
2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
توســعه مطالعات روش شناســی 
فهم و تفســیر قرآن کریم، یکی از 
ارکان پیشرفت معارف قرآنی است 
و ســبب غنا و بالندگی دانش های 
قرآنی می شــود، ولی در این زمینه، 
کاستی هایی به چشم می خورد که 
فقدان الگوهــای اثربخش در حوزه 
روش شناسی و فرایندهای منتج به 

نظریه قرآنی، از آن جمله اند.
توســعه دانش هــای بشــری در 
چند قــرن اخیر از ســویی، بعضی 
پنداره های باطل را میان کسانی که 
مرعوب این رشــد فراگیر شدند، به 
وجود آورد. حذف دین از فکر و ذهن 
مردم به عنوان آفت یا عامل انحطاط 
انســانی، جایگزینی عقل تجربی و 
علم برآمده از آن در نیازهای دینی، 
به چالش کشــیدن دیــن و متون 
مقدس با عنوان تعارض علم و دین، 
محدود کردن تعالیم دینی به زمان 
پدیدار شــدن آنها، جدایی دین از 
دنیا و محدود کــردن آنها به تعالیم 
اخروی، انحصار دین به زندگی فردی 
و برداشــتن آموزه های آن از سفره 
زندگی اجتماعــی و در نهایت، نگاه 
حداقلــی به دین و حــذف ظرفیت 
حداکثری آن، نظریه هایی است که از 
سوی معارضان یا عالمان غیرمتعهد 

به دین ارائه شده است.
2 ادامه در صفحه 

5

حجت االسالم سیدرسول موسوی
سرمقالـــه
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ضرورت تحول و بازنگری 
در روش شناسی فهم و 

تفسیر قرآن

What Are Shallots? What Are Shallots? 
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کرونا و نمونه ای از آسیب هایی که به دنبال دارد:

افزایش آسیب های فضای مجازی در بین دانش آموزان

2

استاندار اصفهان در دیدار با مجریان راهیان نور استان:

اردوی راهیان نور یک تکلیف برای آشنایی با مفاهیم انقالب است

مراسم افتتاحیه نوزدهمین مسابقات ملی مهارت 
دررشته طراحی فضای سبز وگل آرایی باحضورآرش 
اخوان طبســی مدیرکل آموزش فنــی وحرفه ای 
اســتان اصفهــان، حمیدرضا محمدی فشــارکی 
فرماندارشهرستان لنجان، احمدرضا منتظری معاون 
اداری پشــتیبانی اداره کل، عباس مهدیان معاون 
آموزش، پژوهش وبرنامه ریــزی اداره کل، جمعی 
از مسئولین اداره کل، ایزدی شــهردار فوالدشهر، 
حاتمیان عضوهیئت مدیره شرکت عمران فوالدشهر، 
شیروانی مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر، عبائی 
بخشدارفوالدشــهر، رقابت کنندگان، کارشناسان 

وجمعی ازمســئولین اداره کل ومدیریت شــهری 
شهرجدیدفوالدشهر برگزار گردید.مدیرکل آموزش 
فنی حرفــه ای اســتان اصفهان بیان داشــت: این 
مسابقات در رشته های طراحی فضای سبز با حضور 
۱۶ نفر در قالب ۸ تیم و گل آرایی با شرکت ۱۱ نفر 
از ۱۲ استان کشور به میزبانی فوالدشهر از ۱۲ تا ۱۴ 
اسفند برگزار می شــود.آرش اخوان طبسی افزود: 
برگزیدگان این مسابقات به اردوی تیم ملی ایران که 
مرحله دوم این مسابقات سال آینده برگزار می شود 
شرکت می کنند و نفرات برتر به مسابقات شانگ های 
چین اعزام خواهند شد.حمیدرضا محمدی فشارکی 
فرماندار لنجان در مراسم آغاز این مسابقات توسعه 
فرهنگ کارافرینی را ضرورت امروز جامعه دانست 
و گفت: باید فرهنگ کار تالش و مهارت اموزی را از 
دوران کودکی پررنــگ برنامه ریزی کنیم تا جوانان 

تخصص و مهارت های الزم را در دوران ورود به بازار 
کار داشته باشند و زمینه اشتغال آنان فراهم شود.

حســین ایزدی شــهردار فوالدشــهر هم تربیت 
نیروی انســانی متخصص و با مهارت هــای الزم را 
مهترین نیازهای امروز بازار کار کشــور برشمرد و 
گفت: فوالدشهر با ۵۴۰ هکتار فضای سبز بیشترین 
سرانه فضای سبز در کشــور را دارد که برگزاری این 
دوره از مســابقات می تواند، زمینه نیروی انســانی 
متخصص را فراهم سازد.از دیگر برنامه های مراسم 
افتتاحیه می توان به قرائت سوگندنامه توسط نماینده 
کارشناسان ونماینده رقابت کنندگان، بازدید مدعوین 
از سایت برگزاری نوزدهمین مسابقات ملی مهارت 
دررشته های طراحی فضای سبزوگل آرایی دردریاچه 
پرنیان وفرهنگســرای غدیرفوالدشهر و سخنرانی 

مسئولین اشاره نمود.

اسامی نفرات برتر مسابقات اسکی قهرمانی استان 
اصفهان که در رشته های آلپاین و اسنوبورد، در همه 
رده های ســنی و در بخش آقایان و بانوان در پیست 
اسکی فریدونشهر برگزار شد، اعالم گردید. به گزارش 
صاحب نیوز؛ مسابقات اسکی قهرمانی استان اصفهان 
و انتخابی مسابقات کشوری روز گذشته در پیست 

اسکی فریدونشهر برگزار شد.
این مسابقات در هر دو رشته اسنوبورد و آلپاین و در 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان ۱، جوانان 
۲ و بزرگساالن با شرکت اسکی بازانی از سراسر استان 
اصفهان برگزار شد و در آن هم ورزشکاران آقا و هم 

ورزشکاران خانم حضور پیدا کردند.
رئیس هیأت اسکی استان اصفهان با بیان اعالم این 
خبر عنوان کرد: با شیوع کرونا بسیاری از مسابقات 
کشور لغو شــد که مسابقات اســکی نیز در همین 
راستا دچار تعلیق شــد اما اکنون با فروکش کردن 
موج کرونا و بهبود اوضاع، این مســابقات با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود تا ضمن 
حفظ آمادگی جسمانی ورزشــکاران رشته اسکی 
این استان و سنجش ایشان، اسکی بازان برتر برای 

مسابقات انتخابی کشور برگزیده شوند.
محمد یسلیانی شرایط پیســت اسکی فریدونشهر 
برای ورزش اسکی را بسیار مناسب و برف این پیست 
را مطلوب دانســت و از احتمال برگزاری مسابقات 
کشوری طی روزهای آینده در این پیست که مورد 

اقبال اسکی بازانی از سراسر جهان است، خبر داد.
در رشته آلپاین این مســابقات و رده سنی نونهاالن 
علیرضا گگونانی، آروین خودچیانی و پارسا میرمعنا 
در بخش آقایان و لیانا الچینانی، مریم حسینی و ایال 
رستمی در بخش بانوان به ترتیب مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.
در همین رشــته و در رده ســنی جوانان یک علی 
موســوی، رضا دارچیانی و مهدی قورچی در بخش 
آقایان و مریم گوگونانی و مهشید توازیانی در بخش 

بانوان به ترتیب حائز مقام های برتر شدند.
در رده سنی جوانان دو در رشته آلپاین حامد عطایی، 
آرین خودچیانی و ماهان باتوانی مقام های اول تا سوم 
را کسب کردند و در این رده سنی اسکی باز خانمی 
حضور پیدا نکرد.آیدین اتحاد، احســان گودرزی و 
کوروش رســتمی به ترتیب نفرات برتر آقا در رشته 

آلپاین بزرگساالن و ناهید حسینی، شهال شیروانی و 
مریم جباری نفرات برتر خانم این رشته بودند.

در رشته اسنوبورد نیز که ورزشکاران کمتری حضور 
داشتند سعید باتوانی، مهدی اصالنی و محمد رحیمی 

نفرات برتر رده سنی بزرگساالن شدند.
شیوع ویروس کرونا همچنان همه رشته های ورزشی 
را تحت تأثیر قرار داده است و ضمن کاهش استقبال 
ورزشکاران از تمرینات و رقابت های این چنینی سبب 
شده مسئوالن نیز برای اعالم عمومی از قبل برنامه ها 
رعایت احتیاط را به جا آورند تا از اجتماع تماشاگران 

اجتناب شود.
در پایان این مسابقات با حضور مسئوالنی از شهرستان 
فریدونشهر از نفرات برگزیده تجلیل به عمل آمده و به 

ایشان لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.
پیست اسکی فریدونشهر مهم ترین جاذبه تفریحی 
ورزشی زمستانی استان اصفهان است که در حدود 
۲۰۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع است. این پیست 
دارای امکانات ورزشی و تفریحی نظیر باالبر، تله سیژ، 
راپل، رستوران، اقامتگاه، پارکینگ، آموزش اسکی، 

اجاره لوازم اسکی و غیره است.

عصمت شریفی:   سرپرست 
دانشگاه آزاد لنجان با بیان اینکه 
آموزگار خوب کســی است که 
شوق به آموختن و فهمیدن را 
در شاگرد بر انگیزد؛ تصریح کرد: 
هدف تعلیم و تعلم، بکار بردن توانایی اندیشیدن و 

فهمیدن است.
سیدمسعود داودی در نشســت تعاملی با معلمان 
هنرستان پسرانه ســما لنجان با بیان اینکه معلم 
نقش مهمی در ســالمت روانی دانش آموزان ایفا 

می کند تصریح کرد: مدرسه از مهم ترین نهادهای 
اجتماعی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که 
با هدف تربیت صحیح دانش آمــوزان در همه ابعاد 
انسانی، کشف استعدادها و رشــد روحی، معنوی 
و جســمانی آنان، توســط معلمان و مدیران آگاه 
و بااخالق اداره می شود. سرپرســت دانشگاه آزاد 
اســالمی لنجان تأکید کرد: عوامل اخالقی نظیر 
استقامت و شکیبایی، صداقت و راستگویی، گذشت 
و فداکاری، انصاف و عدالت باید در محیط مدرسه 
حکمفرما باشد، تا شــخصیت کودک با این عوامل 

عجین شده و در وجود او نهادینه شود.
وی ادامه داد: مسئوالن مدرسه بخصوص معلمان 
وظیفه دارند با تربیت شایســته و اخــالق و رفتار 
همراه با مهر و محبت، نقش یک ولی را برای دانش 
آموزان ایفا نمایند.داودی با تاکید بر آموزش مهارت 
برقراری ارتباط با دیگران اظهــار کرد: دانش آموز 
باید در جریان بازی و مســابقات ورزشــی یا دیگر 
حرکات تیمی، روش جهت یابی مثبت در زمینه های 
شناخت توان فکری و جسمی خویش را به دست 

آورد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد:

مراسم افتتاحیه نوزدهمین مسابقات ملی مهارت 
در رشته های طراحی فضای سبز و گل آرایی در شهرفوالدشهر

نفرات برتر مسابقات اسکی قهرمانی استان اصفهان معرفی شدند

سرپرست دانشگاه آزاد لنجان مطرح کرد:

بکار بردن توانایی اندیشیدن و فهمیدن، هدف تعلیم و تعلم
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با این راهنما بدانید آدم های شاد چه شکلی اند؟

  کلیدهای انرژی مثبت
 و آدم های شاد

یکصدویازدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد:

 تاکید بر ورود واحدهای تولیدی و صنعتی
 به بورس و کاهش مشکالت بانکی

اکسیری به نام شادی جمعی را بشناسید و به کار ببندید

 نقش شادی و نشاط جمعی
 بر سالمت روانی و امنیت جامعه

چهره  برتر چهره روز

در نشست هم اندیشی آبفای اصفهان و 
سازمان بسیج ادارات مطرح شد؛

 مدیرعامل باشگاه
 سپاهان:

برگزاری پویش خانه تکانی با همکاری 
1200 پایگاه مقاومت بسیج بانوان

اصفهان آمادگی میزبانی مسابقات 
بین المللی فوتبال را دارد

اخبار اصفهان: نشست هم اندیشی آبفای 
استان اصفهان و سازمان بسیج ادارات با 
موضوع چگونگی اجرای پویش ملی خانه 
تکانی و همکاری پایگاه های مقاومت بسیج 
برگزار شد. فرمانده کل بســیج ادارات و 

کارمندان استان اصفهان در...

مدیرعامل باشگاه ســپاهان گفت: این 
باشــگاه و هیئت فوتبال استان تجربه 
میزبانی هــای بین المللــی را دارد و با 
ورزشــگاه مجهز و کاملی کــه داریم 
می توانیم میزبانی مسابقات را به عهده 

27بگیریم.

مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای
انجام عملیات اجرای دیوار حائل، تکمیل دیواره مسیر سیالب

 اجرای زیراساس و اساس مسیر ورودی شهر باغشاد
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شــهرداری باغشــاد در نظر دارد فراخوان انجام عملیات اجرای دیوار حائل، تکمیل دیواره مسیر ســیالب، اجرای زیراساس و اساس مســیر ورودی به شماره 
2000093434000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 کلیه مراحل برگزاری فر اخوان از د ریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/12/12 - تاریخ انتشار فراخوان: 1400/12/07   مواعد زمانی:  
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/12/24 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/12/23     

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
قیمت اسناد مناقصه )یک میلیون ریال( است که باید به شماره حساب 0109262572004 نزد بانک ملی واریز و رسید آن را در موقع دریافت اسناد تحویل نماید. مبلغ 

اسناد مناقصه خریداری شده غیر قابل بازگشت بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. 
ضمانتنامه بانکی به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به نفع شهرداری باغشاد به مبلغ 402.800.000  )چهارصد و دو میلیون و هشتصد هزار ریال( که حداقل بایستی برای 

سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل  تمدید باشد.
اطالعات  تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر باغشاد، بلوار شهدا، تلفن 03152352155

نوبت دوم

دانشگاه آزاد لنجان

ISFAHAN
N E W S

Nutrition, Nutrition, 
Benefits, and Benefits, and 
SubstitutesSubstitutes



نمایشــگاه قــرآن و عتــرت در 
هفدهمین دوره خــود همزمان با 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان، طی 
روزهای ۲۴ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ 
و به مدت هفــت روز برگزار خواهد 

شد.
علیرضا مرتضوی، مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان در جلسه 
هم اندیشی برپایی نمایشگاه قرآن و 
عترت که با حضور فعاالن مؤسسات 
قرآنی استان برگزار شد، با اشاره به 
اینکه برنامه ریزی هــای الزم برای 
برپایی یک نمایشــگاه باشــکوه و 
شایسته در حوزه قرآن و ائمه اطهار 
)ع( انجام شده است، اظهار کرد: از 
همه دستگاه های اجرایی و فعاالن 
حوزه های مرتبط بــا قرآن و عترت 
درخواســت می کنیم برای غنی تر 
کردن محتوای این نمایشــگاه به 
میدان بیایند و فعالیت های خود را 

به نمایش بگذارند.
وی با تأکید بر اینکه انتظار این است 
که اعتالی نام قرآن و ائمه اطهار )ع( 
در برپایی نمایشــگاه قرآن و عترت 
اصفهان مورد توجه ویژه قرار داشته 
باشد، افزود: زمانی که موضوع خدمت 
به قرآن و ائمه اطهار )ع( مطرح باشد، 
همه تمرکز و برنامه ریزی ها باید بر 
مبنای آن صورت گرفته و در صدر 
اولویت ها قرار گیرد؛ با امید و توکل به 
خداوند متعال و با همت همه فعاالن 
مرتبط با حوزه قرآن و عترت، در سال 
آینده شاهد برگزاری یک نمایشگاه 

باشکوه و مطلوب خواهیم بود.
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان نیز در این جلسه 
بــا اشــاره به لــزوم همفکــری و 
هم افزایی همه جانبــه برای برپایی 
نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان، 
گفت: پیش بینــی کرده ایم که این 
نمایشــگاه به صورت تخصصی در 
حوزه قرآن و عترت برگزار شــود و 
بنابراین مؤسســات، فعاالن بخش 
خصوصی و دستگاه های دولتی که 
در این حوزه تخصص دارند باید همه 
توان خود را برای ارائه دستاوردها و 
توانمندی های این حوزه به نمایش 
بگذارند.وی موضوع آموزش، تفسیر 
و حفظ قرآن را از موضوعات اساسی 
مرتبط با نمایشگاه قرآن عنوان کرد 
و افزود: برپایی این نمایشگاه سبب 
می شــود تا مردم اصفهان بیش از 
پیش با موضوع قرآن و تأثیر آن در 

زندگی آشنا شوند.
معتمدی با دعــوت از فعاالن حوزه 
قرآن و عترت بــرای حضور در این 
نمایشگاه، تأکید کرد: نگاه و رویکرد 
نمایشــگاه قرآن، تاثیرگذاری ویژه 
بر خانواده ها و به ویــژه نوجوانان و 
جوانان هدف گذاری شده و بر همین 
اساس از فعاالن این حوزه درخواست 
می کنیم در صورتی که پیشــنهاد 
ویــژه ای برای برپایی نمایشــگاه و 
همچنین برنامه های جانبی مرتبط 
با نمایشگاه نظیر برپایی محفل های 
قرآنی، کتابت قرآن و... دارند، مطرح 
کنند تا این قدامات الزم برای اجرای 

این پیشنهادات صورت گیرد.
حجت االســالم احمــد زادهوش، 
مدیرعامل مؤسسه دارالقرآن الکریم 
اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر 
اینکه قرآن کریم ظرفیت عظیمی 
برای ارائه به مخاطب دارد، گفت: هر 
چه بیشتر برای ارائه دستاوردهای 
حوزه قرآن و عترت تالش کنیم، بهتر 
می توانیم از ظرفیت عظیم آیات الهی 

و تأثیر آنها بر جامعه بهره مند شویم.

ســرهنگ جهانگیر کریمــی معاون 
فرهنگی و اجتماعی پلیس اســتان 
اصفهان بــا تاکید بر ایــن مطلب در 
نشســت با رئیس آموزش و پرورش 
استثنائی اســتان اصفهان بر آمادگی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان برای انجام 
همکاری با مدیریت آموزش و پرورش 
اســتثنایی در زمینه های مختلف از 
جمله مشاوره به مربیان، دانش آموزان 
و والدین آنها گفت: متاسفانه با شیوع 
ویروس کرونا و مجازی شدن کالس ها 
حضور کارشناسان پلیس در مدارس 
نیز تعطیل شــد اما در تالش هستیم 
تا پس از عادی شدن شــرایط و دائر 
شــدن کالس ها در دوران پسا کرونا 
با برنامه ریزی مناســب کارشناسان 
مشاوره پلیس را به مدارس اعزام کنیم. 
معاون فرهنگــی و اجتماعی پلیس 
استان اصفهان با اشاره به مجازی شدن 
کالس ها در زمان شیوع بیماری کرونا 
و افزایش ساعات حضور دانش آموزان 
در این فضا گفت: آمارهــا از افزایش 
آســیب های فضای مجازی در بین 
دانش آموزان نوجوان طی دوســالی 
که از شــیوع کرونا می گذرد حکایت 
دارد که الزم است تا خانواده ها در این 
خصوص توجه بیشــتری داشته و بر 
حضور فرزندانشان در این فضا نظارت 

بیشتری کنند.

