان را از 
کشـور فراری بدهیم. االن جوکی را 
سـاختند که درواقع جوک تلخی هم 
هسـت، مـی گوینـد" همـه نخبه ها 
و تحصیلکـرده هـا می خواهنـد از 
کشـور خارج بشـوند، تنها َمشـنگی 

کـه می خواهد برگـردد رضـا پهلوی 
اسـت" کـه نشـان می دهـد واقعـًا 
عقلـش شـیرین مـی زنـد کـه فکر 
می کند مثـاًل اینجـا خبری هسـت. 
خـب این هـا نشـان می دهـد کـه ما 
به لحاظ مدیریتی واقعًا بـه بازنگری 

نیـاز داریم.
رئیـس  نائـب  حاتمـی  حسـین 
کمیسـیون اجتماعـی: باالخـره اگر 
شـما بخواهید سـاختاری را نوسازی 
کنیـد یـا حـذف و اضافاتـی را درآن 
چارچـوب انجـام بدهیـد، طبیعتـًا 
بایـد پشـتوانه اش یـک تجربـه ای 
باشـد که حاصـل آن تجربـه قابلیت 
راسـتی آزمایـی و ارزش گـذاری و 
شـاخص گـذاری داشـته باشـد. بـه 
نظـرم نوسـازی کـه آقـای قالیبـاف 
مدعیش هسـتند می تواند بـه عنوان 
یک سـرفصل بـرای تحقیـق برای 
مطالعـات پژوهـش گـران اسـتفاده 
شـود. البتـه تـا االن نوسـازی بـه 
هرنحـوی درالیـه هـای مختلـف 
اتفـاق افتـاده، مثـل اصالحـات 
سـاختاری که یکبار درقانون اساسی 
صـورت گرفـت و ظرفیت نوسـازی 

درخـوِد قانـون اساسـی هـم لحـاظ 
شـده اسـت. نوسـازی هـم می تواند 
درمبانـی و چارچـوب و سـاختارها 
باشـد و هم درآئین حکمرانی باشـد. 
یعنـی شـیوه های حکمرانـی را یک 
اثرسـنجی کنیم و جاهایی که موفق 
بوده را تقویت کنیـم و آن نقاطی که 
شکسـت داشـته را اصـالح کنیـم.

مسـعود پزشـکیان عضو کمیسیون 
کار  نوسـازی  انجـام  بهداشـت: 
سـاده ای نیسـت، نوسـازی نیـاز بـه 
حضـور آدم هـای توانمنـدی دارد که 
تجربـه و علـم و سـابقه مشـخصی 
داشـته باشـند. بـا آدم هایی کـه فاقد 
ایـن ویژگی هـا هسـتند نمی تـوان 
نوسـازی انجـام داد. درنتیجـه آیا ما 
چنین آدم هایی را تربیـت کردیم؟ آیا 
فرسـتادیم دوره هایش را ببینند؟ اگر 
این دوره هـا را دیدند آمدند درکشـور 
امتحاناتشـان را پـس دادنـد؟. لـذا با 
نبـود آدم هـا شـما می توانیـد خیلـی 
آرزو داشـته باشـید. ولی وقتی آدمی 
وجـود نداشـته باشـد کـه ایده شـما 
را پیـاده کنـد، ایـده زمیـن خواهـد 
مانـد. درنتیجـه بـرای پیـاده کـردن 

آن چیـزی کـه درذهـن مـا هسـت، 
مشـکل نبـودن آن ایـده نیسـت، 
مشـکل نبـودِن انسـان هایی اسـت 
کـه علـم آن ایـده را دارنـد، مهـارت 
آن ایـده را دارنـد و انگیـزه بـرای 
اجرایـش را دارنـد. مـن هنـوز در 
علمـش مانـده ام، مهارتـش بمانـد 
و بعـد در اعتقـاد و بـاوری کـه بایـد 
داشـته باشـیم و بیائیم کارکنیم. زیرا 
عمر مفیـد مدیریت هـای مـا دو الی 
دوسـال و نیـم بیشـتر نبـوده، مـدام 
آدم برمـی داریـم آدم می گذاریـم. 
درحقیقـت مـدام رشـته می کنیـم و 
پنبـه می کنیـم. کسـی کـه مهـارت 
و علم مدیریت داشـته باشـد خودش 
می داند کـه چگونـه تغیرایجـاد کند 
تـا مقاومـت دربرابـرآن کمتر باشـد. 
ایـن فرد می آیـد مشـارکت همگانی 
را درسیسـتم ایجاد می کند، سیسـتم 
را بـا خـودش همـراه می کنـد و بعد 
دوبـاره درآن ایده آل جدیـد فریزش 
می کنـد و اگـر خواسـت دوبـاره 
ِدفریزش می کنـد و به راهـش ادامه 
می دهد. بنابراین مشـکل این اسـت 

کـه ایـن مهارت هـا را نداریـم.  
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 زهرا وفایی نیا  عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه استیضاح 
وزیر بهداشت از دستور کار خارج نشده اســت، گفت: ما نماینده مردم هستیم 
نه دولت و اگر عملکرد وزارت خانه ای مطلوب نباشــد تا انتها پای منافع مردم 
ایستاده ایم و کارت زرد و رأی منفی ۱۲۳ نماینده به عین اللهی در هفته های اخیر 

بیانگر همین موضوع است.
عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی در مورد برخی اظهارات مبنی بر انصراف 
نمایندگان از استیضاح وزیر بهداشت، گفت: استیضاح کماکان در دستور قرار دارد 

و در حال حاضر ۷۱ نماینده آن را امضا کرده اند.

