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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان خبر داد:

اشتغال زایی در روستاها با استفاده از درآمد سایت مدیریت پسماند

10 Magnesium-Rich 
Foods That Are 
Super Healthy
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میان شرکت نمایشگاه اصفهان، اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان و اتاق بازرگانی استان »سغد« تاجیکستان انجام شد:

 امضاء تفاهم نامه سه جانبه نمایشگاهی در اصفهان
6

اگر متهم به سـیاه نمایی نمی شـویم، درباره اینکه  
وزیر نفت گفته اسـت »بـرای اینکه بـه واردکننده 
گاز و نفـت تبدیل نشـویم بایـد 240 میلیـارد دالر 
سـرمایه گذاری انجـام شـود«، بیـان چنـد نکتـه 

الزم اسـت:
1- ایـن رقـم بـا دالر 30 وچنـد هزارتومانی بیش 
از 8.5 میلیـون میلیـارد تومـان، تقریبـًا بیـش از 
تولیـد ناخالـص ملی می شـود، نشـان می دهـد در 
سـال های گذشـته که نرخ تشکیل سـرمایه منفی 
بود، حتی اسـتهالک سـرمایه هم جبران نشـده و 

انباشـت این موضوع، چه تبعات وحشـتناکی دارد. 
همین روزهـا وزارت نیرو هـم می تواند بـرای برق 
و آب همیـن موضـوع را عنـوان کنـد. کمـا اینکه 
وزرای صنعـت و بازرگانـی و کشـاورزی و راه و 
شهرسـازی هـم همیـن را گفته انـد )البتـه بـرای 
مسکن گفته اند 2 برابر بودجه می شـود(، یعنی نیاز 
انباشته سـرمایه گذاری در همه زمینه ها.تازه این ها 
سـرمایه گذاری الزم برای این اسـت که واردکننده 
نشـویم نه اینکه بـه صادرات فکـر کنیم یـا اصواًل 

به توسـعه فکـر کنیم.

7- بنابرایـن لطفـاً اندکـی روِی این اعـداد میلیارد 
دالری بـرای  سـرمایه گذاری عـدم تبدیـل بـه 
واردکننـده نفـت و گاز، فکر کنید ببینیـد چه بالئی 
دارد سـر کشـورمان می آیـد. ایـن را هـم به خوبی 
می دانـم کـه فعـاًل حضـرات می گوینـد در یـک 
کشـتی هسـتیم پس به هم گیر ندهیم، امـا بدانید 
و آگاه باشـید که فقر ازآنچه در آینه دیده می شـود، 

بـه مـا نزدیک تر اسـت.  

تحلیلگر حوزه اقتصاد

محمود اوالدی 
سرمقالـــه
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فقر ازآنچه در آینه دیده می شود، به ما نزدیک تر است!
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

 منطقه توسعه خمینی شهر
در تصرف سازمان های دولتی است

کارشناس مسئول برنامه HIV استان اصفهان در گفت وگو با اخبار اصفهان مطرح کرد:

 ایــــدز
انتها نیست

حقایقی جالب و باور نکردنی در مورد دنیایی که در آن هستیم؛

 44 آیا می دانید
که احتماالً نمی دانید!
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مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

شعارنویسی روی بدنه سی وسه پل اصفهان 
در اغتشاشات اخیر اتفاق تلخی بود

چهره روز

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

راهداران در زمستان و تابستان در 
بدترین شرایط انجام وظیفه می کنند
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 اخبار اصفهان  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با اشاره به 26 آذر ماه که یادآور فرمان امام خمینی )ره( 
برای تخلیه بار از بنادر کشور بود گفت: رانندگان و کامیون داران 
به این دعوت لبیک گفته اند. فرزاد دادخواه در همایش سازمان 

راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود ...

منبع: ایمنا

آگهى مزایده اجاره سالن ورزشى
شهردارى ابوزیدآباد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 81 مورخ 1401/8/2 شوراى اسالمى شــهر ابوزید آباد و حسب ضوابط و مقررات 
آئین نامه مالى شهردارى ها نسبت به اجاره سالن ورزشى چند منظوره به مساحت 1200 مترمربع به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ ماهیانه 35/000/000 ریال به شرکت ها و افراد داراى صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ 

نشر آخرین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى ابوزیدآباد مراجعه نمایند.
1-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى به مدت 10 روز مى باشد.

2-هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

4-برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
5-پیشنهاد هندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ سالیانه پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا 

اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 0110135920006 نزد بانک ملى ابوزیدآباد واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند
6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده  مندرج است.

محسن قندى- شهردار ابوزیدآباد شناسه آگهى: 1428183

نوبت اول

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم:
1- کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام و مورد اجاره منتخب خود را به کارتابل اجاره جهت انجام مراحل بعد منتقل 

نمایند. در غیر این صورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2- کلیه مزایده گران الزاما باید قبل از واریز ودیعه و پیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى اقدام نمایند.

3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده درآگهى عمومى مزایده باشند.
4- در صورتى که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

5- ارائه ضمانت نامه بانکى حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد الزامى است.
6- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تایید مزایده گذار مى باشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده و دریافت اسناد مزایده، بارگزارى مستندات مزایده 

گران، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تماس حاصل 
نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.
*جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36693157 اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمایید.

مهلت دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشایىپیشنهاد قیمت

واگذارى اجاره دو کارگاه آموزشى در 
مرکز زرین شهر به مساحت حدود 84 

مترمربع براى مدت سه سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000515001003343000011

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى گلخانه در 
مرکز تیران و کرون با مساحت حدود 518 

مترمربع براى مدت سه سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000545001003343000011

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى در مرکز 
شهید موسویان کاشان به مساحت حدود 

198 مترمربع براى مدت یک سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000525001003343000011

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى در مرکز 
شهید موسویان کاشان به مساحت حدود 

387 مترمربع براى مدت سه سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000535001003343000011

آگهى مزایده اجاره

شناسه آگهى: 1426957

  نوبت دوم  
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره: 140160302023000785-1401/9/2 برابر رای شماره 140160302023000763 
مورخ 1401/8/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی زهرا ملقب به زهره حکمت پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 552 صادره از 
اصفهان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 6/79 مترمربع مفروزی از پالک )1 و 15( فرعی 
از 4329 اصلی که به 4/329/110 استانداردسازی شده واقع در بخش 4 اداره ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان به میزان 8/5 سهم مشاع از 268 سهم ششدانگ که 1/33 سهم مشاع از 268 سهم 

ششدانگ را طی قولنامه عادی مورخ 1401/8/5 به رسول حکمت پور واگذار کرده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/12  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/27

رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه نوبت اول: 1419075 شناسه نوبت دوم: 1419076

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

شماره: 140160302023000784-1401/9/2 برابر رای شماره 140160302023000759 
مورخ 1401/8/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی رسول حکمت پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 943 صادره از اصفهان در 

ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 9/83 مترمربع مفروزی از پالک )1 و 15( فرعی از 4329 اصلی 
که به 4329/110 استانداردسازی شده واقع در بخش 4 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 
به میزان 8/5 سهم مشاع از 268 سهم ششدانگ و همچنین 1/33 سهم مشاع از 268 سهم ششدانگ 

نیز طی قولنامه عادی از طرف زهرا ملقب زهره حکمت پور به متقاضی واگذار گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/12  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/27

رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه نوبت دوم: 1419070 شناسه نوبت اول: 1419066   
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- به موجب رای شماره 8305 مورخ 1401/7/23 هیات دوم خانم فلک ناز بهاء لو هوره 
به شناسنامه شماره 8 کدملی 4622909847 فرزند جعفرقلی در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 101/71 مترمربع پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مع الواسطه از مهدی خراط فرزند محمدعلی سند 91300 مورخ 52/6/21 دفترخانه 
دو اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/27
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

شناسه نوبت اول: 1419663
شناسه نوبت دوم: 1419667

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

برابر با رای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت نیاسر تصرفات مالکانه متقاضی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و ملک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 
در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار 
اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر ارائه و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. همچنین صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی نخواهد بود.
1- رای شماره 140160302248000352 مورخ 1401/8/26 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نیاسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی شریف الحسینی فرزند علی آقا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 20167/60 مترمربع با قید کاربری 
کشاورزی، پالک 708 فرعی از 186 اصلی واقع در اسحاق آباد بخش 6 حوزه ثبتی نیاسر خریداری 

از مالک رسمی
2- رای شماره 140160302248000354 مورخ 1401/8/26 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نیاسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا جعفری فرزند رضاقلی نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 20167/60 مترمربع با قید 
کاربری کشاورزی پالک 708 فرعی از 186 اصلی واقع در اسحاق آباد بخش 6 حوزه ثبتی نیاسر 

خریداری از مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر
شناسه نوبت دوم: 1423863 شناسه نوبت اول: 1423859 

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

برابر رای شماره 140160302023000920و140160302023000921مورخ 1401/9/22 
هیئت اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان جعفر 
مقبل اصفهانی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 37289 صادره از اصفهان نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ و زهرا کالنی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 324 صادره از اصفهان به نسبت 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 75.57 متر مربع مفروزی از پالک 5 فرعی از 
5846اصلی واقع در بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ذیل صفحه 493 از دفتر 
77 امالک به میزان مجموعا 11 حبه و یک سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک مذکور 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

شناسه نوبت اول: 1427368
شناسه نوبت دوم: 1427370

رئیـس دبیرخانـه فرهنگـی زاینـده رود از 
برگـزاری کالس آمـوزش نویسـندگی 
ویـژه کـودکان و نوجوانـان و بـا محوریت 

زاینـده رود خبـر داد.
سـعید امامـی دراین بـاره بـه ایسـنا گفت: 
کارگاه نویسـندگی درباره زاینـده رود ویژه 
کـودکان و نوجوانـان ۸ تا ۱۶ سـال اسـت 
کـه طـی آن اصـول کلـی نویسـندگی و 
مراحـل تولید اثـر داسـتانی آمـوزش داده 

می شـود.
او ادامـه داد: بـا توجـه بـه وضعیـت ویـژه 
زاینـده رود، همـه اقشـار جامعـه بایـد 
نسـبت بـه آن حساسـیت و مطالبـه گری 
داشـته باشـند و به دلیل اینکه کـودکان و 
نوجوانان، تأثیرگذارترین اعضـای خانواده 
و بهتریـن سـفیران فرهنگی هسـتند این 
برنامه بـا محوریـت زاینده رود و بـرای این 
گروه سـنی برگزار می شـود. ضمـن اینکه 
هدف از اجرای آن، ایجاد احسـاس تعلق و 
مطالبه گری در کودکان و نوجوانان نسبت 
بـه جریـان دائمـی زاینـده رود به عنـوان 
شـاهرگ حیاتـی فـالت مرکزی ایـران و 
انتقـال حساسـیت و اهمیت زاینـده رود به 

نسـل های بعـدی اسـت.
معاون اجتماعی و مشـارکت های مردمی 
سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان گفـت: مـا معتقدیم 
کـه زاینـده رود به عنـوان شـاهرگ حیاتی 
در فـالت مرکـزی، آن قـدر اهمیـت دارد 
که حس تعلـق بـه آن و احسـاس مطالبه 
برای جریان دائمی آن باید نسـل به نسـل 
منتقـل شـود و اهمیـت آن به نسـل های 
آینده نیز سـاری و جـاری باشـد؛ حتی اگر 
زاینـده رود جریـان دائمی پیدا کنـد باید در 
نسـل های بعد نیز اهمیت و حـس تعلق و 
مطالبه بـرای پاسداشـت آن وجود داشـته 
باشـد. امامی افزود: از اردیبهشـت ماه سال 
جـاری برنامه هـای شـاخص و متعـددی 
از سـوی دبیرخانـه فرهنگـی زاینـده رود 
برگزارشـده کـه در ابتـدا بـا ورک شـاپ 
هنری زنده بـاد زنـده رود در ضلـع جنوبی 
پل خواجـو آغاز شـد و تاکنون بیـش از ۴۰ 
عنوان برنامه و رویـداد در مـورد زاینده رود 

و در سـطوح مختلف برگزارشـده اسـت.
رئیـس دبیرخانـه فرهنگـی زاینـده رود 
تصریـح کـرد: کلیـدواژه اصلی همـه این 
برنامه هـا نیـز موضـوع احسـاس تعلـق و 
برانگیختـن حـس مطالبه گـری نسـبت 
بـه جریـان دائمـی زاینـده رود در نسـل ها 
و اقشـار و در سـطوح مختلف بوده اسـت؛ 
چراکـه مـا اعتقـاد داریـم زاینـده رود باید 
زاینـده رود ایـران و نه فقـط اصفهـان 
باشـد؛ بنابرایـن فعالیت هـا و برنامه هـای 
ایـن دبیرخانـه در راسـتای برانگیختـن 
حساسـیت ها و مطالبه گـری نسـبت بـه 

ایـن جریـان بـوده اسـت.
امامی افـزود: فراخوان کارگاه نویسـندگی 
درباره زاینده رود ویژه کـودکان و نوجوانان 
منتشرشـده اسـت و عالقه مندان تا پایان 
آذرمـاه می تواننـد بـرای شـرکت در ایـن 
کارگاه هـای آموزشـی ثبت نـام کننـد. 
کالس هـا از ابتـدای دی مـاه آغـاز خواهد 
شد و شـرکت کنندگان بعد از گذراندن این 
کارگاه ها و بر اسـاس آموزه هـای حاصل از 
آن به نوشـتن داسـتان در مـورد زاینده رود 
می پردازنـد؛ ضمـن اینکه ایـن آثـار بعد از 
داوری و انتخـاب، در کتابی منتشـر خواهد 
شـد و به برگزیدگان نیز هدایای ارزنده ای 

اهـدا می شـود.

کودکان و نوجوانان از 
زاینده رود می نویسند

رئیسدبیرخانهفرهنگیزایندهرود:

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان گفت: توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در گام نخست نیازمند عبور افراد 
جامعه از پرهیزه های فرهنگی درباره این 
گروه از زنان است. مرضیه استکی در گفت 
و گو با ایرنا با بیان اینکه بُعد فرهنگی بیشتر 
بر مسائل حوزه زنان سرپرست خانوار سایه 
انداخته است، افزود: در بخش فرهنگی 
مهمترین مساله این گروه به ویژه زنان 
فاقد همسر نگرش منفی بخشی از جامعه 
به آنهاست که موجب می شود در وضعیت 
ناعادالنه اجتماعی قرار بگیرند. وی اضافه 
کرد: به رغم تحوالت اجتماعی و برخی 
برنامه ریزی ها، همچنان ازدواج مجدد زنان 
همسر از دست داده یا زنان بیشتراز ۴۴ سال 
در جامعه با چالش های فرهنگی روبروست. 
استکی با بیان اینکه بیشتر زنان سرپرست 
خانوار توانمند و از شرایط مناسبی برخوردار 
هستند، افزود: این موضوع هنگامی آسیب 

زا خواهد بود که زنان با از دست دادن یا از 
کارافتادگی همسر دچارخالء و فروپاشی 
شدید شوند. مدیرکل دفتر بانوان و خانواده 
استانداری اصفهان، بُعد اقتصادی را از 
دیگر موانع توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار دانست و افزود: به رغم ارائه خدمات 
حمایتی مختلف، زنان سرپرست خانوار 
همچنان با تنگناهای معیشتی دست و 
پنجه نرم می کنند که این مساله به شدت 
بر سالمت جسم و روان فرزندان آن ها تأثیر 
می گذارد. استکی به گستردگی جامعه هدف 
در رابطه با این مساله اشاره و بیان کرد: زنانی 
که همسرشان فوت کرده است، آنانکه 
که طالق گرفته اند، زناِن بدسرپرست، 
زناِن دارای همسر از کار افتاده همچنین 
بانوان مجرد بیش از ۴۴ سال به عنوان زنان 

سرپرست خانوار تلقی می شوند.
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان افزود: با توجه به دسته بندی این 

گروه از زنان ابتدا باید عواملی که موجب قرار 
گرفتن آنها در این وضعیت می شود بررسی 
شود و سپس برای مدیریت و کاهش آن 

اقدام کرد.
استکی تصریح کرد: بر اساس آمارها، فوت 
و طالق به ترتیب مهمترین دالیل مجرد 
شدن زنان هستند، از این رو برنامه ریزی 
برای کاهش طالق و ارتقای وضعیت 
سالمت و امنیت آنها باید در اولویت قرار 

بگیرد.
وی افزود: با این حال طبیعی است که 
هیچکدام از این عوامل بطور کامل قابل 
کنترل نخواهد بود و مواجه شدن با این 

وضعیت در جامعه ُگریزناپذیراست.
استکی با بیان اینکه رفع مشکالت و 
چالش های زنان سرپرست خانوار بطور 
همزمان نیازمند اقدامات پیشگیرانه و حل 
مساله است، افزود: طرح ها و برنامه هایی 
که برای این حوزه ارائه می شود باید همواره 

متمرکز بر توانمندسازی ذهنی و اقتصادی 
زنان باشد تا درصورت مواجه با این وضعیت 

کمترین آسیب را ببینند.
وی از ارائه تسهیالت اشتغالزایی به زنان 
سرپرست خانوار استان که تحت پوشش 
نهادهای حمایتی نیستند با همکاری 
صندوق حمایت اجتماعی رسالت خبر داد و 
افزود: با همکاری صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری تعاون نیز امکان صدور ضمانت نامه 
ویژه برای زنانی که به علت نداشتن ضامن 
قادر به دریافت تسهیالت نشده اند، فراهم 
شده است. استکی معرفی زنان کارآفرین و 
تولید کننده به فروشگاه های زنجیره ای با 
هدف تضمین وتسهیل فروش محصوالت 
آنها و پرداخت تسهیالت اشتغال و ضروری 
با همکاری صندوق کارآفرینی و امید 
را از دیگر برنامه های دولت سیزدهم در 
استان اصفهان برای زنان سرپرست خانوار 

عنوان کرد.