    اســتفاده از تجربیات مشاوره 
پلیس در مدارس

محسن الماسی رئیس اداره آموزش 
و پرورش استثنایی استان نیز با بیان 
اینکه دانش آموزان استثنایی و والدین 
آنها نیازمند مشــاوره هایی از جنس 
مشاوره های کارشناسان پلیس هستند 
از فراهم کردن مقدمات الزم به منظور 
ارتباط مدیران مدارس اســتثنایی با 
مرکز مشاوره آرامش پلیس استان خبر 
داد و گفت: ما باید در زمان پساکرونا 
زیرساخت های الزم را در این خصوص 
فراهم کنیم و با یــک برنامه ریزی از 
آســیب هایی که ممکن اســت برای 
الیه های اجتماعی جامعه اتفاق بیفتد 
پیشــگیری کنیم. وی با بیان اینکه 
اآلن هزینه نگهداری یک زندانی شاید 
بیش از ۲۰ برابر هزینه یک دانش آموز 
باشد افزود: اگر این هزینه ها در زمینه 
آموزش و آگاه سازی دانش آموزان و 
کالس های پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی صرف شود قطعاً در آینده با 
کمترین میزان مجرم در جامعه مواجه 
خواهیم شد. وی با اشاره به تجربیات 
موفق مرکز مشاوره آرامش فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان در زمینه 
آسیب شناسی مسائل اجتماعی، وجود 
این مرکز را یکی از الزامات برای جامعه 
برشــمرد و اظهار داشت: امروز دانش 
آموزان و حتــی والدین دانش آموزان 

با آسیب های اجتماعی زیادی مواجه 
هستند که قطعاً ارتباط مدیران مدارس 
استثنایی با مرکز مشاوره آرامش پلیس 
استان می تواند به رفع و پشگیری از این 
آسیب ها کمک زیادی کند. الماسی 
با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی 
و والدین آنها نیازمند مشــاوره هایی 
از جنس مشــاوره کارشناسان پلیس 
هستند از فراهم کردن مقدمات الزم 
به منظــور ارتباط مدیــران مدارس 
استثنایی استان با مرکز مشاوره آرامش 
پلیس و حضور کارشناسان این مرکز 
در جلسات اولیا و مربیان و همچنین 
مشــاوره های چهره به چهره با دانش 
آموزان خبر داد. وی در پاسخ به سوالی 
در خصوص اینکه چــه اقدماتی برای 
پیشگیری از آسیب هایی که کودکان 
بیش فعال ممکن اســت در آینده به 
خود و جامعه بزنند صورت گرفته گفت: 
هنگامی که تشــخیص داده می شود 

یک کودک دچار بیماری بیش فعالی 
یا اوتیسم است سعی می کنیم نقش 
تسهیل گری و آگاه سازی داشته باشیم 
و کمک کنیم که والدیــن آنها با این 
موضوع کنار آمده و با توانمندســازی 
فرزندانشــان، رفتارهای این افراد را 
کنترل کنند. رئیس آموزش و پرورش 
استثنایی استان اصفهان با بیان اینکه 
خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته 
شاهد کمترین آســیب به جامعه از 
ناحیه افراد اوتیسمی هستیم گفت: 
هدف ما این اســت که اوالً بچه های 
اوتیسم را توانمند کنیم و از طرف دیگر 
با نهادهای دیگر در ارتباط هستیم که 
بتوانیم جامعه را پذیرای این کودکان 
کرده و از بروز آسیب های اجتماعی، 
سؤاســتفاده های اخالقی و مالی که 
ممکن اســت تعداد زیادی از آنها را 
درگیر کنــد جلوگیــری کنیم. ی 
پرخاشگری را خصوصیت کودکان 

اوتیســمی عنوان کرد و افزود: یک 
سری شرایطی وجود دارد که اگر یک 
فرد اوتیسمی در آن شرایط قرار گیرد 
مانند موســیقی خیلی تند موجب 
بهم ریختگی او می شــود و باید در 
این خصوص مــردم را آگاه کنیم به 
طور مثال به راننــدگان بگوییم که 
در خیابان صدای موســیقی را زیاد 
نکنند چرا که ممکن اســت درون 
خودروی کنــاری آنهــا یک بچه 
اوتیسمی باشد و باعث بهم ریختگی 
این فرد شده و حتی باعث تصادف 
شود. الماســی آگاهسازی مردم در 
خصوص آســیب های اجتماعی را 
حلقه مفقوده جامعــه عنوان کرد و 
گفت: به نظرم باید در راستای آگاه 
ســازی و اطالع رسانی تالش کنیم 
تا مردم ما توانمند شوند و بتوانند به 
هم نوعان خود بهتر و بیشتر کمک 

کنند.

کرونا و نمونه ای از آسیب هایی که به دنبال دارد:

افزایش آسیب های فضای مجازی در بین دانش آموزان
مریم یادگاری:    یکی دیگر از آســیب های کرونا افزایش 
آسیب های فضای مجازی در دانش آموزان است که بر اساس 
آمار متاسفانه وجود دارد و طی این دو سال باال رفته است. البته 
سرمایه گذاری در آموزش پرورش قطعًا اثرات بسیار زیادی 
در امنیت و آرامش جامعه دارد و در همین راستا برنامه مدونی 

توسط انتظامی کشور طراحی شده است.
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در شــــــهر 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
خبر داد:

نمایشگاه قرآن و عترت 
با رویکرد تاثیرگذاری بر 

نوجوانان و جوانان

ضرورت تحول و بازنگری در 
روش شناسی فهم و تفسیر قرآن

ادامه از صفحه یک:
...  قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی، نه تنها در تالطم تعارض علم و 
دین به زاویه نرفت، بلکه هم پای علم و عقل به هدایت بشری پرداخت 
و امروز شاهد سخن از مرجعیت قرآن در تمام عرصه های زندگی بشر 
هستیم. مرجعیت قرآن یعنی علم و عقل، ابزارهایی در دست دین برای 

رشد و تعالی و پویایی جامعه هستند.
رشد و توسعه علوم در قرن های اخیر، نه تنها موجب فرود آموزه های 
قرآنی در عرصه هــای اجتماعی نشــد، بلکه تحولی نیــز در عرصه 
دانش های قرآنی به ارمغان آورد. بخشی از این تحول به روش شناسی 
فهم متــن برمی گردد و بخش عمــده آن به فهــم عمیق تر متن در 

رویارویی با پرسش های نوین از قرآن اختصاص دارد.
پیشینه قرآن پژوهی نشان می دهد که قرآن کریم، خاستگاه دانش ها 
و نظریه های نوینی در عرصه فرهنگ و اجتماع بــود. بیان باورهای 
معرفتی، احکام و مقررات حقوقی و اخالقی در قرآن، توســعه آن در 
سنت نبوی و تبیین آنها از سوی عالمان دینی موجب شد که مسلمانان 

قرن ها جامعه خود را بر مبنای تعالیم قرآنی مدیریت کنند.
مطالعات روش شناسی، از ضروریات هر علم، از جمله علوم انسانی و 
اسالمی است. مباحث روش شناســی زیرمجموعه علوم انسانی قرار 
می گیرند و روش ها بخشی از رفتار انسان را بیان می کنند که موضوع 

علوم انسانی هستند.
توسعه مطالعات روش شناسی فهم و تفسیر قرآن کریم، یکی از ارکان 
پیشرفت معارف قرآنی است. انجام مطالعات روش شناسی سبب غنا 
و بالندگی دانش های قرآنی می شود و زمینه تولید علم قرآن بنیان را 
فراهم می کند. عالوه بر این، مطالعات روش شناسی فهم و تفسیر قرآن 
کریم، دانش ها و مهارت های برداشــت این کتاب آسمانی را سامان 

می بخشد.
توسعه نظریه پردازی قرآنی در نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی مبتنی بر فهم فرهنگ و معارف قرآنی است و ساخت الگوی 
تمدنی اسالمی بدون بازآفرینی علوم انسانی امکان پذیر نیست؛ از این 
رو، مطالعات روش شناسی منتج به نظریه در قرآن نقش راهبردی دارد.

مقصود از روش شناسی فهم و تفسیر قرآن، مجموعه عناصر معرفتی، 
قواعد، فرایندها و مهارت هایی اســت که برای فهم قرآن کریم به کار 
می رود. به رغم توجه روزافزون به مطالعات روش شناسی قرآن کریم 
در چند دهه اخیر، کاســتی هایی به چشم می خورد. فقدان الگوهای 
اثربخش در حوزه روش شناســی و فقدان فرایندهای منتج به نظریه 

قرآنی، از آن جمله اند.
ضرورت بازآفرینی اصول و روش های موجود و روش تفســیر منتج 
به نظریه، یکی از مراحل دستیابی به علوم انسانی اسالمی محسوب 
می شــود و روایات فراوانی از اهل بیت )ع( ناظر بر تبیین و آموزش یا 

تصحیح و آسیب زدایی از روش فهم قرآن نقل شده است.
در قرن حاضر و به خصوص در دهه های اخیر، شــاهد بعضی عناوین 
اجتماعی یا علمی هستیم که از سوی اندیشــمندان و مطالعه گران 
دینی با رویکرد قرآنی، از آنها بحث می شود. روابط اجتماعی، آزادی، 
تربیت، حکومت و...، هزاران عنوان مباحثی هستند که مفسران آگاه 
به نیازهای زمان را بــه تدبر در قرآن برای دســتیابی به دیدگاه این 
کتاب الهی سوق داده است. گاه در میان مباحث تفسیر ترتیبی و گاه 
در تفاســیر موضوعی و گاه در نگاشته های مستقل، شاهد این دست 

پژوهش ها هستیم.
روایات فراوانی وجود دارد که میان قرآن و زمان پیوند ایجاد می کند 
و قرآن را ویژه عصر و زمان خاصی نمی داند و از این امر، به زنده بودن 
و حیات قرآن تعبیر شده اســت؛ برای مثال، امام باقر )ع( می فرماید: 
»قرآن، زنده است و نمی میرد و هر آیه آن نیز زنده است و نمی میرد؛ 
زیرا اگر آیه ای که درباره اقوامی نازل شده است، با مردن آنها می مرد، 
قرآن نیز مرده بود؛ لیکن قرآن در میان آیندگان جاری است، همچنان 

که در میان گذشتگان، جاری بود.«
برای جریان سازی قرآن در جامعه باید به مسائل علوم انسانی توجه 
داشت. با علوم انسانی می توان ابعاد و زاویه های گوناگون حیات فردی و 
اجتماعی بشر را شناخت و با ذهنی اندوخته از مسائل و نیازهای بشری 
به ســمت قرآن رفت. ذهنی که از عرصه های حیات و زندگی انسانی 

آگاهی ندارد، نمی تواند پرسمان قرآنی ایجاد کند.
بومی سازی علوم انســانی در جامعه دینی، نیاز به گذر از دانش های 
بشری دارد و می توان با ذهنی پرسشــگر به فهم و تفسیر آیات قرآن 
متناسب با نیازهای بشــری پرداخت و این همان است که در حدیث 

امام علی )ع( از آن به استنطاق قرآن تعبیر شده است.
جریان سازی قرآن در جامعه، سه مرحله اساسی دارد؛ کشف وضعیت 
موجود در عرصه های گوناگون زندگی انسان که دانش های بشری در 
این خصوص می تواند کمک شایانی کند؛ کشف وضعیت مطلوب قرآنی 
با توجه به پرسش های به دست آمده از علوم انسانی. در این خصوص، 
می توان وضعیت و مبانی شناختی وضعیت مطلوب را از منظر قرآن 
به دست آورد. در این عرصه، روش شناسی های موجود کافی نیست و 
باید با توسعه در روش شناسی فهم قرآن، مدل های مطلوب قرآنی را 
کشف کرد و در نهایت، مکانیسم و راهبردهای تغییر وضعیت موجود 
به وضعیت مطلوب را به دست آورد. در اینجا، مطالعات راهبردی نقش 
مهمی در فرایندسازی و کشف مدل هایی مبتنی بر داده های قرآنی 

ایفا می کند.
در حوزه مطالعات قرآنی، مباحث معرفت شــناختی و مبانی نظری 
در رابطه با علوم انســانی بر پایه قرآن انجام شده است، ولی در حوزه 
روش شناســی و به صورت کاربردی، به گونه ای که منتج به نظریه و 

دیدگاه قرآن شود، شاهد کاستی هایی هستیم.

 مدیر گروه قرآن و حدیث مؤسسه آموزش عالی حوزوی
)عالمه مجلسی )ره

استاندار اصفهان در دیدار با مجریان 
راهیان نور استان:

اردوی راهیان نور یک 
تکلیف برای آشنایی با 

مفاهیم انقالب است

 استاندار اصفهان گفت: بسیج شدن تمامی دستگاه ها برای 
برگزاری اردوی »راهیان نور« و آشنایی جوانان و نوجوانان با 

مفاهیم انقالب به مثابه یک تکلیف است.
 ســیدرضا مرتضوی در دیدار با مجریان راهیان نور اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: تولید محتوا در اردوهای راهیان نور 
و انتشار آن در فضاهای مجازی و ســاختن مستند از ابتدا تا 

انتهای اردو یک اقدام ضروری است.
وی اردوی راهیان نور را مانند بعثت خواند و گفت: همانگونه 
که در بعثت شاهد عروج هســتیم در روایت راهیان نور نیز 

شاهد عروج روح شهدا به ملکوت اعال هستیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان نیز در این جلسه 
از حضور نداشــتن برخی دســتگاه ها گالیه کرد و خواستار 

همکاری همه جانبه دســتگاه ها در هرچه بهتر و باشــکوه 
برگزار کــردن اردوی راهیان نور شــد و گفت: مســافرت 
رهبر معظم انقــالب به مناطــق عملیات جنگــی در یک 
 برنامه پیش بینی نشده نشــان از اهمیت اردوی راهیان نور

 دارد.
محمدرضا جان نثاری با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور در 
جهت توســعه مفاهم انقالب است، گفت: در زمان حاضر که 
با انواع تهاجم دشمن در زیر ســاخت های دینی و فرهنگی 
مواجهیم بنابراین برگزاری این دســت از مراسم و اردوهای 

نورانی پراهمیت است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان اســتان اصفهان از برگزاری ۲ 
کاروان ۵۰۰ نفری راهیان نور در بهمن ماه امســال از دانش 

آموزان خبر داد وگفت: برگزاری این دست از اردوها فرصت 
مناسبی برای انجام جهاد تبین بویژه برای نسل ۸۰ و ۹۰ که 
ذهن آنها مملو از سوواالتی همچون علت برگزاری و چگونگی 

انقالب است.
 سردار سرتیپ دوم پاسدار مجتبی فدا گفت: ۱۵ اسفندماه 
اردوی راهیان نور دانشــجویی برگزارمی شــود کــه نیاز به 

حمایت همه جانبه استان داریم.
وی آشنا کردن نوجوانان با منش شــهدا را در تحول روحی 
آن ها مؤثر خواندو گفت: هنگام برگزاری اردوهای راهیان نور 
شاهد بازتاب های بسیار خوبی از دانش آموزانی هستیم که 
مفهوم جنگ را هیچگاه ندیده و لمس نکرده اند و این برایمان 

بسیار پرارزش است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

اصفهان آمادگی میزبانی مسابقات بین المللی 
فوتبال را دارد

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: این باشگاه 
و هیئت فوتبال استان تجربه میزبانی های 
بین المللــی را دارد و با ورزشــگاه مجهز و 
کاملی کــه داریــم می توانیــم میزبانی 

مسابقات را به عهده بگیریم.
محمدرضا ســاکت در جمــع خبرنگاران 
در خصــوص برگزاری دیــدار نهایی لیگ 
پیشکسوتان استان اصفهان اظهار داشت: 
همت و تالش هیئت فوتبال استان اصفهان 
در راستای توجه به پیشکسوتانی است که 
این روزهــا به عنوان ســتاره های ماندگار 
تمامی باشــگاه ها هســتند و در کنار آن 
رســالت اجتماعی و فرهنگی باشــگاه ها 
در حوزه پیشکســوتان و انجــام دقت نظر 
و حمایت هــای الزم منجر بــه تبدیل این 

شرایط به یک رویداد شد.
وی افزود: حضور امروز پیشکسوتان بسیار 
ارزشــمند بود چراکه پس از ماه ها یا حتی 
ســال ها یکدیگر را دیدند و این مسابقات 
زمینه ای برای نزدیکی و تحرک چهره های 
ارزشــمند بود، اهمیت و هویــت دادن به 
پیشکســوتان و همچنین احتــرام به این 
چهره های فرهیخته که هر کدام قهرمانان 
بزرگ زمانشــان بوده اند مهم است، در آن 
زمان رســانه ها به این گســتردگی فعال 
نبودند و افتخارات این بزرگان ثبت و پخش 
نشده اســت، حرکت هیئت فوتبال استان 
اصفهان باعث شد که نام و یاد این چهره ها 

زنده شود.
مدیرعامل باشگاه سپاهان ادامه داد: امید 
داریم ایــن حرکت در ســال های آتی هم 

ادامه پیدا کند، اما تاکید من بر این است که 
تیم ها به سمتی بروند که صرفاً پیشکسوتان 
استان اصفهان را در مجموعه خود داشته 
باشــند چرا که پیشکســوتان فوتبال این 
اســتان به حدی غنی هســت که نیازی 
نیست از اســتان های دیگر پیشکسوتان را 

به مسابقات استانی بیاوریم.

    تجهیزات ورزشگاه تختی مهیا بود
وی در خصوص غیبت تیم ون پارس نقش 
جهان در این بازی تصریــح کرد: جزئیات 

حضور نیافتن تیم ون پارس را اطالع ندارم. 
حتماً هیئــت فوتبال موضوع را بررســی 
خواهد کرد، اما هیچ دلیلــی برای حضور 
نیافتن آنان موجب نمی شود که به بیشتر از 
صد مرد مو سفیدی که امروز اینجا هستند 
بی احترامی کنیم ضمــن اینکه تجهیزات 

ورزشگاه نیز برای این بازی مهیا بود.
ســاکت در خصوص وضعیت نیمکت تیم 
فوتبال سپاهان خاطر نشان کرد: سبک و 
روش باشگاه سپاهان این نیست که موارد 
داخلی خود را پیش از قطعی شــدن اعالم 

کند؛ هر زمان تصمیمات قطعی شد حتماً 
در خصوص دســتیاران قبلی و آتی محرم 
نویدکیا هرچه زودتر از طریق روابط عمومی 

باشگاه اعالم خواهد شد.

    فدراسیون در زمان گرفتن میزبانی درگیر 
مسائل خودش بود

وی با اشــاره به میزبانی عربستان از لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: متأسفانه فدراسیون 
فوتبال نتوانســت میزبانی مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا را بگیــرد، علی رغم 
نامه نگاری هایی که از حدود یک ماه پیش 
انجام دادیم و پیشنهاد کردیم میزبانی دو 
گروه در اصفهان، دو گروه در خوزستان و 
یک گروه را در تهران یا مشهد با محوریت 
فدراسیون برعهده بگیریم، اما فدراسیون 
در آن برهه درگیر مســائل و مشــکالت 
داخلی خودش بود و ایــن فرصت برایمان 

از دست رفت.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در خصوص 
کمک های ایــن باشــگاه بــرای گرفتن 
بازی های بین المللــی در اصفهان تاکید 
کرد: این باشــگاه و هیئت فوتبال استان 
تجربــه میزبانی های بین المللــی را دارد 
و با ورزشــگاه مجهز و کاملی کــه داریم 
می توانیم هــر زمان فوتبــال ملی تمایل 
داشت در نقش جهان بازی هایش را برگزار 
کند با کمــال میل در خدمــت تیم ملی و 
اعضای کادر فنی فوتبال ایران هســتیم و 
هر حمایتی را از تیم ملی فوتبال کشورمان 

انجام می دهیم.

حجت االسالم سیدرسول موسوی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: فناوری های نو و علوم جدید برای جذب نسل جوان و نوجوان 
در خدمت مساجد قرار نگرفته است. جالل ریزانه افزود: با وجود توسعه فناوری و روش های جدید در حوزه های مختلف، بسیاری از متولیان مساجد امور را به 
روش های سنتی را مدیریت می کنند.وی جوان گرایی و استفاده از نسل جدید در مدیریت مساجد را برای تغییر در ساختار مدیریت مراکز دینی و معنوی مهم 
خواند و اظهار داشت: باید نیازهای جوانان و نوجوانان را در نظر گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد؛ سیاست های غلط در مدیریت مساجد و نبود انسجام و تنش های 
داخلی باعث دلزدگی و اختالف شده است که همین موضوع بر جذب افراد اثر می گذارد.وی با بیان اینکه ۱۴ دستگاه اداری در مساجد نقش راهبردی دارد، 
تصریح کرد: بسیج، فرهنگ و ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی و امور مساجد از جمله این دستگاه هاست که باید انسجام و وحدت را در آن مجموعه مدیریت کرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور فردگرایی و تاثیرات بین المللی را در کاهش گرایش به مسجد مهم 
خواند و گفت: روابط بین انسان ها و کار گروهی در جامعه تضعیف شده است و همین مسائل بر حضور در مجامع عمومی مثل کانون ها و مساجد اثر می گذارد.

وی با بیان اینکه در تحول و چشم انداز ۲۰ ساله آینده کانون های فرهنگی و هنری به موضوع جوان گرایی و ایجاد جاذبه در مساجد توجه شده است، گفت: 
شبکه ای به هم پیوسته از ۲۶ هزار کانون ایجاد شده که برای مردمی سازی فرهنگ و هنر و رشد و پیشرفت استعدادها مؤثر است.