وی افزود: ما نماینده مردم هستیم نه دولت و اگر عملکرد وزارت خانه ای مطلوب 
نباشد تا انتها پای منافع مردم ایستاده ایم و کارت زرد و رأی منفی ۱۲۳ نماینده به 

عین اللهی در هفته های اخیر بیانگر همین موضوع است.
روح االمینی ادامه داد: طی روزهای اخیر برخی نمایندگان از منتفی شدن موضوع 
استیضاح خبر داده اند در حالی که هیچکدام از آنان جزو امضاکنندگان استیضاح 
نبوده اند و موضع گیری و اعالم منتفی شدن استیضاح توسط آنها به هیچ وجه 

درست و منطقی نیست.
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

یادآور شد: این رویه که وزیری برای ماندن و استیضاح نشدن، به جای رعایت 
عدالت در تخصیص منابع به شهرستان ها و اصول سطح بندی در نظام سالمت، 
امتیازات خارج چارچوب و عدالت را به برخی شهرستان ها ارائه کند درست نیست 
و در صورت شفاف سازی چنین رویه و تخصیص هایی یکی از دالیل استیضاح 

خواهد بود.
افزون بر این موارد عضو کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای به نائب رئیس 
مجلس در مورد انتشار اخبار کذب مبنی بر منتفی شدن استیضاح وزیر بهداشت 

توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر بهداشت، 
داستان استیضاح

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 
استیضاح وزیر بهداشت از دستور 
کار خارج نشده است

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

ترین های هفته  12 لیگ برتر؛

دفاع مهمتر از حمله 
است

همانطور که سال ۲0۲۲ برای کریپتو، سهام فناوری و سایر سرمایه 
گذاری ها سال نزولی بود، همچنان تحوالت کالن اقتصادی به سمت 
روند نزولی پیش می روند. با این وجود، بسیاری از تحلیلگران پیش بینی 

می کنند که سال ۲0۲۳ نقطه عطفی برای ارزهای دیجیتال خواهد بود.
رمزارزها، ارزهای دیجیتال مجازی هستند که از رمزنگاری برای انجام 
تراکنش های مالی امن استفاده می کنند. آن ها سیستم های غیر متمرکزی 
هستند که امکان پرداخت آنالین امن را بدون نیاز به یک مقام مرکزی 
مانند بانک یا دولت فراهم می کنند. بیت کوین اولین و شناخته شده ترین ارز 
دیجیتال است، اما در حال حاضر هزاران ارز دیجیتال مختلف با عملکردها 

و ویژگی های مختلف وجود دارد.
ارزهای دیجیتال از فناوری بالکچین استفاده می کنند که یک دفتر کل 
دیجیتالی و غیر متمرکز از تراکنش ها است که در شبکه ای از رایانه ها 
توزیع می شود. این ویژگی، امکان شفافیت و امنیت در تراکنش های مالی 
را فراهم می کند، زیرا داده ها در چندین رایانه ذخیره می شوند و می توانند 
توسط شبکه تأیید شوند. تراکنش ها در بالک ها ثبت می شوند و سپس 
به ترتیب زمانی خطی به زنجیره بالکی اضافه می شوند. این امر تغییر یا 
دستکاری تراکنش ها را دشوار می کند، زیرا هر گونه تغییر در بالک های 

قبلی قابل تشخیص است و به توافق شبکه نیاز دارد.
متاورس یک دنیای مجازی یا فضای مشترک است که توسط شبکه ای 
از کاربران، معمواًل از طریق اینترنت ایجاد و نگهداری می شود. اغلب 
به عنوان یک دنیای واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده به تصویر کشیده 
می شود که می توان از طریق دستگاه های مختلف، از جمله رایانه ها، 
تلفن های هوشمند و هدست های واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده به 
آن دسترسی داشت و با آن تعامل داشت. به طور کلی، رابطه بین ارزهای 
دیجیتال و متاورس یک حوزه نوظهور و در حال تکامل از فناوری و نوآوری 
است و به احتمال زیاد در آینده شاهد پیشرفت های بیشتری در این زمینه 
خواهیم بود. هر دو صنعت قرار است انقالبی در نحوه تعامل و تراکنش ما 

با سایر کاربران و مشاغل ایجاد کنند.
در سال ۲0۲۲، بازار ارزهای دیجیتال یکی از بدترین سال های خود را 
تجربه کرد. میانگین کاهش قیمت ارزهای دیجیتال تا به امروز ۷0 درصد 

است. دو دلیل اصلی برای این کاهش وجود دارد:
اصالح معوقه: بازار کریپتو پس از دو سال افزایش شدید نیاز به استراحت 