ــرت  ــپاه حض ــام س ــربازان گمن ــد س ــا رص ب
صاحب الزمــان )عــج( اســتان اصفهــان ۲۳ نفر 
ــرادی کــه درفضــای مجــازی  از واینرهــا و اف
ــتگیر و  ــتند دس ــه داش ــای مجرمان فعالیت ه
همــراه بــا مســتندات تحویــل مراجــع قضایی 

ــدند. ش
ــان )عــج(  ــی ســپاه صاحب الزم ــط عموم رواب
اســتان اصفهــان در اطالعیــه ای اعــالم کــرد: 
ــرت  ــپاه حض ــام س ــربازان گمن ــد س ــا رص ب
صاحب الزمــان )عــج( اســتان اصفهــان 

ــای  ــه درفض ــرادی ک ــا و اف ــر از واینره ۲۳ نف
مجــازی فعالیت هــای مجرمانــه داشــتند 
دســتگیر و همــراه بــا مســتندات تحویــل 

ــدند. ــی ش ــع قضای مراج
ــراد  ــن اف ــت: ای ــده اس ــه آم ــن اطالعی در ای
ــاری  ــی بندوب ــذال و ب ــج ابت ــر تروی ــالوه ب ع
ــد کالن از آن  در صفحات خــود و کســب درآم
بــه دنبــال تحریــک جوانــان و نوجوانــان برای 
ــن  ــد و همچنی ــات بودن ــرکت در اغتشاش ش
ــوان  ــتای فراخ ــمنان در راس ــا دش ــوا ب همن

ــاری فعالیت گســترده ای  ــات اجب برای اعتصاب
را در فضــای مجــازی انجــام دادند و با انتشــار 
اطالعــات دروغ بــه دنبــال ایجــاد حــس یاس 

ــد. و ناامیــدی در بیــن مــردم بودن
ایــن اطالعیــه افــزوده اســت: در همین راســتا 
ــدود و  ــراد مس ــن اف ــتاگرام ای ــات اینس صفح
مجازات هــای تکمیلــی بــرای نامبــردگان 

ــده اســت. صــادر گردی
ایــن اطالعیــه تصریح کــرده اســت: ســازمان 
اطالعــات ســپاه بــا رصــد هوشــمندانه کلیــه 

اقدامــات مجرمانــه در فضــای مجــازی 
علی الخصــوص صفحــات پــر مخاطــب را 
ــی  ــت مقتض ــرار داده و در وق ــد ق ــت رص تح

ــد داد. ــرار خواه ــورد ق ــورد برخ م
ــران اســالمی  ــر و آگاه ای ــردم شــریف، بصی م
می تواننــد در صــورت مشــاهده هرگونــه 
فعالیــت مشــکوک و مجرمانــه در فضــای 
ــود  ــات خ ــار و گزارش ــی اخب ــازی و حقیق مج
را بــا شــماره ۱۱۴ ســتاد خبــری ســازمان 

ــد. ــرح نماین ــپاه مط ــات س اطالع

مدیرکلدفتربانوانوخانوادهاستانداریاصفهان:

روابطعمومیسپاهصاحبالزمان)عج(استاناصفهاندراطالعیهایاعالمکرد:

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیازمند عبور 
از پرهیزه های فرهنگی است

اغتشاشگران فضای مجازی در تور سازمان اطالعات سپاه اصفهان

مسعود مهدویان فر، در گفت و گو با ایرنا، افزود: به دلیل ماهیت حوزه اجتماعی 
برای شناسایی و رفع آسیب ها نباید تنها به پژوهش های کمی و آمار و ارقام 
آنها اکتفا کرد. مدیر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، افزود: در 
حوزه آسیب های اجتماعی، مساله پژوهش باید به درستی انتخاب شود و 
مبتنی بر واقعیت های جامعه باشد. مهدویان فر با بیان اینکه در پژوهش های 
اجتماعی باید از نگاه ُکلی نگر و تکراری پرهیز شود، افزود: آنچه اهمیت 
دارد این است که نتایج این پژوهش ها بر اساس نیازهای روز جامعه، جدید و 
راهگشا باشد. وی ادامه داد: شناخت مساله در پژوهش های اجتماعی به راه 

حل های عالمانه و راهکارهای مؤثر منجر خواهد شد.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، عملیاتی شدن 
پژوهش های حوزه اجتماعی را ضروری دانست و افزود: راهکار تحقق این 
چشم انداز این است که پژوهش های اجتماعی از ابتدا در ارتباط با جامعه شکل 
بگیرد و بهره برداران پژوهش نیز که ممکن است از سازمان های مختلف 

باشند در جریان کار قرار بگیرند و نظر آنها لحاظ شود.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان ادامه داد: کارایی 
و مساله محور بودن پژوهش ها باید بطور همزمان مورد توجه محقق 
و بهره بردار قرار گیرد. مهدویان فر اظهار داشت: وضعیت فعالیت های 
پژوهشی استان و کشور نسبت به گذشته ارتقا یافته و در حال بهبود است، 
همچنین نظارت ها در این رابطه گسترده تر شده و نهادها اقبال بیشتری به 
پژوهش های اجتماعی دارند. وی با بیان اینکه در استانداری اصفهان رویکرد 
"پژوهش محوربودن" نهادهای اجرایی با جدیت دنبال می شود، خاطرنشان 
کرد: از نتایج پژوهش های اجتماعی در برنامه ریزی ها و تصمیم های 
استانداری استفاده می شود. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
اصفهان با استناد به آمار مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور، مسائل 
مرتبط با خودکشی، نزاع، قتل، مواد مخدر، تصادفات، مشروبات الکلی، همسر 
آزاری، تجاوز به عنف، کودک آزاری، فرار دختران از خانه، ازدواج، طالق، 

سرقت و جرائم رایانه ای را از جمله آسیب های اجتماعی استان برشمرد.
مهدویان فر بدون اشاره به جزییات این آمار، افزود: اطالعات الزم در این 
زمینه با هدف شناخت، ایده پردازی و رفع آسیب ها قابل ارائه به محققان 
و فعاالن اجتماعی است و از این موضوع استقبال می شود. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، شورای فرهنگ عمومی کشور برای گسترش هرچه بیشتر 
فرهنگ پژوهش در جامعه، گوشزد اهمیت این امر و بزرگداشت پژوهشگران 

برجسته، ۲۵ آذر را به "روز پژوهش" نامگذاری کرد.

مدیرکلدفتراموراجتماعیوفرهنگیاستانداری
اصفهانگفت:برنامهریزیوارائهراهکاربرایرفع
آسیبهایاجتماعیدراستان،نیازمندحرکتازمطالعات

کمیبهسویپژوهشهایکیفیوتلفیقیاست.

برنامه ریزی برای رفع آسیب های 
اجتماعی در اصفهان، نیازمند 

پژوهش های کیفی است

مدیرکلدفتراموراجتماعیوفرهنگی
استانداریاصفهان:

خبر روز

رییــس بیمارســتان کــودکان 
ــت:  ــان گف ــین )ع( اصفه ــام حس ام
ــودکان  ــن ک ــزا بی ــوارض آنفلوآن ع
ماننــد عفونت ریــوی، گــوش میانی 
و چشــم نگران کننــده اســت و 
ــن  ــادی را در ای ــدگان زی مراجعه کنن
زمینــه از ۲ مــاه گذشــته تاکنــون به 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
مهــرداد معمــارزاده روز شــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: عــوارض آنفلوآنــزا بیــن 
ــاه گذشــته افزایش  کــودکان در ۲ م
ــت  ــه درخواس ــودی ک ــا وج دارد و ب
تعطیلــی مــدارس را مطــرح کردیــم 

ــد. ــت نش ــا آن موافق ــا ب ام
وی اظهــار داشــت: اوائــل اوج 
ــال  ــز امس ــزا، پایی ــاری آنفلوآن بیم
روزانــه تــا حــدود ۸۰۰ کــودک 
ــتان  ــگاه بیمارس ــه درمان ــار ب بیم
ــام حســین )ع( اصفهــان مراجعه  ام
می کردنــد؛ بــا وجــودی کــه از 
ــه  ــبت ب ــزا نس ــری آنفلوآن همه گی
ــته  ــداری کاس ــته، مق ــاه گذش ۲ م
ــان  ــداد مراجع ــا تع ــت ام ــده اس ش
ــن  ــاال و بی ــان ب ــا همچن ــه م روزان
ــد  ــت هرچن ــر اس ــا ۴۰۰ نف ۳۰۰ ت
بیشــتر آنهــا ســرپایی درمــان 

. ند می شــو
ــوارض  ــر اینکــه ع ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاز  ــکل س ــزا، مش ــی از آنفلوآن ناش
شــده اســت، تصریــح کرد: مشــکل 
ــه  ــاری ری ــودکان، گرفت ــده ک عم

و عفونت هــای ناشــی از ایــن 
ــینوس  ــم، س ــد چش ــاری مانن بیم

ــت. ــی اس ــوش میان و گ
ایــن پزشــک متخصــص بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن عــوارض تــا 
ــار  ــار را گرفت ــاه بیم ــک م ــدود ی ح
می کنــد، خاطرنشــان کــرد: در 
ــاد باشــد  ــت ح ــه عفون ــواردی ک م

ــی دارد. ــل جراح ــه عم ــاز ب نی
وی بــا بیــان اینکــه همــه ۲۲ 
ــت  ــو و ۱۹۰ تخ ــی ی ــت آی س تخ
ــام حســین  بســتری بیمارســتان ام
ــرای کــودکان بیمار  )ع( اصفهــان ب
اختصــاص یافتــه اســت، گفــت: ما 
ــرای  ــادی ب ــدگان زی ــه کنن مراجع
بیماری هــای مختلــف و همچنیــن 
از اســتان های دیگــر داریــم امــا در 
ــل توجهی  زمــان حاضــر تعــداد قاب
ــال  ــودکان مبت ــا را ک ــاران م از بیم
ــی از  ــوارض ناش ــزا و ع ــه آنفلوآن ب

آن تشــکیل می دهــد.
ســن  بیشــترین  معمــارزاده 
ــزا و عــوارض  ــه آنفلوآن ــاری ب گرفت
ــتان  ــر از دبس ــتان و کمت آن را دبس
دانســت و توضیــح داد: زمانــی کــه 
کــودکان بــه مدرســه می رونــد 
ــای  ــزا و عفونت ه ــه آنفلوآن ــر ب اگ
ــه را  ــن عارض ــوند ای ــال ش آن مبت
ــواده  ــه و دیگــر اعضــای خان به خان
ــل  ــر منتق ــودکان کوچکت ــژه ک بوی
می کننــد و همیــن موضــوع ســبب 

شــیوع بیمــاری می شــود.

وی حضــور در دورهمــی هــا، 
جشــن های تولــد، مهمانی هــا و 
اماکــن عمومــی ماننــد پارک هــای 
بــازی و فروشــگاه های بــزرگ را 
ــن  ــال ای ــترهای انتق ــر بس از دیگ
ــوان و  بیمــاری در بین کــودکان عن
اضافــه کــرد: ویروســی که امســال 
ــت  ــی دس ــه راحت ــت ب ــیوع یاف ش
از ســر کــودکان برنمــی دارد و 
حالــت رفــت و آمــدی دارد بــه ایــن 
ــاد  ــم و زی ــه شــدت آن ک ــی ک معن

. د می شــو

رییــس بیمارســتان کــودکان امــام 
حســین )ع( اصفهــان از خانواده هــا 
ممکــن  جــای  تــا  خواســت 
ــود  ــال خ ــن و س ــم س ــدان ک فرزن
را بــه اماکــن عمومــی و مراکــز 
تجمعــی نبرنــد و بــرای آنهــا از 

ماســک اســتفاده کننــد.
وی بــه کمبــود اســپری های 
ــرای کــودکان نیز اشــاره  تنفســی ب
و تصریــح کــرد: مــا در بیمارســتان 
اقالمــی ماننــد ِســرم و اســپری 
تنفســی را بــه هــر شــکل ممکــن، 

تأمیــن می کنیــم امــا مــردم 
بــرای خریــد آن در ســطح شــهر بــا 

مشــکالتی مواجــه هســتند.
بــه گــزارش ایرنــا، مرکــز آموزشــی 
ــام حســین )ع(  ــودکان ام درمانی ک
زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان ســال ۹۱ افتتــاح شــد 
و دارای بخش هــای مختلــف 
از جملــه تخت هــای اطفــال، 
داروخانــه، درمانــگاه عمومــی و 
تخصصــی و بخــش همودیالیــز 

اســت.

عوارض آنفلوآنزا بین کودکان به مرحله نگران کننده ای رسیده است
رییسبیمارستانتخصصیکودکاناصفهان:
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اینکه  بیان  با  اصفهان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
شعارنویسی بر بدنه ابنیه تاریخی از جمله سی وسه پل 
اتفاق بسیار تلخی بود، گفت: قطعاً پاکسازی این شعارها 

کار ساده ای نیست.
علیرضا ایزدی با اشاره به شعارنویسی روی بدنه 
سی وسه پل در اغتشاشات اخیر کشور گفت: در سالیان 
گذشته با پدیده بسیار زشتی به نام وندالیسم دست وپنجه 
نرم می کردیم که شعارنویسی و دیوارنویسی بر بدنه 

بسیاری از آثار ابنیه ارزشمند تاریخی بود و تصویر بسیار 
زشت و زننده ای را ایجاد می کرد و در اذهان عمومی 

تبدیل به نماد بی فرهنگی شده بود.
وی افزود: متاسفانه در اغتشاشات اخیر هم اتفاقات 
بنیه های تاریخی افتاد و این  بدی برای بخشی از ا
شعارنویسی ها هیچ تناسبی با نوع رفتار با این آثار 

تاریخی و شان شهر فرهنگی اصفهان نداشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان اصفهان با بیان اینکه شعارنویسی بر بدنه ابنیه 
تاریخی از جمله سی وسه پل اتفاق بسیار تلخی بود، 
تصریح کرد: باید نسبت به پاکسازی این شعارها اقدام 
کنیم و قطعًا پاکسازی این شعارها کار ساده ای نیست و 
پاکسازی سازه هایی که دیوار آجری دارند، سخت تر از 
سایر سازه های سنگی و یا ساخته شده با مصالح دیگر 
است و امیدوارم دیگر شاهد این مسائل نباشیم و در 

اسرع وقت بتوانیم این شعارها را پاک کنیم.

شعارنویسی روی 
بدنه سی وسه پل 

اصفهان در اغتشاشات 
اخیر اتفاق تلخی بود

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

خبر روز 

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات مجلس در خصوص حمایت از 
خانواده و توجه به مساله مهم جمعیت 
است که در این طرح دو فوریتی، الحاق 
یک ماده به قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت به تصویب رسید که به 
از مشکالت و موانع  واسطه آن، برخی 
به  مربوط  تسهیالت  اخذ  برای  موجود 

فرزندآوری و ازدواج مرتفع می شود.
تصویب  به  اشاره  با  خاتمی  سیدمسعود 
طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: 
مورد  مجلس  در  طرحی  جاری  هفته 
بررسی قرار گرفت که یکی از مهمترین 
اقدامات مجلس در خصوص حمایت از 
خانواده و توجه به مساله مهم جمعیت 
است که در این طرح دو فوریتی، الحاق 
یک ماده به قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت به تصویب رسید که به 
از مشکالت و موانع  واسطه آن، برخی 
به  مربوط  تسهیالت  اخذ  برای  موجود 

فرزندآوری و ازدواج مرتفع می شود.
• تمام دستگاه ها در اجرای قانون 

جوانی جمعیت به میدان بیایند
در  خوانسار  و  گلپایگان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی، در تشریح علت 
اظهار  طرح،  این  با  نمایندگان  موافقت 
در  نگرانی ها  و  دغدغه ها  از  یکی  کرد: 
جامعه امروز، تشکیل خانواده و مشکالت 
پس از آن است. وقتی جوانان مشکالت 
تشکیل خانواده و فرزندآوری را می بینند و 
اگر دستگاه های اجرایی هم حمایت الزم 
را انجام ندهند، ممکن است اقبال عمومی 
به تشکیل خانواده کاهش یابد و موضوع 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آسیب 

ببیند.
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
عمومًا  داشت:  اظهار  ادامه  در  مجلس 
افراد ضعیف و متوسط جامعه با مشکالت 
نرم  پنجه  و  دست  بیشتری  اقتصادی 
مجلس  و  دولت  است  الزم  و  می کنند 
موانع را شناسایی و به طور ویژه به آن 

رسیدگی کنند.
• یک میلیون نفر متقاضی دریافت 

وام ازدواج هستند
میلیون  آمار یک  ارائه  با  وی همچنین 
نفری متقاضی دریافت تسهیالت ازدواج 
و فرزندآوری تصریح کرد: به دلیل وجود 
برخی موانع بر سر راه این جوانان، این 
طرح دوفوریتی مورد بررسی قرار گرفت 
و با حمایت قاطع نمایندگان به تصویب 
این  ارزشمند  از موضوعات  رسید. یکی 
الحاقی، موضوع مشکالت مربوط  ماده 
به بدهی افراد به بانک ها بود که در این 
مصوبه مورد توجه قرار گرفت و حل و 
فصل شد. با این قانون، افراد با پرداخت 
خود  معوق  بدهی  درصد   50 حداقل 
می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند. 
همچنین موضوعاتی مثل گرفتاری های 
قضایی و سربازی هم از مسائلی بود که 

مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
• یکی از نگرانی های در رابطه با 
اجرای این قانون، موانع و سنگ 

اندازی های بانک ها است
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس 
از  یکی  گذشته  تجربیات  به  توجه  با 
این  اجرای  با  رابطه  در  ما  نگرانی های 
قانون، موانع و سنگ اندازی های بانک ها 
در  بینی های الزم  پیش  علیرغم  است؛ 
وجود  نگرانی  این  همچنان  طرح  این 
دارد و باید مجلس در بُعد نظارتی نقش 

جدی تری ایفا کند.
در  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  خاتمی 
راستای صیانت از خانواده، طبق تبصره ۲ 
بند »ب« ماده ۱ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت دولت مکلف به تشکیل 
ستاد ملی جمعیت شد و خوشبختانه دبیر 
آن نیز مشخص شده است و از ابتدای 
به کار کرده است که  آغاز  سال جاری 
امیدواریم از این طریق پیگیری های الزم 
صورت پذیرد. البته انتظار می رود دولت، 
گزارشی  مربوطه،  خانه  دبیر  ویژه  به 
از  که  مدتی  طی  را  خود  اقدامات  از 
تشکیل آن می گذرد به مجلس ارائه کند. 
نمایندگان مجلس نیز باید در چارچوب 
وظایف نمایندگی، پیگیری های خود را تا 

تحقق این قانون داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی مطرح کرد:

رفع مشکالت تسهیالت 
جوانان با اعمال اصالحات 
در قانون حمایت از خانواده

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

همـت  بـه  سـلیمانی  نسـل  سـرود  جشـنواره 
بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  هنـری  فرهنگـی 
شهرسـتان ورزنـه و مدیریت آمـوزش و پرورش 
ایـن شهرسـتان صبـح امـروز بـا حضـور بیـش 
از ۱0 گـروه سـرود در سـطح شهرسـتان باهـم 
رقابـت کردنـد کـه در پایـان سـه گـروه مـورد 

تشـویق قـرار گرفتنـد.