ریزانه اضافه کرد: رویداد فهما )فرهنگی، هنری مساجد ایران( در سه سال گذشته موجب شناسایی کانون های برتر در ۱۲ رشته شده و استان های فعال در این 
حوزه ها به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران معرفی می شود.وی یادآورشد: ۱۲۰ کانون برتر شناسایی شده است و ۱۸ اسفند امسال پایتخت فهما 

معرفی خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد کشور مطرح کرد:

جوان گرایی و 
استفاده از نسل 
جدید در مدیریت 
مساجد



رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اردسـتان 
گفـت: از ابتـدای سـال جاری تاکنـون کمک های 
مردمـی بـه کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( ایـن 

شهرسـتان، ۴۷ درصـد رشـد داشـته اسـت.
ابوالقاسـم صادقـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار 
جـذب  بـا  می کنـد  تـاش  امـداد  کمیتـه  کـرد: 
کمک هـای مردمی و خیران در جشـن نیکوکاری 
امسـال کـه با همکاری آموزش و پـرورش و دیگر 
سـازمان ها برگزار می شـود، نیازهـای مددجویان و 

نیازمنـدان را در آسـتانه سـال نـو برطـرف کند.
برنامه ریزی هـای  بـا  امسـال  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نیکـوکاری  جشـن  پایـگاه   ۴۴ گرفتـه  صـورت 
بـا شـعار عیـدی بـرای همـه از روز پنجشـنبه ۱۲ 
اسـفندماه در شـهر اردسـتان، روز جمعه در مراسم 
نمـاز جمعـه و روز شـنبه در مـدارس شهرسـتان 
برقـرار اسـت، افـزود: خیـران همـواره در جشـن 
نیکـوکاری پیـش قـدم بوده انـد و با وجـود کمک 
آنهـا اسـت کـه می توانیـم کمک رسـانی خوبی به 
خانواده هـای نیازمنـد داشـته باشـیم. رئیـس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( شهرسـتان اردستان، تصریح 
کـرد: کمیته امداد هم اکنون بیـش از ۲۵۰۰ خانوار 
انتظـار  و  دارد  پوشـش و حمایـت خـود  زیـر  را 
مـی رود مـردم نیک اندیـش بـا کمک هـای خـود 
سـهم بیشـتری در رفـع نیازهـای مددجویان داشـته 

باشند.
ــاری  ــال ج ــدای س ــه از ابت ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــی ب ــای مردم ــون کمک ه تاکن
امــام خمینــی )ره( شهرســتان اردســتان ۴۷ درصــد 
رشــد داشــته اســت، گفــت: در یک ســال گذشــته 

ــتغالی  ــی و خوداش ــای حمایت ــت وام ه ــا پرداخ ب
تعــدادی از مددجویــان بــه مــرز خودکفایــی 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــورد حمای ــر م ــیدند و دیگ رس
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــی امس ــتند، ول نیس
ــه  ــذب کمیت ــو ج ــری مددج ــیار کمت ــداد بس تع

ــت. ــده اس ــداد ش ام
۸۰ درصـد صندوق هـای خانگـی دارای 

لینـک اختصاصـی کـد کیوآر شـدند
وی گفـت: کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( تعـداد 
را  محسـنین  طـرح  و  ایتـام  مددجـوی  نفـر   ۲۷۴
مـورد حمایـت خـود قـرار دارد و کمک هایـی را 
کـه ویـژه ایـن بخـش دریافـت می کنـد حـدود ۵۲ 
درصـد رشـد داشـته اسـت. مـردم نیک اندیـش بـا 
اهـدای کمک هـای نقـدی خود بـه شـماره کارت 
ارائـه  در  امـداد  کمیتـه   ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۲۵۰۰
خدمـت بهتر به نیازمندان این کمیتـه را یاری کنند. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان با بیان 
اینکه حدود ۶۳۰۰ صندوق صدقه در این شهرستان 
توزیـع شـده اسـت، گفـت: بـا تـاش همـکاران 
مـا در کمیتـه امـداد تاکنـون بیـش از ۸۰ درصـد از 

صندوق هـای صدقات 
شهرسـتان  ایـن  در 
اشـاعه  باهـدف 
فرهنگ خیر و احسـان 
الکترونیـک  بسـتر  بـر 
از  بهره گیـری  و 
بـه  نویـن  شـیوه های 
مجهـز  کیـوآر  کـد 

شـدند.

گزارش ویژه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

۵۰ هزار نوزاد مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند

خشک سالی های مستمر و تعارض های انسانی باعث تخریب طبیعت و کاهش جمعیت حیات 
وحش می شود، اما در سال های اخیر گروه هایی از دوستداران طبیعت با کارهای ابتکاری 
به یاری طبیعت آمده اند که کاشت نهال و بذر برای احیای جامعه گیاهی بومی و ساخت 
آبشخور، آب بند و آب انبار و نذر علوفه برای گونه های جانوری، نمونه هایی از آن است. 
امسال نیز در آستانه فرارسیدن عید نوروز دومین برنامه احیای منابع طبیعی کویر نوش آباد با 

مشارکت مدال آوران ورزشی و هنری آغاز شد.
مجید قهرودی، دارنده مدال برترین عکس نجومی جهان در سال ۲۰۱۹ در جشن احیای منابع 
طبیعی نوش آباد به ایسنا گفت: همه شهرها و روستاهای ما از مشکات زیست محیطی رنج 
می برند و برای حل این مشکل باید همه مردم را نسبت به آن آگاه کرد و به مشارکت گرفت. 
وی افزود: برای حل مسائل محیط زیستی نمی توان نقش مردم را نادیده گرفت، اما زیربناهای 

فرهنگی هم نیاز است که باید با حمایت سازمان های دولتی فراهم شود.
دارنده مدال برترین عکس نجومی جهان، تصریح کرد: حفظ محیط زیست، محدود به 
نریختن زباله روی زمین نیست. بلکه آلودگی های صوتی، زباله های شهری و آلودگی هوای 
ناشی از فعالیت کارخانه ها نیز آسیب های جدی بر پیکر شهرها و روستاهای ما وارد می کنند. 
وی تأکید کرد: امروز آمده ایم همراه با مدال آوران کشور، با کاشت قلمه اسکنبیل در کویر 
نوش آباد و شمال کاشان، سهم کوچکی در حفظ منابع طبیعی برداریم و امیدوارم هنرمندان 
با عضو شدن در تشکل های مردم نهاد و پویش های مردمی در این زمینه فعال شده و دیگران 
را نیز تشویق کنند. قهرودی گفت: اگر شهروندان به بهانه جشن های خود مثل ازدواج، تولد 
فرزندان یا جشن های مذهبی در محیط اطراف خود درخت بکارند، سرسبزی و طراوت در 
سراسر کشور فراگیر می شود. سرمربی تیم والیبال جوانان باریج اسانس کاشان نیز گفت: 
نگهداری از منابع طبیعی کشور وظیفه اجتماعی همه شهروندان است و همه باید به آن اهمیت 

داده و به سهم خود برای حفاظت از آنها مشارکت کرده و دیگران را نیز دعوت کنیم.
نادر باغشیخی اظهار کرد: بسیاری از مشکات جامعه با آموزش برطرف می شود. آموزش 
برخورد درست با یکدیگر، آموزش دوست بودن با همدیگر، دوستی با طبیعت و حفظ 

محیط زیست، بحث های اساسی زندگی است که باید از دوران کودکی آغاز شود.
وی با اشاره به حضور ورزشکاران در جشن احیای منابع طبیعی نوش آباد، افزود: مشارکت در 
حفظ محیط زیست، برای ما شیرین تر از جام قهرمانی است، زیرا احیای منابع طبیعی، هدیه ما 

به همه نسل های آینده محسوب می شود، اما جام قهرمانی برای یک سال است.
مربی تیم والیبال جوانان باریج اسانس کاشان نیز گفت: کشور ما، کشور پرآبی نیست و 
نمی توان نسبت به مصرف آب و منابع طبیعی خود بی توجه باشیم، باید با احساس مسئولیت، 
سبک رفتار خود با محیط زیست را اصاح کنیم. علی اصغر عموزاده اظهار کرد: اگر به رفتار 
روزانه خود دقت کنیم، متوجه می شویم که چقدر نسبت به آب سالم بی توجه هستیم و آن 
را تبدیل به فاضاب می کنیم، بنابراین کشت درخت و نهال، راهکاری برای مقابله با پدیده 
خشک سالی است که همه باید برای آن تاش کنیم. وی افزود: افراد مورد قبول جامعه مثل 
فرهنگیان، ورزشکاران و هنرمندان باید از این جایگاه استفاده کرده و کاستی های جامعه مثل 
بدرفتاری نسبت به منابع طبیعی و انرژی را به مردم یادآوری کنند و به استفاده صحیح از 
طبیعت تشویق کرد. برگزیده کشوری همیار طبیعت نیز گفت: محیط زیست ایران متأسفانه 
حال خوشی ندارد و این موضوعی است که به فرهنگ عمومی جامعه بر می گردد و ربطی 
به طبقه اجتماعی و تحصیل افراد ندارد هر چند که از این افراد انتظار بیشتری است. سید تقی 
عمارتی نوش آبادی افزود: آشنایی کودکان با طبیعت و لمس طبیعت می تواند در بلند مدت 
آنها را دوستدار محیط زیست تربیت کرده و از تخریب آن خودداری کرده و حتی سفیر 

ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت در جامعه باشند.
وی اظهار کرد: فعالیت های داوطلبانه، کاسی برای انتقال ارزش های انسانی مثل مهربانی، 
نوع دوستی، خیرخواهی و دیگر دوستی است و در این فضا می توان زندگی اجتماعی را 
تمرین داد تا فرزندان ما، انسان هایی روادار و به دنبال آرامش و صلح در خانه و جامعه باشند. 
این همیار طبیعت تأکید کرد: انسان های امروز، با شتاب به دنبال سلطه بر جهان هستند، اما 
زمین و جغرافیای ما سرعت تغییر همپای انسان را ندارد و از این رو مشارکت مردم برای حفظ 

محیط زیست و احیای منابع طبیعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مشارکت  با  بهمن سال گذشته  از  نوش آباد  طبیعی  منابع  احیای  برنامه  ایسنا،  به گزارش 
تشکل های مردمی این شهر آغاز شد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و 
بیدگل، زمینی به وسعت پنج هکتار به این برنامه اختصاص داد. امسال نیز به پاس خدمات 
بانو مه لقا ماح، مادر محیط زیست ایران، دومین دوره این برنامه با کشت قلمه گیاه اسکنبیل 

آغاز شد.

برای حل مسائل محیط زیستی نمی توان نقش مردم را نادیده گرفت!
آغاز دومین برنامه نهال کاری منابع طبیعی نوش آباد

گزارش

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا خبر داد:

کشف 1۵ میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفی گاه سارقان

فرماندار شاهین شهر و میمه:

تحقق اهداف دولت در برنامه ریزی مدون امکان پذیر است

فرمانـده انتظامی شهرسـتان شـهرضا از دسـتگیری 
پلیـس  منـزل در عملیـات کارآگاهـان  ۲ سـارق 
آگاهـی ایـن فرماندهی و کشـف ۱۵ میلیـارد ریال 

امـوال مسـروقه از مخفـی گاه آنـان خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهـان به نقل 
از پایـگاه خبـری پلیس، صـادق کاظمـزاد فرمانده 
وقـوع  پـی  در  داشـت:  اظهـار  شـهرضا  انتظامـی 
چندیـن فقـره سـرقت منزل در شهرسـتان شـهرضا 
و شـکایت مـال باختـگان، تیمـی از کارآگاهـان 
مجـرب پلیس آگاهی این شهرسـتان رسـیدگی به 
ایـن سـرقت ها را در دسـتور کار خـود قـرار دادند.

دقیـق  بررسـی  از  پـس  کارآگاهـان  افـزود:  وی 
محل هـای وقوع سـرقت و جمع آوری آثـار و ادله 
الزم و انجـام یـک سـری اقدامـات خاص پلیسـی 
سـرقت ها  ایـن  در  کـه  فـردی  هویـت  سـرانجام 
بـه دسـت آورده و طـی یـک  دسـت داشـت را 
عملیـات ضربتـی به همراه تعـدادی ابزار و وسـایل 

مـورد اسـتفاده در سـرقت ها دسـتگیر و بـه پلیـس 
آگاهـی منتقـل کردنـد.

کاظمزاد بیان کرد: متهم که در ابتدا هرگونه سرقت 
بود؛ در مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی لب به 
اعتراف باز کرده و به ۱۶ فقره سرقت از منازل مردم 

با همدستی فردی دیگر اقرار کرد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـهرضا ادامـه داد: بـا 
اعترافـات متهم همدسـت وی نیز در یک عملیات 
ضربتـی دسـتگیر و امـوال مسـروقه زیـادی از قبیل 
طاجـات، لـپ تـاپ، تلویزیـون از مخفیـگاه وی 

کشـف شد.
ـــان  ـــی کارشناس ـــر ارزیاب ـــه براب ـــان اینک ـــا بی وی ب
مربوطـــه ارزش امـــوال مســـروقه مکشـــوفه از 
ــت،  ــال اسـ ــارد ریـ ــر ۱۵ میلیـ ــغ بـ ــان بالـ متهمـ
خاطرنشـــان کـــرد: در ایـــن خصـــوص پرونـــده 
ـــات  ـــام اقدام ـــرای انج ـــارقان ب ـــن س ـــکیل و ای تش

قانونـــی تحویـــل مرجـــع قضایـــی شـــدند.

فرمانــدار شاهین شــهر و میمــه گفــت: برنامــه مــدون 
ــت  ــی مدیری ــای اصل ــی از ابزاره ــردی یک و کارب
شــناخت  راســتای  در  امــور  ســاماندهی  بــرای 
ــوت و  ــدات اســت کــه نقــاط ق فرصت هــا و تهدی

ــد. ــش می کن ــاختار را پاالی ــک س ــف ی ضع
ســید محمدرضــا کاظمی طبــا، در حاشــیه کارکروه 
ــتان  ــورای اداری شهرس ــزی ش ــی برنامه ری آموزش
ضمــن تبریــک فرارســیدن اعیــاد شــعبانیه بــا تاکیــد 
بــر لــزوم توجــه بــه شــاخص ها و اهــداف ســازمانی 
بودجه ریــزی  و  منابــع  تخصیــص  راســتای  در 
ــب در  ــع متناس ــور توزی ــه منظ ــا ب ادارات و نهاده
ــه  ــرد: برنام ــار ک ــتان، اظه ــکات شهرس ــع مش رف
مــدون و کاربــردی یکــی از ابزارهــای اصلــی 
مدیریــت در ســاماندهی امــور اســت کــه می توانــد 
ــنجی،  ــاس نیازس ــه براس ــب بودج ــم متناس ــا تنظی ب
ــرده و  ــم ک ــنجی تنظی ــکان س ــنجی و ام اولویت س
بــا متمرکــز ســازی بهــره وری نیروهــای ســازمانی را 

ــد. ــش ده افزای
وی بــا بیــان اینکــه شــناخت فرصت هــا و تهدیــدات 
یکــی از نقــاط قــوت حائــز اهمیــت در برنامه ریــزی 
ــوت  ــاط ق ــش نق ــور پاالی ــه منظ ــزود: ب ــت، اف اس
و ضعــف در تدویــن برنامه ریــزی جامــع مبتنــی 
بــر نیازهــای شاهین شــهر و میمــه کارگاه هایــی 
بــه منظــور آشــنایی مدیــران شهرســتان بــا مفاهیــم 
برنامه ریــزی و الزامــات مؤثــر در آن، به منظــور 
ــت  ــداف دول ــق اه ــردم و تحق ــت م ــن رضای تأمی

برگــزار می شــود.
برنامه ریــزی  آموزشــی  کارگاه  ایــن  در 
برنامه ریــزی،  مدیریــت  اســتاد  فردانــی،  ســعید 
ــزی را حاصــل تفکــر ســاختار و ســازمان  برنامه ری
دانســت و گفــت: ســقف تغییــر در یــک ســازمان 
نگــرش ســازمان بــه امــور اســت و توجــه بــه 
ــه و اجــرای آن یکــی از  ــن برنام ــات در تدوی الزام

اســت. اقدامــات  مهم تریــن 
وی بــا تاکیــد بــر تفکــر صحیــح و صریــح در 
ــی  ــری یک ــزود: جزئی نگ ــازمانی، اف ــات س مطالع
از الزامــات در برنامه ریــزی اســت کــه متناســب 
بــا شــرایط محیطــی می توانــد تغییــر را در ســازمان 

ــد. ــم بزن رق
فردانــی بــا اشــاره بــه فقــدان قابلیت ترجمــه کلمات 
درســطح مدیریــت کان بــه ســطوح اجرایــی، 
ــک  ــی ی ــاد مقاومت ــه اقتص ــرد: کلم ــان ک خاطرنش
برنامه ریــزی در ســطح کان اســت کــه نتوانســتیم 
در ســال های اخیــر آن را در تمــام ســطوح ُخــرد و 

بــه قابلیــت اجرایــی وارد کنیــم.
از  یکــی  برنامه ریــزی  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
شــاخه های مدیریتــی اســت، ادامــه داد: تفکــر 
در  ریزی هــا  برنامــه  در  مدرنیســم  بــر  مبتنــی 
کشــوری نظیــر ایــران کــه بــا بحران هــای بســیاری 
ــای  ــرا دیدگاه ه ــدارد، زی ــق ن ــت تطاب ــر اس درگی
ــرای  ــرایط ب ــن ش ــد در ای ــم نمی توان ــر نظ ــی ب مبتن
بلندمــدت بهــره وری کافــی و الزم را داشــته باشــد.

کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
در  نوزاد  هزار   ۵۰ حدود  شنوایی  غربالگری  از 
یکسال گذشته خبر داد. مهدی دالوری، در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: اجرای این طرح با مشارکت 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و 
و  آران  و  بهزیستی دو شهرستان کاشان  اداره های 
بیدگل عملیاتی شد که ۱۴ نوزاد برای مرحله مداخله 

و درمان معرفی و شناسایی شدند.
درصد  از ۵۰  بیش  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
و  بزرگساالن  ناشنوایی  و  شنوایی  کم  انواع  از 
اجرای  با  موقع  به  شناسایی  صورت  در  کودکان 
برنامه های پیشگیری و مراقبتی در نظام سامت قابل 
پیشگیری هستند. به گزارش ایسنا، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تاکید کرد: ناشنوایی 
از موارد کم  نیمی  و  بوده  معلولیت خاموش  یک 
شنوایی و ناشنوایی با اقدام های پیشگیرانه اولیه قابل 
از  آنها  از  بسیار زیادی  پیشگیری هستند و درصد 
طریق تشخیص زودهنگام، مدیریت مناسب از طریق 
و  سمعک  همچون  وسایلی  از  استفاده  و  جراحی 

کاشت حلزون قابل درمان است.
دالوری گفت: غربالگری شنوایی کودکان در دو 

نوبت شامل دوره نوزادی و سن ۳ تا ۵ سالگی انجام 
و در این فاصله ارزیابی بروز عوامل خطر شنوایی 
صورت گرفته و غربالگری نوزادی در بدو تولد در 
بیمارستان یا پس از آن در مراکز غربالگری شنوایی 
انجام می شود. وی افزود: آثار کم شنوایی بر توانایی 
یادگیری،  معاشرت،  ارتباط،  برقراری  برای  افراد 
کار و لذت در زندگی، تأثیر در میزان فقر خانواده، 
انزوای اجتماعی و احساس تنهایی بسیار تاثیرگذار 
است و در افراد مسن به طور خاص، کم شنوایی 
می تواند منجر به زوال شناختی، افزایش خطر ابتا به 
افسردگی و زوال عقل شود. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان با اشاره به گسترش استفاده از 
کنترل  و  مهار  کرد:  تاکید  ارتباطات  فناوری های 
استفاده بی رویه از تلفن های همراه و دستگاه های 
صوتی در همه گروه های سنی جامعه یک ضرورت 

برای حفظ سامتی شهروندان است.
 ۳ مارس، برابر با ۱۲ اسفندماه توسط سازمان جهانی 
بهداشت، به عنوان روز جهانی شنوایی و سامت 
گوش نامگذاری شده که برای امسال شعار »مراقب 
شنوایی خود باشید تا یک عمر لذت ببرید« انتخاب 

شده است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد:

تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ درباره وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات
نایــب رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی گفــت کــه بیــش 
ــه هیــات رییســه خواســتار  از ۵۰ نماینــده در نامــه ای ب
شــدند کــه مــاده ۲۳۴ آییــن نامــه دربــاره وزارت 
ــرات در خصــوص تــرک  ارتباطــات و شــرکت مخاب
فعــل صــورت گرفتــه در تبدیــل وضعیــت ایثارگــران 
ــی  ــاس مقتدای ــود. عب ــال ش ــرات اعم ــرکت مخاب ش
ــل  ــرای تبدی ــادی ب ــای زی ــه پیگیری ه ــان اینک ــا بی ب
وضعیــت ایثارگــران شــرکت مخابــرات در طــول 
ــه اســت، گفــت: وزارت  ســال جــاری صــورت گرفت
ــد  ــی گوین ــاً م ــرات مرتب ــرکت مخاب ــات و ش ارتباط

»انجــام می شــود« ولــی متاســفانه اقــدام عملــی صورت 
ــادی از ایثارگــران  ــه از طــرف دیگــر تعــداد زی نگرفت
ــن  ــون ای ــرا تاکن ــه چ ــد ک ــه می کنن ــرات گای مخاب

ــت. ــده اس ــام نش ــوع انج موض
ــه  ــه ب ــتا باتوج ــن راس ــرد: در همی ــه ک ــی اضاف مقتدای
تــرک فعــل صــورت گرفتــه، اعمــال مــاده ۲۳۴ قانــون 
آییــن نامــه داخلــی مجلــس علیــه وزارت ارتباطــات و 
شــرکت مخابــرات بــا حــدود ۵۰ امضــا تقدیــم هیــات 
رییســه مجلــس شــد و امضاهــا روبــه افرایش اســت. ان 
شــاءاهلل موضــوع بررســی و پــس از تصویــب بــه قــوه 
قضاییــه ارجــاع می شــود. مدیــران مخابــرات و وزارت 

ارتباطــات بــزودی بــه مجلــس احضــار می شــوند و در 
صــورت عــدم اقــدام، ایــن شــکایت نمایندگان بــه قوه 

ــه ارجــاع می شــود. قضایی
بــه گــزارش ایســنا، طبــق مــاده ۲۳۴ آییــن نامــه داخلــی 
ــا  مجلــس، هــرگاه حداقــل ۱۰ نفــر از نماینــدگان و ی
ــئونات و  ــت ش ــدم رعای ــیون ها، ع ــدام از کمیس هرک
نقــض یــا اســتنکاف از اجــرای قانــون یا اجــرای ناقص 
قانــون توســط رئیس جمهــور و یــا وزیــر و یا مســئولین 
کنــد،  اعــام  را  آنــان  زیرمجموعــه  دســتگاه های 
ــت  ــه جه ــأت رئیس ــق هی ــه از طری ــوع بافاصل موض
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جشـن نیکـوکاری در شـهرضا همزمـان بـا سراسـر کشـور 
آغـاز شـده و شـور حضور مـردم، عطر مهربانـی و همیاری 

را در کوچـه پـس کوچه هـای شـهر پراکنـده اسـت.
اسـفند از راه رسـید و روزهـا روزهـای تـب و تـاب آمـاده 
شـدن بـرای سـال نـو اسـت و هـر کـدام از مـا به نوعـی دل 
مشـغولی های سـال نو را داریـم؛ کودکی در انتظار شـیرین 
خریـد لبـاس نو، پدری در شـوق شـادی فرزنـدش، مادری 
در التهـاب خانـه تکانـی، همـه شـهر آمـاده می شـوند برای 

عیـد و سـال نـو و نو شـدن.
حـال و هـوای شـهر بهاری شـده و بـا جنب و جـوش مردم 
بازارهـای قدیمـی شـهرضا، کوچـه پـس کوچه هـا و  در 
محله هـای شـهر می تـوان بـه وضـوح صـدای پـای بهـار را 

. شنید
در ایـن روزهـا کودکانـی هسـتند کـه در آرزوی داشـتن 
کفـش و لبـاس نـو چشـم انتظارنـد، تـا شـاید آن هـا نیـز در 
ایـن روزهـا نـو شـوند، مـردان و زنانـی هسـتند کـه هنـوز 
روزهایشـان زمسـتانی اسـت و مجال استشـمام عطر بهار در 
آن هـا نیسـت امـا فقـط کمی همت مـن و تو کافی اسـت تا 
آنهـا نیـز رنـگ بهـار را ببیننـد و غـرق در شـادی کـودکان 

شـوند. شأن 
»جشـن نیکـوکاری« رویـدادی اسـت کـه هر سـاله در نیمه 
نهادینـه  بـا هـدف  نـو،  اسـفندماه و در آسـتانه سـال  دوم 

کـردن سـنت حسـنه احسـان و نیکـوکاری، در تأمیـن 
مایحتـاج خانواده هـای نیازمنـد و کمـک بـه تحکیـم 
بنیـان خانواده هـای محرومـان بـا جمـع آوری هدایـا و 
کمک هـای مردمـی و سـپس توزیـع آن هـا در میـان 

محرومـان کشـورمان اجـرا می شـود.
رئیـس کمیتـه امـداد شـهرضا بـا اشـاره بـه ارائـه 

چگونگـی خدمـات بـه نیازمنـدان از سـوی این 
نهـاد در روزهـای پایانـی سـال، اظهار داشـت: 
کمیته امداد هرسـاله در آسـتانه سال نو جشن 
نیکـوکاری را بـا مشـارکت خیـران و مـردم 
عیـدی  تـا  می کنـد  برگـزار  اندیـش  نیـک 
پـر از شـادی را بـرای نیازمنـدان بـه ارمغـان 

آورند.
میدان  در  نیکوکاری  پایگاه  ایجاد   -

تاسوعا
جشـن  اینکـه  بیـان  بـا  میرزایـی  عبدالـرزاق 

نیکـوکاری امسـال بـا شـعار عیـدی بـرای همه 
برگـزار می شـود، بیـان داشـت: یـک پایـگاه در 

میـدان مرکـزی )تاسـوعا(، دفتـر کمیتـه امـداد و 
تمامـی مراکـز نیکـوکاری شهرسـتان آمـاده دریافت 

اسـت. نـوع دوسـت  مـردم  کمک هـای 
پنجشـنبه  روز  در  افـزود:  شـهرضا  امـداد  کمیتـه  رئیـس 

نیکـوکاری  پایـگاه جشـن  ایـن  اسـفندماه  دوازدهـم 
ایجـاد می شـود و دفتر کمیتـه امداد نیز آمـاده دریافت 

اسـت. مهربـان  مـردم  نقـدی  کمک هـای 
نیـز  مـاه  اسـفند  سـیزدهم  روز  در  کـرد:  بیـان  وی 
و  برگـزار  جشـن  ایـن  جمعـه  نمـاز  پایـگاه  در 
کمک هـای نمازگـزاران جمـع آوری می شـود.

میرزایـی گفـت: همچنیـن در روز چهاردهـم 
اسـفندماه بر اسـاس شـرایطی که سـتاد کرونا 
نیکـوکاری  زنـگ  کـرد،  خواهـد  اعـام 
مجـازی  شـکل  بـه  شهرسـتان  مـدارس  در 
طنین انـداز خواهـد شـد تـا دانـش آمـوزان 
بـه  طریـق  ایـن  از  خـود  کمک هـای  بـا 
دوسـتان نیازمندشـان رنـگ مهـر و همدلـی 
را بـر صفحـه دفتر خاطراتشـان ترسـیم کنند 
و بیاموزنـد کـه در هـر شـرایطی می تـوان بـه 
همنـوع خـود کمـک کـرد و مشکاتشـان را 

بـه انـدازه تـوان برطـرف سـاخت.
وی تصریـح کـرد: تعـداد ۱۰ مرکـز نیکـوکاری 
فعالیـت  نیکـوکاری  جشـن  در  هـم  شهرسـتان 
می کننـد و جمـع آوری کمـک در سـطح مـدارس و 
توزیـع بیـن نیازمنـدان بـا اولویـت دانـش آمـوزان تحت 

حمایـت، توسـط آنـان انجـام خواهـد شـد.

شهرسـتان  دوسـت  نـوع  مـردم  کـرد:  تصریـح  میرزایـی 
می تواننـد بـه کمیته امـداد و مراکـز نیکـوکاری در این امر 

خداپسـندانه مشـارکت کننـد.
زدن  جوانـه  شـاهد  نیکـوکاری  جشـن  بـا   -
درختـان و باز شـدن شـکوفه های بهاری هسـتیم

آری جشـن نیکوکاری نماد همبسـتگی بیـن آحاد مختلف 
مـردم اسـت بـرای کمک به نیازمنـدان. حاال که در آسـتانه 
سـال نـو به سـر می بریـم و در کوچـه پس کوچه های شـهر 
شـاهد جوانـه زدن درختـان و باز شـدن شـکوفه های بهاری 
هسـتیم چقـدر نیکوسـت کـه علـی رغـم مشـکات پیـش 
آمـده و شـرایط کنونـی، همچـون گذشـته در کمـک بـه 
نیازمنـدان از هـم سـبقت گرفته و فرصت مهرورزی و شـاد 

کـردن دل هـم نوعـان را از دسـت ندهیم.
خاطـره پوشـیدن لبـاس نـو در عید نـوروز، یکـی از بهترین 
خاطـرات کودکـی همـه ماسـت؛ بـا کمک هـای خـود بـه 
کـودکان نیازمنـد خاطره ای خـوش برای کـودکان محروم 
رقـم زنیـم زیـرا احسـان و نیکـوکاری، مطلع غزل انسـانیت 
و نـوع دوسـتی شـکوه محبـت و صابـت فتـوت و جلـوه 
گاه یکدلـی اسـت خوشـا بـه حال کسـانی کـه با احسـان و 
نیکـوکاری و ایثـار خالصانه خود، رضـای خداوند را جلب 
می کننـد. هنـوز هـم می تـوان عطـر مهربانـی را در کوچـه 

پـس کوچه هـای شـهر استشـمام کرد.

 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان خبر داد:

رشد ۴۷ درصدی کمک های مردمی به کمیته امداد اردستان

استشمام عطر مهربانی در کوچه پس کوچه های شهرضا

اسفند مهربان و جشن مهربانی



Operating the largest nat-
ural gas network in West 
Asia, National Iranian Gas 
Company (NIGC) has been 
continuously expanding this 
network into the country’s 
most remote areas so that 
currently over 98 percent of 
the urban population, as well 
as 90 percent of the country’s 
rural population, have access 
to natural gas through this 
huge network.
Iranian Gas Transmission 
Company (IGTC), as the 
NIGC’s subsidiary in charge 
of the management, main-
tenance, and operation of 
the country’s national gas 
network, has been working 
around the clock to ensure 
a safe, secure, and sus-
tained supply of natural gas 
throughout the country all 
year long, especially during 
the cold seasons.
Despite unprecedented cold 

weather this year, the trans-
mission of natural gas across 
Iran increased significantly 
and new record highs were 
also achieved in this regard.
According to IGTC Managing 
Director Mehdi Jamshidi-Da-
na, gas transmission across 
the country increased 2.8 
percent during the first 10 
months of the current Ira-
nian calendar year (March 
21, 2021-January 20, 2022) 
compared to the same period 
last year.
Transmission of the men-
tioned fuel also hit a new re-
cord high of over 851 million 
cubic meters per day (mc-
m/d) in the Iranian calendar 
month of Dey (December 22, 
2021-January 20, 2022), the 
official announced.
The above-mentioned vol-
ume of natural gas was 
transmitted through West 
Asia’s largest natural gas 

network uninterruptedly to 
allow all Iranians access to 
this strategic fuel during the 
cold season.
With a total length of over 
37,855 kilometers, Iran’s 
gas network is also among 
the world’s most modern 
networks and it enjoys the 
world’s latest up-to-date 
measuring, transmission, 
and pressure boosting in-
struments and equipment.
There are 88 gas pressure 
boosting units, 326 com-
pressor units including tur-
bochargers, electric com-
pressors, and compressor 
motors as well as 61 pipeline 
operation centers (yards) op-
erating along the country’s 
gas network to ensure a sta-
ble supply at all times.
In addition to the natural gas 
that is transmitted through 
the mentioned pipelines, a 
big volume is also stored at 

the country’s strategic stor-
age facilities to be used in 
emergency situations.
As one of the world’s top gas 

producers, Iran has been 
following a plan to expand 
its underground natural gas 
storage capacity to ensure 
that enough natural gas is 
available during peak de-
mand periods to avoid elec-
tricity supply shortfalls in the 
future.
According to the NIGC’s pro-
grams, the capacity of the 
country’s two major stor-
age facilities of Sarajeh and 
Shourijeh is planned to in-
crease to over seven billion 
cubic meters in near future.
According to Jamshidi-Da-
na, his company has so far 
stored 1.665 billion cubic 
meters of natural gas in the 
Shourijeh storage facilities, 
while 880 mcm has also been 
stored at Sarajeh storage.
Earlier in November 2021, 
the IGTC head had said that 
his company was completely 
prepared for sustainable gas 
supply throughout the coun-
try during winter.
The official said the major 
overhaul of the pressure 
boosting facilities, pipeline 
operation centers, smart 
monitoring stations was car-
ried out and timely periodic 
visits were also done to en-
sure sustainable and secure 
gas supply to Iranian sub-
scribers in the country during 
the cold season.
Stating that the company had 
taken all the necessary meas-
ures for the sustained trans-
mission of gas during the 
winter, Jamshidi Dana said: 
“Due to the increase in the 
amount of gas consumption 
at peak periods, all operation-
al areas are ready to operate 
at maximum capacity and 
spare units are also prepared 
to ensure the stability of gas 
transmission and to avoid 
any disruption.”

Gas transmission through 
West Asia’s biggest network hits new record high

Iran, Kyrgyzstan 
ink MOU on port 
cooperation

Iran and Kyrgyzstan signed a 
memorandum of understand-
ing (MOU) on port coopera-
tion, Iran’s Port and Maritime 
Organization (PMO) reported 
on Wednesday.
As reported, the MOU was 
inked in the presence of PMO 
Head Ali-Akbar Safaei, and Ad-
visor to Kyrgyzstan President 
Tengiz Bolturuk, and the two 
sides emphasized the bilateral 
cooperation.
Addressing the meeting in 
which the mentioned MOU 
was signed, Safaei said ac-
cording to tariffs, laws and 
regulations, the condition is 
provided for the presence of 
investors in the ports of Iran.
The PMO welcomes the pres-
ence of Kyrgyz investors in 
Iran’s southern ports by draft-
ing a contract and reviewing it 
in the form of a joint commit-
tee, the official noted.
Kyrgyz investors and the pri-
vate sector can use the facili-
ties of the free trade zones by 
establishing an office in the 
Kish Free Zone or Qeshm Free 
Zone (both in Iran’s southern 
Hormozgan province, as the 
MOU was signed with Port 
and Maritime Department of 
this province), the PMO head 
stated.
Bolturuk, for his part, spoke of 
Bishkek’s interest in develop-
ing joint trade and economic 
relations and cooperation with 
Iran, and called for the cooper-
ation to be operational as soon 
as possible.
He said, “Due to the changes 
and problems we have in the 
transit of goods from the west, 
we want to use the transit 
routes of the east and Iranian 
ports for the transit of goods.”
Meanwhile, during a meet-
ing with Head of Hormozgan 
Province Ports and Maritime 
Department Alireza Moham-
madi Karaji-Ran on Sunday, 
the Kyrgyz official had said his 
country’s companies are eager 
for expanding collaborations 
with Iranian counterparts.
Bolturuk, who visited Iran’s 
southern Shahid Rajaei Port 
on top of a delegation, ex-
pressed the Kyrgyz govern-
ment’s interest and willing-
ness for investing in Shahid 
Rajaee Port’s hinterland, and 
said: “One of our important 
missions in this trip is to make 
the necessary preparations for 
the active presence of Kyrgyz 
companies in Shahid Rajaei 
port in order to improve eco-
nomic relations between the 
two countries.”
Referring to the designation of 
32 investment projects in the 
economic plans of the Presi-
dent of Kyrgyzstan, Bolturuk 
continued: “Among the men-
tioned projects in different 
investment sectors, activity in 
Shahid Rajaei port, especially 
in the field of mining, is one of 
our priorities.”
According to the official, Kyr-
gyzstan is seriously seeking 
the development of relations 
and joint economic coopera-
tion with Iran.
“In line with the emphasis of 
our president on the imple-
mentation of cooperation as 
soon as possible, we are very 
serious and determined to in-
vest in Shahid Rajaei Port and 
we are ready to start our ac-
tivities in this port as soon as 
March,” he stressed.

Over 800,000 tons of 
sugar imported in 11 
months
Iran imported 819,000 tons of 
sugar during the first eleven 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2021-Feb-
ruary 19, 2022), a director in 
Iran’s Government Trading Cor-
poration (GTC) announced.
Hojjat Baratali, the director for 
distribution and sales coordi-
nation in GTC, said, “With good 
planning, strategic supply of 
sugar has increased and we have 
enough sugar to supply to dis-
tribution networks whenever the 
market demands it.”
So far, 483,000 tons of sugar, 
supplied through domestic pro-
duction and import, have been 
distributed in the market, he add-
ed. If the supply of this product to 
the market continues, by the end 
of the year, the amount of distri-
bution will be less than last year, 
Baratali stated.

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

Energy co-op dis-
cussed between 
Iran, Tajikistan
Iranian Oil Minister Javad Oji and 
Tajikistan Minister of Energy and 
Water Resources Daler Juma 
discussed the ways for the ex-
pansion of cooperation in the 
field of energy between the two 
countries in a meeting in Tehran 
on Wednesday. While expressing 
satisfaction over his country’s re-
lations with Iran, the Tajik minis-
ter called for the expansion of bi-
lateral ties. “We in Tajikistan need 
fuel to supply our power plants 
feed and we are happy to supply 
this fuel from Iran”, he stated.
“We are also willing to cooperate 
with Iran in the field of oil extrac-
tion”, the official added.

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

Leader blames US 
for Ukraine crisis, 
urges end to war
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
blamed the United States for 
the current Ukraine crisis, and 
demanded an end to the war in 
Ukraine, saying the Islamic Re-
public of Iran always opposes 
war and destruction anywhere in 
the world.

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

Iran says has plan B 
for Vienna talks
Iran on Tuesday warned the 
United States against “bluffs and 
blusters” in the Vienna talks on 
the revival of the 2015 nuclear 
deal, stressing that Tehran is 
willing to reach an agreement 
through negotiations but will not 
wait forever.
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh made the 
comment in a post on his Twitter 
account early on Tuesday after 
US State Department spokesman 
Ned Price said Washington was 
prepared to walk away from the 
talks in the Austrian capital if Iran 
displayed “an intransigence to 
making progress.”

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

Iran standing firm on 
logical red lines
As the talks were resumed on 
Monday, reports from Vienna in-
dicate that the United States and 
the European troika (France, Brit-
ain, and Germany) are not willing 
to show real flexibility.
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Transmission of 
the mentioned 
fuel also hit 
a new record 
high of over 851 
million cubic 
meters per day 
(mcm/d) in the 
Iranian calendar 
month of Dey 
(December 22, 
2021-January 
20, 2022), the of-
ficial announced

The policy of paying attention to neighbors and 
developing political and economic relations with 
neighboring countries in the current govern-
ment, increasing attention to road and rail routes 
in the world and the efforts and cooperation of 
transportation and trade-related organizations in 
establishing or activating corridors through the 
country has led to significant growth in transit of 
goods through Iran.
The latest report on transit of goods via the coun-
try indicates that 11.298 million tons of commod-

ities have been transited through Iran during the 
11-month period since the beginning of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21, 2021-Feb-
ruary 19, 2022), which has been 70 percent more 
than the figure for the same period of time in the 
past year (6.639 million tons).
It is while the spokesman of the Islamic Repub-
lic of Iran Customs Administration (IRICA) had 
previously said that transit of goods via Iran is 
forecast to reach 11 million tons in the current 
Iranian calendar year (ends on March 20), while 

the figure has already surpassed 11 million tons.
As announced by Rouhollah Latifi, 7.532 million 
tons of commodities were transited through Iran 
in the previous Iranian calendar year, despite the 
restrictions created by the coronavirus pandemic.
Also, as stated by the managing director of the Is-
lamic Republic of Iran Railways (known as RAI), 
932,000 tons of commodities were transited via 
Iranian railways during the mentioned 11-month 
period of this year, which was 115 percent more 
than the figure for the same time span of the past 
year.
Iran is one of the countries that has a special 
status in trade and transit relations due to its 
strategic location and special geography, as the 
country is the passage of several important inter-
national corridors.
Considering its geographical location, Iran can 
play a significant role in the transit of goods in the 
region and benefit a lot from its status in this due.
Paying attention to upstream documents, espe-
cially the country’s development plans, and the 
government’s decision to develop transit, paying 
special attention to infrastructure development, 
reducing transit time, making it cheaper to cross 
Iran and making more advantages over compet-
itors, due to the short path for customers, can 
lead to facilitating the development of transit so 
that the country can reach the desired growth in 
this due.