داشت. در نتیجه قیمت ها کاهش یافت.
رخ دادهای منفی: در سال ۲0۲۲، صرافی های ارزهای دیجیتال از جمله 
FTX از کار افتاد. در نتیجه، بیشتر سرمایه گذاران رمزارزهای خود را 
فروختند تا به سود خود دست یابند و دیگر سرمایه گذاران را در چالش های 
این اتفاق رها کردند. این باعث ترس شدید )FUD( در بازار ارزهای 

دیجیتال شد.
هنگامی که بازار به روند صعودی خود باز گردد، بیت کوین می تواند به 
قیمت باالی ۷0 هزار دالری قبلی خود رشد کند. در سقوط های قبلی، 
حدود ۶ ماه طول کشید تا بیت کوین از تثبیت خود خارج شود و به قیمت 
جدید باالتری برسد. بدترین حالت برای بیت کوین این است که به جای 
شکستن قیمت باالی تاریخ، به قیمت باالی ۷0 هزار دالری قبلی برسد. 

با این حال، ابتدا باید منتظر پایان روند نزولی فعلی باشیم.

است،  پیش  در   2۰2۳ جدید  سال  که  اکنون 
سرمایه گذاران باید بدانند که در صورت صعودی شدن 
بازار، چگونه موقعیت خود را حفظ کنند. در این مقاله به 
بررسی پاسخ سوالتی از جمله؛ بیت کوین در سال جدید 
به ۷۰ هزار می رسد و ریپل در دادگاه SEC در سال 2۰2۳ 

برنده می شود؟ می پردازیم.

گزارش

یک پیش بینی اقتصادی برای 2۰2۳؛ 

بیت کوین به ۷۰ هزار دالر 
می رسد؟

 سعید واعظ  
دروازه بـان: ایمـان صادقـی بـرای دومین 
هفته پیاپی گلر موفق شـد، و تنها بازیکنی 
اسـت کـه توانسـت موقعیـت خـود را در 
این تیـم حفـظ کنـد. درهفته سـیزدهم 8 
دروازه بـان کلین شـیت کردنـد. تفـاوت 
صادقی بـا سـایربازیکنان هم پسـتی خود 
درایـن بـود کـه عـالوه براینکـه ۳ امتیـاز 
بهترین بازیکن زمین را بـه خود اختصاص 
داد، ۶ مهارهـم بـه ثبـت رسـاند و بـا ۱۱ 
امتیـاز، امتیازآورترین دروازه بان هفته شـد.

مدافعان: ماننـد هفته گذشـته درخط دفاع 
تیـم رؤیایـی حداکثر تعـداد بازیکـن مجاز 
یعنـی 5 بازیکـن قرارمی گیـرد و مدافعانی 
کـه روی گل اثرگذاربودنـد و در جمـع 
بهترین هـای زمیـن قرارداشـتند بـه تیـم 
رؤیایی راه یافتند. مدافعان سـپاهان بسـیار 
خـوش درخشـیدند وعالوه برکلین شـیت 
روی گل هـا هـم مؤثـر بودنـد. محمـد 
دانشـگرهم گل زد هـم بهتریـن بازیکـن 
زمیـن شـد و بـا ۱5 امتیـاز امتیازآورتریـن 
بازیکن هفته شـد و با انتخـاب این بازیکن 
به عنـوان کاپیتـان امتیـاز مدافع سـپاهان 
بـه ۳0 می رسـد. امیـد نورافکـن بـا ۱۳ 
ورامیـن رضاییـان بـا ۱۱ امتیـاز ۲ مدافـع 
دیگرسـپاهانی تیم منتخب هسـتند.حامد 
شـیری و صائب محبی ۲ مدافعی بودند که 
کلین شـیت نکردند ولـی گل زدنـد و جزو 
بهتریـن بازیکنان زمیـن دردیدارهـوادار- 
نسـاجی بودنـد و توانسـتند کـه در تیـم 

رؤیایـی قـرار بگیرند.
انصاری،کویـن  ساسـان  هافبک هـا: 
یامگا،نیما انتظاری ومحمد سـلطانی مهر. 
ساسـان انصاری و کوین یامگا بـا ۷ امتیاز، 
امتیازآورتریـن هافبک هـای ایـن هفتـه 
بودنـد هـر ۲ بازیکـن یـک گل زدنـد و 
یـک کارت زرد گرفتنـد بـا این تفـاوت که 
انصاری یـک امتیاز بـه خاطر قـرار گرفتن 
در بین برترین بـازی دریافت کـرد و یامگا 
یـک امتیـاز بـه دلیـل کلین شـیت. نیمـا 
انتظـاری بـا ۶ و محمـد سـلطانی مهـر با 
5 امتیازدیگرهافبک هـای تیـم رؤیایـی 
هسـتند. محمد قاسـمی نژاد از نظـر امتیاز 
بـا سـلطانی مهر برابر بـود ولی در شـرایط 
مسـاوی بازیکـن بـا قیمـت کمتر بـه تیم 