گزارش تصویری

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
منطقــه توســعه ســرزمینی خمینی شــهر کامــاًل در تصــرف ســازمان ها و 
نهادهــای دولتــی و نظامــی اســت و شــهرداری ها درآمــدی از عــوارض 
ــه همیــن دلیــل تدویــن و تصویــب آیین نامــه  ــد، ب ســاخت و ســاز ندارن

ــوارض آالیندگــی ضــروری اســت. ــع ع ــت توزی کیفی
ــن  ــم، تدوی ــات مه ــی از مطالب ــرد: یک ــار ک ــی اظه ــی نقدعل محمدتق
و تصویــب آیین نامــه کیفیــت توزیــع عــوارض آالیندگــی توســط 
کمیســیون زیربنایــی دولــت اســت کــه قــرار بــود امســال ایــن آیین نامــه 

تصویــب شــود کــه بــه دلیــل عــدم تصویــب شــهرداری های شهرســتان 
ــت  ــی دریاف ــوارض آالیندگ ــور ع ــهرهای کش ــر ش ــهر و دیگ خمینی ش
ــود  ــاری خ ــی و ج ــف عمران ــد وظای ــه نمی توانن ــد و در نتیج نمی کنن

ــد. را انجــام دهن
ــل  ــه دلی ــه ب ــاد، کوشــک و ُدرچ ــزود: شــهرهای کوچــِک اصغرآب وی اف
ضعــف بنیــه و دریافــت نکــردن عــوارض آالیندگــی بــا مشــکل مواجــه 
هســتند. شهرســتان خمینی شــهر از اطــراف محــدود شــده و زمیــن منابــع 
ــه  ــم کــه ب ــادی داری ــم و در عــوض بافــت زراعــی زی ــی و آزاد نداری مل

همیــن دالیــل ســاخت و ســاز نمی تــوان انجــام داد و توســعه ســرزمینی 
ــوارض  ــت ع ــا دریاف ــواًل ب ــا مشــکل مواجــه اســت. شــهرداری ها معم ب
ــهر  ــردم خمینی ش ــده م ــد. نماین ــب می کنن ــد کس ــاز درآم ــاخت و س س
ــه  ــریع تر آیین نام ــه س ــد هرچ ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی ــس ب در مجل
عــوارض آالیندگــی را تصویــب کنــد، گفــت: عــوارض آالیندگــی معمــواًل 
از صنایــع وابســته بــه دولــت ماننــد فــوالد مبارکــه و صنایــع خصوصــی 
ــود را  ــد خ ــدی از درآم ــد درص ــع بای ــن صنای ــود و ای ــت می ش دریاف

ــد. ــهرداری ها بریزن ــاب ش ــه حس ــی ب ــوارض آالیندگ ــوان ع به عن

نمایندهمردمخمینیشهر
درمجلس:

منطقه توسعه 
خمینی شهر در 
تصرف سازمان های 
دولتی است

فرمانـدار تیـران و کـرون گفـت: بی توجهـی نسـبت 
بـه دغدغه هـای مـردم و فراگیـری ناهنجاری هـای 
فرهنگـی موجـب طمـع دشـمن بـه نظـام و انقالب 

. شد
روحانیـون  گردهمایـی  در  کیـا،  محمـدی  علـی 
شهرسـتان تیـران و کـرون، اظهار کـرد: دغدغه های 
فرهنگـی رهبـر معظـم انقـالب کمتـر مـورد توجه و 
دقـت مسـئوالن قـرار گرفتـه و ایـن موضـوع امروز 
منجـر به بـروز اغتشاشـات و ناهنجاری هـا در جامعه 

است. شـده 
وی افـزود: بی توجهـی نسـبت به دغدغه هـای مردم 
و فراگیـری ناهنجاری هـای فرهنگـی موجـب طمـع 
دشـمن بـه نظـام و انقالب شـده و دشـمن ایـران را 
بـدون دولـت و حاکمیـت می خواهـد تـا بـه اهـداف 

برسـد. خود 
فرمانـدار تیـران و کـرون بـا اشـاره بـه اینکـه همـه 
بـرای جهـاد تبییـن و رفـع دغدغه هـا و نیازهـا بایـد 
از  یکـی  تبییـن  جهـاد  کـرد:  تصریـح  کنیـم،  کار 
ضرورت هـای نظـام و کشـور بـرای آگاهی بخشـی و 
جلوگیـری از سوءاسـتفاده های های دشـمنان اسـت.

برنامه هـای  و  مسـاجد  تقویـت  ضـرورت  بـر  وی 
فرهنگـی ایـن مراکـز تاکیـد کـرد و یادآورشـد: کار 
دسـتگاه های  تصمیمـات  منتظـر  نبایـد  فرهنگـی 
اداری بمانـد، بلکـه بایـد مـردم در کنـار نهادهـای 

کننـد. نقش آفرینـی  متولـی 
بـه گفتـه وی، کار فرهنگـی مردمـی باید از مسـاجد 
جریـان پیـدا کنـد و موانـع پیـش رو کـه منجـر بـه 
مسـاجد  بـه  نوجوانـان  و  جوانـان  حضـور  کاهـش 

می شـود شناسـایی و بـرای آن کار عملیاتـی صورت 
. د بگیر

• روحانیـون مسـاجد پاسـخگوی مـردم و 
باشـند نمازگزاران 

همچنیـن مدیـر اجرایـی مرکـز رسـیدگی بـه امـور 
مسـاجد اسـتان اصفهـان گفـت: روحانیـون مسـاجد 
پاسـخگوی مـردم و نمازگزاران پیرامـون موضوعات 

مختلـف و ارائـه مشـاوره باشـند.
مجتبـی کوچـک زاده افـزود: تعجیـل در رفـت و آمد 
و بـی توجهـی نسـبت بـه دغدغه هـا و صحبت های 
مـردم مـورد نکوهـش بـوده و نبایـد امـام جماعـت 

مسـاجد اینگونه باشـد.
وی افـزود: ائمـه جماعـات پیـش از اذان در مسـجد 
حاضـر شـده و برای پاسـخگویی به سـؤاالت و ارائه 
مشـاوره و کمـک بـه رفع نیازهـای هر محلـه مدتی 
پـس از اقامـه نماز در بین مردم حضور داشـته باشـد.

مدیر اجرایی مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد اسـتان 
اصفهـان بـا انتقـاد از رفتـار برخـی از ائمـه جماعات 
و تعجیـل آنـان در رفـت و آمـد، گفـت: نبایـد مردم 
بـرای ارتبـاط با روحانـی محـل نیازمند وقت باشـند 

و زمینـه بـرای آنان فراهم نشـود.
ظرفیـت  از  بهره گیـری  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جوانـان در مسـاجد تصریـح کـرد: ارتباط با بسـیج و 
کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد فرصت های 

زیـادی بـرای خدمـت بـه مـردم فراهـم می سـازد.
بـه گفتـه حجت االسـالم کوچـک زاده، نسـل جدیـد 
در کنـار روحانـی و امـام جماعـت قـادر بـه تقویت و 

احیـای کارکرد مسـاجد هسـتند.

رییـس بیمارسـتان سیدالشـهدای آران و بیـدگل گفـت: مجتمـع 
بیمارسـتان  درمانـی  نیازهـای  رفـع  راسـتای  در  کویـر  فـوالد 
سیدالشـهدای ایـن شهرسـتان اقـدام بـه خرید دسـتگاه سـی آرم 
)دسـتگاه تصویـر بـرداری بـا اشـعه ایکس( بـه مبلـغ ۳0 میلیارد 

اسـت. ریـال کرده 
دکتـر علـی یوسـفیان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان در آران و بیـدگل گفـت: مجتمع فوالد کویر در راسـتای 
رفـع نیازهـای درمانـی بیمارسـتان سیدالشـهدای این شهرسـتان 
اقدام به خرید دسـتگاه سـی آرم )دسـتگاه تصویر برداری با اشـعه 

ایکـس( بـه مبلـغ ۳0 میلیـارد ریال کرده اسـت.
رئیس بیمارسـتان سیدالشـهدای آران و بیدگل افزود: دستگاه سی 
آرم یکـی از نیازهـای ضروری در راسـتای تکمیل چرخه درمان در 
بخـش ارتوپـدی در بیمارسـتان سیدالشـهدا )ع( آران و بیدگل بود 
چنانچـه بـا راه انـدازی ایـن دسـتگاه تمـام عمل های مربـوط به 

ارتوپـدی و سـتون فقرات در این بیمارسـتان انجام خواهد شـد.

یوسـفیان ادامه داد: در یک سـال گذشـته حدود ۸00 فرد مصدوم 
به بیمارسـتان سیدالشـهدا منتقل شـدند که به علت نبود دسـتگاه 
سـی آرم مجبـور بـه انتقـال حـدود ۷00 مصـدوم به بیمارسـتان 
شـهید بهشـتی کاشـان بودیم که راه انـدازی این دسـتگاه ظرف 

یکمـاه آینـده، نیاز مـا در این بخـش جبران خواهد شـد.
رئیس بیمارسـتان سیدالشـهدای آران و بیدگل با بیان اینکه پروژه 
احداث بیمارسـتان امام حسـن مجتبی )ع( آران و بیدگل پیشرفت 
۸5 درصـدی داشـته اسـت افـزود: سـاخت، تکمیـل و تجهیز این 
بیمارسـتان می توانـد نقـش موثـری در تکمیـل چرخه درمـان در 

این شهرسـتان داشـته باشد.
یوسـفیان با اسـتقبال از عضویت مجتمع فوالد کویر در موسسـه 
خیریـه سیدالشـهدا گفـت: هیـات مدیـره بیمارسـتان امام حسـن 
مجتبـی )ع( آمادگـی دارد تـا با امضـای تفاهمنامـه ای با مجتمع 
فـوالد کویـر خدمات در حوزه بهداشـت و درمانی کارکنان مجتمع 

و خانـواده آنـان را تمامـاً بر عهـده بگیرد.

تجهیـز  و  تکمیـل  کویـر جهـت  فـوالد  آمادگـی   •
آران  حسـن  امـام  و  سیدالشـهدا  بیمارسـتان های 

وبیـدگل
رئیـس هیئـت مدیره موسسـه خیریه سیدالشـهدا هم بـا تقدیر از 
کمک هـای خیر مجتمع فـوالد کویر به بخش بهداشـت و درمان 
آران و بیـدگل گفـت: مجتمـع فـوالد کویر با عضویت رسـمی در 
موسسـه خیریه سیدالشـهدا و خرید دستگاه سـی آرم، قدم بزرگی 
را در راسـتای تکمیل چرخه درمان بیمارسـتان سیدالشهدا برداشته 
و آمادگـی خـود را جهـت ادامـه تکمیـل و تجهیـز بیشـتر ایـن 

بیمارسـتان اعالم کرده اسـت.
دکتـر جعفـر نمکـی بـا قدردانـی از نقـش پررنـگ خیـران آران 
وبیدگلی در حوزه سـالمت شهرسـتان افزود: در این راستا مجتمع 
فـوالد کویـر هـم در دوران کرونـا و قبل از آن کمک هـای زیادی 
به حوزه بهداشـت و درمان منطقه کاشـان و آران و بیدگل داشـتند 
کـه این کمک ها بر کسـی پوشـیده نیسـت و جای قدردانـی دارد.

کلنـگ آغـاز عملیـات اجرایـی طـرح نهضت ملی مسـکن شهرسـتان 
نطنـز در زمینـی بـه میـزان ۱۱ هکتـار بـه زمین زده شـد.

کلنـگ آغـاز عملیـات اجرایـی احـداث طـرح نهضـت ملـی مسـکن 
شهرسـتان نطنـز بـا حضـور سـیدرضا مرتضـوی اسـتاندار اصفهـان، 
نمایندگان اداره کل راه و شهرسـازی استان و جمعی از مسئوالن استانی 

و شهرسـتانی بـه زمین زده شـد.
حامـد موحـدی رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان نطنـز در این 
بـاره اظهـار داشـت: تأمیـن زمیـن بـرای اجـرای طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن ایـن شهرسـتان با مشـکالتی همـراه بود کـه به لطـف خدا با 
تالش هـای بسـیاری که بعمل آمد سـه قطعه زمین به مسـاحت حدود 

۱۱ هکتـار بـرای ایـن موضوع تأمین شـد.
وی افـزود: ایـن اراضـی داخـل محـدوده اسـت به شـکلی کـه تمامی 

تاسیسـات زیربنایـی در کنـار این سـایت قـرار دارد.
رئیس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان نطنز با بیان اینکه آیین کلنگ 
زنـی ایـن پـروژه در حـال حاضـر انجـام پذیرفت گفـت: به لطـف خدا 
عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه نیز بـه زودی و به محض تکمیـل فرآیند 

اداری، انجام می شـود.
وی بیـان داشـت: پیـش بینی می شـود در این میزان زمین حـدود ۸00 

الـی ۹00 واحد احداث شـود.

فرماندار تیران و کرون:

بی توجهی به دغدغه های مردم موجب طمع دشمن شده است

رئیس بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل:

کمک ۳۰ میلیاردی به بیمارستان سیدالشهداء
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز:

آغاز ساخت نهضت ملی مسکن

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خور و بیابانک در جلسه شورای اقامه 
نماز این شهرستان گفت: ادارات، مساجد و آموزش و پرورش در زمینه ترویج 

فریضه نماز مسئولند.
غالمرضا محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خور و بیابانک، 
پایبندی به معنویات را از موانع اصلی رشد فساد اقتصادی، مدیریتی و اخالقی 
در جامعه دانست و افزود: مسئوالن و مدیران در راستای ترویج و تقویت نماز 
و معنویات باید ابتدا خودشان در میدان باشند سپس در مسیر فرهنگ سازی 

گامهایی استوار بردارند.
وی با اشاره به سند راهبردی و نظام نامه اقامه نماز جماعت در ادارات خاطرنشان 
کرد: اگر فواید نماز و آثار نماز جماعت در ادارات به درستی شناخته و شناسانده 

شود مدیران و کارکنان بیش از پیش به اقامه نماز تشویق خواهند شد.

محمدی افزود: پیشرفت سازمان و اداره از این باب که وقتی مدیر یا کارمند 
اداره اهل اقامه نماز جماعت باشد، در کار کم نمی گذارد، وجدان کاری دارد و 

وظیفه اش را به نحو احسن انجام می دهد.
احمد فیروزی، دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان خوروبیابانک نیز گفت: این نشست 
با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه اقامه نماز و نحو بارگذاری 
این فعالیت ها در سامانه سجاده که برای این منظور طراحی شده است برگزار شد.

وی افزود: با بارگذاری هر یک از مستندات دستگاه های اجرایی در این سامانه 
ارزیابی این مستندات مورد ارزیابی قرار می گیرد و سهم و امتیاز هر یک از آن ها 

مشخص می شود.
در این جلسه مقرر شد که همایش اجالس شهرستانی نماز در بهمن سال جاری 

برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوروبیابانک:

ترویج و تشویق به برگزاری نماز در اولویت مسئوالن باشد
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During a meeting between Ira-
nian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian and Qatar’s Ambas-
sador to Tehran Mohammed bin 
Hamad Al Hajri, the two sides 
stressed the expansion and 
strengthening of ties and coop-
eration between the two coun-
tries in different areas.
In the meeting, which was on the 
sidelines of a ceremony hosted 
by Al Hajri on the occasion of 
Qatar National Day, Mehrabian, 
who is the Iranian chairman of 
Iran-Qatar Joint Economic Com-
mittee, emphasized the need to 
further develop and consolidate 
the relations between the two 
sides in the political, economic 
and cultural fields, and added: “I 
hope that by relying on common 
capacities and actively exploiting 
the existing capabilities with the 
Qatari government, we will be 
able to make further progress in 

line with the interests of the two 
nations.”
Referring to the long history of 
cooperation between the two 
countries, the minister contin-
ued: “The holding of the eighth 
meeting of Iran-Qatar Joint 
Economic Committee in June 
of this year in Doha provided 
a more suitable opportunity to 
enter the cooperation into a new 
and strategic arena with more 
serious decisions.” Back in ear-
ly June, Iran and Qatar inked a 
memorandum of understanding 
(MOU) at the end of the two 
countries’ eighth Joint Econom-
ic Committee meeting in Doha 
to outline avenues for future co-
operation. The MOU was signed 
by Mehrabian and Qatar’s Min-
ister of Commerce and Industry 
Sheikh Mohammed Bin Hamad 
Bin Qassim Al-Thani who co-
chaired the committee meeting.

This memorandum determines 
the framework of cooperation 
in various fields including tran-
sit, transportation, industry and 
trade, energy, customs and free 
zones, tourism, culture, agricul-
ture, sports, etc.
Speaking at the eighth meeting 
of the Iran-Qatar Joint Eco-
nomic Committee, Mehrabian 
emphasized the Iranian govern-
ment’s approach to developing 
international relations and said: 
“Considering our good relations 
in the past, this meeting should 
be a new chapter in the devel-
opment of cooperation between 
the two countries.”
“We hope to see a significant 
increase in interactions with 
the agreements reached in this 
meeting,” he added.
“One of the most important 
goals of the meeting is to sup-
port the Iranian and Qatari pri-
vate sectors, and we are happy 
to see that a large conference 
with the participation of Iranian 
businessmen is being held in 
Doha at the same time as the 
meeting of the joint committee,” 
Mehrabian said.
According to the official, eight 
MOUs on food, medical indus-
try, knowledge-based compa-
nies, etc. were also signed be-
tween businessmen of the two 
countries on the sidelines of the 
mentioned meeting.
The Iranian energy minister 
noted that Iran and Qatar have 
set financial goals for 2023 and 

hope to see doubled economic 
relations and trade balance be-
tween the two countries.
Meanwhile, in the same day, 
Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) and Qatar Chamber 
of Commerce and Industry also 
signed an MOU to form a Joint 
Economic Council.
The document was signed by 
Sheikh Khalifa bin Jassim Al-
Thani, Chairman of the Qatar 
Chamber of Commerce and In-
dustry, and his Iranian Counter-
part Gholam-Hossein Shafeie in 
Doha. In the signing ceremony, 
Al-Thani hailed the formation 
of the council that makes up of 
elites of different economic sec-
tors of the two countries.
He said that the council will help 
discover investment opportuni-
ties in both countries and devel-
op mutual cooperation.
The Qatari official stressed the 
importance of the positive role 
that the private sector can play 
in developing trade between the 
two sides. Shafeie, for his part, 
announced Iran’s willingness to 
boost trade ties with Qatar and 
said that there are numerous 
grounds for cooperation in this 
regard. In another event held on 
the sidelines of the two coun-
tries’ Joint Economic Commit-
tee meeting, TPO Head Alireza 
Peyman-Pak held talks with the 
private sector representatives 
of the two countries to discuss 
trade related issues and chal-

lenges. Speaking in that meet-
ing, Peyman-Pak expressed the 
Iranian government’s determi-
nation to fully support Qatari 
traders and investors who de-
cide to do business in Iran.
“Holding joint meetings be-
tween businessmen and private 
sectors of the two countries is 
one of the issues emphasized 
by the governments of Iran and 
Qatar, and both countries are 
working to establish stable trade 
relations,” he said.
As announced by the spokes-
man of Iranian Ministry of In-
dustry, Mining and Trade, Iran’s 
export to Qatar rose 30 percent 
in the seventh Iranian calendar 
month Mehr (September 22-Oc-
tober 22), as compared to the 
same month in the past year.
Omid Qalibaf said that trade be-
tween the two countries is on 
a growing path, so that in the 
seven months of this Iranian 
year (March 21-October 22), 
the exports of items such as 
semi-finished steel products, 
all kinds of glass, live shrimp 
and fish, greenhouse tomatoes, 
white cement, sweets and choc-
olates, and all kinds of grain 
products have increased 100 
percent compared to the same 
period last year.
As previously announced by 
the vice chairman of Iran-Qatar 
Joint Economic Committee, the 
value of Iran’s export to Qatar 
is expected to rise to $1 billion 
within two years.

Tehran, Doha stress expansion of co-op in different areas

‘U.S. breaching legal 
procedures through 
bullying and hypoc-
risy’
Iranian ambassador to the UN Amir 
Saeed Iravani has encouraged the 
international community to oppose 
unilateralism practiced by some 
nations, such as the U.S., asserting 
that Washington has broken “legal 
procedures” via “naked bullying and 
hypocrisy”.
Speaking at a summit of foreign min-
isters from the Group of 77 plus Chi-
na on Thursday in New York, Iravani 
denounced Washington’s illegitimate 
attitude in manipulating international 
procedures.
The remarks by Ambassador Iravani 
came one day after the U.S., with a 
support by its allies, expelled Iran 
from the UN Commission on Status 
of Women (CSW).