Transit of goods via Iran increasing



Giti Pasand 
win Iran Futsal Super League

Giti Pasnad claimed the title of the 
18th edition of Iran Futsal Super 
League.
The Isfahan based futsal team de-
feated Zandi Beton Kelardasht 6-4 
and won the title with two weeks 
remaining.
Giti Pasand had won the title twice 
in 2013 and 2017.

Giti Pasand also won the 2012 AFC 
Futsal Club Championship and 
finished runners up in 2013 and 
2017.
Giti Pasand, headed by former Iran 
player Mohammad Keshavarz, will 
represent the country in the 2022 
AFC Futsal Club Championship 
which will be held in August.
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Lavrov: US nukes 
in Europe unac-
ceptable for Rus-
sia
Russian Foreign Minister Ser-
gei Lavrov said on Tuesday that 
Moscow found it unacceptable 
that some European countries 
hosted US nuclear weapons 
and were taking measures to 
prevent Ukraine from acquiring 
similar weapons.
“It is unacceptable for us that, 
contrary to the fundamental 
principles of the Non-Prolifera-
tion Treaty, US nuclear weapons 
are still present on the territory 
of some European countries,” 
Lavrov said while addressing 
the Conference on Disarma-
ment in Geneva via a video call, 
Sputnik reported.

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

Leader: Ukraine 
Victim of U.S., 
West’s Policies
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
on Tuesday said U.S. policies 
are to blame for the conflict 
between Russia and Ukraine, 
calling for an end to the war that 
broke out last week.

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

Blatant Racism: 
West’s Bias Over 
Ukraine
Irony does not come darker 
than last weekend’s statement 
from Richard Oppenheim, Brit-
ish ambassador to Yemen.
“The United Kingdom,” an-
nounced Oppenheim, “stands 
with the people of Ukraine in 
the face of Russia’s unprovoked 
attack on freedom and democ-
racy.”

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

France Declares 
‘All-Out Economic 
War’ on Russia
French Finance Minister Bruno 
Le Maire declared an “all-out 
economic and financial war” 
against Russia to bring down 
the its economy as punishment, 
before rowing back on language 
he later said was inappropriate.

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

The U.S. abandons 
yet another ally
It was the former United States 
Secretary of State and Nation-
al Security Advisor under the 
presidential administrations 
of Richard Nixon and Gerald 
Ford, Henry Kissinger, who de-
clared “It may be dangerous to 
be America’s enemy, but to be 
America’s friend is fatal.” Those 
words echo the reality of Amer-
ica’s foreign policy towards its 
alleged allies, not just over the 
past decades, but until today.

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

Production by ma-
jor automakers up 
7% in 11 months 
yr/yr
Three major Iranian carmakers, 
namely Iran Khodro Compa-
ny (IKCO), SAIPA Group, and 
Pars Khodro, manufactured 
828,698 vehicles during the 
first 11 months of the current 
Iranian calendar year (March 
21, 2021-February 19, 2022), 
up 7.3 percent compared to the 
figure for the previous year’s 
same period.

Iranian Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian met with 
some of the country’s well-known scientists, scholars and 
experts active in the field of energy on Wednesday to dis-
cuss various issues related to water as well as electricity 
sector, the portal of the ministry Paven reported.
During this meeting, Mehrabian proposed the establish-
ment of a think tank between his ministry and the Ministry 
of Science, Research and Technology in order to explore 
issues related to various sectors including water, electric-
ity, and energy economy.
In the meeting which was attended mainly by university 

professors, scholars, and scientific experts in the field of 
water, Mehrabian referred to the importance of the rela-
tionship between science institutions and industrial sec-
tors, saying: “Executors should share their problems and 
challenges with experts to achieve ideal solutions.”
He called on scholars and university professors to be ac-
tive participants in developing the country’s energy sector 
by providing effective and expert solutions and proposals 
for improving the mentioned fields.
“Fortunately, there are many common areas for cooper-
ation between water and electricity fields, and we hope 
to see success in these fields with extensive cooperation 
between scholars,” Mehrabian stressed.
The minister noted that the government will definitely be 
able to solve the problems in the field of water and elec-
tricity, saying: “Today water crisis is the country’s most 
important issue whose management has been put on the 
agenda of the parliament and the government and the al-
location of an unprecedented portion of the next year’s 
budget bill to this issue is an indication of its importance.”
Pointing out that the increase in water demand indicates 
development in various fields, Mehrabian said: “Current-
ly, the per capita rate of water consumption in Iran has 
increased drastically due to population increase and de-
velopment of the society.”
He mentioned that the water crisis has three major as-
pects, including engineering, management, and econom-
ics, and said: “The issues related to the reforming and 
strengthening of the consumption management struc-
ture, infrastructure development as well as water econo-
my should be considered and included in the future goals 
of the Energy Ministry.”

What Are Shallots? Nutrition, Benefits, and Substitutes

Energy minister meets scholars, experts to discuss water issues

China’s purchase 
of Iranian oil 
more than before 
sanctions

China’s purchases of Iranian oil have risen to re-
cord levels in recent months, exceeding a 2017 
peak when the trade was not subject to U.S. 
sanctions, tanker tracking data showed, Reuters 
reported on Tuesday.
Chinese imports exceeded 700,000 barrels per 
day (bpd) for January, according to estimates of 
three tanker trackers, surpassing the 623,000 bpd 
peak recorded by Chinese customs in 2017 before 
former U.S. President Donald Trump reimposed 
sanctions in 2018 on Iranian oil exports.
One tracker estimated imports amounted to 
780,000 bpd in November-December on average.
The ramping up of the purchases by the world’s 

top oil importer comes amid talks between Tehran 
and world powers to revive a 2015 nuclear deal 
that will lift U.S. sanctions on Iranian oil exports. 
The talks have intensified in recent weeks.
A return of Iranian oil will ease tight global supplies 
and cool crude prices that have touched $100 a 
barrel following Russia’s invasion of Ukraine.
Iran is expected to have a strong comeback to the 
global market in case the nuclear deal is revived 
and the U.S. sanctions on the country are lifted, 
Bloomberg reported on February 25.
According to the report, considering the capacity 
of Iran’s offshore oil storages, the Islamic Repub-
lic will be able to inject millions of barrels of oil 

into the market as soon as the sanctions are lifted, 
without the need for boosting the current level of 
production.
Asian countries including South Korea are likely 
to be among the first in line to ship in Iranian car-
goes.
Bloomberg puts the estimation of the crude oil 
stored at Iranian stationary tankers at 65 to 80 mil-
lion barrels, citing the data intelligence firm Kpler.
About four-fifths of the stored crude is conden-
sate, a super-light oil that’s a by-product of natural 
gas extraction. The overall Iranian volume is high-
er if crude that’s already in transit is included, the 
report said.

By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/what-are-shallots#bottom-line

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 780 
points to close at 1.281 million on 
Wednesday.
As reported, over 6.74 billion securi-
ties worth 34.285 trillion rials (about 
$131.86 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index rose 274 
points, while the second market’s in-
dex dropped 4,193 points.

TEDPIX gained 6,000 points (less 
than one percent) to 1.288 million in 
the past Iranian calendar week (end-
ed on Friday).
During the past week, the indices of 
Isfahan Oil Refinery, Tehran Oil Refin-
ing Company, Bandar Abbas Oil Re-
fining Company, Iran Khodro Compa-
ny, Saipa Company, National Iranian 
Copper Company, and Bank Mellat 
were the most widely followed ones.

Shallots are rich in nutrients and have many properties; For exam-
ple, it can lower cholesterol and has anti-cancer and anti-microbial 
properties. Shallots also help with cardiovascular health. The taste 
of shallots is something between garlic and onion, and it needs 
less water to grow than onions, and its skin is thinner than onions. 
But like onions, it can make you cry! Read this article to know more 
about the properties of shallots.
Shallots are a variety of onions and belong to the allium family. 
Shallots vary in color from light brown to red, and the flesh is white 
and sometimes green. This plant looks like an onion, but its flesh 
does not look like an onion.
Nutritionally, they have quite a bit to offer, with 3.5 ounces (100 
grams or about 10 tablespoons) of chopped shallots providing 
(2Trusted Source):
• Calories: 75
• Protein: 2.5 grams
• Fat: 0 grams
• Carbs: 17 grams
• Fiber: 3 grams
• Calcium: 3% of the Daily Value (DV)
• Iron: 7% of the DV
• Magnesium: 5% of the DV
• Phosphorus: 5% of the DV
• Potassium: 7% of the DV
• Zinc: 4% of the DV
• Folate: 9% of the DV
Compared with common onions, shallots are a more concentrat-
ed source of protein, fiber, and micronutrients, including calcium, 
iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, copper, folate, B 
vitamins, and vitamins A and C (2Trusted Source). 
Health benefits of shallots
The organosulfur compounds and antioxidants in shallots are tied 
to most of their health benefits.
High in antioxidants
Perhaps the most important property of shallots is the presence of 
large amounts of antioxidant compounds. These include quercetin, 
camphor, and other sulfur-containing antioxidants.
In shallots, like garlic, these antioxidants are released when the 
cell surface of shallots is damaged. This damage is caused by cut-
ting or crushing. With the release of these antioxidants, a powerful 
compound called ‘allicin’ is formed. Allicin is a powerful compound 
that can reduce the risk of cell mutations and cancers.
Studies have shown that consuming shallots reduces the risk of 
lung cancer, oral cancer, gastric cancer, colon cancer and breast 
cancer.

May relieve allergy symptoms
During an allergic reaction, cells in your body release histamine, 
which triggers symptoms like tissue swelling, watery eyes, and 
itchiness. 
Shallots are high in quercetin, a plant flavonoid that may help re-
duce and manage eye and nose symptoms related to seasonal al-
lergies (13Trusted Source). 
Quercetin may act as a natural antihistamine by preventing the re-
lease of histamine and lessening the severity of inflammatory and 
respiratory reactions like allergic asthma, bronchitis, and seasonal 
allergies (14Trusted Source, 15Trusted Source).

In fact, it’s a primary ingredient in many seasonal allergy medi-
cations and supplements used to manage mild allergy symptoms 
that affect the eyes and nose (6Trusted Source). 
Contains antimicrobial compounds
A large body of research shows that the organosulfur compounds 
in Allium vegetables like shallots have antibacterial, antifungal, and 
antiviral properties (5Trusted Source).
As such, Alliums have long been used in traditional medicine to 
help treat colds, fevers, and coughs, as well as the flu (16Trusted 
Source).
May support a healthy weight
 Some studies indicate that compounds in shallots may help pre-
vent excess fat accumulation and lower total body fat percentage 
(26Trusted Source, 27Trusted Source).
Increased blood circulation and metabolism
Shallots are richer in minerals than onions, copper and potassi-
um. Iron and copper in the body help increase blood circulation 
by stimulating the production of red blood cells. As red blood cells 
increase in the bloodstream, blood circulation increases and more 
oxygen reaches important parts of the body. It also increases ener-
gy, cell growth, tissue repair and metabolism in the body.
Lower cholesterol and help with heart health
Allicin is associated with the regulation of cholesterol levels in the 
body. Allicin inhibits the production of the enzyme reductase in the 
liver. This enzyme is effective in producing cholesterol.
Shallots can reduce the risk of atherosclerosis, coronary artery dis-
ease, heart attack and stroke by lowering cholesterol in the body.
Substitutes for shallots
If you don’t have shallots on hand, the best substitute is a common 
onion plus a pinch of minced or dried garlic. Just keep in mind that 
shallots and traditional onions offer different flavors. 
This substitution works best when the recipe calls for cooked shal-
lots, as raw onion and raw shallot don’t taste the same. 
The bottom line
Shallots are a highly nutritious type of onion that offers many 
health benefits.
They’re rich in plant compounds with high antioxidant activity, 
which helps reduce inflammation and prevent oxidative stress that 
can lead to disease.
Moreover, the compounds in shallots have been well studied for 
their potential health benefits, such as supporting heart health, im-
proving blood sugar control, and lowering your risk of obesity and 
diseases like cancer and type 2 diabetes. 
To incorporate the mild flavor of shallots into your diet, simply use 
them in any recipe that calls for traditional onions. 

TEDPIX loses 780 points on Wednesday
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در یکصدویازدهمین نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان که به صــورت فوق 
العاده برگزار شد، به بررسی مسائل و 
مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه 
بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی 

بانکی اختصاص یافت.
در ابتدای این نشست استاندار اصفهان 
گفت: در صورتی که بانکی برخالف 
سیاست های کلی بانک مرکزی عمل 

کند، رفتار آن پذیرفته نیست.
ســیدرضا مرتضوی با انتقاد از خروج 
ظرفیت هــای پولی و مالــی فعاالن 
اقتصادی اصفهان به خارج از استان، 
وجود حســاب های مالــی فعاالن 
اقتصادی در داخل استان را منجر به 
افزوده شدن ظرفیت مالی بانک ها و 
تسهیالت دهی بیشــتربه بنگاه های 

اقتصادی دانست.
وی همچنین انتقال حســاب های 
بانکی فعاالن اقتصادی بــه خارج از 
استان را ناشی از محدودیت اختیارات 
بانک های استان های مختلف کشور و 

گالیه استانداران دانست.
رئیس شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصــی اســتان اصفهان 
بخشی از سیاست انقباضی در پرداخت 
تسهیالت بانکی در اسفندماه را قابل 
پذیرش دانست و گفت: در صورتی که 
محدودیت بانکــی در عملکرد بنگاه 
اقتصادی اختالل ایجــاد کرده، الزم 
است مراتب از سوی فعال اقتصادی 
گزارش شود تا از ســوی استانداری 
به صورت مــوردی پیگیری و مرتفع 

شود.

  ســاز و کار پذیرش واحدهای 
تولیدی بخش خصوصی در بورس 

تسهیل شود
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان نیز در این 

نشست با بیان اینکه بانک ها در ارائه 
تسهیالت به شرکت های تولیدی باید 
طبق قانون حمایت از تولید رقابت پذیر 
محل طرح را در اولویت ارائه و اجرای 
وثایق قرار دهند، تصریح کرد: بدیهی 
اســت تا زمانی که محل طرح برای 
وثایق بانک ها کفایت کند، نباید وثایق 

دیگر خارج از طرح را مطالبه کنند.
مسعود گلشیرازی تصریح کرد: تسهیل 
و توسعه ورود شرکت های تولیدی و 
صنعتی خصوصی به بورس می تواند 
عالوه بر استفاده از ظرفیت های موجود 
در زمینه جذب سرمایه از این بازار، به 
بانک ها هم در چگونگی تملک سهام و 
مدیریت مناسب شرکت های تولیدی 

و صنعتی کمک نماید.

  فعاالن اقتصادی اصفهان منابع 
خود را در استان صرف کنند

به گزارش ایســنا، دبیر کمیســیون 
هماهنگی بانک های استان اصفهان 
نیز در این نشســت با بیــان اینکه 
محدودیــت منابع بــرای پرداخت 
تســهیالت از ســوی بانک ها وجود 
داشــته، اما ابالغیه ای مبنی بر عدم 
پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی 
وجود ندارد، افزود: انتقال حساب های 
مالی واحدهای تولیــدی به خارج از 
استان اصفهان و بعضاً گشایش حساب 
در بانک های خصوصی با توجه به اینکه 
بانک ها منابع خــود را از مردم جذب 
می کنند، به مانعی بــرای پرداخت 
تسهیالت بانک های دولتی به فعاالن 

اقتصادی استان تبدیل شده است.
محمد نورآزادی با تأکید بر ضرورت 
همراهــی بانک ها با فعــاالن بخش 
خصوصی در شرایط اقتصادی موجود، 
گفت: بانک های اســتان توقع دارند 
فعاالن اقتصادی اصفهان منابع خود 
را به اســتان آورده و در همان جا نیز 

صرف کنند.

وی در ادامه در نظــر گرفتن معدل 
حســاب برای پرداخت تســهیالت 
بانکی را به معنای رسوب وجوه فعاالن 
اقتصادی نزد بانک ها ندانست و تصریح 
کرد: منظور از معدل حساب، گردش 

فعالیت بانکی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
اســتان همچنین درباره مشکالت 
فعاالن اقتصادی درنحوه محاسبات 
بدهی به بانک ها در قبال تسهیالت 
اخذ شــده نیز بــا تأکید بــر اینکه 
تحصیل ســود مرکــب از وجاهت 
قانونی و شــرعی برخوردار نیست، 
خواستار ایجاد ســاز و کار تعقیب 
کیفری اخذ مبلغ سود و وجه التزام 
مازاد بــر مقررات قانونــی از طریق 
مصوبه کلی ستاد اقتصاد مقاومتی 

قوه قضائیه شد.
وی همچنین بازنگری، اصالح و رفع 
تعارض موجود در الــزام به توثیق 
محل اجرای طرح همچنین الزام به 
عدم اقدام اجرایی درخصوص محل 
اجــرای طرح در خصــوص فعاالن 
اقتصادی که امکان تســویه دیون 
و بازپرداخت اقســاط تسهیالت را 

ندارند، ضروری دانست.

  نقــش تشــکیل کمیتــه 
کارشناســی در رفع مشکل 

دریافت بهره مرکب
همچنین امیررضا نقــش، معاون 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 

استانداری اصفهان تشکیل کمیته 
کارشناسی متشکل از نمایندگانی 
از استانداری، کمیسیون هماهنگی 
بانک هــا، بانــک عامــل و بنگاه 
اقتصادی پیش از ارجاع پرونده به 
شورای حل اختالف دریافت سود 
مرکب از فعال اقتصادی را بســیار 
راهگشا دانست و افزود: در صورت 
عدم توافق در ایــن زمینه پرونده 
به شعبه 47 شــورای حل اختالف 

ارجاع شود.
در ادامه مصوب شــد این کمیته 
حداکثــر ظــرف یک هفتــه و در 
صورت ارجاع پرونده به شعبه 47 
شورای حل اختالف ظرف دوهفته 

موضوع را بررسی و اعالم کند.

  راهکاری برای جلوگیری از 
توقف تولیــد در وثایق رهنی 

بانکی
محمود توالیی، رئیس اتاق بازرگانی 
کاشان نیز دریافت وثیقه در مرحله 
اول از محل اجرای طرح و در صورت 
عدم امکان دریافت وثایق دیگر را در 
کاهش مشکالت فعاالن اقتصادی 
مؤثر دانست و گفت: در صورتیکه 
محل اجرای طرح در تملک بانک 
بوده، اما در تصرف آن نباشد تولید 

متوقف نخواهد شد.
حمیدرضا فوالدگر، مشــاور وزیر 
اقتصاد نیز بر ضرورت اســتفاده از 
ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع 

تولیــد رقابت پذیر و ارتقــاء نظام 
مالی کشور تأکید کرد و گفت: این 
ظرفیت فرصتی بــرای آزاد کردن 
تسهیالت مازاد بوده، همچنین از 
طریق این ماده بانک ها می توانند به 
روش مناقصه، شخصی را به عنوان 
عهده دار طلب بانکی انتخاب کنند 
و در صــورت عدم امــکان راه های 
مذکور، مبحث تملــک واحدهای 

تولیدی مطرح شود.