رؤیایـی راه پیـدا خواهـد کرد.
مهاجم: ایـن هفته هم مانند هفته گذشـته 
آرایـش تیـم رؤیایـی ۱-4-5 اسـت البته 
شـهریار مغانلـو ازنظرامتیـاز واجد شـرایط 
حضور در تیم رؤیایـی بـود و در آن صورت 
این تیم ۲ مهاجم داشـت ولی ازآنجایی که 
حداکثر تعداد بازیکن مجاز سپاهان در خط 
دفاع به کار گرفته شـده بـود و این بازیکن 
امتیاز بهتـری ازمغانلو داشـتند این مهاجم 
ازترکیـب بیـرون مانـد. تنهـا مهاجـم تیم 
رؤیایی محمدرضـا سـلیمانی از ذوب آهن 
بود کـه تـک گل تیمـش را به ثمررسـاند 
وبهترین بازیکـن زمین شـد و بـا 9 امتیاز، 

امتیازآورتریـن مهاجم هفتـه بود. 

بهارستان، کلکسیون دیدگاه ها
عبارت »نوسازی نظام حکمرانی و بازگشت به مردم« با برخی نمایندگان مجلس در میان گذاشته شد؛ 

کتاب »جیران در حرمسرای سلطان« به قلم امیر بهروز قاسمی 
با محوریت واقعیت داستان و زندگی جیران، ناصرالدین شاه، 
زنان حرمسرا و درباریان دوره قاجار و همچنین حوادث و اتفاقات 

واقعی پیرامون آن منتشر شد.
نویسنده این کتاب درباره انگیزه اش از نوشتن این کتاب گفت: با 
پخش سریال جیران در شبکه نمایش خانگی، سؤاالت تاریخی 
زیادی در ذهن بسیاری از بینندگان و دنبال کنندگان این سریال 
شکل گرفت: جیران که بود؟ حرمسرای ناصری چه ماهیتی 

داشت؟ نقش زنان حرم در تصمیمات مملکتی چه بود؟ آیا زنان 
حرم، در پشت پرده سیاست، قدرت نمایی می کردند؟ روابط ایران 
با ابرقدرت های آن زمان یعنی انگلیس و روسیه چگونه بود؟ 
مقامات و وزرای دربار که بودند و چه می کردند و ده ها و ده ها 
پرسش نهان و آشکار دیگر، که شیوه روایی و آمیخته به افسانه 

و داستاِن سریال، پاسخگوی آنان نبود.
امیر بهروز قاسمی افزود: کتاب جیران در حرمسرای سلطان 
با هدف پاسخگویی به این پرسش ها نگاشته و منتشر شده و 

واقعیات و حتی آن دسته از روایات نزدیک تر به واقع را از دل 
تاریخ بیرون کشیده و در قالبی منسجم، با فهرستی گویا و جامع، 
پیش روی مخاطب خود قرار داده است. مخاطبی که فارغ از 
چند و چوِن دانش، و اندازه سن و سال، به سادگی توان ارتباط 
برقرار کردن با کتاب و بهره جستن از آن را خواهد داشت. در این 
کتاب به واقعیت داستان و زندگی جیران، ناصرالدین شاه، زنان 
حرمسرا و درباریان دوره قاجار و همچنین حوادث و اتفاقات 

واقعی پیرامون آن پرداخته شده است.

خواندنی شدن نقش زنان حرمسرا در پشت پرده سیاست؛

»جیران« کتاب شد



 در پـی ابتال بـه بیمـاری عفونـی کرونـا و یـا دریافت 
واکسـن، نوعی ایمنـی در بـدن افراد حاصل می شـود 
کـه منجـر بـه ایجـاد آنتی بادی هایـی می شـود کـه 
ویـروس را خنثـی کـرده و در برابـر ابتـالی مجـدد 
به عفونـت کوویـد یـا شـدت یافتـن بیمـاری، از فرد 
محافظـت می کننـد. آنتی بادی هـای خنثی کننـده 
با چسـبیدن بـه پروتئیـن اسـپایک )که حامـل اصلی 
ویـروس اسـت(، از بـدن محافظـت کـرده و از نفـوذ 
ویـروس بـه سـلول ها جلوگیـری می کننـد. امـا 
مطالعـات جدیـدی کـه توسـط دانشـمندان آلمانـی 
صـورت گرفتـه، نشـان می دهـد آخریـن زیرسـویه 
اومیکـرون یعنـی BQ.۱.۱ در برابر تمـام درمان های 

آنتی بـادِی تأییدشـده مقـاوم اسـت.

مقاومـت زیرسـویه BQ.۱.۱ در برابـر 
واکسن چگونه است؟

تعـدادی از واریانت هـای ویـروس کرونـا، بـه ویـژه 
واریانـت اومیکرون، بـا فـرار از دسـت آنتی بادی های 
خنثی کننـده و بـه دلیل جهـش در پروتئین اسـپایک، 
حتـی در افـراد واکسینه شـده یـا بیمارانی کـه در دوره 
نقاهـت هسـتند، عالئـم بیمـاری را در فـرد تشـدید 

می کننـد یـا سـبب ابتـالی دوبـاره می شـوند.
این مکانیـزم درواقـع عملکرد سیسـتم ایمنـی را دور 
می زنـد و ویروس هـا را فـراری می دهـد. این شـرایط 
برای گروه هـای پرخطر، اعم از افراد مسـن و کسـانی 
که سیسـتم ایمنـی ضعیفـی دارنـد، خطرناک اسـت. 
زیرسـویه اومیکـرون BQ.۱.۱ اولیـن گونه مقـاوم در 
برابر تمـام درمان هـای آنتی بادی اسـت که تـا کنون 

توسـط آژانس دارویی اروپـا )EMA( و سـازمان غذا و 
داروی ایـاالت متحده )FDA( تأیید شـده اسـت.