Iravani’s statement is as follows:
The G77, as the largest intergovern-
mental coalition of developing coun-
tries in the United Nations, provides 
the means for developing countries 
to articulate and promote their col-
lective interests and enhance their 
joint negotiating capacity on all major 
international economic issues within 
the United Nations system. Now, af-
ter decades of its establishment, our 
Group, despite the many obstacles 
and challenges, has demonstrated 
strong leadership and proven that 
international cooperation is the only 
way to preserve our shared values 
and address the common challenges 
that lay in front of us. 
The central theme of today’s meeting 
is “Addressing Present Challeng-
es and Building Resilience Against 
Future Crises.” One of the essential 
current crises in the world is the 
dangers of adopting unilateral ap-
proaches toward multilateral issues. 
In other words, multilateralism con-
tinues to come under intense pres-
sure from many sides, including 
through perilous unilateralism. We 
witnessed a clear example of such 
danger yesterday (Wednesday) at 
the ECOSOC meeting, during which, 
unfortunately, once again, unilateral 
dictatorship, naked bullying, hypoc-
risy, political power, coercion and 
double standards by the U.S. and its 
allies prevailed over multilateralism, 
legal procedures and the rule of law 
in depriving the Islamic Republic 
of Iran of the CSW membership. 
Following this political adventure, 
the United Nations and its principal 
organs and the core value of de-
mocracy were attacked by the U.S. 
through undermining the principles 
of the UN Charter and manipulating 
the ECOSOC rules of procedures and 
practices. If we are really looking for 
a solution to global crises, we must 
stand against these sorts of unilater-
al and illegal actions. For the G77, it 
will be of utmost importance to put 
policies and commitments in place 
to stop unilateralism; otherwise, all 
of us will have to suffer from its cata-
strophic consequences.
Fortunately, the G77 has always been 
the most important international ac-
tor in rejecting illegal Unilateral Coer-
cive Measures (UCMs) and unlawful 
unilateral sanctions. In this regard, 
developing countries need to pro-
mote cooperation more than ever. All 
international and regional capacities 
and initiatives in this field should be 
utilized appropriately to strengthen 
the role of the G77 and China as the 
most important and efficient interna-
tional actor.
The undeniable necessities encom-
passing the achievement of sus-
tainable and inclusive development 
include the integration of developing 
countries in the global trade system 
and increasing their share, filling the 
income and digital gaps, providing 
the necessary resources for invest-
ment in developing economies and 
facilitating the transfer of technolo-
gy as well as technical knowledge. 
By bearing the importance of these 
necessities in mind, this Group can 
pave this path by creating inter-
national consensus and coalition 
among vital issues.

Enemy failed to 
undermine popu-
lar support for the 
system: Raisi

President Ebrahim Raisi vis-
ited Birjand, the capital of 
South Khorasan, on Thurs-
day morning, to mark the be-
ginning of the second round 
of his provincial trips. 
Upon his arrival, he was wel-
comed by the Supreme Lead-
er’s representative and Friday 
prayer’s imam of the prov-
ince, the governor-general 
and a group of local officials.
On Thursday, Raisi delivered 
a speech to a huge crowd in 
Birjand in which he said the 
enemy failed to undercut the 
popular support for the polit-
ical system, according to the 
official website of the presi-
dency.
Ayatollah Raisi described 
popular support as the most 
important component of 
the country’s authority and 
security and said, “Many 
countries rely on military 
hardware and weapons for 
their power, but the power of 
the Islamic Republic of Iran 
is derived from the huge sup-
port of the people, which we 
desperately need in the coun-
try today.”
Stating that the enemy is try-
ing to weaken the huge and 
powerful popular support 
for the system, the presi-
dent clarified, “Our people 
have been wise and patient 
in all kinds of conspiracies 
that have been hatched and 
implemented by the enemy 
since the beginning of the 
revolution, especially in the 
recent conspiracy.”
In another part of his speech, 
Ayatollah Raisi pointed out 
the problems of South Kho-
rasan province and said, “We 
in the Popular Administra-
tion consider solving these 
problems and eliminating 
deprivation from some parts 
of this province as a duty and 
priority for us.”

  

Riots are to blame 
for foreign curren-
cy prices 
The conservative Kayhan pub-
lication blamed the unrest for 
the sharp drop in the Iranian 
national rial against foreign 
currencies.
The economic factors show 
that the country is not in a criti-
cal situation and many key var-
iables are controlled or are in 
the process of improvement. 
Surveys show that the coun-
try’s foreign exchange re-
serves are in a very good con-
dition, and the increase in oil 
sales has exceeded one million 
barrels, Kayhan reported, cit-
ing some examples.
It then referred to the recent 
incidents in the country and 
wrote that “it seems that one 
of the most important factors 
for the currency drop is the 
outbreak of unrest over the 
past three months.”
The protests, most of which 
occurred virtually in social 
media, caused rise in prices 
of foreign currency, gold and 
housing.
Of course, it seems that with 
the failure of the enemies in the 
recent riots, the upward trend 
of foreign currency prices has 
also stopped, the publication 
wrote, pointing to the people’s 
panic buying as another rea-
son behind the issue.

Iranian Oil Minister Javad Oji has 
said during the visit of China’s dep-
uty prime minister to Tehran good 
agreements have been reached be-
tween the two sides for cooperation 
on the development of Iran’s oil and 
gas fields.
Making the announcement on the 
sidelines of a cabinet meeting on 
Wednesday, the minister said Iran 
and China have similar strategic 
views, Shana reported.
Last week, heading a 70-member 
delegation, Chinese Vice Premier Hu 
Chunhua arrived in Tehran to attend 

the Iran-China comprehensive coop-
eration program summit and discuss 
future collaborations.
During the Chinese delegation’s stay, 
the two sides finalized 16 memoran-
dums of understanding (MOU) under 
the framework of the two countries’ 
strategic 25-year agreement.
The MOUs were signed in the 
Iran-China comprehensive cooper-
ation program summit which was 
held in Tehran on December 13 at the 
presence of Hu Chunhua and Iran’s 
First Vice President Mohammad 
Mokhber.

The summit was focused on four 
areas explored by four committees 
between the two countries with the 
aim of paving the way for the imple-
mentation of the 25-year agreement.
As reported, the MOUs are signed as 
a prelude to the agreements that are 
going to be reached in an upcoming 
meeting between the presidents of 
the two countries in Tehran.
During the summit, it was decided 
that the two sides would take ex-
ecutive actions to implement the 
agreements reached in various fields 
including energy, oil, and gas, joint 

investment, financial, currency, and 
banking interactions, transit and in-
frastructure as well as ports.
On March 26, 2021, Iran and China 
signed an agreement expressing a 
desire to increase cooperation and 
trade relations over the next 25 years.
This agreement was signed during a 
two-day diplomatic visit of Wang, the 
Chinese minister of foreign affairs 
to Tehran. Under the agreement, the 
Chinese will invest heavily in Iran’s 
oil, gas and petrochemical industries, 
as well as Iran’s transportation infra-
structure.

Iran exported 6.74 million tons of crude 
steel and steel products worth $3.7 
billion in the first eight months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-November 21), according to the 
data released by the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA).
As reported, the eight-month export in-
dicates an eight-percent drop in terms 
of weight year on year.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and ob-

stacles created by outside forces like 
the U.S. sanctions and the coronavirus 
outbreak that has severely affected the 
performance of the world’s top produc-
ers. According to the latest report re-
leased by the World Steel Association 
(WSA), the production of crude steel 
in Iran rose nine percent in the first 10 
months of 2022, as compared to the 
same period of time in the past year.
The WSA data put the country’s 
10-month crude steel production at 
25.1 million tons.

The report shows that Iran’s crude steel 
output has also increased by 3.5 per-
cent in October compared to the same 
month in 2021, reaching 2.9 million 
tons.
Iran has maintained its place as the 
world’s 10th biggest steel producer 
during the mentioned 10 months, ac-
cording to the WSA data.
The country is expected to climb to sev-
enth place among the world’s top steel 
producers by the Iranian calendar year 
1404 (March 2025).

Iran, China reach new agreements on oil, gas fields development

Exports of crude 
steel, steel prod-
ucts stand at 
$3.7b in 8 months

The 22nd edition of Iran’s Interna-
tional Home Appliance Manufacturers 
Exhibition (HAMex 2022) is going to 
be held at Tehran Permanent Interna-
tional Fairgrounds during December 
20-23, IRIB reported.
In this exhibition, a variety of home 

appliances such as cooling and heat-
ing products, audio and video prod-
ucts, kitchen appliances, utensils 
and dishes, gas stoves and grills, 
barbecue and fryers, vacuum clean-
ers, irons, juicers, meat grinders, tea 
makers, and sewing machines are 

going to go on exhibit. Over the past 
few years, the Iranian government 
has been following a new strategy 
for supporting domestic production 
to neutralize the impacts of the U.S. 
sanctions while reducing the reliance 
of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been 
one of the pioneers in this regard and 
like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a 
significant rise in the past two years 
so that this industry’s production ca-
pacity increased by 24 percent in the 
past Iranian year, and by 10 percent in 
its preceding year.
In early April, the secretary of the As-
sociation of Industries of Household 
Appliances of Iran said, “We expect-
ed to produce about 12 million units, 
including small and large appliances 
in the previous year, however, the fig-
ure increased to about 15 million by 

the yearend, registering a 24 percent 
growth compared to the preceding 
year.” “We also had good growth in 
after-sales service, product quality 
improvement, indigenization, and ex-
ports, so that last year $345 million 
worth of home appliance products 
were exported,” Abbas Hashemi add-
ed. Pointing to the advantages of the 
home appliance industry in Iran, the 
official said: “Production of home 
appliances in the country is an ad-
vantage considering cheap energy 
and workforce and the country’s ge-
ographical situation.”
The latest data released by the Indus-
try, Mining and Trade Ministry indi-
cate that manufacturing of home ap-
pliances in Iran has risen 9.7 percent 
during the first half of the present 
Iranian calendar year (March 21-Sep-
temebr 22), as compared to the same 
period of time in the past year.

Tehran to host intl. home appliance exhibit next week
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), climbed 
70,000 points to 1.472 million 
in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
The index had risen 131,000 
points (10.21 percent) to 1.414 

million points in the Iranian cal-
endar week ended on November 
11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current 
Iranian calendar year (began on 
March 21).

TSE’s main 
index gains 
70,000 points in 
a week

Tehran says UN 
political resolution 
is ‘devoid of legiti-
macy’
The UN General Assembly reso-
lution concerning human rights 
in Iran, according to a spokes-
man for the Iranian Foreign Min-
istry, is “devoid of legitimacy,” 
and the West is urged to quit 
abusing international institutions 
to achieve its political objectives.
After a resolution titled “Sit-
uation of human rights in the 
Islamic Republic of Iran” was 
adopted with 80 votes in favor, 
29 votes against, and 65 absten-
tions, Nasser Kanaani made the 
remarks in a statement early on 
Friday.
The resolution, which was 
proposed by Canada and was 
backed by European nations as 
well as the Israeli regime, “re-
flects the duplicity of its makers 
and is devoid of legitimacy,” ac-
cording to Kanaani.
“Sponsors of this resolution’s 
cynical policy of utilizing inter-
national organizations to put 
pressure on the Islamic Republic 
of Iran is a clear example of mis-
using lofty human rights prin-
ciples and ideals to accomplish 
opportunistic political goals,” he 
continued.
The official maintained that this 
was a result of Western nations’ 
attempts to continue their “psy-
chological war” and “Iranopho-
bia project” against the Islamic 
Republic.
Iran is charged in the resolution 
with “systematic discrimination 
and other human rights breach-
es against women and girls” as 
well as the “disproportionate” 
use of the death sentence.
Kanaani urged the sponsors of 
the resolution to stop supporting 
U.S. economic terrorism against 
Iran and hosting terrorist organ-
izations rather than expressing 
“hypocritical” sympathy for 
the Iranian people over human 
rights issues, stating they had 
violated “all fundamental prin-
ciples of human rights” in the 
world. Based on remarks made 
by Kanaani, upholding human 
rights is a religious and legal 
value in the Islamic Republic, 
and the government is “serious” 
about preserving its human 
rights obligations internationally.
Kanaani also stated that Iran is 
prepared to engage in construc-
tive dialogue and function prop-
erly with all legitimate interna-
tional organizations and nations 
based on respect for one another 
and a commitment to non-dis-
crimination to advance the sta-
tus of human rights throughout 
the world.

“U.S. political machinations 
will no longer beguile world”
Iran has criticized U.S. officials 
for their “meddling” comments 
on domestic affairs in the coun-
try, asserting that the interna-
tional community is well aware 
of America’s poor record on hu-
man rights and would no longer 
be duped by its political pranks 
against Tehran. “Despite the hy-
pocrisy and continuous lies of the 
American statesmen, the world 
public opinion is well aware of the 
black human rights record of this 
regime and will not be deceived 
by their rhetoric and political 
shows,” Kanaani highlighted in a 
statement on Thursday.
“The American regime has al-
ways had a political, instrumen-
tal, and dual attitude toward the 
issue of human rights, which 
shows that the topic has had no 
actual influence on its policies 
and performance in the past or 
present,” he emphasized.

10 Magnesium-Rich Foods That Are Super Healthy
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/10-foods-high-in-magnesium#_noHeaderPrefixedContent

Magnesium is found in a variety of 
nutrient-dense foods, including whole 
grains, nuts, seeds, legumes, and sev-
eral fruits and vegetables.
Magnesium is an extremely important 
mineral.
It’s involved in hundreds of chemical 
reactions in your body and helps you 
maintain good health, but many peo-
ple don’t reach the Daily Value (DV) of 
420 milligrams (mg) (1Trusted Source, 
2Trusted Source).
Yet, you can easily meet your daily 
needs by eating foods high in magne-
sium.
Here are 10 healthy foods that are high 
in magnesium.
1. Dark chocolate
Dark chocolate is as nutritious as it is 
flavorful.
It’s very rich in magnesium.
Dark chocolate is also in high in iron, 
copper, and manganese and contains 
prebiotic fiber that can help feed the 
beneficial bacteria in the gut (3Trusted 
Source, 4Trusted Source).
What’s more, it’s loaded with benefi-
cial antioxidants. These are nutrients 
that neutralize free radicals, which are 
harmful molecules that can damage 
your cells and lead to disease (5Trusted 
Source).
Dark chocolate is especially beneficial 
for heart health, as it contains flavanols, 
which are powerful antioxidant com-

pounds that prevent LDL (bad) choles-
terol from oxidizing and sticking to the 
cells that line your arteries (6Trusted 
Source).
2. Avocados
The avocado is an incredibly nutritious 
fruit and a tasty source of magnesium.
Avocados are also high in potassium, 
B vitamins, and vitamin K. Plus, unlike 
most fruits, they’re high in fat — espe-
cially heart-healthy monounsaturated 
fat (7Trusted Source).
In addition, avocados are an excellent 
source of fiber. In fact, most of the 
carbs in an avocado come from fiber, 
making it very low in digestible carbs 
(7Trusted Source).
Studies have shown that eating avoca-
dos can reduce inflammation, improve 
cholesterol levels, and increase feel-
ings of fullness after meals (8Trusted 
Source, 9Trusted Source, 10Trusted 
Source).
3. Nuts
Nuts are nutritious and tasty.
Types of nuts that are particularly high 
in magnesium include almonds, cash-
ews, and Brazil nuts.
Most nuts are also a good source of fib-
er and monounsaturated fat and have 
been shown to improve blood sugar 
and cholesterol levels in people with 
diabetes (12Trusted Source).
4. Legumes
Legumes are a family of nutrient-dense 

plants that include lentils, beans, chick-
peas, peas, and soybeans.
They’re very rich in many different nu-
trients, including magnesium.
Legumes are also high in potassium 
and iron and a major source of pro-
tein for vegetarians (15Trusted Source, 
16Trusted Source).
Because legumes are rich in fiber and 
have a low glycemic index (GI), they 
may help lower cholesterol levels, im-
prove blood sugar control, and reduce 
the risk of heart disease (17Trusted 
Source, 18Trusted Source).
5. Seeds
Seeds are incredibly healthy.
Many varieties — including flax, pump-
kin, and chia seeds — also contain high 
amounts of magnesium.
In addition, seeds are rich in iron, mon-
ounsaturated fat, and omega-3 fatty 
acids (24Trusted Source, 25Trusted 
Source, 26Trusted Source).
What’s more, they’re extremely high in 
fiber. In fact, nearly half of the carbs in 
most seeds come from fiber (24Trusted 
Source, 25Trusted Source, 26Trusted 
Source).
They also contain antioxidants, which 
protect your cells from harmful free 
radicals produced during metabolism 
(27Trusted Source, 28Trusted Source).
Flaxseed has also been shown to re-
duce cholesterol levels and may have 
benefits against breast cancer (29Trust-

ed Source, 30Trusted Source).
6. Whole grains
Grains include wheat, oats, and barley, 
as well as pseudocereals like buck-
wheat and quinoa.
Whole grains are excellent sources of 
many nutrients, including magnesium.
Many whole grains are also high in B 
vitamins, selenium, manganese, and 
fiber (32Trusted Source).
In controlled studies, whole grains have 
even been shown to reduce inflamma-
tion and decrease several risk factors 
for heart disease (33Trusted Source, 
34Trusted Source).
7. Some fatty fish
Fish, especially fatty fish, is incredibly 
nutritious.
Many types of fish are high in magne-
sium, including salmon, mackerel, and 
halibut.
It also provides an impressive 22 g of 
high quality protein (35Trusted Source).
In addition, fish is rich in potassium, 
selenium, B vitamins, and various other 
nutrients (36Trusted Source).
What’s more, a high intake of fatty fish 
has been linked to a decreased risk of 
several chronic conditions, including 
heart disease (37Trusted Source).
8. Bananas
Bananas are among the most popular 
fruits in the world.
They’re most well-known for their high 
potassium content, which can lower 

blood pressure and is linked to a re-
duced risk of heart disease (38Trusted 
Source, 39Trusted Source).
Plus, they’re also rich in magnesium.
In addition, bananas provide vitamin 
C, vitamin B6, manganese, and fiber 
(40Trusted Source).
Ripe bananas are higher in sugar and 
carbs than most other fruits, so they 
may not be suitable for people follow-
ing a low carb diet (41Trusted Source).
9. Leafy greens
Leafy greens are highly nutritious and 
many types are loaded with magnesi-
um.
Leafy greens with significant amounts 
of magnesium include kale, spinach, 
collard greens, turnip greens, and mus-
tard greens.
In addition, leafy greens like spinach 
are also an excellent source of several 
nutrients, including iron, manganese, 
and vitamins A, C, and K (44Trusted 
Source).
The bottom line
Magnesium is an important mineral 
that you may not be getting enough of 
in your daily diet.
Fortunately, there are many nutritious 
foods that can help you meet your 
needs.
Be sure to eat a balanced diet that in-
cludes some of the foods listed above 
to boost your intake of magnesium and 
many other important nutrients.