  معدل حساب مالک پرداخت 
تسهیالت بانکی قرار نگیرد

مهرداد شــاطریان، عضــو انجمن 
صنایع پلیمر استان اصفهان نیز در 
نطق پیش از دستور این نشست با 
اشاره به عملکرد انقباضی بانک های 
استان در اعطای تسهیالت جدید 
بانکی بــه فعاالن اقتصــادی و در 
نظــر گرفتن معدل حســاب برای 
پرداخت تســهیالت گفت: مطالبه 
معدل حساب از صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی در شــرایطی که وی به 
بانک بدهکار است، درست نبوده و 
خواهشمندیم ورود به صورت های 
مالی، ظرفیت سنجی، توان جذب 
پول و صالحیت مشــتری مالک 
پرداخت تسهیالت قرار گیرد. وی 
همچنین ابالغ سیاست های جدید 
بانکی بــه فعاالن اقتصــادی را در 
کاهش مشــکالت آنها بسیار حائز 

اهمیت دانست.

اخبار اصفهان:   در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، تأکید شد که در صورت 
تسهیل و توسعه ورود شرکت های تولیدی و صنعتی خصوصی به 
بورس، بسیاری از مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی رفع خواهد شد.

06
بیش از ۲9 هزار مترمربع از اراضی ملی این استان در راستای تأمین مسکن 
اقشار ویژه استان اصفهان واگذار شــد. علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده در راستای 
تأمین مسکن اقشار ویژه اســتان اظهار کرد: در سال جاری اراضی مورد 
نیاز برای ساخت بیش از ۲9۰ واحد مسکونی جهت تأمین مسکن اقشار 
ویژه استان اصفهان واگذار شــد. وی با بیان اینکه اراضی واگذار شده در 
این راســتا جمعاً بیش از ۲9 هزار مترمربع بوده اســت عنوان کرد: این 

اراضی در شهرهای آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، بادرود، باغبهادران، 
بویین میاندشت، تیران، خوانسار، داران، زواره، کاشان، گلپایگان، لنجان، 
مبارکه، هرند و ورزنه واگذار شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان بیان داشت: عالوه بر این از ابتدای سالجاری تا کنون، بخشی دیگر 
از واگذاری های انجام شده این اداره کل در سطح استان شامل 4۶ هکتار 
واگذاری اراضی غیرمسکونی و اراضی واگذاری معادل یکهزار و ۶۵۳ واحد 
مسکونی بوده است. وی ادامه داد: در راستای اجرای دقیق قانون حدنگار 

بیش از سه هزار ســند دفترچه ای اراضی دولتی استان اصفهان به سند 
تک برگ تبدیل شده اســت. قاری قرآن اذعان داشت: امسال مطابق با 
برنامه تحصیل اراضی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان توانست 
اسناد مالکیت اراضی ملی و موات داخل محدوده به مساحت ۵۳ هکتار 
را بنام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ کند همچنین 
با تالش های بعمل آمده 4۳1 هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم در 

سطح استان تحصیل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

واگذاری اراضی 
به اقشار ویژه برای 

ساخت مسکن

سخنگوی ســتاد تنظیم بازار 
استان اصفهان از عرضه کاالی 
مصرفی و سرمایه ای براساس 
درج قیمــت تولیــد کننده از 
در کارخانه خبــر داد و گفت: 
کاالهای مصرفی با ۳۰ درصد 
سود و سرمایه ای با ۲۰ درصد 

سود باید به فروش برسد.
بــه گــزارش ایرنا، حســین 
ایراندوســت در نشست ستاد 
تنظیم بازار اســتان اصفهان 
افزود: افزایش قیمت تحت هر 
عنوان اضافه تر تخلف است؛ چه 
آن کاال تولیدشــده استان چه 
از سایر اســتان ها باشد میزان 
سود در همان ۳۰ یا ۲۰ درصد 

لحاظ شده است.
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار 
استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در زمینه عرضه گوشــت مرغ 
گرم، برنج و روغن در اســتان 
اصفهــان کمبودی نیســت، 
افزود: ما آمادگــی کافی برای 
عرضه توزیع گوشت قرمز، مرغ 

در استان اصفهان داریم.
وی یکی از محورهای مهم این 
نشست را قیمت و فراوانی کاال 
در ایام پایانی ســال برشمرد و 
تصریح کرد: تأکیــد ما بر این 
است که دستگاه های نظارتی 
قوی تر بــا دفعات بیشــتر و 
ســاعات گــذاری اضافی تــر 
صبح تا شــب و حتــی روزی 
تعطیل به طورجدی به نظارت 

بپردازند.
ایراندوست با اشــاره به اینکه 
ازلحــاظ قیمــت وضعیــت 
مناســبی در بخش میوه و نیز 
کاالهــای اساســی موردنیاز 
مردم در اصفهان وجود دارد، 
گفت: هم اینک فراوانی کاال در 
مراکز عمده و خرده فروشی ها، 
سردخانه ها، انبار واحد تولیدی 
وجــود دارد و قیمت هــا نیز 
متعادل و نیاز به ورود کاالهای 
مازاد احساس شده که آن هم 

در حال تأمین است.
وی اضافــه کــرد: در بخش 
گوشــت مــرغ، تخم مــرغ و 
لبنیات اصفهان مــازاد تولید 
داریم که آمادگی توزیع حتی 
به سایر استان ها بدون هرگونه 

دغدغه ای وجود دارد.
ســخنگوی ســتاد تنظیــم 
بازار اســتان اصفهــان درباره 
ذخیره میوه شــب عید سیب 
و پرتقال گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ 
تن پرتقال و هــزار و ۳۰۰ تن 
سیب باکیفیت برای شب عید 
مردم تهیه شده که پیش بینی 
می شــود نه تنها کمبودی در 
این زمینه نباشــد که مازاد بر 
مصرف هم باشد؛ که قیمت ها 
اعالم نشــده و در هفته آینده 
کارگــروه تخصصــی توزیع 

مصوب می شود.
وی در ادامــه قیمت مصوب 
مرغ درجه بــی را هر کیلوگرم 
۲9 هــزار و ۵۰۰ تومــان و 
قیمت تخم مرغ شانه ای را هر 
کیلوگرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
عنوان کرد و گفــت: احتمال 
اینکه روزهــای آینده قیمت 
مرغ و تخم مــرغ کاهش پیدا 
کند بســیار زیاد اســت زیرا 
عالوه بر توزیع گوشــت مرغ 
گرم توزیع گوشت منجمد هم 

داریم.
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار 
استان اصفهان همچنین درباره 
قیمت گوشــت قرمــز گفت: 
قیمت گوشــت قرمز بستگی 
به میزان عرضــه و تقاضا دارد 
و قیمت یکسانی نداشته زیرا 
بســتگی به دام زنده گوشت 
دارد و هفته آینده قیمت آن در 
ستاد تنظیم مشخص می شود.

اقتصاد خرد

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
مطرح کرد:

عرضه کاالی مصرفی و 
سرمایه ای براساس درج 

قیمت تولید کننده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اســالمی اصفهان گفت: تأثیر توسعه 
صنعتی بر آلودگی هوای کالن شــهر اصفهان بیشــتر از سایر منابع 
آالیندگی اســت که باید در برنامه ریزی توسعه اســتان به این نکته 

توجه شود.
محمد کوشــافر در گفت وگو با ایرنا افزود: صنایع می توانند الگوهای 
جمعیتی را برهـم بزنند و بـا ایجـاد عواملی نظیر مهاجرت، مشـکالت 
زیست محیطی و آلودگی هوا را تشـدید کنند؛ آلودگی انسان ساز هوا 
شــامل منابع ثابت )مانند آلودگی های صنایع، نیروگاه ها، خانگی و 

ساختمان ها( و متحرک )مانند خودروهای سبک و سنگین( است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان افزود: در بیان دالیل 
آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک فقط نباید روی خودروهای سواری 
تأکید کرد اگرچه مهم است اما نقش ماشین های سنگین در تشدید این 
پدیده بیشتر است، ضمن آنکه نباید رشد ساالنه تعداد منابع متحرک 

بیش از ظرفیت شهر را نادیده گرفت.
کوشافر تصریح کرد: تعداد زیادی از کامیون هایی که در نقاط مختلف 

شهر اصفهان تردد می کنند به نوعی وابسته به صنعت هستند.
این پژوهشگر و اســتاد دانشــگاه بابیان اینکه الزم است روی تعداد 
خودروها و هم مهندسی خودرو برنامه ریزی شود، افزود: توسعه اصفهان 
باید بر اساس ویژگی طبیعی آن باشد به این معنا که اصول علمی با مدل 

قبلی خود فاصله گرفته و وارد مراحل جدید، خالقانه و گره گشا شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، افزود: اگرچه بخشی 
از دالیل این معضل، به اقلیم اصفهان و پدیده هایی مثل وارونگی دما 
برمی گردد اما نکته مهم این است که این ویژگی های سرزمینی از قبل 

بوده، هست و خواهد بود.
کوشا فر بابیان اینکه در برنامه توسعه اصفهان باید به این ویژگی های 
سرزمینی آن توجه می شــد، افزود: رعایت این مهم از این به بعد نیز 
ضروری است و باید در مطالعات آمایش سرزمین موردتوجه قرار بگیرد.

این فعال محیط زیســت اضافه کرد: با توجه بــه اینکه آلودگی هوای 
اصفهان متأثر از شــرایط طبیعی مثل اقلیم و عوامل انسان ساز است، 

ویژگی های اقلیم نیز باید موردتوجه برنامه ریزان قرار می گرفت.
وی افزود: مهندسی محیط زیست، بهبود فناوری و الگوی صحیح توسعه 

باید به طور هم زمان و در کنار یکدیگر موردتوجه قرار بگیرند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه معتقـد اســـت در بحـث آلودگـی هـوا هیـچ 
منبعی را نبایـد دست کم گرفـت و بـرای کنتـرل آلودگی هـوا بـاید 
به همه منابع )صنایع، خـــودرو، نیروگاه ها، ساختمان و عرصه های 

طبیعی( توجه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان افزود: راهکارهای فنی و 
مهندسی در کنترل آلودگی هوا اگرچه اهمیت دارد ولی کافی نیست و 

جایگاه علوم انسانی باید در مدیریت این چالش بیشتر شود.
به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی در این رابطه 
است ازاین رو نقش آفرینی مؤثر این سازمان با تأکید بر قانون هوای پاک 

می تواند شرایط را بهبود بخشد.
کوشا فر افزود: برای اینکه قانـون هـوای پـــاک بـه هــوای پــاک 
تبدیــل شــود اراده نیــاز اســت، ایــــن قانون نقــش نظارتـی 
را بــه ســازمان حفاظـــت محیط زیست و به تبع آن بــه اداره های 
کل محیط زیست در استان ها می دهد؛ بنابرایــــن متولی اصلی آن 

محیط زیست اســت.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، افزود: انتظار می رود 
سـازمان حفاظـت محیط زیست بـه همـراه ســایر نهادهای مرتبط 

بتوانند با عبور از موانع وظایفشان را بهتر از قبل انجام دهند.
وی تصریح کرد: یک معیار بــرای ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در 
کنترل آلودگی هــوا، شــاخص کیفیـت هـوا اسـت که مقادیـر ایـن 

شـاخص در اصفهان مناسـب نیسـت.
کوشافربخش مهمی از رفع آلودگی هوا را وابسته به مشارکت نهادهای 
مســوول و مــــردم دانست و گفت: رعایت مسائل زیست محیطی 
در زندگی فردی می تواند تبدیـل بـــه فرهنـگ عمومی شـده و وارد 

جامعـه و محیـط کار شـود.
آلودگی هوا یکی از چالش های اساسی کالن شهر اصفهان و شهرهای 
صنعتی اطراف آن است که کارشناســان تأکیددارند برای برون رفت 
از وضع موجود باید تدابیر اصولی اندیشــید و برنامه های عملیاتی و 

راهکارهایی بر اساس تحقیقات علمی و دقیق در پیش گرفت.
بر اســاس گزارش مرکز ملی تغییر هــوا و اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیست، اصفهان در بین هشت کالن شــهر ایران رتبه نخست 

آلودگی هوا را دارد.
عوامل متعددی در سال های گذشته از جمله صنایع بزرگ و کوچک 
آالینده، کانون های گرد و غبار در مناطق کویری داخل و خارج استان، 
خشــکی رودخانه زاینــده رود و تاالب بین المللــی گاوخونی، تردد 
خودروهای دودزا، فزونی خودروهای تک سرنشین، استفاده از سوخت 
مازوت و وسایل گرمایشی گازسوز برای منشأ آلودگی هوای اصفهان 

بیان شده است.

 اقتصاد کالن

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان:

تاثیرتوسعه صنعتی بر آلودگی هوا 
بیشتر از سایر منابع است

اقتصاد استان

یکصدویازدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد:

تاکید بر ورود واحدهای تولیدی و صنعتی به بورس و کاهش مشکالت بانکی

بیش از ۲9 هزار مترمربع از اراضی ملی این استان در راستای تأمین 
مسکن اقشار ویژه اســتان اصفهان واگذار شــد. علیرضا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص اقدامات انجام 
شده در راستای تأمین مسکن اقشار ویژه استان اظهار کرد: در سال 
جاری اراضی مورد نیاز برای ساخت بیش از ۲9۰ واحد مسکونی جهت 
تأمین مسکن اقشار ویژه استان اصفهان واگذار شد. وی با بیان اینکه 
اراضی واگذار شده در این راستا جمعاً بیش از ۲9 هزار مترمربع بوده 
است عنوان کرد: این اراضی در شــهرهای آران و بیدگل، اردستان، 
اصفهان، بادرود، باغبهادران، بویین میاندشــت، تیران، خوانســار، 
داران، زواره، کاشان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، هرند و ورزنه واگذار 
شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: عالوه 
بر این از ابتدای سالجاری تا کنون، بخشی دیگر از واگذاری های انجام 
شده این اداره کل در سطح اســتان شامل 4۶ هکتار واگذاری اراضی 
غیرمسکونی و اراضی واگذاری معادل یکهزار و ۶۵۳ واحد مسکونی 
بوده است. وی ادامه داد: در راستای اجرای دقیق قانون حدنگار بیش 
از سه هزار سند دفترچه ای اراضی دولتی استان اصفهان به سند تک 
برگ تبدیل شده است. قاری قرآن اذعان داشت: امسال مطابق با برنامه 
تحصیل اراضی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان توانست اسناد 
مالکیت اراضی ملی و موات داخل محدوده به مســاحت ۵۳ هکتار را 
بنام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ کند همچنین 
با تالش های بعمل آمده 4۳1 هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم 

در سطح استان تحصیل شده است.

مدیر جهاد کشــاورزی کاشان 
گفت: پــرورش و تولید ماهیان 
زینتی امســال در به 4۵ میلیون 
قطعه رســید که این رقم پیشتر 
4۰ میلیون قطعه در ســال بود. 
رضــا مظلومــی در نشســت با 
خبرنگاران افــزود: هدف گذاری 
جهاد کشــاورزی کاشان توسعه 
کمی و کیفی پــرورش و تولید 
ماهیان زینتی در این شهرستان 

است.
وی ادامه داد: فعال شدن صنعت 
پرورش ماهیان زینتی در کاشان 
باعث استفاده بهینه و ۲ منظوره 
از آب شــده اســت چرا که آب 
استخرهای ماهی برای کشاورزی 

نیز استفاده می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی کاشان 
با یــادآوری راه اندازی شــهرک 
ماهیان زینتی در این شهرستان 
اضافه کــرد: برای این شــهرک 
49 هکتــار زمیــن در مجاورت 
آزادراه کاشــان - قم اختصاص 
یافته اســت که در سال نزدیک 
به 1۰ میلیون نفر ســفر در این 
آزادراه انجام می شود و ظرفیت 
بســیار خوبی برای این صنعت 
در شهرستان است.به گفته وی، 
ســاخت ۲۲۰ واحد در شهرک 
ماهیان زینتی کاشــان طراحی 
شــده که در صورت بهره برداری 
کامل، ساالنه ۲۲۰ میلیون قطعه 

ماهی زینتی در این شهرســتان 
تولید خواهد شد.

مظلومــی ادامــه داد: میــزان 
کشــوری تولید ماهیان زینتی 
۲۶۰ میلیــون قطعه اســت که 
راه اندازی شهرک ماهیان زینتی 
در کاشان می تواند مرجع و قابی 
برای توزیــع این نــوع ماهی ها 
در کشور باشــد.به گفته وی، با 
توجه به اینکه پرورش دهندگان 
ماهیــان زینتی در کاشــان در 
چند ساله اخیر توانسته اند انواع 
این ماهیــان را که وارد کشــور 
می کردند، خودشــان پرورش و 
تولید کنند، وابستگی به واردات 
در این صنعت به حداقل رسیده 
و کمترین ارزبــری را دارد.مدیر 
جهاد کشــاورزی کاشان شمار 
واحدهای تولید و پرورش ماهیان 
زینتی در این شهرستان را ۵۶۰ 
واحد بیــان و اضافه کــرد: این 
صنعت اکنون به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم یک هزار و ۸۰۰ 

نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی یادآور شــد: بــا راه اندازی 
شهرک ماهیان زینتی در کاشان 
تنها به صورت مســتقیم نزدیک 
به 9۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد 
شــد.مظلومی از تخریب ساخت 
و ســازهای غیرمجــاز در یک 
هــزار و ۶۰۰ هکتار از زمین های 
کشاورزی کاشان در سال جاری 
خبر داد و گفــت: این مهم طی 

۲۶۰ مورد انجام شده است.
وی، صدور مجوز برای ۸۰ هکتار 
کشــت گلخانه ای در کاشان را 
یادآور شد و گفت: تنها سه هکتار 
از این رقم در شهرستان اجرا شده 
و ســطح زیرکشــت محصوالت 
گلخانه ای این خطه از ۲۸ هکتار 
به ۳1 هکتار در سال جاری رسید.

مدیر جهاد کشــاورزی کاشان، 
قوانین دســت و پاگیر بانک ها را 
بیشــترین دلیل اصلی توســعه 
نیافتن کشــت گلخانه ای در این 

شهرستان بیان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

 واگذاری اراضی به اقشار ویژه 
برای ساخت مسکن

مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

 پرورش ماهیان زینتی در کاشان امسال 
به ۴۵ میلیون قطعه رسید



اخبار اصفهان:   نشســت هم اندیشی 
آبفای استان اصفهان و سازمان بسیج ادارات 
با موضوع چگونگی اجرای پویش ملی خانه 
تکانی و همکاری پایگاه های مقاومت بسیج 

برگزار شد.
فرمانده کل بسیج ادارات و کارمندان استان 
اصفهان در این نشســت گفت: استفاده از 
ظرفیت 1200 پایگاه بسیج بانوان در سطح 
استان به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر 
این پویش همراه با برگزاری مسابقات مختلف 

مورد توجه قرار می گیرد.
ســرهنگ محمــد شــفیعی بــا تاکید بر 

فرهنگ سازی الگوی مصرف بهینه آب گفت: 
با توجه به این که بسیج طیف وسیعی از جامعه 
را در بر می گیرد، بازنشر محتوای تولید شده 
توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
توسط پایگاه های مقاومت بسیج به ویژه در 
فضای مجازی تاثیرگذاری قابل توجهی دارد.

وی گفت: متاسفانه در ایام منتهی به نوروز 
شاهد افزایش بی رویه مصرف به ویژه در حوزه 
خانگی هستیم و الزم است مصرف بهینه آب 

در این ایام مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
مهرداد خورســندی، مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان 

نیز در این نشســت با بیان این که تابستان 
بسیار ســختی را در تأمین آب شرب پشت 
ســر گذاشــتیم گفت: امیدواریم بتوان با 
همکاری سازمان بسیج ادارات و بسبج بانوان، 
آموزش های الزم در خصوص صرفه جویی در 
مصرف آب به ویژه در روزهای پایانی سال و 

ایام خانه تکانی به شهروندان ارائه کرد.
همچنین در این نشست زهره تشیعی، رئیس 
خانه فرهنگ آب خالصه ای از اقدامات انجام 
شده توسط خانه فرهنگ آب را با محوریت 
فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا 

تشریح کرد.