جهش هـای ویروسـی، عامـل مقاومت 
در برابر واکسن

اغلب گروه هـای پرخطر حتـی پس از واکسیناسـیون 
نیز ایمنـی کافـی جهـت محافظـت در برابـر بیماری 

را کسـب نمی کننـد. بـرای محافظـت از ایـن افـراد، 
آنتی بادی هـای تولیدشـده از طریـق بیوتکنولوژی به 
عنوان یک اقدام پیشـگیرانه یـا به عنوان یـک درمان 
اولیـه پـس از تأییـد عفونت کوویـد تجویز می شـوند.

جهـش در پروتئین اسـپایک بـه نوبـه خـود در ایجاد 
مقاومـت در برابـر درمان هـای آنتی بـادی نقـش 
دارد. بنابرایـن مهـم اسـت کـه همـواره نظارت هـای 

الزم در ایـن زمینـه صـورت گیـرد تا مشـخص شـود 
آیـا آنتی بادی هـای درمانـی همچنـان در برابـر 
زیرسـویه های ویروسـی اثربخـش هسـتند یـا خیـر.

زیرسـویه جدیـد اومیکـرون در کـدام 
نقاط جهان شایع تر است؟

سـویه اومیکـرون اولیـن بـار در اواخـر سـال ۲۰۲۱ 

شناسـایی شـد و زیرسـویه های معروف آن عبارتند از: 
BA.۲ که در بهار و زیرسـویه BA.۵ در اواخر تابسـتان 
 ۱.B.Q شـیوع یافتند. از اواخر پاییز هم زیرسـویه های
و B.Q.۱.۱ قـدم به عرصـه نهادند و بـه ویروس غالب 
در ایاالت متحده امریـکا و برخی کشـورهای اروپایی 

تبدیل شـدند.
طبق آخرین اطالعـات مرکـز کنترل و پیشـگیری از 
بیماری )CDC(، زیرسـویه جدید اومیکرون تقریباً ۷۰ 
درصد از مـوارد ابتال بـه بیمـاری در ایـاالت متحده را 

تشـکیل می دهـد.
این زیرسـویه با قابلیـت انتقال سـریع و توانایـی فرار 
ایمنی ظاهر شـده اسـت. با ایـن حال، شـدت بیماری 
ناشـی از زیرسـویه BQ.۱.۱، بـا سـایر زیرسـویه های 
اومیکـرون تفاوت چشـمگیری نـدارد؛ چرا کـه میزان 
بیمـاران بسـتری و میـزان مرگ ومیر در کشـورهای 

درگیـر، افزایـش قابل توجهی نداشـته اسـت.

عالئـم زیرسـویه BQ.۱.۱ اومیکـرون 
چیست؟

طبـق گفتـه متخصصـان بیماری هـای عفونـی، 
زیرسـویه BQ.۱.۱ جزو مسـری ترین زیرسویه هاست 
و گرفتگـی بینی، سـرفه، گلـودرد، سـردرد و دردهای 
عضالنی از عالئـم اصلـی آن هسـتند. عالئمی نظیر 
تب، ضعف عمومـی، اسـهال، تنگی نفس و از دسـت 
دادن حـس بویایـی یا چشـایی نیـز از سـوی بیماران 
گـزارش شـده اسـت. همچنیـن گفتـه می شـود وجه 
تمایـز زیرسـویه جدیـد اومیکرون بـا زیرسـویه های 

پیشـین، بی اشـتهایی و گرفتگـی صداسـت.
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امام جمعه موقت اصفهان گفت: کشـف حجاب پایان کار نیسـت، بلکه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مقدمه عادی سـازی گناه و بی بند وباری اسـت. آیت اهلل سیدابوالحسن 
مهـدوی در خطبه هـای نمازجمعـه ایـن هفتـه اصفهان بـا اشـاره به ۹ 
دی مـاه روز بصیـرت و میثـاق امت بـا والیت، اظهـار داشـت: بصیرت 
بـا دو عامل فکـری و عملـی محقق می شـود کـه عامل فکـری همان 
تفکر و تعقل اسـت و کسـانی که اهـل فکر و بینـش هسـتند جریاناتی 
که اتفـاق می افتـد را عمیـق می نگرنـد. وی افـزود: از ماه های گذشـته 
زمزمـه مقابله بـا بی حجابـی و بی بند باری شـنیده می شـد امـا تاکنون 
هیچ اقدام مؤثـری ندیدیم و ایـن موضوع پنج خطـر را را به دنبـال دارد 
که هرگز با وجـود این خطرات سـکوت جایز نیسـت. آیـت اهلل مهدوی 