Iran’s average oil production in the third 
quarter of 2022 stood at 2.566 million 
barrels per day (bpd), 11,000 bpd more 
than the figure for the second quarter 
of the year, according to OPEC’s latest 
monthly report published on Wednes-
day. Citing secondary sources, the re-
port put the country’s average oil out-
put in the second quarter of the year at 
2.555 million bpd. The report put Irani-
an crude output for November at 2.559 
million bpd indicating a 2,000-bpd fall 
compared to the figure for October.
The country’s heavy crude oil prices 
fell $4.48 in November to register a 
4.8-percent decline compared to the 
previous month, according to the 
OPEC report. Iran sold its heavy crude 
oil at $88.73 per barrel in the men-
tioned month, compared to October’s 
$93.21 per barrel.
The country’s average heavy crude 
price was $101.76 from the beginning 
of 2022 up to the report’s publishing 
date, in comparison to $70.02 in the 
previous year’s same period.

Iran has been ramping up its oil pro-
duction and exports over the past year 
as the country has been implementing 
new strategies to overcome U.S. sanc-
tions.
Recent data released by the United 
States Department of Energy indicates 
that the Islamic Republic exported 
1.5 bpd of crude oil in the first seven 
months of the current year.
According to Tasnim news agency, 
Iran’s oil revenues increased by eight 
times in the first five months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-August 22) with respect to the same 
period of the previous year. The coun-
try’s oil revenues also increased by 11 
times in the previous year.
In late November, Iranian Oil Minister 
Javad Oji said the country has reached 
the highest record of oil, gas conden-
sate, and petrochemical exports since 
2017 (when the U.S. started re-impos-
ing sanctions on Iran’s oil industry) in 
the eighth Iranian calendar month of 
Aban (October 23-November 21).

Iran’s Q3 average oil output rises 11,000 
bpd: OPEC

Kheirollah Khademi, the managing di-
rector of Iran’s Construction and De-
velopment of Transportation Infrastruc-
tures Company (CDTIC), announced 
that 3,300 kilometers (km) of railways 
are currently under construction across 
the country of which 561 km will be in-
augurated by the next Iranian calendar 
year 1402 (starts in March 2023).
As reported by the Transport and Urban 
Ministry’s portal, the priority for com-
pleting railways in the coming year is 
the projects with more than 70 percent 
physical progress, Khademi said
According to Khademi, with the men-
tioned projects going operational, rail-
way construction in the next Iranian year 
will be 2.5 times more than the average 

figure.
The official noted that 1,035 km of free-
ways are also under construction across 
the country of which 293 km is planned 
to go operational in the next year. He put 
the total length of the country’s freeways 
at 2,800 km.
Mentioning the highway projects under-
way across Iran, Khademi said 6,100 km 
of highways are also under construction 
in the country.
Earlier, Abbas Khatibi, deputy head of 
CDTIC, said that Over 7,000 km of rail-
ways have been constructed across Iran 
over the past seven years.
According to Khatibi, the construction 
of 1,090 km of new railways, the laying 
of more than 1,800 km of rail tracks, 

the laying of 2,000 km of track ballast, 
and the construction and development 
of more than 161,000 square meters of 
stations in the country were some of the 
major achievements in this sector over 
the past few years.
The official pointed to the connection of 
four provincial centers to the country’s 
rail network as one of the most impor-
tant achievements of the last seven 
years, saying: “Gorgan-Incheh Boroun 
railway, Tehran-Hamedan railway, 
Maragheh-Urmia railway, Qazvin- Rasht 
railway, Miyaneh-Bostanabad railway, 
and Khaf-Herat railway are among the 
most important projects that have been 
put into operation during these seven 
years.”

President Ebrahim Raisi paid a two-day visit to South Khorasan prov-
ince, in the east of Iran, on Thursday and Friday, when he inaugurated 
and visited a number of projects in the province.One of the main inaugu-
rations was in Ghaenat Steel Complex, which its development is a major 
industrial project in the province.
The direct reduction unit of Ghaenat Steel Complex was inaugurated 
on Thursday in the presence of Raisi and Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin. To set up this unit, 100 million euros have 
been spent, and in order to strengthen Iranian technical and engineer-
ing knowledge to defeat the sanctions, 45 domestic companies were 

responsible for the design and production of the parts needed for this 
complex, in the construction of this unit, and more than 2.353 million 
euros have been saved. The liquid section of the second module of the 
Birjand wastewater treatment and recycling plant project, with a capacity 
of 21,500 cubic meters per day, was also inaugurated in the presence of 
the president. The president also visited Kavir Tire factory as the largest 
industrial and production complex of the province and visited the vari-
ous production departments and the domestically-manufactured parts 
exhibition of this factory. South Khorasan was the first destination of 
the second round of the provincial trips of the president and the cabinet.

Raisi inaugurates some projects during provincial trip to South Khorasan

561km of new railroads to be inaugurated by Mar. 
2023
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صنعتـی  دانشـگاه  پژوهشـگران 
اصفهـان در یـک همـکاری علمـی 
بین المللی با پژوهشـگران دانشـگاه 
هامبـورگ، موفـق به سـاخت مبدِل 
انـرژِی مـوج دوبدنـه ای شـدند. این 
مبدل، انـرژی موج را به الکتریسـیته 
تبدیـل می کنـد و بـرق تولیـد شـده 
توسـط آن در ردیـف انرژی هـای 

سـبز و پایـدار قـرار دارد.
مدیـر  منصـورزاده،  شـهریار 
گـروه پژوهشـی هیدرودینامیـک 
پژوهشـکده زیـر دریـا دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان، در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره ایـن دسـتاورد، اظهار 
کـرد: ایـن دسـتگاه، مبـدِل جـاذِب 
انـرژی مـوج دو بدنـه ای اسـت کـه 
انـرژی مـوج را بـه الکتریسـیته 
تبدیـل می کنـد. قطـر ایـن مبـدل 
۷۰ سـانتی متـر اسـت و ارتفـاع آن 
۱۴۰ سـانتی متر و ایـن دسـتگاه در 
ایـن ابعـاد محـدود، برقـی در حدود 
۵ تـا ۸ وات در یـک موج فرکانسـی 
که مشـابه رنـج فرکانس امـواج دریا 
اسـت، تولیـد می کنـد. ایـن مـدل 
پایلـوت ساخته شـده، از یـک بدنـه 
شـناور و یـک بدنـه مغروق شـامل 
یـک دکل و یک صفحـه سـنگین 
افقـی، تشکیل شـده کـه در اثـر 
برخـورد مـوج بـا بدنه هـای شـناور 
و مغـروق، حرکت نسـبی نوسـانی، 
در جهـت عمـود بـر سـطح آب، بـه 
وجـود می آیـد. ایـن حرکـت در یک 
سیسـتم برداشـت قدرت )PTO( به 
یک حرکـت دورانـی تبدیل شـده و 
سـپس به محـور یـک ژنراتـور برق 
منتقل شـده و تولیـد الکتریسـیته 

. می کنـد
وی افـزود: در واقـع، ایـن دسـتگاه 
نمونـه کامـِل آزمایشـگاهی ایـن 
مبدل اسـت و اگر بخواهیـم آن را در 
ابعاد واقعـی بسـازیم، می توانیم این 
دسـتگاه را ۱۰ یـا ۱۵ برابـر بزرگتر از 
نمونه آزمایشـگاهی آن بسـازیم که 
در ایـن صـورت می توانیـم حـدود 
۱۰۰۰ برابـر ایـن ۸ وات، یعنـی ۸ 
کیلـووات از آن انـرژی بگیریـم و 
اگر ایـن دسـتگاه را ۲۰ برابـر بزرگتر 
کنیـم، خیلـی بیشـتر از ایـن مقـدار 

می توانیـم الکتریسـیته بگیریـم.  
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـکده 
علوم و فنـاوری زیـر دریا ادامـه داد: 
ایـن یـک کار مشـترک پژوهشـی 
میـان دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 
و دانشـگاه هامبـورگ بـوده اسـت 
کـه بـا دریافـت گرنـت تحقیقاتـی 
مشـترک و بـا اعتبـار ۵۵ هـزار یورو 
توسـط دکتـر پرویزیـان، از اعضای 

 Alexander von( بنیـاد علمـی
Humboldt (Avh کشـور آلمـان 

انجـام شـده اسـت.
منصـورزاده دربـاره مراحـل انجـام 
ایـن پـروژه، تصریـح کـرد: در ایـن 
پروژه پژوهشـی، بیـش از ۹۰ درصد 
کارها را در دانشگاه صنعتی اصفهان 
هیدرودینامیـک  آزمایشـگاه  و 
پژوهشـکده زیردریایـی دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان انجـام داده ایـم. 
ایـن پـروژه شـامل بخش هـای 
مختلفـی بـود، در ابتـدا حرکـت این 
مبـدل را در یـک اسـتخر مجـازی 
به صـورت عـددی و تحلیلـی شـبیه 
سـازی کردیـم و آن پارامترهایـی را 
کـه می خواسـتیم بدسـت آوردیم و 
پـس از آن یک سـری تجهیـزات را 
برای تسـت مدل هـای مختلـف در 
آزمایشـگاه یا در تانک مـوج طراحی 
کردیـم و همـان کارهایـی کـه 
به صـورت عددی یـا تحلیلـی انجام 
داده بودیم، به صورت آزمایشـگاهی 
انجـام دادیم تـا بتوانیـم ابعـاد بهینه 
این مبـدل را بدسـت بیاوریـم، چون 
ابعـاد این مبـدل بایـد طوری باشـد 
که فرکانـس طبیعی آن بـا فرکانس 
مـوج نزدیک هـم باشـد تـا حداکثر 
حـرکات نوسـانی را روی سـطح آب 
داشـته باشـد و مـا بتوانیـم حداکثـر 
انرژی بـرق یـا الکتریسـیته را از آن 

بگیریـم. 
وی ادامـه دارد: ایـن پـروژه تقریبـًا 
چهـار سـال پیـش شـروع شـد و 
حـدود یـک مـاه پیـش مـا موفـق 
شـدیم کـه عمـًا از این مبـدل برق 
بگیریـم. یعنـی از مراحـل طراحـی 
شـروع شـد، از مراحل اپتیمایزیشن 

یا بهینـه سـازی و انجام تسـت های 
آزمایشـگاهی و تسـت هایی کـه بـا 
امـواج مختلـف و بـا فرکانس هـای 
مختلف انجـام دادیم و بیـن نتایجی 
کـه به صـورت عـددی گرفتیـم و 
نتایجـی کـه به صـورت تجربـی به 
دسـت آوردیـم، مقایسـه ای انجـام 
دادیـم. من فکـر می کنم در کشـور، 
ایـن اولیـن نمونـه ای باشـد کـه که 
ما عمـًا توانسـتیم مبدلی بسـازیم 
کـه نسـبت بـه ابعـاد آن، بـرق قابل 

توجهـی تولیـد کنـد. 
• تولیـد بـرق از امـواج دریـا 
در ردیـف انرژی های سـبز و 

پایدار اسـت
منصـورزاده دربـاره کاربردهـای 
ایـن نـوع از مبـدل، گفـت: ایـن 
مختلفـی  کاربردهـای  مبدل هـا 
دارنـد. ایـن امـکان وجـود دارد که 
بـا سـاخت مبدل هـای مـوج در 
ابعـاد بـزرگ و ایجـاد مزرعه هـای 
بـزرگ مبدل هـای امـواج در دریـا، 
بـرق مـورد نیـاز تجهیـزات دریایی 
دور از سـاحل و یـا ایسـتگاه های 
دریایـی را تأمین کـرد. یـا هنگامی 
کـه شـما وسـط دریـا احتیـاج بـه 
الکتریسـیته دارید و از الکتریسـیته 
سـلول خورشـیدی هـم نمی توانید 
امـکان  )چـون  کنیـد  اسـتفاده 
اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی 
حداکثـر ۸ الـی ۹ سـاعت اسـت(، 
اما با انرژی امواج، شـما ۲۴ سـاعته 
مـوج داریـد و می توانید متناسـب با 
نیـاز و در کنـار تجهیزی که وسـط 
دریـا داریـد، یکـی از ایـن مبدل ها 
را بـا ابعاد کوچکتـر بسـازید، در این 
حالـت ایـن مبـدل می توانـد انرژی 

الکتریسـیته آن تجهیـز را بـه مدت 
زیـادی تأمیـن کنـد.

عضـو هیئـت رئیسـه پژوهشـکده 
علوم و فنـاوری زیـر دریـا، در رابطه 
با نقش این مبـدل در تأمیـن انرژی 
سـبز، خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه 
بـه اینکـه در ۶ الـی ۷ سـال آینـده، 
مصـرف سـوخت های فسـیلی بـه 
شـدت محـدود خواهـد شـد و دیگر 
مجـاز بـه مصـرف سـوخت های 
فسـیلی نخواهیـم بـود، کل دنیـا 
بـه ایـن سـمت پیـش مـی رود کـه 
بـه سیسـتمی بـا حداکثـر راندمـان 
دسـت پیدا کنـد. بـا در نظر داشـتن 
اینکـه تولیـد بـرق از امـواج دریـا در 
ردیـف انرژی هـای سـبز و پایـدار 
شـناخته شـده، پژوهشـگران دنیا به 
دنبـال رقابـت ایـن مبدل ها بـا انواع 
دیگـر مبدل هـا مثـل سـلول های 
خورشـیدی یـا توربین هـای بـادی، 
بـرای تأمیـن انـرژی پاک هسـتند.

پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
هیدرودینامیـک پژوهشـکده زیـر 
دریـا دانشـگاه صنعتـی اصفهـان، 
خاطـر نشـان کـرد: کار بزرگـی 
انجـام شـده اسـت، بـه مـدت چهار 
سـال ۴ دانشـجوی دکتـری و سـه 
نفـر هیئـت علمـی روی این پـروژه 
کار کرده انـد، بیـش از ۹۰ درصـد 
کارهـا، بـه دلیـل وجـود امکانـات و 
تجهیزات آزمایشـگاهی در دانشگاه 
صنعتـی اصفهـان و آزمایشـگاه 
هیدرودینامیک پژوهشـکده زیردریا 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان انجـام 
شـده و از نظـر فکـری و تجهیزاتـی 
بـر روی ایـن کار سـرمایه گـذاری 
شـده اسـت. در واقـع، مـا بـه جایی 

ایـن  رسـیده ایم کـه می توانیـم 
پـروژه را توسـعه دهیـم و ایـن 
صنعـت را بومی سـازی کنیـم. اگـر 
کـه ارگان های مختلـف مـا را یاری 
کننـد هـم بـه نفـع کشـور اسـت 
و هـم بـه نفـع آینـده دانشـگاه و 
پژوهشـکده های داخـل کشـور. اما 
اگـر حمایـت الزم توسـط نهادهـا و 
ارگان هـا صـورت نگیـرد، بـه دلیل 
اینکـه ایـن یـک پـروژه مشـترک 
میان ایـران و آلمان اسـت، به راحتی 
می آینـد از ایـن تجـارب اسـتفاده 
می کننـد. کاری که ما می توانسـتیم 
تا اینجا انجام دهیم، انجـام داده ایم، 
امیدواریـم مسـئولین و کسـانی که 
قادر بـه کمـک و یـاری هسـتند، از 

حمایـت الزم دریـغ نکننـد.
شـهریار منصـورزاده، عضـو هیئت 
علمی پژوهشـکده علـوم و فناوری 
زیردریا و جمشـید پرویزیـان، عضو 
هیئت علمـی دانشـکده مهندسـی 
مکانیک دانشـگاه صنعتی اصفهان 
بـا همـکاری پروفسـور الکسـاندر 
دوسـتر از دانشـگاه هامبـورگ بـا 
مشـارکت دو نفـر از دانشـجویان 
برتـر دانشـکده مکانیـک، گرایـش 
سـاخت و تولیـد، بـه نام های سـعید 
دو  و  رحیمـی  امیـر  و  رضایـی 
دانشـجوی دکتـری کشـور آلمـان 
از دانشـگاه هامبـورگ، اعضای این 
پـروژه تحقیقاتـی دانشـگاه صنعتی 

اصفهـان هسـتند.
یافته هـای علمـی ایـن پـروژه 
پژوهشـی نیـز تاکنـون در چنـد 
ژورنـال معتبـر علمـی از جملـه 
 Ocean و Renewable Energy
Engineering منتشـر شده است.
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معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: 
برغم تاش ها برای دور زدن مسیرهای ترانزیتی کشورمان، ترانزیت کاالهای بین المللی 

از قلمروی ایران در سال گذشته حدود ۲ برابر رشد داشته است.
محمد تیموری، در همایش "هفته حمل و نقل و راهداری" در سالن شهید دادمان اداره کل راه 
و شهرسازی اصفهان افزود: این امر نشان دهنده این است که اقدامات خوبی در این عرصه 

انجام شده و کارهای خوب دیگری هم در حال اجراست.

وی تاکید کرد: تاکنون تاش های زیادی صورت گرفته تا مسیرهای ترانزیتی کشورمان 
را دور بزنند و مسیرهای جایگزین را معرفی کنند که البته در صورت معرفی مسیرهای 

جایگزین، برگشت آن به حالت اولیه بسیار دشوار خواهد بود.
تیموری خاطرنشان کرد: بسیاری از کریدورهای بین المللی از کشور ما عبور می کنند و 
موقعیت ژئوپولتیکی ایران به گونه ای است که باید بیشترین نفع را از شرایط حمل و نقل 

کاال بین شرق و غرب ببریم.

وی بیان کرد: حجم مبادالت کاال در سراسر دنیا سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد دالر است که 
حدود یک سوم آن معادل ۶ هزار میلیارد دالر بین آسیا و اروپاست و در صورتی که ۱۰ درصد 
از ارزش کاالهای در حال مبادله را برای بخش حمل و نقل درنظر بگیریم حدود ۶۰۰ میلیارد 

دالر هزینه حمل کاال بین آسیا و سایر نقاط دنیا بویژه اروپا و آفریقاست.
تیموری گفت: حکم ترانزیت در ایران مانند حکم آب جاریست و با توجه به موقعیت 
ژئوپولتیک کشور ما، یک اولویت محسوب می شود و همه ارکان نظام نیز باید بکوشند تا از 

این موقعیت، بیشترین بهره را ببریم.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنین 
اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از جابه جایی کاال و مسافر در کشور بدلیل شرایط ناشی از 
تحریم های ظالمانه در بخش حمل و نقل هوایی و توسعه نیافتن مناسب حمل و نقل ریلی، 

بر عهده حمل و نقل جاده ای است.
تیموری افزود: سال گذشته نزدیک به ۵۰۵ میلیون ُتن کاال و حدود ۱۹۰ میلیون مسافر از 

طریق شبکه حمل و نقل جاده ای کشور جابه جا شدند.
وی ادامه داد: این امر توسط هشت هزار شرکت حمل و نقل کاال و مسافر داخلی و بین المللی 
و ۳۸۶ هزار ناوگان باری و ۶۸ هزار ناوگان مسافری و حدود ۷۰۰ هزار راننده حرفه ای دارای 

کارت هوشمند، در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای محقق شده است.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 
این سازمان بخش عظیمی از کارهای توسعه ای و نگهداری در کشور را بر عهده دارد، افزود: 
۲۱ هزار نیروی زحمتکش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نگهداری شبکه ۲۲۱ 

هزار کیلومتری راه های کشور را بر عهده دارند.
وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی این سازمان زحمات بسیاری را در فصول مختلف سال 

متحمل می شوند اما وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.
تیموری تصریح کرد: اقدامات الزم و در حد توان از طریق ستاد مرکزی در زمینه مالی و 
حقوقی انجام شده اما اعتبارات استانی مناسبی از جمله در اصفهان به این امر اختصاص پیدا 

نکرده است لذا از مسووالن این استان تقاضا داریم تا مشکل اعتبارات استانی را بویژه در 
سرفصل حقوق نیروها مرتفع کنند.