حرکت کاروان در روز 
دوشنبه ۲۳ اسفند ماه 
مصادف با ۱۱ شعبان از 

شهرستان های ۲۶ گانه 
استان و از شهر اصفهان 

از گلستان شهدا آغاز 
می شود و نیاز است 
خواهران و برادران 
در مجموعه هیئات 

رزمندگان شهرستان ها 
اقدام کنند و در استان 

اصفهان نیز از طریق 
ستاد هیأت رزمندگان، 
سایت و تلفن های اعالم 

شده ثبت نام خود را 
انجام دهند.
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محمــد نادراالصلــی، مدیــر هیأت 
رزمندگان استان اصفهان در گفت وگو 
با فارس در اصفهان با بیان اینکه از سال 
1۳۹۷ تاکنون در ایام مهدویت توفیق 
پیدا کردیم به مناسبت والدت حضرت 
علی اکبر )ع( کاروان منتظران ظهور 
را از سطح استان به شهر مقدس قم و 
مسجد مقدس جمکران راهی کنیم، 
اظهار داشت: این حرکت با ۵۳ مجموعه 
رزمندگان که دارای مدیران جهادی، 
هیئات قوی و کارآمد هستند و حرکت 

توسط خودشان شروع می شود.
وی با اشــاره به اینکه در سال 1۳۹۸ 
به دلیل شــرایط کرونــا کار به صورت 
نمادین پیش رفت، توضیــح داد: در 
آن سال 2۴0 دستگاه اتوبوس و حدود 
یک صد دستگاه سواری در طول مسیر 
حرکت کردند و تقریباً 2 لشکر نیروی 
انسانی از یک اســتان به استان دیگر 
حرکت کردند و مورد استقبال مسؤوالن 
و متولیان آستان مقدس جمکران قرار 
گرفت، امیدواریم چنیــن حرکتی با 

ظهور حضرت مهــدی )عج( و حضور 
ایشان نیز انجام شود و هرسال با شکوه تر 

سال قبل برگزار شود.
نادراالصلی بــا بیان اینکه امســال 
مانند سال های گذشته برنامه ریزی 
برای اعزام 200 دســتگاه اتوبوس با 
حضور ۹ هزار نفر پیش بینی شــده 
اســت، خبر داد: حرکت کاروان در 
روز دوشــنبه 2۳ اسفند ماه مصادف 
با 11 شــعبان از شهرستان های 2۶ 
گانــه اســتان و از شــهر اصفهان از 

گلستان شهدا آغاز می شــود و نیاز 
است خواهران و برادران در مجموعه 
هیئات رزمندگان شهرستان ها اقدام 
کنند و در استان اصفهان نیز از طریق 
ســتاد هیأت رزمندگان، ســایت و 
تلفن های اعالم شــده ثبت نام خود 

را انجام دهند.
مدیر هیأت رزمندگان استان اصفهان 
با بیان اینکه هر سال پیش از شروع 
برنامه مشتاقان حضور پیدا می کنند و 
نقش خود را ترسیم می کنند تا نقش 

منتظر واقعی را داشته باشند، تصریح 
کرد: پیش بینی مان این است که این 
حرکت با استقبال وسیع مردم روبرو 
خواهد شد و افرادی که برای شرکت 
در این برنامه مایل هســتند، هرچه 
سریع تر برای ثبت نام مراجعه کنند تا 

در لیست زائران قرار بگیرند.

    هیأت رزمندگان با کمک خیران 
هزینه های سفر را تقبل کرده است

وی پیرامــون هزینه های این ســفر 

گفت: هیأت رزمنــدگان تقبل کرده 
اســت در صورتی که هر مجموعه و 
محله اتوبوس اعزام را تهیه کند، سایر 
هزینه های فرهنگی، اطعام و سایر را 

با استفاده از خیران پرداخت کند.
نادراالصلی با بیان اینکه این حرکت 
مهدوی سرآغاز حرکت های بزرگی 
اســت که جامعه مهدوی نیاز به آن 
دارد تا خــود را برای ظهــور منجی 
بشــریت آماده کند، یادآور شد: در 
حال حاضر مقدمــات در حال آماده 
شــدن اســت و افرادی که در حال 
گام برداشــتن در این زمینه هستند 
مورد عنایت صاحب الزمان )عج( قرار 
خواهند گرفت؛ این حرکت خالصانه 
و به دور از تشکل های سیاسی یعنی 
کاماًل مردمی است و بر همین اساس 
خداوند برکت خود را شامل این اقدام 

خواهد کرد.
مدیر هیأت رزمندگان استان اصفهان 
تأکید کرد: حرکت جمعی به سمت 
مســجد مقدس جمکــران حرکتی 
نمادین و برای اعــالم آمادگی برای 
حضور در رکاب صاحب الزمان )عج( 

است.
وی در خصوص برنامه کاروان در روز 
حرکت توضیح داد: زمان حرکت پس 
از اقامه نماز ظهر و عصر است، حدود 
ساعت ۵ بعد از ظهر کاروان به مسجد 

مقدس جمکران خواهد رســید و در 
آنجا مورد اســتقبال تشریفات ستاد 
جمکران قــرار خواهد گرفت، پس از 
آن نماز مغرب و امام زمان )عج( را در 
مسجد اقامه و سپس در سالن کربال 
برنامه مناجات شــعبانیه، مولودی، 
ســخنرانی و تقدیر از مدیران کالن 

کشور اصفهانی برگزار خواهد شد.
نادراالصلی یادآور شد: برای استفاده 
زائــران از زمــان حضــور در جاده 
محصوالت فرهنگی آماده شــده که 
در اختیار رابط فرهنگی هر اتوبوس 
قرار خواهد گرفت؛ موارد ســمعی و 
بصری از طریق سیستم های موجود 
در اتوبــوس و دیگر مــوارد در قالب 
 ویژه نامه نشــریه ریــاح ارائه خواهد 

شد.
مدیــر هیــأت رزمندگان اســتان 
اصفهــان پیرامــون راه ارتباطی با 
هیــأت رزمندگان تصریــح کرد: در 
اســتان اصفهان ۵۳ مجموعه هیأت 
رزمندگان داریم همچنین در شمال، 
جنوب، شــرق و غرب شهرســتان 
اصفهان نیز هیأت رزمندگان برقرار 
اســت و افراد می توانند با مراجعه به 
ســایت http://esfheyat.ir/، ستاد 
اســتان در خیابــان شــمس آبادی 
و تمــاس با شــماره ۳۶12۵۹۹۹ با 

مجموعه ارتباط برقرار کنند.

مدیر هیأت رزمندگان استان اصفهان مطرح کرد:

اعزام کاروان ۹ هزار نفره منتظران ظهور به مسجد مقدس جمکران
مدیر هیأت رزمندگان استان اصفهان با بیان اینکه از سال 
۱۳۹7 تا کنون به مناسبت والدت حضرت علی اکبر )ع( 
کاروان منتظران ظهور به شهر مقدس قم و مسجد مقدس 
جمکران اعزام می شوند، گفت: امسال هم مانند سال های 

گذشته برای اعزام ۹ هزار نفر برنامه ریزی شده است.

در نشست هم اندیشی آبفای اصفهان و سازمان بسیج ادارات 
مطرح شد؛

برگزاری پویش خانه 
تکانی با همکاری 

1200 پایگاه مقاومت 
بسیج بانوان

نماینــده ولی فقیه در ســازمان 
جنگلهــا، مراتــع و آبخیزداری 
کشور گفت: ســرمایه گذاری در 
صنعت گیاهان دارویی با توجه به 
ظرفیت های فراوانی که در کشور 
وجود دارد می تواند آســیب های 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها را 
جبران کرده و بــه درآمدزایی و 

اشتغالزایی بیانجامد
حجت االســالم و المســلمین 
سید مصطفی طباطبایی نژاد در 
گردهمایی ائمه جمعه و حافظان 
انفال استان اصفهان در محل اداره 
کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اصفهان افزود: بــا برنامه ریزی و 
مدیریت صحیــح می توان از این 
ظرفیت های موجود بخوبی بهره 

برد.
وی ادامــه داد: جنگل ها در کنار 
بهداشت و فقر زدایی از مهمترین 
مسائل جهان به شمار می رود و به 
عنوان پیشران و اصلی ترین مقوله 
اســت زیرا این منابع خدادادی 
می تواند مسائل بهداشتی را حل 
و فصل کند و فقرزدایی را در پی 

داشته باشد.
نماینــده ولی فقیه در ســازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 
با اشــاره به اهمیت روحانیت در 
آگاه سازی مردم در کمک به حفظ 
منابع طبیعی اظهارداشت: ائمه 
جمعه و امام جماعــات جایگاه 
ویژه ای برای ترغیب شهروندان 
به حفاظت از منابع طبیعی دارند.

حجت االســالم و المســلمین 
طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: 
قصد داریم به نیت شهدا و به نامه 
هر شهید یک هزار نهال در کشور 
غرس کنیم تا نقش شــایانی در 
توســعه منابع طبیعی و تشویق 

همگانی داشته باشد.
همچنین مسوول دفتر نماینده 
ولــی فقیــه در اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
اصفهــان در این جلســه گفت: 
نقش امامان جماعت و جمعه در 
فرهنگســازی بر کسی پوشیده 
نیســت و باید از این توانمندی 

بیش از گذشته بهره برد.
حجت االسالم والمسلمین علی 
اکبر عسگری ادامه داد: بر همین 
اساس جلسه امروز برگزار شد تا با 
هم افزایی و افزایش همکاری ها 
بتوانیم راهکارهای مناسبی برای 

حفاظت از منابع اتخاذ کنیم.
جمعــه  ائمــه  همایــش 
شهرستان های استان و حافظان 
انفال امروز با حضور نماینده ولی 
فقیه در سازمان جنگلها و نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهــان و با هــدف ترغیب هر 
چه بیشــتر مردم به حفظ منابع 
طبیعی به مناسبت هفته منابع 
طبیعی و درختــکاری در اداره 
کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 

برگزار شد.
اســتان اصفهــان بــه مرکزیت 
شهرســتان اصفهــان بــا 2۸ 
شهرستان، مساحتی معادل 10.۷ 
میلیون هکتــار دارد که بیش از 
۹0 درصد از این مساحت معادل 
۹.۸ میلیون هکتــار عرصه های 
منابع طبیعی و ملی و از این میزان 
حدود ۴0۳ هــزار هکتار جنگل 
معادل چهار درصــد، ۶ میلیون 
هکتار مرتع معــادل ۶۴ درصد و 
سه میلیون هکتار بیابان معادل 

۳2 درصد است.

گردهمایی ائمه جمعه و حافظان انفال 
استان اصفهان برگزار شد:

 سرمایه گذاری در 
صنعت گیاهان دارویی 

علیه تحریم ها

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد

رییس پلیس راهور استان اصفهان از اجرای طرح عیدانه 
پلیس راهور به منظور ترخیــص فوق العاده خودروها و 
موتورسیکلت های توقیفی پلیس، تا 2۷ اسفند خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایرنا اظهار 

کرد: طرح عیدانه که از دهم اسفند و عید مبعث آغاز شد و 
تا 2۷ اسفند و ایام نزدیک به سال جدید ادامه دارد، فرصت 
برای ترخیص خودروها و موتورسیکلت های توقیفی در 

پارکینگ های راهور است.

طرح عیدانه پلیس راهور آغاز شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: باید تالش کنیم تا اقتصاد مدرن را 
با هنر ارزشمند نیاکان پیوند دهیم، زیرا ناچاریم تا آثار 
ارزشمند هنرمندانمان را در بازار رقابتی امروز به خوبی 

عرضه کنیم.
علیرضا ایزدی، در آییــن تجلیل از هنرمندان صنایع 
دستی کاشان، اظهار کرد: هنرمندان، ادامه دهنده راه 
نیاکان خداجویمان در خلق آثار ارزشمند هنری هستند 

که به اشیا بی جان، روح خود را دمیده اند.
وی تصریح کرد: هنر در ایران سابقه طوالنی و قدیمی 
دارد و باید بکوشــیم تا امروز از هنرمندان مان که بر 
مدار بندگی خداوند متعال، روح خود را بر اشــیا بی 
جان می دمند و خاک را بر افالک گــره زده و فرش را 
بر عرش می رســانند به خوبی تجلیل کرده و از تداوم 
هنرشان حمایت کنیم.به گزارش ایسنا، مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
تاکید کرد: امروز صنعت گردشگری با تکیه بر میراث 
فرهنگی و صنایع دستی شکل می گیرد و باید تالش 
کنیم تا اقتصاد مدرن را با هنر ارزشمند نیاکان پیوند 

دهیم، زیرا ناچاریم تا آثار ارزشمند هنرمندانمان را در 
بازار رقابتی امروز به خوبی عرضه کنیم.

ایزدی گفت: بسیاری از کشورها با اینکه هنرشان به پای 
هنر و هنرمندان ایران نمی رسد، اما به واسطه آنکه علم 
تجارت و بازاریابی را شناخته و سلیقه بازارهای جهانی 

را می شناسند از ما موفق تر عمل کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، تصریح کرد: ما باید نگرشی جدید به 
بازارهای جهانی داشته باشیم و نگاه های جدید جهانی 
را بشناسیم و هنرهای ارزشمندمان همچون فرش و یا 
زری بافی و نساجی کاشان را به جهان با خالقیت و نو 
آوری معرفی کنیم.ایزدی افزود: بدون شــک بناهای 
تاریخی نماد بارزی از هویت اصیــل فرهنگ ایرانی، 
اسالمی به شمار می روند، زیرا بســیاری از معماران 
سنتی، با وضو و با عشقی وصف ناپذیر و با خضوعی واال 
کار می کردند و امروز ما ساعت ها دراین فضا می توانیم 
حضور یافته بدون اینکه احساس خستگی و یا کلیشه 
بودن به ما دســت دهد.همچنین رئیس اداره میراث 
فرهنگی کاشان گفت: در ششمین دوره ملی مرغوبیت 

صنایع دستی کشور که در یزد برگزار شد، ۳0 هنرمند 
آثار خود را ارائه کردند که 21 نفر از هنرمندان کاشان 
موفق به کسب 1۶ نشــان شدند.ســرمدیان افزود: 
فتحعلی قشقایی فر با دریافت دو نشان ملی در رشته 
حریر نمد، محمد بینوا در رشــته زری بافی، محمود 
تمتاجی در رشته زری بافی، سیدرضا یااهلل در رشته 
زری بافی و جمشــید خداداد نوش آبادی در رشــته 

مخمل نقش برجسته موفق به کسب نشان شدند.
وی افزود: همچنین حسین زارعی در رشته ساز سفالی، 
سیدعلی همتی در رشته گلیم بافی، علیرضا غفاریان در 
رشته شعربافی، زینب سادات بابایی در رشته شعربافی، 
محمدحسین فدوی و عباس گلکار در رشته زیلوبافی 

نشان ملی مرغوبیت را به دست آوردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان اظهار کرد: معصومه 
بینوا و سمیه محمدی، فاطمه خادم زاده فاطمه زارع، 
فائزه کریمی، زهره فرحناک، فاطمه فرمانیان، زهره 
نوروزی فهیمه غالمرضازاده و کبری خرمیان دررشته 
زری بافی نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور را 

به دست آوردند.
سرمدیان گفت: همچنین در این آیین از استاد غفار 
ســردابی، هنرمند برجسته کاشــانی و دارنده نشان 
همای زرین تجلیل شد. ضمن آنکه یک اقاتگاه سنتی 
با زیربنای ۷۳0 مترمربع با 1۷ اتاق و ظرفیت ۳۷ نفر به 

بهره برداری رسید.
سرمدیان گفت: کاشان شهر ملی نساجی سنتی و نامزد 
شهر جهانی نساجی سنتی است. از مجموع یک هزار 
هنرمند صنایع دستی، ۵00 نفر از اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مجوز صنایع دستی دریافت 
کرده اند که این تعداد دارای ۶0 نشان ملی، 1۶ نشان 

بین المللی و یک نشان همای زرین هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

اقتصاد مدرن را با هنر ارزشمند نیاکان پیوند دهیم
 رئیــس اداره ارتباطات مردمی شــهرداری اصفهان 
گفت: با تبلیغاتی که در چندماه اخیر با همکاری اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی انجام گرفت، حدود ۳۳ تا 
۴0 درصد افزایش تماس داشــتیم که اتفاق بســیار 

خوشایندی است.
محمد قاسمی به آماده ســازی زیرساخت های اداره 
ارتباطات مردمی برای ارتباط بیشتر با شهروندان اشاره 
کرد و افزود: از ســال گذشته تمام زیر ساخت ها برای 
رسیدگی به مباحث و مشکالت مطرح شده از سوی 
شهروندان با جدیت پیگیری شده تا بتوانیم به نتیجه 

مطلوب برسیم و پاسخگوی نیاز شهروندان باشیم.
وی تصریح کرد: شهروندان در ارتباط با این مرکز ضمن 
اینکه می توانند پیام خود را با موفقیت به ثبت برسانند، 
با ســامانه 1۳۷ نیز می توانند تصاویر مرتبط و حتی 
لوکیشن خود را با ما به اشتراک گذاشته تا مباحث آنان 

با جدیت در شهرداری پیگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت نظافت شهری و توجه شهروندان 
به این موضوع، ادامه داد: در ســری جدید تبلیغات 
شهری نیز بیشترین تماس مردمی در بخش نظافت 
شهری بود که این امر بیانگر میزان توجه شهروندان به 

تمیزی شهر است.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی شــهرداری اصفهان با 
اشاره به تبلیغات شهری و تأثیر آن در مباحث شهری، 
گفت: با ورود اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان برای 
تبلیغ در زمینه مرکــز ارتباطات مردمــی )1۳۷(، 
شاهد افزایش تماس ها به این مرکز بودیم که این امر 
بیانگر تأثیر مثبت تبلیغات شهری در معرفی مباحث 

شهروندی است.
قاسمی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی شهرداری 
اصفهان، 2۴ ساعته پاسخگوی سؤاالت مردم است، 

افزود: اگر مردم در بخش خاصی نیازمند مشــورت 
یا گفتگو باشند با کارشــناس مربوطه مرتبط شده و 
می توانند سؤاالت خود را با آنها در میان بگذارند. ضمن 
اینکه در بخش ترافیکی نیز 1۳۷ پاسخگوی سؤاالت 

شهروندان بوده و هست.
وی با اشاره به توجه ویژه مدیریت شهری به موضوعات 
1۳۷، بیان کرد: بــا توجه به این امر عــالوه بر ثبت 
موضوعات مطرح شده از ســوی شهروندان، بازخورد 

گرفتن و نتیجه را نیز پیگیری می کنیم.
وی به راه اندازی بازخوردهای الکترونیک در شــهر 
اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: این کار برای نخستین بار 
در کشور و در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان 

انجام شده و اتفاقی مبارک برای این شهر است.
رئیس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی شهرداری 
اصفهان نیز در ادامه در ارتباط با تابلوهای شهروندی 
با موضوع »بــه 1۳۷ بگید«، تصریح کــرد: 1۳۷ پل 
ارتباطی مردم و شهرداری اســت، مردم می توانند با 
انتقال درخواست های خود به 1۳۷ دغدغه های خود 
را به گوش مسئوالن رسانده تا از این طریق بسیاری از 

مشکالت مردم مرتفع شود.
رضایی با اشــاره به اینکه این طرح برای نخستین بار 
در تبلیغات شهری به کار رفته است، افزود: با این کار 
تالش کردیم تا به مردم نشان دهیم که 1۳۷ بهترین 
گزینه برای بیان مشکالت شهری و در میان گذاشتن 

آنها با مسئوالن شهری است.
وی خاطرنشان کرد: »اگر شغلی مزاحمتونه به 1۳۷ 
بگید« یا »اگر خیابونی چاله چوله داره به 1۳۷ بگید« 
از جمله موضوعات تابلوهای تبلیغات شهری بود که راه 
ارتباطی بین مردم و 1۳۷ را به مردم ارائه کرد که در 
این بین بیشترین دغدغه مردم در حوزه نظافت شهری 

بوده است.

رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان:

تبلیغات شهری بیشترین تماس مردمی را در بر می گیرد
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرپرســت مدیریــت عامــل 
ذوب آهــن اصفهــان گفــت: 
تعمیرات زودهنگام نیروگاه های 
ذوب آهن آغاز شــده تا شرایط 
بــرای فعالیت حداکثــری آنها 
فراهــم شــود و در نتیجــه با 
مشکالت ناشــی از قطع برق که 
در سال جاری شاهد آن بودیم، 

مواجه نشویم.

  آغاز تعمیــرات زودهنگام 
نیروگاه های ذوب آهن

ایــرج رخصتــی در بازدیــد از 
بخش های مختلــف ذوب آهن 
با حضــور در نیروگاه ها و بخش 
آبرسانی، به اهمیت نیروگاه های 
شرکت و همچنین فعالیت های 
مربــوط بــه تأمیــن آب مورد 
نیاز خــط تولید با توجــه به در 
پیش بودن فصول گرم ســال و 
مشکالت احتمالی در تأمین آب 
و برق حاصل کمبود آب همچون 
سنوات گذشته اشاره کرد و افزود: 
در این راستا تعمیرات زودهنگام 
نیروگاه های شــرکت آغاز شده 
و جلســات بازدیدهای میدانی 
به طورمنظم انجام می شــود تا 
شرایط برای فعالیت حداکثری 
آنها فراهم شــود و در نتیجه با 
مشکالت ناشــی از قطع برق که 
در سال جاری شاهد آن بودیم، 

مواجه نشویم.