تاکید کرد: نخسـتین خطر اینکه کشـف حجاب پایان کار نیسـت، بلکه 
مقدمـه عادی سـازی گنـاه و بی بند وبـاری اسـت، دومین خطـر، خطر 
تضعیـف نظام بـوده، فتنه اغتشاشـات با کشـف حجـاب اسـتمرار دارد، 
کشـف حجاب هـا بـه نوعـی تنفـس مصنوعی بـرای دشـمنان اسـت. 
وی افـزود: خطـر سـوم کشـف حجاب ها، سـرایت ایـن ناهنجـاری به 
اقشـار دیگر جامعه اسـت، یک میوه خـراب می تواند باعث فسـاد دیگر 
میوه ها شـود، خطر چهارم کشـف حجـاب، تزلـزل ایجاد شـده در بدنه 
متدین هـای جامعـه اسـت و رونـد تنـزل در سـطوح جامعـه ادامـه پیدا 
می کنـد و خطـر پنجـم ایجـاد دوقطبـی در جامعه اسـت و یـک ناامنی 

عمدتًا بـرای قشـر متدین هـا ایجاد می شـود.

امام جمعه موقت اصفهان:

کشف حجاب مقدمه عادی سازی گناه است

محقق پژوهشکده علوم زمین معتقد 
است در شهر تهران ۶ زمین لرزه 
تاریخی رخ داده که مسبب ۳ مورد 
از این زلزله ها به گسل های شناخته 
شده نسبت داده شده است ولی 
هنوز سر منشأ ۳ زلزله دیگر تهران 
مشخص نیست و با مطالعاتی که 
انجام دادیم، مشخص شد که در 
مرکز شهر تهران گسل پنهانی وجود 
دارد که می توانسته در گذشته عامل 
زمینلرزه ها باشد و می تواند در آینده 

عامل زلزله های دیگر باشد.
دکتر مرتضی طالبیان، عضو هیات 
علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی در 
نشست تخصصی نوزدهمین سالگرد 
زلزله بم که در محل سازمان زمین 
شناسی برگزار شد، گفت: درباره 
زلزله بم موارد زیادی مطرح شده، 
ولی همچنان باید درس هایی از آن 

بگیریم که نگرفته ایم.
وی ادامه داد: نگاهی به نقشه 
لرزه خیزی ایران نشان می دهد که 
در همان جاهایی که زمینلرزه رخ 
می دهد، شهرها گسترده شده اند و 
این امر نشان می دهد که ریسک 
خطر زلزله در همه مناطق کشور باال 
است؛ از این رو باید به ویژه به مناطق 
شهرهای بزرگ توجه بیشتری 
صورت گیرد؛ چرا که در شهرهای 
بزرگ انرژی زلزله نیز آزاد شده است.

طالبیان اضافه کرد: زلزله ها می توانند 
ریسک های متفاوتی را ایجاد کنند، 
به عنوان مثال زمینلرزه طبس و 
سرپل ذهاب با بزرگای یکسان 
بودند، ولی ریسک و تلفاتی که در این 
رخداد لرزه ای ایجاد شد، متفاوت بوده 
است. همچنین در زلزله بم بزرگای 
چندان بزرگ نبوده است، ولی تلفاتی 
که ایجاد کرده بسیار بیشتر از تلفات 

زلزله های بزرگتر بوده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده 
علوم زمین سازمان زمین شناسی 
با طرح این سؤال که چگونه 
می توان ریسک زلزله را کاهش 
داد، تاکید کرد: در حوزه زمینلرزه 
۳ ضلع »کاهش خطر«، »کاهش 
در معرض خطر قرار گرفتن« 
پذیری«  آسیب  »کاهش  و 
مطرح است. برای کاهش خطر 
زلزله، پیش بینی زلزله مطرح 
شده که عماًل بی فایده است و 
هیچ کشوری نتوانسته زلزله را 
پیش بینی کند و ما هم نخواهیم 
توانست، از این رو سرمایه گذاری 
طریق  از  خطر  کاهش  برای 
پیش بینی زلزله، یک گمراهی 
است و حتی اگر موفق شویم تنها 
می توانیم جان انسان ها را نجات 
دهیم و نمی توانیم جلوی خسارات 

اقتصادی را بگیریم.
عضو هیات علمی پژوهشکده 
زمین شناسی با تاکید بر ضرورت 
توجه به ساختمان سازی در زمینه 
کاهش خطر زلزله، گفت: در این 
زمینه الزم است ساختمان مناسب 
در جای مناسب ساخته شود. 
نمونه آن دو زلزله »ونچوان« 
چین و با بزرگای ۷.۹ و زلزله بم 
با بزرگای ۶.۶ است که تصاویری 
که ما تهیه کردیم، نشان می دهد 
دو  این  در  ساختمان  تخریب 
منطقه شبیه هم هستند و در هر 
دوی این منطقه به دلیل ضعف 
طبقه پایین موجب تخریب سازه 

شده است.  