وی خاطرنشان کرد: الیحه مدیریت حمل و نقل در کمیسیون های تخصصی مورد تصویب 
قرار گرفته است و بزودی وارد صحن مجلس شورای اسامی می شودو حدود ۲ تا ۳ موضوع 
اساسی که در زمان حاضر رانندگان حرفه ای بخش کاال و مسافر با آن درگیرند، با این الیحه 

حل خواهد شد.
تیموری بیان کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها ۵۰ درصد از حق بیمه تأمین اجتماعی 
رانندگان توسط دولت پرداخت و سالیانه حدود سه هزار میلیارد تومان از این محل و تبصره ۱۴ 

پرداخت می شود به همین دلیل رانندگان ما با کمترین حقوق بازنشسته می شوند.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: البته این 
مشکل بعنوان یکی از مطالبات اساسی رانندگان در الیحه مدیریت حمل و نقل حل شده 
است و با تصویب آن هر راننده ای که فعالیت بیشتری داشته و حق بیمه بیشتری پرداخت 

کرده باشد، از حقوق بازنشستگی بیشتری هم برخوردار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازنشسته شدن رانندگان پس از ۳۰ سال با کمترین میزان حقوق، ظلم 
مضاعفی به آنهاست که تصویب الیحه مزبور این مساله را برطرف می کند، تصریح کرد: 
این الیحه در زمینه بیمه تکمیلی هم توجه الزم را به رانندگان بخش حمل و نقل داشته است 

و در صورت تصویب، منشأ و مبدأ قانونی پیدا خواهد کرد.
تیموری ادامه داد: در حال حاضر بیمه تکمیلی رانندگان حرفه ای با مصوبه شورای حمل و 
نقل کشور اجرا می شود که با تصویب الیحه یاد شده، این کار بصورت قانون درخواهد آمد و 

دغدغه رانندگان هم تا حدودی مرتفع خواهد شد.
وی اضافه کرد: اقداماتی هم در زمینه تأمین الستیک در پایانه های بزرگ کشور انجام شده 
که پایانه امیرکبیر اصفهان هم جزو آنهاست و توزیع روغن هم در این استان انجام می شود و 
در صورت وجود هرگونه مشکل در این زمینه باید پیگیری الزم از طریق اداره راهداری استان 

انجام شود تا سامانه فروش روغن در پایانه اصفهان راه اندازی شود.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:

ترانزیت کاالهای بین المللی از قلمروی ایران ۲ برابر شد

توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد؛

ساخت اولین مبدل انرژِی موج دوبدنه ای کشور

  در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی در اصفهان تفاهم نامه »تقویت روابط تجاری و توسعه 
همکاری های متقابل« میان شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان، اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و تاجیکستان و اتاق بازرگانی استان سغد کشور تاجیکستان به 

امضاء طرفین رسید.
این تفاهم نامه به منظور دستیابی به بازارهای کشورهای دو طرف، تبادل 
هیات های تجاری، برگزاری رویدادهای تجاری، نمایشگاهی، کنفرانس ها و 
سمینارها، ایجاد شبکه تجاری و جذب سرمایه گذاران به امضا و تأیید طرفین 
رسیده است. همچنین امضاکنندگان این تفاهم نامه در سازماندهی نمایشگاه های 
مشترک یا اختصاصی در زمینه های مختلف صنعتی در هر منطقه همکاری خواهند 
داشت. براساس متن تفاهم نامه هر سه طرف با »شناسایی مشکات و جستجوی 
راه حل های مناسب، تمام تاش خود را برای رفع موانعی که ممکن است مانع 

رشد تجارت و فعالیت های بازرگانی شود« انجام می دهند.
پیش از امضاء تفاهم نامه احمدرضا طحانیان، مدیر عامل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان درباره توسعه روابط تجاری با تاجیکستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی گفت: مفتخریم که میزبان هیات 
تجاری کشور تاجیکستان در این رویداد بین المللی و تخصصی هستیم و امیدواریم 
برگزاری این جلسه و امضاء تفاهم نامه میان نمایشگاه اصفهان و اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و تاجیکستان موجب توسعه روابط تجاری کشور تاجیکستان و 
ایران شود و هر کدام از طرفین بتوانند از فرصت پیش آمده در حوزه روابط تجاری، 

ارتباطات اقتصادی و نمایشگاهی به خوبی استفاده کنند.
در این جلسه، کاظم شیردل، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان 
گفت: هدف اصلی ما از هماهنگی و آوردن هیات تجاری کشور تاجیکستان به شهر 
اصفهان رسیدن به اهداف مشترک هر دو کشور است. همچنین ما به دنبال توسعه 
روابط اقتصادی و فرهنگی کشور ایران و تاجیکستان نیز می باشیم. شیردل با توجه 
به انجام برنامه ریزی برای افزایش تبادالت اقتصادی افزود: بخش خصوصی باید 
برای بهبود تجارت برنامه ریزی کند، این هیات تجاری شامل بازرگانان و تولید 
کنندگان بنام کشور تاجیکستان هستند و سابقه چندین سال فعالیت تجاری و 
اقتصادی را با کشورمان دارند. بنابراین می توانیم جهت بهبود و افزایش این روابط 

تجاری اقدام به برگزاری این قبیل جلسات کنیم.
در پایان این جلسه سه جانبه که منجر به امضای تفاهم نامه شد؛ محمدجان سلطان 
اوویچ، رئیس اتاق بازرگانی واحد سغد کشور تاجیکستان گفت: تردیدی نیست 
که برگزاری این گونه جلسات سهم بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی کشورها 
خواهد گذاشت. وی با تاکید به توسعه روابط تجاری در بخش های مختلف افزود: 
هر دو کشور ایران و تاجیکستان زمینه های همکاری مشترک بسیاری دارند، مانند 
گردشگری، معدن و صنعت، سیستم های گرمایش و سرمایش، توسعه خطوط 
هوایی و راه آهن و این همه برای توسعه روابط اقتصادی بسیار ضروری است. 
رئیس اتاق بازرگانی واحد سغد با توجه به اهمیت گردشگری و رونق این بخش 
گفت: ما به عنوان فعاالن اقتصادی کشور تاجیکستان باور داریم رشد همگرایی در 

بخش گردشگری موجب تحکیم روابط میان هر دو کشور خواهد شد.
در حاشیه این جلسه، این هیات بازرگانی ۲۰ نفره به همراه هیات تجاری از کشور 
باروس از نمایشگاه تاسیسات بازدید به عمل آورده و در جلساتی با برخی غرفه 

داران و افراد مؤثر در این صنعت گفت و گو و تبادل نظر کردند.

 مریـم یـادگاری  در حاشـیه برگـزاری بیسـت و یکمین 
نمایشـگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسـات سرمایشی 
و گرمایشـی در اصفهـان تفاهم نامـه »تقویـت روابـط 
تجـاری و توسـعه همکاری هـای متقابل« میان شـرکت 
نمایشـگاه بین المللی اصفهـان، اتاق مشـترک بازرگانی 
ایران و تاجیکسـتان و اتاق بازرگانی اسـتان سـغد کشور 

تاجیکسـتان به امضـاء طرفین رسـید.

میان شرکت نمایشگاه اصفهان، اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و تاجیکستان و اتاق بازرگانی استان »سغد« 

تاجیکستان انجام شد:
امضاء تفاهم نامه سه جانبه نمایشگاهی 

در اصفهان

گزارش ویژه

 اخبار اصفهان  مدیرعامل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان گفت: درآمد حاصل از 
سایت مدیریت پسماند هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان برای اشتغال زایی در روستاهای 

اطراف این شرکت هزینه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان، دکتر محسن قدیری در 
جلسه مدیریت پسماند این هلدینگ با اشاره 
به اینکه سایت مدیریت پسماند به زودی 
راه اندازی می شود، اظهار داشت: مطالعات 
اولیه و روش بهره برداری از این پروژه انجام و 

زمین نیز خریداری شده است.
وی افزود: پسماند را طای سیاه می نامند 
و با توجه به اینکه در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان مقدار زیادی پسماند در انواع مختلف 
فلزات، الک و پاستیک، پسماند آلی، کاغذ، 
پارچه و حتی نخاله های ساختمانی داریم 

راه اندازی این سایت اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
با اشاره به اینکه هدف ما از راه اندازی این 
سایت در کنار حفظ محیط زیست و بازیافت 
زباله ها، درآمدزایی برای ایجاد اشتغال در 
روستاهای اطراف در راستای تحقق مسئولیت 
اجتماعی است، ابراز داشت: ما سعی داریم با 
همکاری شورا و بسیج روستاها کارگاه های 
مختلف خیاطی، تولید فلنج، تولید پاستیک 
را راه اندازی کنیم تا بیکاری را در این روستاها 

به صفر برسانیم.
وی تصریح کرد: سایت مدیریت پسماند ما 
ظرفیت مدیریت پسماند صنایع همجوار و 
حتی شهر شاهین شهر را دارد و برای این امر 

برنامه ریزی داریم.
همچنین محسن حیدری، رئیس حفاظت 
پتروپاالیش  هلدینگ  زیست  محیط 
اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 
برای راه اندازی سایت پسماند این هلدینگ 
به ۱۲٫۵ هکتار زمین نیاز است، گفت: برای 
این سایت انبارهای دپو و تجهیزات تبدیل 
پسماندها به تفکیک در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه های در دستور 
کار برای فعالیت این سایت اجرای طرح 
تفکیک زباله از مبدأ است، افزود: سعی داریم 
در ادارات مختلف هلدینگ این طرح را اجرا 
کنیم که موفقیت آن بسته به میزان همکاری 

همکاران در این بخش است.
رئیس حفاظت محیط زیست هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه با همکاری 
بخش خصوصی راه اندازی سایت پسماند را 
در دستور کار داریم، افزود: برای هر بخش 
 از این سایت می توان تا سقف چهار نفر

 اشتغال زایی داشت.

اشتغال زایی در روستاها 
با استفاده از درآمد سایت 

مدیریت پسماند

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
خبر داد:

خبر روز 

ISFAHAN
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 اخبار اصفهـان  مدیر کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای اسـتان اصفهان 
با اشـاره به ۲۶ آذر ماه که یادآور فرمان امـام خمینی )ره( برای تخلیه بـار از بنادر 
کشـور بود گفت: راننـدگان و کامیون داران بـه این دعوت لبیک گفته انـد. فرزاد 
دادخواه در همایش سـازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای اسـتان افزود: اکنون 
بیش از چهـار دهـه از آن زمان می گـذرد و راننـدگان سـختکوش و پرتاش در 
جاده ها هسـتند، همچنین راهداران در زمسـتان و تابسـتان در بدترین شـرایط 

انجام وظیفـه می کنند کـه اول دی مـاه به نام آنها نامگذاری شـده اسـت.
دادخواه افـزود: از ۲۶ دی مـاه به مدت یک هفتـه به عنوان هفته حمـل و نقل و 

راهداری نامگذاری شـده است.
مدیرکل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه همه 
عزیـزان در حوزه حمـل و نقل راهداری شـاخص هسـتند و رسـم بر این اسـت 
در مراسـمی افراد بـا برنامه ریـزی قبلی در بخش هـای مختلف معرفی شـوند، 
گفت: امـروز بالغ بـر ۲۳۰ نفـر از فعـاالن حوزه حمـل و نقـل و راهـداری تقدیر 

. ند شد
وی با بیـان اینکه بـا تاش های صـورت گرفتـه در بخـش روکش آسـفالت و 
ترمیم رویـه آسـفالت جاده هـای اسـتان اتفاقـات خوبی می افتـد، اظهـار کرد: 

بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومـان قرارداد روکش منعقد و در حال اجرا اسـت و از سـوی 
دیگر برای رفع نقـاط حادثه خیز اسـتان برنامه جدی در نظر گرفته شـده اسـت 
همچنیـن در بخش حمـل و نقل بـه خصوص در نـاوگان فرسـوده مسـافر، به 
دنبال پیگـری وام هـای تبصره ۱۸ هسـتیم تا بتوانیم امسـال و سـال آینده عدد 

بیشـتری را برای اسـتان دریافت کنیم
مدیرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای اسـتان ادامـه داد: به دنبـال پیگیری 
مشـکات کمبود سـوخت نـاوگان بـاری هسـتیم و امیدواریم به زودی شـاهد 

کاهش این مشـکات باشـیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان:

راهداران در زمستان 
و تابستان در بدترین 
شرایط انجام وظیفه 
می کنند



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم عمادی  گرایش ناگهانی چین به سمت کشورهای عربی 
و قرار داد همکاری پکن با ریاض از ان مهم تر صدور بیانیه دو کشور 
علیه سیاست های جمهوری اسالمی و موضع آنها درباره جزایر سه 
گانه شوک بزرگی به تحلیلگران حوزه روابط بین الملل وارد کرد 
انهم در شرایطی که مسئوالن ایرانی روی چینی ها حساب ویژه ای 
باز کرده بودند. اکنون با شرایط پیش آمده مشخص نیست روابط 
تهران و پکن پس از این تحوالت به کدام سمت و سو خواهد رفت.

• در سیاست دوست و دشمن ابدی وجود ندارد
شاید اقدام فوق از سوی چین در نظر برخی تحلیلگران جفا و 
بی وفایی این کشور به ایران تلقی شد و اکنون آنان درحال مذمت 
شرق گرایان غرب ستیزی هستند که به ویژه با روی کارآمدن دولت 
رئیسی، در شکل گیری رویکرد و روند سیاست خارجی ایران، دست 
باال داشته و همواره از پیامدهای بی نظیر و بسیار مثبت شرق گرایی 
غرب ستیزانه، برای ایران سخن گفته اند. منقدین اقدام کنونی چین، 
مسئوالن ایرانی را در قبال این مسئله پاسخگو می دانند که چرا 
جمهوری اسالمی حاضر و مایل است با غرب مقابله کند و همزمان 
با چین مناسباتی نزدیک داشته باشد، اما چین نه تنها حاضر نیست 

همه تخم مرغ های خود را در سبد ایران بچیند و مناسباتی نزدیک با 
ایران، به قیمت نادیده گیری غرب و هم پیمانانش، برقرار کند، بلکه 
حتی از هم صدایی با غرب و هم پیمانان آن درباره ایران با هدف تأمین 
منافع خود، ابایی ندارد. در نهایت هم به این جمع بندی می رسند که 
راهبرد ملی ایران اما همان است که سیاستمداران ملی اش از امیرکبیر 
تا دکتر مصدق درپیش گرفتند: موازنه منفی میان شرق و غرب. یعنی 
نه به چین و روسیه باج بدهیم و نه به اروپا و آمریکا. اما واقعیت این 
است که در سیاست دوست و دشمن ابدی وجود ندارد. در خالء یک 
سیاستگذاری خارجی عملگرایانه از سوی تهران، چین با رویکرد 
اقتصاد محور و مبتنی بر سود حداکثری همکاری با بازیگران عرب 
منطقه را بر نزدیکی به تهران ترجیح داده است. امضای قرارداد گازی 
قطر و اخیر امضای تفاهم نامه استراتژیک با عربستان مصداق های 
این سیاستگذاری هستند لذا این یک درس برای ایران است که 
شرکت ها و دولت چین حاضر به پذیرش ریسک همکاری با ایران 
تحت تحریم را نمی پدیرند و آنجاکه منافع اقتصادی انها توجیه کند 

در حوزه مسائل سیاسی نیز علیه ایران موضع خواهند گرفت.
• اذعان به شکل گیری نظم جدید بین المللی

واقعیت این است که کشورهای عرب منطقه پس از خروج آمریکا از 
منطقه و تغییر سیاست خاورمیانه ای این کشور، جهت نمودار سیاست 
خارجی خود را به سمت گسترش روابط با قدرت های نوظهور روابط 
بین الملل، مانند چین هدایت کردند. شاید این مسئله یکی از دالیلی 
باشد که چین را متمایل کرد سیاست سنتی بی طرف فعال خود را 
تغییر داده و راضی به درج نام خود بر پای بیانیه ضد ایرانی شود. اکنون 
می توان گفت چین هم به دیپاماسی جهانی علیه ایران پیوسته است. 
مصادیق چنین ادعایی هم این است که در شرایط کنونی می بینیم 
پکن و کشورهای عرب منطقه از پبش به هم نزدیک شده تاجایی 
که ریاض و پکن بر ضرورت تحکیم همکاری مشترک برای 
اطمینان از ماهّیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران توافق دارند و 
از ایران می خواهند با آژانس انرژی اتمی همکاری کند؛ و به اصول 
حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها احترام بگذارد؛ 
ضمن اینکه در مسائلی چون امنیت منطقه ای، یمن، سوریه، لبنان، 
و فلسطین …مواضع مشترک مغایر با ایران داشته و در بیانیه شان 
قیدکرده اند؛ این توافقات چه معنایی جز شکل گیری یک ائتالف 
جدید درمنطقه می تواند داشته باشد؟ الزم به تذکر است که تداوم 

غفلت دستگاه سیاست خارجی ایران به تغییر نظم جهانی و رویکرد 
جدید کشورهای منطقه و چین سبب انزوای ایران در نظم آتی بین 
المللی شده و آسیب جدی به جایگاه تاریخی ایران درمنطقه غرب 

اسیا وارد خواهد شد.
• ضرورت واکنش ایران به اقدامات چین

هنوز معلوم نیست که واکنش تهران به این اقدام عالی ترین مقام 
سیاسی چین چه خواهد بود اما واکنش صریح یک بخش اعالنی 
دارد که انهم مربوط می شود به اتهام مداخله گری ایران در دیگر 
کشورها. به این دلیل که این اتهام صدرصد در تعارض با منافع ملی 
ایران است و مربوط می شود به سوء تفاهم در نگاه چین به مسائل 
منطقه ای. ایران رسماً باید به چین، عربستان و کشورهای حوزه 
خلیج فارس سیگنال ارسال کند که سیاست های ایران هیچ وقت 
مداخله درکشورهای منطقه نبوده؛ همانطور که ایران دوست ندارد 
در سیاست های داخلی اش دخالت نکنند در سیاست های دیگران هم 
دخالت نمی کند. در بخش اعمالی هم الزم است تا تهران ابتدا منتظر 
دریافت پاسخی از سوی دولت چین بابت امضای بیانیه ای باشد که 
ادبیات ان در روابط چین و ایران کم سابقه و برای تهران گزنده است. 