  ذوب آهن دارای چهار واحد 
نیروگاه حرارتی است

به گــزارش ایســنا، ذوب آهن 
اصفهــان دارای چهــار واحــد 
نیروگاه حرارتی با ظرفیت بیش 
از ۲۲۰ مگاوات اســت که عمده 
خوراک آن از گازهای فرایندی 
خــط تولیــد بــوده و به منظور 
دستیابی به راندمان باالتر که در 
نهایت منجر به وابســتگی کمتر 
به شــبکه برق سراسری خواهد 
شد، گازهای فرایندی با گازهای 

طبیعی ترکیب می شود.
به گفته سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان، توان تولیدی 
این نیروگاه ها به نحوی است که 
جایگزین نیروگاه های تولید برق 
شبکه سراســری حداقل برای 
مصرف داخل کارخانه است. در 
واقع اگر ایــن نیروگاه ها فعالیت 
نکنند کل برق مصرفی توســط 
شبکه سراسری باید تأمین شود.

   
وی افــزود: بــا این وجــود در 
حالی که در جــدول تعرفه گاز، 
نــرخ گاز مصرفــی نیروگاهی 
برابر ۱۰ درصــد تعرفه خوراک 
پتروشیمی لحاظ شــده است، 
اما تعرفــه گاز مصرفی برای این 
شرکت، با تعرفه صنایع فوالدی 
برابر ۳۰ درصــد تعرفه خوراک 
پتروشیمی محاسبه می شود که 
با توجه به بررســی پیش نویس 
قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی، با الحاق تبصره ای به 
قانون بودجه، بهای گازمصرفی 
شــرکت هایی که دارای نیروگاه 
بوده و بخشــی از بــرق مصرفی 
خود را به جای دریافت از شبکه 
سراســری با گاز طبیعی تولید 
کرده و در خود کارخانه مصرف 
می کنند مانند سایر نیروگاه های 
موجود در شبکه برابر ۱۰ درصد 
خوراک پتروشــیمی محاســبه 

شود.

گالری شهری تا ۲5 اسفندماه به موضوع تأثیرات مثبت نگهداری از گل ها و گیاهان در منازل و محیط کار اختصاص یافته است.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
شهرداری اصفهان امســال به منظور افزایش عمر درختان تازه کاشت شده و همچنین ایجاد شــرایط بهتر برای نگهداری از 

درختان، اجرایی شدن طرح درخت بانی به جای درخت کاری را مد نظر قرار داده است.
احمد رضایی آموزش نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی را یکی از محورهای برنامه های هفته درخت بانی دانست و افزود: 
مضمون تابلوهای تبلیغات شهری از 5 تا ۲5 اسفندماه به این موضوع و تأثیر نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی بر افزایش 

آرامش، بهره وری، هوش، طراوت، نشاط و تمرکز اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: از زمان آغاز این دوره تبلیغات شهری بازخوردهای خوبی از سوی شهروندان دریافت کرده ایم و گالری شهری 

شهر اصفهان در پایان این دوره به استقبال نوروز خواهد رفت.
 

سرزندگی و یکرنگی در گالری شهری

خبر ویژه
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سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان:

نیروگاه های ذوب آهن 
برای تأمین برق در فصول 

گرم مهیاتر می شوند

  آثار نشاط جمعی از دیدگاه جامعه 
شناسان

در همین رابطه جامعه شناسان، نشاط و 
شادمانی را یکی از واکنش های هیجانی 
آدمی می دانند که اگر این شــادمانی به 
صورت فردی صورت گیــرد آثار آن در 
کوتاه مدت به فراموشی سپرده می شود 
و از پایان چندانی برخوردار نیست اما هر 
قدر این شادمانی ها در طیف گسترده تری 
برگزار شود در حافظه تاریخی افراد ثبت 
و ضبــط شــده و باعث شــادمانی های 
 فــردی و نشــاط اجتماعــی در جامعه 

می شود.

  آثار نشاط و شادمانی اجتماعی از 
نگاه روانشناسان

متخصصان امــور روان شناســی نیز بر 
این عقیده هستند که نشاط و شادمانی 
اجتماعی یکی از مهمترین عناصر سالمت 

روحی و روانی افراد به شمار می رود و افراد 
شاد از سالمت بیشتری برخوردار هستند. 
آنان به سرعت تحت تأثیر عوامل محیطی 
قرار نگرفته و بهتر می توانند در لحظه های 
بحرانی بر عملکرد و تصمیم گیری های 
خود کنترل داشته و آن را مدیریت کنند. 
بنابراین تصمیم های شتاب زده و آنی که 
نتیجه ای جز تنش، خشــونت و جرم در 
پی ندارد، کمتر از این گروه از افراد ســر 

خواهد زد.

  تأثیر نشاط اجتماعی بر امنیت و 
سالمت جامعه

به طــور معمول بر اثر نشــاط اجتماعی 
احساس پویایی، همبســتگی، همدلی، 
مهــرورزی، تعامل و رضایــت از زندگی 
افزایش پیدا می کند و در این زمان است 
که افراد بــه جای اینکه تنهــا به خود و 
نیازهایشــان توجه داشــته باشند، در 

برابر دیگر افراد جامعــه و حوادث دیگر 
نیز احســاس مســوولیت کرده و حاضر 
نمی شــوند دیگران را فدای خواسته ها 
و خودخواهیهای خــود کنند. زمانی که 
افراد یک جامعه به این ســطح از آگاهی 
و فداکاری برســند، طبیعی اســت که 
خشــونت ها که بر اثر زیاده خواهی، بی 
مسوولیتی و عدم همدلی در جامعه روی 

می دهد کمرنگ خواهد شد.

  جشن های هیجانی غیر منتظره
جشــن هایی کــه بــه مناســبت های 
غیرمنتظره و به صــورت ناگهانی مانند 
صعود تیم ملی فوتبال بــه جام جهانی، 
کســب افتخــارات ملــی، برانگیخته 
شــدن غرور ملی، بارش بــرف و باران و 
... برگزار می شــود چون بر اصول مدون 
از پیش تعیین شــده ای اســتوار نیست 
در کنش های جمعی تحــت تأثیر رفتار 

اجتماعی است. شادی مردم اصفهان که 
بخاطر جاری شدن آب در رودخانه زاینده 
رود به وجــود می آید هم از این دســت 
 شــادی و نشــاط های هیجانی به شمار 

می رود.
 این رفتار جمعی می تواند دســتخوش 
تغییــر و تحــوالت خاصی قــرار گیرد 
چون رفتــار جمعی الگوهــای رفتاری 
بی ســاختار، خودانگیختــه، هیجانی و 
پیش بینی ناپذیر اســت. افــرادی که از 
رفتار جمعی پیــروی می کنند، در برابر 
محرک خاصی که ممکن اســت حادثه 
معینی باشــد واکنش نشــان می دهند. 
معموالً در اینگونه جشــن های هیجانی 
بدون قاعده عملیــات کنترل اجتماعی 
برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار توسط 
پلیس انجام می پذیرد کــه باید با اطالع 
رسانی صحیح انجام شود تا تبدیل به بی 

اعتمادی اجتماعی نشود.

پریســا جمدی:   همه می خواهند 
شاد باشــند اما چه تعداد از آدم ها 
می توانند مدعی شوند که واقعًا شاد 
هستند؟ اگر خودتان جزو آدم های 
شاد نباشید، احتماالً یک فرد شاد را 
در اطراف خود می شناسید. به این 
فکر کنید که چقــدر این آدم های 
شاد را ســتایش می کنید و چرا. با 
دقت به رفتار و افــکار آنها توجه 
کنید تا دریابید که شما هم به طرز 
شــگفت آوری قادر خواهید بود 
جایی برای رشد عادت های جدید 
پیدا کنید. حال می خواهیم ببینیم 
آدم های شــاد چــه خصوصیات 

رفتاری متمایزی دارند.

  1 - آن ها آدم های خوبی هستند
ممکن اســت ایــن صفت کمــی کلی 
به نظر بیاید، اما آدم های شــاد معموالً 
خــوب و مهربان هســتند. آن ها در هر 
جمعی که قــرار بگیرنــد محبوب اند و 
همه دوست دارند با آنها وقت بگذرانند. 
آن ها متواضــع، صمیمــی، بامالحظه 
و یاری رســان اند. حســود نیســتند و 
وقت شــان را با غرزدن و شایعه پراکنی 
تلف نمی کنند. به نظر می رسد صبرشان 
بی پایــان اســت و به راحتــی وقت و 
توجه شــان را در اختیار دیگــران قرار 
می دهند. ویژگی هــای این چنینی تنها 
می تواند در حس خشنودی عمیق آنها 
ریشه داشته باشــد. آدم های خوب جو 
اجتماعی مثبتی می سازند که همه چیز 

را برای اطرافیان شان راحت می کند.

  2 - آن ها صادق هستند
خشــنودی واقعی هرگــز نمی تواند با 

دروغ همراه باشد. کسانی که به خودشان 
دروغ می گویند اغلب به دیگران نیز دروغ 
می گویند و در نتیجه از روابط ناســالم 
در عذاب خواهند بــود. مقدمهٔ صداقت، 
داشتن ذهنی آگاه اســت. آدم های شاد 
خود را می شناسند و از نشان دادن خود 
واقعی شان واهمه ای ندارند. آن ها همیشه 
خودشان هستند و هیچ وقت به پوشیدن 
نقاب یا وانمودکردن به رفتاری که متفاوت 
از خودشان باشــد نیاز ندارند. وقتی به 
خودتان اجازه بدهید کــه خود واقعی و 
همیشگی تان باشید، زندگی هم برای تان 
راحت تر می شود. آدم های شاد با کنارزدن 
دروغ ها، بــه الگویــی الهام بخش برای 
اطرافیان شــان تبدیل می شوند که آنها 

را به رشد و شکوفایی تشویق می کنند.

  3 - آن ها روحیهٔ همکاری دارند
آدم های شــاد نه تنها به تسلط داشتن 
بر دیگران اهمیــت نمی دهند، بلکه به 
قرارگرفتن در مقام های باال هم تمایلی 
ندارند. پیروزی برای آنها بدون داشتن 
گروه و هم گروه هایی برای تقســیم این 
سرافرازی، بی معنی اســت. اینکه چرا 
افرادی که در مسابقه ای برنده می شوند 
اغلب دربارهٔ کســانی که برای رسیدن 
به این موفقیت به آنهــا کمک کرده اند 
در سخنرانی شــان صحبــت می کنند، 
علت خاصــی دارد و آن این اســت که 
هیچ کس نمی توانــد به تنهایی چنین 
مسیری را طی کند و تصور اینکه تمام 
امتیازها را تنها یک نفر به دســت آورده 
برای آنها ناخوشایند اســت. برای اکثر 
این افراد، ایدهٔ برنده شــدن یا به تنهایی 
در صدر قرارگرفتن نشانهٔ نادیده گرفتن 
دیگران و کمک هایشان است. کسانی که 

زحمت های دیگران را در نظر می گیرند 
و لذت پیروزی را آزادانــه با دیگران به 
اشتراک می گذارند، از زندگی شادتری 

برخوردارند.

  4 - آن ها لبخند زیبایی دارند
تفاوت چشمگیری میان لبخندزدن در برابر 
دوربین عکاسی و لبخندزدن از روی شادی 
وجود دارد. همه می توانند دندان هایشان را 
نشان بدهند اما آدم های شاد با تمام وجود 
و با تمام انرژی شان لبخند می زنند. خندهٔ 
واقعی هیچ وقت نمی تواند مصنوعی باشد. 
وقتی در معرض تابش شادی های زندگی 
باشید، قطعاً تحسین کننده هایی را نیز به 

خود جذب می کنید.

  5 - آن هــا احساســات و افکار 
متعادلی دارند

آدم هــای شــاد کوچک تریــن اتفاقات 
خوشایند زندگی را جشن می گیرند. این 
رفتار منابع شادی بخش را در دسترس آنها 
قرار می دهد که خیلی از مردم آن را نادیده 
می گیرند. در عین حال آنها به بسیاری از 
موارد جزئی که برای خیلی ها آزاردهنده 
است اهمیت نمی دهند. آن ها می دانند چه 
چیز ارزش لذت بردن دارد و از چه مسائلی 
باید چشم پوشی کرد. آدم های شاد قادرند 
بین خوشی ها و ناخوشی ها توازن برقرار 
کنند؛ در نتیجه بــا دید مثبت به زندگی، 
می توانند هر مشــکلی را به فرصتی برای 

رشد تبدیل کنند.

  6 - آن ها با آدم های شاد دیگر در 
ارتباط هستند

آدم های شاد معموالً تنها نیستند. آن ها یا 
به صورت آگاهانه به دنبال یافتن دوستان 

و افرادی با عادت های مشــابه خودشان 
هســتند یا قدرت تاثیرگذاری مثبت بر 
روی دیگران را دارند. خوشحالی و نشاط 
مسری اســت. اغلب مردم در گروه های 
مختلف تمایل دارند یکدیگر را بررســی 
کنند و متعاقباً از جذاب ترین رفتارهایی 
که دوروبرشــان پیدا می کنند سرمشق 
بگیرند. اگر مردم به گونه ای با اطرافیان شان 
برخورد کنند که دوست دارند دیگران هم 
همان طور با آنها رفتــار کنند، نتیجه ای 
فراگیر و مقاومت ناپذیر شکل می گیرد که 
حتی روی افرادی که فقط شاهد این رفتار 

هستند تأثیرگذار خواهد بود.

  7 - آن ها در زمــان حال زندگی 
می کنند

ارج نهادن به هر ثانیهٔ باارزشی که می گذرد، 
یک بخش اساسی احساس شادی است. 
اگر زندگی کردن در زمــان حال این قدر 
آسان اســت چرا بســیاری از مردم وقت 
خود را صرف فکرکردن دربارهٔ گذشته و 
آینده می کنند؟ آدم های شاد از موقعیت 
خود راضی هستند. آن ها نسبت به آنچه 
در لحظه درحال روی دادن اســت کاماًل 
آگاهند و احساس خشــنودی می کنند. 
این امر بــه آنها اجــازه می دهد برخالف 
دیگران که نســبت به همه چیز وسواس 
به خرج می دهند، موقعیت های خوش و 
ماجراجویانهٔ زندگی را دریابند. این تنها 
بخش کوچکی از حضور پرانرژی آدم های 
شــاد در همهٔ موقعیت های زندگی شان 

است.

  8 - آن هــا شــنونده های خوبی 
هستند

معاشــرت چیزی فراتر از غرولندکردن 

اســت و جای تعجــب ندارد کــه چرا 
هیچ کس به حرف های آدم های غرغرو 
گــوش نمی کند. در یــک فضای خالی 
نمی تــوان انتظار وجود یــک هارمونی 
مناســب داشــت. آیا می توانید تصور 
کنید که در یک گروه آکاپال )شــکلی 
از موســیقی آوازی یک یا چندنفره که 
بدون همراهی ساز ســاخته می شود( 
دون شــنیدن صدای دیگر اعضا قادر به 
آوازخواندن باشید؟ به منظور ساخت یک 
آکورد طنین انداز شما باید به صداهایی 
که در اطراف تان وجود دارد گوش بدهید 
و زمان درست را برای اجرای خود پیدا 

کنید.
آدم های شــاد برای کســب اطالعات 
جدید، همیشه به دنبال نوع نگاه تازه ای 
هستند. احساسات دیگران عمیقاً برای 
آنها مهم اســت چون می دانند با حذف 
تمایالت شخصی شــان نتیجهٔ بهتری 
برای همه به وجود خواهد آمد. آدم های 
شــاد برای یادگیری مداوم با خود یک 
تعهد همیشــگی دارنــد و می دانند که 
ســکوت کردن و گوش دادن به دیگران 

تنها راه انجام این کار است.

  9 - آن ها کم توقع هستند
واضح اســت که اگر توقع شــما پایین 
باشد، به کمترین امکانات راضی خواهید 
بود. این ذهنیــت رویکــرد پایدارتر و 
غیرمادی تری را نسبت به زندگی شکل 
می دهد. کسانی که از اطرافیان شان توقع 
دارند همیشــه در خدمت آنها باشند و 
دستورات شان را اطاعت کنند، نارضایتی 
بیشتری هم نسیب شان می شود. شادی 
واقعی از درون سرچشــمه می گیرد، نه 
از اعمال و رفتاری که خارج از ذهن رخ 

می دهد. آدم های شــاد به این موضوع 
آگاهند و بیشتر از اینکه از منابع خارجی 
توقع داشته باشــند، از خودشان توقع 
دارند. پذیــرش موقعیت ها و افراد برای 
آنها رفتار ســالم تری به شمار می آید. به 
همین دلیل آنها به جای مسئول دانستن 
و توقع داشتن از دیگران، با خود در صلح 
هستند و مشکالت و مسائل را با ذهنی 
باز می پذیرند تا بدون تعصب، به یافتن 

راه حل مناسب برای مسئله فکر کنند.

  10 - آن ها قضاوت نمی کنند
هیچ کس دوســت ندارد قضاوت شود 
چراکه اکثر قضاوت ها با اطالعات ناقص 
و اشــتباه صورت می گیــرد. آدم های 
شــاد طبق تجربهٔ خودشــان می دانند 
که زندگی یــک پروســهٔ بی انتها برای 
یادگیری است و هر موقعیتی می تواند 
باعث ایجاد تغییراتی در همهٔ ما شــود. 
با این تفکر، نگه داشتن فکرهای بیهوده 
و حســادت ورزیدن به دیگــران کاری 
بی معنی به حساب می آید. آدم های شاد 
می دانند که انســان ها نقطه ضعف های 
متفاوتی دارند و در وقت مناسب، ظرفیت 
آگاهی تازه ای بــرای همه وجود خواهد 
داشــت. این طرز تفکر، آدم های شاد را 
نسبت به کســانی که همیشه درحال 
قضاوت دیگران هستند به همنشین های 

بهتر و صبورتری تبدیل می کند.
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با این راهنما بدانید آدم های شاد چه شکلی اند؟

 کلیدهای انرژی مثبت و آدم های شاد

مریم یادگاری:  طتحقیقات نشان می دهند که توجه به شادی های گروهی 
و دسته جمعی بهترین شیوه برای کاهش جرائم و خشونت های اجتماعی و 
افزایش سالمت روانی مردم و به تبع امنیت بیشتر جامعه است و عدم توجه 
و کنترل آن نیز موجب بروز آســیب هائی در جامعه خواهد شد. بی تردید 
شهروندان عصبی، همواره عامالن اصلی نزاع های خیابانی و تشنج در سطح 
شهرها به شمار می روند. باور این نکته که افراد یک جامعه سالم باید در جشن 
و سرورهای همگانی به بازتوانی روحیه خود پرداخته و راه و رسم کنار هم قرار 
گرفتن و با مهربانی زندگی کردن را به خوبی بیاموزند، نکته ای است که غفلت 
از آن خسارت های جبران ناپذیری را بر جا خواهد گذاشت که گاه جبران آن از 
عهده هیچ کس بر نخواهد آمد. مطالعات و پژوهش های بی شمار نشان می دهد 
که شادی و نشاط تأثیر بسزایی در شــکوفایی و رونق اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی انسان ها دارد و تاثیرات عمده ای بر روحیه و انگیزه افراد 
جامعه برای کار، تالش و تولید بیشتر دارد و امید به آینده را در آنان تقویت 
می کند از این رو بسیاری از کشورهای دنیا را در زمینه افزایش شادی و نشاط 
جمعی و فردی در کشور خود برنامه ریزی های دقیقی می کنند که از آن جمله 
می توان به جشن گوجه فرنگی در اسپانیا، جشنواره رنگ در هند، جشنواره 
اسباب بازی در سو ئیس و جشن پر یا جنگ بالش ها که چهارم آوریل هر سال 

در 39 کشور جهان برگزار می شود اشاره کرد.

اکسیری به نام شادی جمعی را بشناسید و به کار ببندید

نقش شادی و نشاط جمعی بر سالمت روانی و امنیت جامعه
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