 خبر
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گسل پنهان و تاکنون 
ناشناخته در تهران 

وجود دارد 

 هشدار محقق پژوهشکده
علوم زمین:

گزارش تصویری

مقاوم در برابر تمام آنتی بادی ها و انتقال سریع تا االن قطعی شده است؛

اومیکرون؛ نسخه زمستان
»۱.۱.BQ« نشانه ها و مشخصات زیر سویه جدید اومیکرون؛ به نام

 پریسـا جمدی  قطعًا همه شـما با فالفل، این غذای سـنتی جنوبی 
و خوشـمزه آشـنایی دارید و حداقل یکبار در عمرتـان طعم بی نظیرش 
را تجربـه کرده ایـد. جالـب اسـت بدانید کـه فالفـل سرشـار از فیبر و 
طیف گسـترده ای از ویتامین ها و مـواد معدنی ضروری برای سـالمتی 
می باشـد. فالفـل سرشـار از مـواد مغـذی اسـت و می تـوان آن را بـه 
تنهایـی یا همـراه بـا سـاالد و ترشـی و سـبزیجات مصرف کـرد. این 
خوراکی بدون گلوتـن در بین گیاهخـواران محبوبیت خاصـی دارد. در 
ایـن مقاله قصـد داریـم راجع بـه فالفـل و فوایـد آن برای سـالمتی و 

نحوه پخـت آن صحبـت کنیم.
فالفل از نخود آسـیاب شـده و یـا ترکیب با لوبیا فاوا درسـت می شـود. 
ابتـدا حبوبات را در آب خیسـانده، سـپس آسـیاب کرده و بـا ادویه جات 
طعـم دار شـده و در آخر در روغن سـرخ می شـود. برخـی حتـی از پیاز، 
سـیر، جعفری، پاپریـکا و دانه های کنجد نیـز برای خوشـمزه تر کردن 
فالفل اسـتفاده می کنند. گاهـی بـرای پف دارتر کـردن فالفل بعضی 

افـراد از جوش شـیرین اسـتفاده می کنند.
فالفل یـک غـذای گیاهـی و سـالم اسـت کـه از نخـود، لوبیا فـاوا یا 
ترکیبـی از هـردو درسـت می شـود. لوبیـا فـاوا حـاوی مقـدار زیـادی 
پروتئیـن، فیبـر محلـول و کربوهیدرات هـای پیچیـده بـرای تأمیـن 

انـرژی و افزایـش احسـاس سـیری می باشـد.

فالفل بـه دلیـل این کـه سـرخ می شـود ممکن اسـت چربـی زیادی 
داشـته باشـد، امـا بـرای حـل ایـن مشـکل می تـوان فالفـل را بـه 
روش هـای دیگـر درسـت کرد کـه چربـی کمتـری به خـود بگیـرد و 

سـالم تر باشـد.
ممکن اسـت سـرخ کردن فالفـل در روغـن باعـث کاهـش فواید آن 
شـود، اما با تغییـر روش پخت می تـوان با خیـال راحـت از مزایای این 

غذای خوشـمزه و سـالم بهره مند شـد.
روش پخت فالفل

مـواد مـورد نیـاز: یـک پیمانـه نخـود )خیـس خـورده و آبکـش 
شـده(، ½ فنجـان پیاز سـفید )ریـز خرد شـده )، یـک فنجـان جعفری 
تازه، یـک فنجان گشـنیز تازه، ¼ قاشـق چایخـوری فلفل سـیاه )تازه 
آسیاب شـده)، یک قاشـق چایخوری پودر سـیر، یک قاشق چایخوری 
گشنیز، دو قاشـق چایخوری زیره، دو قاشـق چایخوری بیکینگ پودر، 
دو قاشـق غذاخوری دانه کتان آسـیاب شـده، قاشـق غذاخوری روغن 

نباتی، یـک قاشـق چایخوری نمـک یا بـه انـدازه دلخواه.
 - نحوه پخت

۱. فـر را در دمـای 4۰۰ درجـه فارنهایـت قـرار دهیـد. ۲. نخـود، پیاز، 
جعفـری و گشـنیز را در میکسـر مخلـوط کنیـد. ۳. نمک، فلفـل، پودر 
سـیر، گشـنیز، زیـره، بکینـگ پـودر و بذر کتـان را بـه مخلـوط اضافه 

کنیـد. مخلوط کنیـد تا یکدسـت شـود. 4. یک سـینی بـزرگ را چرب 
کنیـد. ۵. مایـع فالفـل را بـه صـورت توپـی شـکل روی سـینی قرار 
دهیـد. ۶. اجـازه دهیـد بـه مـدت ۲۰ دقیقـه مایـع در فـر بپـزد. حـاال 
فالفل هـا را برگردانیـد و ۱۰ تـا ۱۵ صبـر کنید تـا طالیی رنگ شـوند. 
۷. فالفـل شـما آمـاده اسـت می توانیـد بـا نان یـا سـاالد میـل کنید.

 فواید فالفل
سرشـار از پروتئین: نخـود موجـود در فالفـل سرشـار از پروتئین 
اسـت، و پروتئین هـای نخود نسـبت بـه پروتئین هـای سـایر حبوبات 
بهتـر جـذب بـدن می شـوند. ایـن پروتئیـن جایگزیـن خوبـی بـرای 
پروتئین هـای غیرگیاهی اسـت. عالوه بـر این، نخـود سرشـار از فیبر 
غذایـی، فـوالت، بتاکاروتن و سـایر اسـیدهای چرب سـالم می باشـد.