همچنین سفیر چین در تهران فراخوانده، با او صحبت شود و توضیح 
خواسته شود که چرا دولت چین چنین موضع گیری داشته است؟ یا 
حداقل این است که سفیر ما در پکن با مقامات چینی دیدار و گفتگو 
داشته باشد و از آن ها بپرسد که چرا چنین موضعی را در بیانیه اتخاذ 
کردند. البته در این میان شاید ارسال یک سیگنال مشابه به مقامات 
چینی بفهماند که اگر بخواهند با ادبیات و مواضع کشورهای عربی 
مدی ایران همراهی نشان دهند امنیت عرضه نفت آنها در این 
منطقه از جهان با خلل مواجه شده و چین آسیب پذیرترین کشور دنیا 
از این منظر خواهد بود. البته با شناختی که از دولتمردان چینی وجود 
دارد آنان نمی خواهند در سیاست خرید نفت ایران خللی ایجاد شود 
و شواهد امر نشان می دهد که مقامات پکن خواهان حفظ توازن در 
روابط خود با ایران و عربستان هستند و بر این اساس خواهان تقویت 
و یا تضعیف هیچ یک از دو کشور به نفع دیگری نیستند. در این میان 
برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت تداوم سیاست های 
ضد ایرانی از سوی مقامات پکن، ایران جهت فشار بیشتر بر این 
کشور می تواند همسو با موضع گیری چین علیه خاک ایران، کشور 
جزیره ای تایوان را به رسمیت بشناسد و از استقالل آن حمایت کند.

دوست ایران در آغوش دشمن ایران؛اثبات یک تئوری

در سیاست دوست و دشمن ابدی وجود ندارد

 پریسا جمدی  در جهان پیرامون ما 
می دانید ها و می دانیم ها کم نیستند. 
یک ضرب المثل باستانی است که 
می گوید: »همه چیز را همگان دانند« 
ولی برای دانستن برخی از مواردی که 
نمی دانیم خواندن این ستون بد نیست. 
قطعاً مواردی در این سطرها هست که 
می دانید ولی مواردی هم هست که 

شاید ندانید.
1 - شـامپانزه ها، بونوبوهـا و گوریل ها 
نزدیک تریـن موجـودات زنـده بـه 
انسان هسـتند که 98 تا 99.6 درصد از 
DNA آن ها با انسـان ها مطابقت دارد. 
حتـی جالب اسـت بدانید که انسـان ها 
می تواننـد بـه گوریل هـا ویـروس 

سـرماخوردگی را انتقـال دهند.
2 - اکثر پسـتانداران چرخه تولید مثل 
دارنـد. اما فقـط انسـان ها، نهنگ های 
گوژپشـت و فیل هـا دچـار یائسـگی 

می شـوند.
3 - اگـر می خواهیـد از دسـت یـک 
کوروکودیل نجات پیدا کنید، انگشـت 
شسـت تان را وارد چشـم او کرده و کره 

چشـمش را فشـار دهید.
4 - اگرچه سـگ ها حدود 25000 سال 
است که اهلی شـده و با انسـان زندگی 
می کننـد، گربه هـا تنهـا 7000 سـال 

اسـت که با انسـان زندگـی می کنند.
 5 – 85 درصـد گیاهـان در اقیانوس ها 

زندگـی می کنند.
6 - جنـگل بارانی آمـازون یک مکان 
فوق العـاده وشـگفت انگیز اسـت، کـه 
بیـش از 20 درصـد از اکسـیژن جهان 
را تأمیـن کـرده و بیـش از نیمـی از 
گونه های گیاهی، جانوری و حشـرات 

جهـان را در خـود دارد.
7 - بینـی سـگ دقیقـًا در حـد اثـر 
انگشـت انسـان منحصـر بـه فـرد و 

خـاص اسـت.
8 - سـد بزرگ مرجانی با طـول 2000 
کیلومتر، بزرگ ترین سـازه زنـده روی 

زمین می باشـد.
9 - اکثـر ما با سـه حالـت مـاده یعنی 
جامـد، مایـع و گاز آشـنایی داریـم. اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـاده دوازده 
حالـت شـناخته شـده دارد، کـه یکـی 
از آنهـا حالـت پالسـما اسـت؛ امـا 

دانشـمندان حالت هـای دیگـری از 
ماده را نیز کشـف کرده اند کـه فقط در 

شـرایط خاصـی ایجـاد می شـود.
10 - زمانـی در مـاه هـوا وجود داشـته 
اسـت. بـه دلیـل فوران هـای متعـدد 
آتشفشـانی در ماه، تریلیون هـا تن گاز 
در هـوا آزاد شـده کـه باعث ایجـاد هوا 
شده اسـت. اما گازها در نهایت در فضا 

از بیـن رفتند.
11 - معمـواًل مـردان دچـار کوررنگی 
هسـتند. از هـر 20 مـرد 1 مـرد دچـار 
کوررنگی اسـت و در بین هـر 200 زن 
یک زن مبتـال به ایـن اختالل اسـت.

12 - می دانسـتید دادن غـذا بـه 
پرنده هـا در خیابان هـا و پیاده روهـای 
سانفرانسیسـکو عملـی غیرقانونـی 

اسـت.
13 - یک فضانـورد به ماه حساسـیت 

دارد!
14 - موزه توالت هم وجود دارد!

15 - در آمریـکا تـا کنـون 3 رئیـس 
جمهـور برنـده جایـزه گرمی شـده اند!

16 - می توانیـد کـره چشـمتان را 
خالکوبـی کنیـد!!!

17 - می دانسـتید "Q" تنهـا حرفـی 
اسـت که در نام هیچ ایالتـی در آمریکا 

وجود نـدارد؟
18 - انـدازه کبـد انسـان در طـول روز 

خیلـی نوسـان دارد!
19 - تولیـد کننـدگان حرفـه ای پنیـر 
در حـال تحقیق بـر روی ایـن موضوع 
هسـتند کـه آیـا موسـیقی می تواند بر 

روی طعـم پنیـر تأثیر بگـذارد یـا نه!
20 - جوان تریـن فـردی کـه وارد 

المپیـک شـد 10 سـال داشـت.
21 - در کنار هر یک سـکه 118 شـیار 

وجود دارد.
22 - سـیاره ای وجـود دارد که شـکل 

سـیب زمینی اسـت!
23 - تقریبـًا نصـف جمعیـت جهـان 
بازی های جـام جهانی فوتبـال 2010 

و 2014 را تماشـا کردنـد.
24 - سـفت اتو کـردن لباس هـا خود 
یـک نـوع ورزش بـه حسـاب می آید!

25 - زمانـی یـک هندوانـه بـه قیمت 
6125 دالر فروختـه شـد!

26 - مغـز انیشـتین هنـگام مـرگ 

دزدیـده شـد!
27 - شکسـپیر بیـش از 1700 کلمـه 

خلق کـرد.
28 - طوالنی تریـن نام یـک مکان در 

جهان دارای 85 حرف می باشـد.
29 - خون خرچنگ ها شفاف است.

30 - در سـنگاپور، آدامـس جویـدن 
ممنـوع اسـت!

آتـش  ماکروفـر  در  انگـور   -  31
! د می گیـر

32 - تنهـا پسـتانداری کـه توانایـی 
پریـدن نـدارد، فیـل اسـت.

33 - کالغ هـا می تواننـد چهـره 
انسـان ها را تشـخیص داده و یک عمر 

بـه خطـر بسـپارند.
34 - کشـور ایسـلند تنها کشـور روی 
کـره زمین اسـت کـه عـاری از پشـه 
می باشـد؛ آن هم به دلیل دمای بسـیار 
پاییـن آن اسـت کـه مانـع تولیـد مثل 

پشـه ها می شـود.

کـه  بدانیـد  اسـت  جالـب   -  35
ادرار  صورتشـان  از  خرچنگ هـا 
می کننـد و جالب تـر آنکـه ایـن کار را 
بـرای جـذب جفـت انجـام می دهند!

36 - حتـی یک آفتاب پرسـت کور نیز 
می تواند همچنـان به رنـگ محیط در 
بیاید، چراکـه که ایـن ویژگی منحصر 
بـه فـرد آن مربـوط بـه سـلول های 
خاصش اسـت نـه مربـوط بـه بینایی.

37 - طوالنی تریـن کنسـرت جهـان 
453 سـاعت طول کشـید!

38 - والیبـال و بسـکتبال هـر دو در 
ماساچوسـت ابـداع شـدند.

39 - بزرگ تریـن پیـاز جهـان در 
انگسـلتان رشـد کرده که وزنـی حدود 
18 پند )اندازه یـک کودک نوپـا( دارد.

40 - بیش از 70 نوع قـارچ وجود دارند 
که در تاریکی شـب می درخشند.

41 - تصـور کنیـد زمانـی از سـس 
کچـاپ بـه عنـوان درمـان اسـهال و 

سـوء هاضمـه اسـتفاده می شـده!
42 - مـوز بـه دلیـل نحوه رشـدش به 
سـمت خورشـید حالت خمیده به خود 

می گیـرد.
43 - غواصـان تنهـا بـه 5 درصـد از 
اقیانوس هـا دسترسـی پیـدا کرده انـد. 
در اعمـاق اقیانوس هـا به قدری فشـار 
زیاد اسـت که عماًل دسترسـی به آنجا 

غیرممکن اسـت.
44 - تنهـا کشـور جهـان کـه بـه نام 
یک زن نامگذاری شـده اسـت سـنت 

لوسـیا می باشـد.
https://blog.prepscholar. 
com/did-you-know-facts
https://parade.
com/1199611/marynliles/
/did-you-know-facts
https://www.womansday.
com/life/entertainment/
/a37170576/fun-facts
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جـان سـینا و جیسـون مومـوآ بازیگـران عضالنـی در تازه تریـن کار خـود 
در کمـدی جدیـد اکشـن »تعطیـالت قاتـل« ایفـای نقـش می کننـد. جان 
سـینا و جیسـون مومـوآ در این پـروژه بلنـد مدت کـه توسـط بـرادران وارنز 
 سـاخته می شـود ظاهر می شـوند. فعـاًل جزئیاتـی از داسـتان فیلم در دسـت

 نیست.
فیلمنامـه تعطیـالت قاتـل توسـط مـارک و برایـان گان نوشـته شـده و جان 
ریـکارد و پیتـر سـافران تهیـه کنندگـی آن را بـر عهـده دارنـد. جـان سـینا 
کشـتی گیر حرفـه ای پاره وقـت و بازیگـر آمریکایی بـا کمپانـی دبلیودبلیوئی 

قـراردادی نیمه وقـت دارد و اکنـون بیشـتر بـه بازیگری مشـغول اسـت و به 
صـورت پاره وقـت کشـتی می گیـرد.

او به عنوان یکـی از بزرگ ترین کشـتی گیران حرفـه ای تمام دوران شـناخته 
می شـود و از لحـاظ بیشـترین قهرمانی جهـان در تاریخ کشـتی حرفـه ای با 

ریـک فلـر برابـری می کند.
سـینا در سـال 2018 سـینا در فیلـم کمـدی Blockers و همچنیـن در فیلم 

Bumblebee بـازی کـرد و نقـش برجسـته ای در ایـن فیلم داشـت.
جـوزف جیسـون ناماک هـا مومـوآ نیـز بازیگـری را در مجموعـه تلویزیونی 

بـی واچ در سـال های 1991 تـا 2001 آغـاز کـرد و بـرای بـازی در مجموعه 
تلویزیونـی بـازی تاج وتخـت بـه شـهرت بیشـتری دسـت یافت.

او در مجموعـه درام تاریخـی مـرز و مجموعـه علمـی تخیلی دیدن از سـال 
2019 تاکنـون ایفـای نقـش کرده اسـت.

او از سـال 2016، نقش آکوامـن را در دنیای توسـعه یافته دی سـی به تصویر 
می کشـد. فیلم اصلـی ایـن کاراکتر با نـام آکوامـن در سـال 2018 اکـران و 
دنبالـه آن با نام آکوامـن و پادشـاهی گم شـده در 2023 اکران خواهد شـد. او 

در فیلـم علمـی تخیلی تل ماسـه نیـز ایفـای نقش کرده اسـت.

جان سینا و 
جیسون موموآ 
هم بازی شدند

کمدی »تعطیالت قاتل« در 
مسیر تولید

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

طرح سؤال بعد از تعطیالت
پیام مجلس به دولت

دردسرهای فیلترینگ شاید 
دامنگیر وزیر ارتباطات 

محدودیـت اینترنـت بسـیاری از کسـب و کارهـا و اسـتارت آپ ها را بـا 
مشـکالت برنامه ریـزی نشـده و ضررهـای گوناگـون مواجه کـرد. بالغ 
بـر 10 میلیـون کسـب و کار خـرد در بسـتر اینسـتاگرام فعالیـت دارند و 
نت بالکـس، سـازمان غیردولتـی ناظر بـر اینترنـت در جهان، خسـارت 
ناشـی از قطعـی اینترنـت در ایـران را چیـزی در حـدود 1.5 میلیـون 
دالر بـرای هـر سـاعت بـرآورد می کنـد. همچنیـن عضـو کمیسـیون 
کسـب وکارهای دانـش بنیان اتـاق ایـران پیش بینـی کرده کـه قطعی 
اینترنـت 30 تـا 40 درصـد بر رونـد فعالیـت بنگاه هـای اقتصـادی تأثیر 

بگـذارد و باعـث افـت فعالیـت اقتصـادی آنها شـود.
امـا بـا وجـود مشـکالت جـدی پیـش آمـده بـرای دو پلتفـرم خارجـی 
اینسـتاگرام و واتس آپ، مسـووالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
بـر لـزوم حمایـت از کسـب و کارهـای دیجیتـال تأییـد کردند و بسـته 
حمایتـی ویـژه ای را بـرای کسـب و کارهـای اینترنتـی در نظـر گرفتند. 
پایـه و اسـاس حمایت صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بر مبنـای اعطای 
تسـهیالت اسـت و شـامل آن دسـته از شـرکت های دانش بنیانی است 
کـه در یکـی از چهـار حـوزه پلتفرم هـای کاربـردی و کسـب وکاری، 
نرم افزارهـای محتوامحـور، آمـوزش مجـازی یـا صنعـت بازی هـای 
اینترنتی مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و بازاریابی و فـروش محصوالت 
آنها از طریـق پلتفرم های خارجـی صورت می گرفته اسـت، امـا به دلیل 
بروز محدودیت هـای اخیر در اینترنت کشـور با مشـکل مواجه شـده اند. 
به همیـن منظور، صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در بسـته حمایتی خود 
برای هر شـرکت تـا 10 میلیـارد تومـان تسـهیالت در نظر گرفته اسـت 
که بـا نـرخ ترجیحـی و بصـورت یکجـا پرداخـت می شـود و بازپرداخت 
آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شـده اسـت. مبلغ تسـهیالت هر 
شـرکت نیز معادل شـش برابـر مجمـوع هزینه هـای حقوق و دسـتمزد 
شـرکت بـر اسـاس لیسـت بیمـه مهرمـاه 1401 مـورد محاسـبه قـرار 
می گیـرد امـا سـقف وام بـرای شـرکت های دانـش بنیـان تـا مبلغ یک 
میلیـارد تومـان اسـت که بـه طور مسـتقیم توسـط صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی به شـرکت ها اعطـا خواهد شـد. در ایـن میان، شـرکت هایی 
کـه میـزان تسـهیالت آن ها بیـش از یـک میلیـارد تومـان باشـد، برای 
دریافت تسـهیالت از محـل منابع اهرمـی صندوق نوآوری و شـکوفایی 
به شـبکه بانکی معرفی خواهند شـد. همچنین تسـهیالت شـرکت های 
خـالق نیز تـا سـقف 300 میلیـون تومـان اسـت کـه از طریـق عاملیت 
صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری پرداخـت می شـود. صندوق نـوآوری 
و شـکوفایی بـرای تشـخیص آسـیب دیدگی شـرکت ها، مالک هایـی 
را مد نظـر قرار داده اسـت کـه عبـارت از: کاهـش حداقـل 20 درصدی 
تعداد نصـب، کاربر فعـال، میـزان بازدید یـا ترافیـک داده در مهر 1401 
نسـبت بـه مـرداد 1401 اسـت و ایـن تسـهیالت شـامل شـرکت هایی 
می شـود که دارای سـوابق فروش هسـتند و فروش سـال گذشـته آن ها 
کمتـر از 50 میلیارد تومان باشـد. قابل ذکر اسـت، تسـهیالت اعطایی از 
طریق صندوق نـوآوری و شـکوفایی و صندوق های پژوهـش و فناوری 
بـا نـرخ 9 درصـد و بـا حداقـل تضامیـن و وثایـق مـورد نیـاز و از طریق 
بانک هـای همـکار صنـدوق بـا نـرخ 12 درصـد پرداخـت و بازپرداخت 
آن پـس از گذشـت 6 مـاه از تاریخ دریافت تسـهیالت توسـط شـرکت، 
آغاز می شـود. شـرکت های دانش بنیـان می تواننـد از این طریـق برای 

دریافـت تسـهیالت اقـدام کنند.

 مریم یادگاری  با توسعه اینترنت و فضای مجازی، 
زندگی ها تغییر کرده و ارتباطات دچار تحول عظیمی 
شده تا آنجا که برای انجام هر کاری اعم از سفارش 
دادن غذا، خریدن کاال، به اشتراک گذاشتن تصاویر با 
دوستان به اینترنت وابسته است. در حقیقت، اینترنت 
دیگر ابزاری برای تبادل اطالعات نیست و به وسیله ای 
تبدیل شده که به افراد امکان تولید محتوا، کسب درآمد، 
برقراری ارتباط با یکدیگر، دانش آموختن و امکان 
انجام بسیاری از کارهای دیگر را می دهد. محدود شدن 
اینترنت در حالی رخ داده که امروزه اینترنت بیش از هر 
زمان دیگری به زندگی اقتصادی ده ها میلیون ایرانی 

گره خورده است. 

گزارش

وام میلیاردی به مشاغل اینترنتی آسیب دیده از 
فیلترینگ اعطا می شود؛

نان همچنان در ُگرو نت!

 همیـن یکـی دو روز پیـش بـود کـه 
صعودهـای سرسـام آور قیمـت همـه 
خودروهـا باعـث باالخـره وزیـر صمت 
کارت بگیرد. چیزی از آن کارت نگذشته 
بود کـه حاال پیغـام واضح مجلـس بابت 

فیلترینـگ صـادر شـد.
عضـو مجمع نماینـدگان اسـتان کرمان 
گفـت: وقتـی خبرهـای کمیسـیون را 
بـرای  یعنـی  می کنیـم،  بارگـذاری 
اطـالع رسـانی، همـه مجبـور هسـتیم 
از فیلترشـکن اسـتفاده کنیـم. بنابرایـن 
وزیـر ارتباطـات بایـد فکـر اساسـی در 
ایـن خصوص داشـته باشـد در غیـر این 
صورت بعـد از تعطیالت مجلـس، طرح 
سـؤال خواهیم داشـت و قطعـًا امضا هم 
به انـدازه کافـی بـرای این سـؤال جمع 

آوری خواهـد شـد.
ذبیح اهلل اعظمی سـاردویی در خصوص 
وضعیت اینترنـت در کشـور، اظهار کرد: 
سـرعت اینترنـت به شـدت پایین اسـت 
به طوری کـه حتـی کار کردن بـا ایمیل 
و یـا پلتفرم هـای داخلـی هم با مشـکل 
مواجـه اسـت. زمانـی هـم کـه از وزیـر 
ارتباطـات در خصـوص زمـان افزایـش 
سـرعت اینترنـت و یـا رفـع فیلترینـگ 
سـؤال می پرسـیم، تـوپ را بـه زمیـن 
سـایر وزارتخانه هـا از جملـه وزارت 
کشـور می اندازد کـه قابل قبول نیسـت.