کمـک بـه کنتـرل وزن: حبوباتـی مثـل نخـود و لوبیـا فـاوا جـزو 
خوراکی هـای بـا شـاخص گلیسـمی پاییـن بـه شـمار می آینـد.

بهبود سـالمت قلـب: طبـق نتایـج حاصـل از تحقیقـات انجام شـده، 
نخود باعث کاهش سـطح کلسـترول تـام و کلسـترول لیپوپروتئین با 
چگالی کم )LDL-C( )دو نشـانگر زیسـتی بیماری های قلبی عروقی( 
می شـود. بعالوه، پیروی از یک رژیـم غذایی سرشـار از حبوبات باعث 
کاهش فشـار خـون سیسـتولیک و کاهـش خطـر بیماری هـای قلبی 

عروقـی می شـود.

سرشـار از ویتامین هـا: نخـود سرشـار از ویتامین های مهمـی از جمله 
 A ریبوفالوین، نیاسـین، تیامین، فـوالت و بتاکاروتن )که بـه ویتامین
تبدیل می شـود( می باشـد. بعالوه، نخود حـاوی توکوفـرول، ویتامین 

B کمپلکـس و اسـید فولیک نیز می باشـد.
 B۱۲ جلوگیـری از کم خونـی: نخـود حـاوی مقـدار زیـادی ویتامیـن
و فـوالت اسـت، که هـر دو مـاده مغـذی ضـروری هسـتند کـه برای 
سـاخت گلبول های قرمـز خـون )اریتروپـوز( مـورد نیازنـد. زمانی که 
تعداد گلبول هـای قرمز کم باشـند فرد دچـار کم خونی می شـود، و کم 
خونی مشـکالتی در گردش خون ایجـاد می کند. اگرچـه از نظر علمی 
ثابت نشـده کـه با مصـرف فالفـل می تـوان از کـم خونـی جلوگیری 
کرد، امـا فالفـل بـه دلیـل محتـوای نخـود می توانـد به حفظ سـطح 

فـوالت و ویتامیـن B۱۲ در بدن کمـک کند.
بـدون گلوتـن: فالفـل سـنتی از نخـود آسـیاب شـده یـا لوبیا فـاوا یا 
ترکیـب هر دو درسـت می شـود. ایـن حبوبـات فاقـد گلوتن و سرشـار 
از فیبر غذایـی هسـتند. ازاین رو، فالفـل برای افـراد مبتال بـه بیماری 

سـلیاک )اختـالل گوارشـی ناشـی از گلوتن( مفید اسـت.
بهبـود حـرکات روده: نخـود به دلیـل فیبـر باالیـی کـه دارد می تواند 
بـه بهبود حـرکات روده کمـک کنـد، و از یبوسـت جلوگیـری می کند.
/https://www.stylecraze.com/articles/is-falafel-healthy

ترکیبی خوشمزه و باورنکردنی؛

فالفل و خواصش!

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در عرصه فیزیک هسته ای 
دانشجویان و پژوهشگران ما گمنام هستند، اما در این زمینه نیز کارهای 

بسیار خوبی انجام شده است.
سید علی محمد میر محمدی میبدی، در نشست که با عنوان »توسعه 
فناوری هسته ای، مبنای اقتدار ملی« و با هدف شکل گیری و راه اندازی 
زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه هسته ای استان در دانشگاه اصفهان 

برگزار شد، با بیان خالصه ای درباره دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار کرد: 
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از قطب های مهم فناوری و صنعت 
کشور است و امروز در بحث های گوناگون از جمله در بحث زیر دریا و پهپاد 
به خوبی می درخشد. در عرصه فیزیک هسته ای دانشجویان و پژوهشگران 
ما گمنام هستند، اما در این زمینه نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده است.

وی افزود: در دانشگاه صنعتی اصفهان، در سه سطح کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکتری گرایش های مختلفی در زمینه فیزیک وجود دارد که یکی 
از این گرایش ها، فیزیک هسته ای است. در زمینه پزشکی هسته ای نیز 
دانشجویان ما کارهای ارزشمندی را انجام می دهند، در زمینه شتاب 
دهنده ها و حفاظت از پرتو نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده است و 
همچنین در زمینه گداخت هسته ای و هوافضا حرف هایی برای گفتن داریم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: همکاری های بین المللی نیز 

می تواند بخشی از فعالیت اساتید ما را تشکیل دهد. ما در مرکز پژوهش های 
ایتالیا، ژاپن و کشورهای اروپایی مبادالت علمی فراوانی را داریم.

وی در پایان افزود: امیدواریم که از ظرفیت و استعداد اساتید جوان و همچنین 
اساتید پیشکسوت در حوزه های مختلف کشور بهره ببرند و قدرشناس 
دانشمندان و اقتداربخشان کشور در حوزه های مختلف علمی به ویژه در 

دانشگاه ها باشیم.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
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رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان:

دانشگاه صنعتی اصفهان از قطب های مهم فناوری و صنعت کشور است
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