وی ادامـه داد: مـن فکـر می کنـم یـا 
وزیـر از ایـن وضعیـت خبـر نـدارد و یـا 
اطالعاتش کافی نیسـت. شـما حتی اگر 
بـه بقالی ها هـم مراجعـه کنیـد، در کنار 
تبلیغات ماست شـیرین، تبلیغات فروش 
فیلتـر شـکن را هـم می توانیـد ببینیـد. 
فیلترینگ پلتفرمـی مانند اینسـتاگرام با 
اینکه باعث کاهش آمـار بازدیدکنندگان 
شـد، اما االن ایـن تعـداد رو بـه افزایش 
اسـت زیـرا همه مـردم بـه دنبـال نصب 
فیلترشـکن هسـتند؛ بنابرایـن وزیـر 
ارتباطـات بایـد فکـری بـه حـال ایـن 

مسـاله بکنـد.
اعظمـی سـاردویی بـا بیـان اینکـه راه 
حل مسـائل کشـور، فیلتر کردن نیست، 
گفـت: کسـانی کـه بـه هـر دلیلـی بـه 
دنبـال اسـتفاده از پلتفرم هـا هسـتند، 
راه آن را پیـدا می کننـد ضمـن اینکه اگر 
هـدف، تقویـت پلتفرم هـا اسـت، غیر از 
یکـی یـا دو مـورد، بقیـه آنها سـرویس 
دهـی بسـیار ضعیفـی دارنـد. توصیه ما 
ایـن اسـت کـه پلتفرم هـای داخلـی 
خصوصـًا آنهایـی کـه 5 سـال پیـش 
یارانه هـای زیـادی گرفتنـد، بایـد بـه 
فکر تقویت زیرسـاخت ها باشـند در غیر 
اینصـورت بـه محـض رفـع فیلترینـگ 
پلتفرم هـای خارجـی، مـردم قطعـًا بـه 
سـراغ اسـتفاده از آنهـا خواهنـد رفـت.

وی ادامـه داد: هـوش و ذکاوت ایرانی ها 
بسـیار بـاال اسـت و نخبگانـی کـه 
توانسـتند پهپاد آمریکا را زمین بنشـانند، 
یعنی قـدرت سـاخت پلتفرم های بسـیار 
بهتـر از انـواع خارجـی را هـم دارنـد؛ اما 
عـدم انجـام ایـن کار نشـان می دهد که 
ایـن یارانه هـای کـه بـه پلتفرم هـای 
داخلـی دادنـد، در جـای دیگـری هزینه 

شـده اسـت.

44 آیا می دانید که احتمااًل نمی دانید!
حقایقی جالب و باور نکردنی در مورد دنیایی که در آن هستیم؛

تکـرار ادعاهـای واهی دربـاره سـه جزیـره ابوموسـی، تنب 
بزرگ و کوچک توسـط برخی کشـورهای عربـی تاثیری بر 

چشم پوشـی ایـران از خاک خـود نـدارد. ایـن جزایـر ایرانی 
بـوده و ایرانـی می ماند و اگـر کشـوری دنبـال چنگ اندازی 
به خاک ایـران اسـت اول بایـد از روی جنازه نظامیـان ایران 
عبـور کنـد. بـه گـزارش ایسـنا، اخیـراً هـم در سـفر رئیـس 
جمهـور چین به عربسـتان، بـار دیگـر موضـوع مالکیت این 
جزایـر مطرح و از ایران خواسـته شـد کـه به تمامیـت ارضی 
کشـورهای منطقه احتـرام بگذارد کـه در مقابل ایران سـفیر 
چیـن را احضـار کـرد و از او بابـت ایـن موضع چیـن توضیح 
خواسـت. البته هـو چون هـوآ معاون نخسـت وزیـر چین که 
در حال حاضـر در تهـران حضـور دارد، موضع دولـت خود را 
اصـالح و تاکید کـرد کـه »چیـن از حاکمیت ملـی، تمامیت 
ارضـی و عـزت ملـی ایـران و مبـارزه بـا دخالـت خارجـی 

حمایـت می کنـد.«

سـپس دریـادار تنگسـیری فرمانده نیـروی دریایی سـپاه در 
واکنش بـه تکـرار ادعاها دربـاره مالکیـت امارات بـر جزاریر 
سـه گانه، تاکید کرد کـه »باید از نعش ما رد شـوند تـا جزایر 
ابوموسـی، تنب بـزرگ و تنب کوچـک را از ما بگیرنـد... این 
جزایر ایرانی اسـت و کسـانی کـه ادعایـی غیر از ایـن دارند، 
تاریخ را مـرور کننـد. اگر ما بـه تاریـخ برگردیم، بد می شـود 
و بحریـن باید به ایـران بازگردد. ما هیچگاه دسـت به سـینه 
در مقابل هیچکس نیسـتم فقـط در مقابل ملـت خود خضوع 
می کنیم. سیاسـیون باید دقت کننـد و تاریخ بخواننـد و نباید 
بـه خاطـر دلخوشـی یک کشـور حـرف اشـتباهی بزننـد. ما 
بـه کشـوری تجـاوز نمی کنیـم امـا اجـازه تجـاوز بـه خاک 
کشـورمان را نمی دهیـم. ایـن جزایـر ایرانـی اسـت و ایرانی 

می مانـد.«

ادعاها درباره جزایرسه گانه ؛ تکراِر توهمات واهی است!

جزایر ایرانی بود و ایرانی می ماند



بحران انـرژی با سـه برابـر کـردن سـفارش ها موجب 
افزایـش شـدید سـود شـرکت های چینـی سـازنده 
نفتکش و کشـتی حمل گاز مایع شده اسـت. به گزارش 
تحریریـه، خبرگـزاری »رویتـرز« بـا اسـتناد بـه ارقـام 
 Clarksons« و آمـار موسسـه داده هـای کشـتیرانی
کارخانه هـای  کـه  اسـت  آورده   »Research
کشتی سـازی چیـن در سـال جـاری حـدود ۱۰ میلیارد 
دالر سـفارش بـرای سـاخت کشـتی های حامـل گاز 

طبیعـی مایـع )LNG( دریافـت کردنـد.
 LNG بـر اسـاس ایـن گـزارش، قراردادهـای تانکـر
چین در سـال جـاری تاکنـون سـه برابر شـده و بـه ۴۵ 
موردسـفارش رسـیده اسـت. حجم سـفارش ها تا اواخر 
نوامبر در مجموع به ۶۶ کشـتی بالغ شـده اسـت. این در 
حالی اسـت که سـهم چین به ۳۰ درصـد از قراردادهای 
جهانی سـاخت حامل LNG افزایش یافته اسـت. سـال 

گذشـته سـهم چین تنهـا ۹ درصد بوده اسـت.
ارزش ایـن سـفارش ها ۹.۸ میلیـارد دالر بـرآورد شـده 
که حـدود یک پنجم کل ارزش سـفارش سـاخت تانکر 

LNG در سـال جاری اسـت.
ایـن گـزارش خاطرنشـان می کنـد کـه شـرکت های 
جهان امسـال بـا تقاضـای بی سـابقه بـرای تانکرهای 
LNG جدیـد همـراه بوده انـد و در مجمـوع تعـداد کل 
سـفراش ها ۱۶۳ مورد بـه ارزش نزدیک بـه ۶۰ میلیارد 

دالر بـوده اسـت.
افزایـش تقاضـا در حالـی رخ می دهـد کـه کشـورهای 

اتحادیـه اروپا به دنبـال جایگزینـی بـرای واردات گاز از 
خط لوله روسـیه هسـتند که به دلیل تحریم ها و تالش 

برای کاهش اتکا به انرژی روسـیه کاهش یافته اسـت.
تحلیلگران به ناتوانی کره جنوبی در پذیرش دسـتورات 

جدیـد بـرای توضیـح افزایـش کمیسـیون های چینی 
اشـاره کرده انـد.

سـئول کـه بـه طـور سـنتی بزرگتریـن تولیـد کننـده 
کشـتی های حامـل LNG شـناخته می شـود، تاکنـون 
حدود دو سـوم ناوگان تانکرهای LNG جهان را ساخته 
اسـت. بـا ایـن حـال، کارخانه هـای کشتی سـازی آن 
امسال به طور کامل توسط کمیسیون هایی از بزرگترین 
صادرکننده سـوخت جهان همچون قطر، رزرو شده اند، 
زیرا این کشـور برای توسـعه بهره برداری از میدانگازی 
واقـع در شـمال ایـن کشـور برنامـه بلندپروازانـه ای را 

تـدارک دیده اسـت.
ایـن گـزارش خاطرنشـان می کنـد کـه کارخانه هـای 
کشتی سـازی چینـی هـم بیشـتر سـفارش ها را از 
شـرکت های داخلـی دریافـت کردنـد، اما ایـن صنعت 
قادر شـد تـا ۱۹ سـفارش را هـم از خـارج کشـور جذب 

کنـد.
تحلیلگران انتظار دارنـد که روند افزایشـی کنونی برای 
دریافت کشـتی های جدیـد LNG به گسـترش صنعت 

کشـتی سـازی چین کمک می کند.
 ،SIA Energy لـی یائو« بنیانگـذار شـرکت مشـاوره«
به رویترز گفـت از آنجایی که بیشـتر تاجـران گاز چینی 
به کارخانه های کشتی سـازی محلی سفارشـات خود را 
ارائه می دهنـد، در نهایت کل این صنعت رشـد می کند.
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رییس پلیس راهورکشور ازآغاز طرح زمستانی تا ۲۰ اسفند سال جاری در اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

جاده های سراسرکشورخبر داد و گفت: در این طرح از ظرفیت های پهپادی 
و هوافراجا استفاده خواهد شد. سردار سید کمال هادیانفر در رزمایش طرح 
زمستانه پلیس راهور افزود: در این طرح همکاران ما بصورت شبانه روزی با 
استفاده از هشت هزار و ۱۶۷ خودرو سبک و ۷۰ بالگرد در جاده های سراسر 
کشور خدمت رسانی می کنند . وی با بیان اینکه در طرح زمستانی سال 
گذشته ترددهای جاده ای ۱۴ درصد افزایش داشت، ادامه داد: در این مدت 
و به نسبت افزایش ترددها تصادفات فوتی تنها چهارصدم درصد افزایش 
داشت. رییس پلیس راهور با اشاره به پیشنهادات وزارت صمت برای اسقاط 
خودروها، گفت: پلیس با هر ۲ پیشنهاد ارائه شده مخالف است چرا که هر دو 

این پیشنهادات قابل اجرا نیست.سردار هادیانفر با بیان اینکه سن فرسودگی 
برای خودروها نداریم، افزود: بر این اساس برنامه هم برای اسقاط نداریم 
امروز خودرویی که ۵۰ سال در سطح معابر تردد داشته با یک معاینه فنی ۵۰ 
سال دیگر هم می تواند در معابر تردد کند که این درست نیست .وی تاکید 
کرد: اگراسقاط خودروها در دستور کار دولت و مجلس قرار نگیرد هررو شاهد 
ترافیک سنگین و آلودگی هوا خواهیم بود. ظرفیت تردد در معابر تهران برای 
۱.۸ میلیون وسیله نقلیه ای طراحی شده یعنی ۱.۸ میلیون دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت می تواند درمعابر تهران تردد کند اما اکنون پنج میلیون دستگاه 
خودرو و موتورسیکلت در این معابر تردد می کند؛ خوب معلوم است که 

ترافیک وآلودگی هوا را شاهدیم. 

مخالفت رییس پلیس راهور کشور با پیشنهادهای صمت:

صراحت مثال زدنی راهور 

 زهـرا وفایـی نیـا  ماجـرای 
مراجعه مردم بـه عطاری ها 
بـا وجـود بسـیاری قوانین و 
مخالفت ها کاسته نمی شود. 
این مشکل نیسـت، مشکل 
و  داروفروشـی  مسـاله  و 
تجویزهایـی اسـت کـه در 
برخی از عظـاری هـا انجام 
می شـود و فعـًا دردی بـر 
دردهای حوزه درمان اسـت. 
ایـن موضـوع را بـا عضـو 
کمیسیون بهداشت مجلس 

درمیـان گذاشـته ایم.

عطاری هـا  متاسـفانه   •
اقـدام بـه فـروش دارو بـه 
صـورت کپسـول، قـرص و 

می کننـد شـربت 
عضو کمیسـیون بهداشت مجلس 
با تاکیـد بر اینکـه عطاری هـا مجاز 
بـه فـروش داروهـای شـیمیایی و 
گیاهـی نیسـتند و تنهـا می تواننـد 
گیاهـان دارویـی را عرضـه کننـد، 
گفت: متاسـفانه عطاری هـا در حال 
حاضـر اقـدام بـه فـروش دارو بـه 
صـورت کپسـول، قرص و شـربت 
می کنند که اغلـب یا تقلبی بـوده و 
یا داروهایی هسـتند که بـه صورت 
فلـه خریـداری و تغییر شـکل داده 
می شـوند و در حـال حاضـر هـم 
مراجعـه مـردم بـه ایـن مراکـز بـه 
دلیـل کمبـود و نبـود دارو افزایـش 

یافتـه اسـت.
• افزایش مراجعـه مردم به 
ایـن مراکز به دلیـل کمبود و 

نبود دارو
همایون سـامه یـح نجف آبـادی در 
مـورد اظهـارات اخیر دبیـرکل طب 
ایرانـی و مکمـل وزارت بهداشـت 
مبنـی بـر اینکـه صـدور مجـوز 
فعالیـت عطاری ها در تهـران منوط 
بـه گذرانـدن دوره هـای آموزشـی 
شـده اسـت، گفـت: عطاری هـا در 
گذشـته و زمانی کـه داروخانه های 
فعلی در دسـترس نبود مراکز بسیار 
خـوب و سـودمندی بودنـد کـه بـه 
مـردم خدمـات رسـانی می کردند و 
بر اسـاس علـم آن زمـان بیمـاران 

توسـط آنهـا درمـان می شـدند.
• صـدور مجـوز فعالیـت 
عطاری هـا در تهـران منوط 

بـه گذرانـدن دوره
وی افـزود: اینکـه صـدور مجـوز 
فعالیـت عطاری ها در تهـران منوط 
بـه گذرانـدن دوره هـای آموزشـی 
شـده هر کسـی می تواند مبلغـی را 
پرداخـت و آمـوزش ببینـد و مدرک 
عطـاری بگیرد و بـه طور قطـع اگر 
فـرد متعهـد نباشـد و تحصیـالت 
نداشـته  علمـی  و  آکادمیـک 
باشـد افزایـش تخلفـات در حـوزه 

عطاری هـا را در پـی دارد.
نماینده مـردم کلیمیـان در مجلس 
یازدهـم ادامـه داد: مراکـزی بـرای 
طب سـنتی وجـود دارد و پزشـکان 
متخصصـی در این حـوزه تحصیل 
کردند که در حال فعالیت هسـتند و 
کارکـرد و بهـره وری آن ها مطلوب 
و خـوب اسـت؛ افـراد متخصص در 
ایـن حـوزه می تواننـد بـه صـورت 
علمـی بـه مـردم خدمـات رسـانی 
کـرده و مردم هـم با خیـال راحت از 
اطالعـات و تجربیات آنها اسـتفاده 
کنند و اینکـه افراد تنها بـا گذراندن 
دوره آموزشـی وارد این حوزه شـوند 
بـه هیـچ وجـه منطقـی و علمـی 

نیسـت.

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

عطاری ها مجاز به فروش 
داروهای شیمیایی و 

گیاهی نیستند!

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

سود هنگفت چین از صنعت ساخت نفتکش رونمایی شد:

حدود ۱۰ میلیارد دالر

• عوامـل مؤثـر بـر توسـعه ویـروس Hiv در اصفهـان 
بیشـتر کدام مـوارد اسـت؟

اسـتان اصفهان هماننـد الگوی کشـوری به سـمت نزدیک شـدن به 
الگوی انتقـال جهانـی بیمـاری که همـان انتقـال از راه جنسـی بوده 
در حـال حرکـت اسـت، به طوری که در پنج سـال گذشـته بـاالی ۶۵ 
درصد بیمـاران جدید اسـتان راه انتقـال جنسـی را علت ابتال بـه ایدز 
عنوان نموده انـد. هدف مهم مـا در مراکز مشـاوره شناسـایی بیماران 
مبتال، انجـام مشـاوره و تحت درمـان قـرار دادن آن ها جهـت کنترل 

بار ویروسـی در بـدن آن ها بوده تـا به هـدف ۹۰.۹۰.۹۰ برسـیم.
• منظور از عبارت 90.90.90 چیست؟

منظور از ایـن جمله شناسـایی ۹۰ درصد بیمـاران، تحت درمـان قرار 
دادن حداقل ۹۰ درصـد آن ها، همچنین رسـیدن به ایـن نقطه که ۹۰ 
درصد بیمـاران تحت درمان، دارای بار ویروسـی کنترل شـده باشـند، 
البتـه باید گفـت: رعایت حریـم خصوصی و حفظشـان بیمـاران برای 

ما در اولویت قـرار دارد.
• آذرمـاه سـال گذشـته یعنـی یک سـال پیـش رئیس 
مرکـز بیماری هـای واگیـردار اسـتان تعـداد مبتایـان 
به ایـدز را 500 نفـر اعـام کردنـد در حال حاضـر آمار 

چگونه اسـت؟
تـا پایـان مهرمـاه امسـال بیـش از ۸۳۰ نفـر مبتالبـه ایـدز 
شناسایی شـده اند کـه ۵۰۰ نفـر آن هـا در قیـد حیـاط هسـتند و ۳۴۰ 
نفـر از بیمـاران شناسایی شـده در فاصلـه سـال های ۶۸ تـا مهرمـاه 

امسـال فـوت کرده انـد.
• بـرای کنتـرل زندانیـان و عـدم اسـتفاده از سـرنگ 

مشـترک در زندان هـا برنامـه ای وجـود دارد؟
در زندان هـا همـکاری بسـیار خوبـی وجـود دارد، چراکـه با اسـتقرار 
کلینیک های مثلثـی اقدامات آموزش، آزمودن اچ آی وی و شناسـایی 
و درمـان و مراقبت هـای دوره ای بیمـاران شناسایی شـده، از قبیـل 
آزمایش هـای دوره ای تأمیـن و تحویـل داروی بیمـاران به صـورت 
منظم و بـدون وقفه در حال انجام اسـت و در راسـتای کاهش آسـیب 
به افـراد زندانـی دارای اعتیـاد از طریق ایـن مراکز متـادون نیز تأمین 
می گـردد. درواقـع بـا ارائه ایـن خدمـات و افزایـش آگاهـی زندانیان، 

اسـتفاده تزریقـی از مـواد بسـیار کاهش یافته اسـت.
• سـازمان ملـل حمایت هایـی را در این مورد در دسـتور 
کار داشـته آیـا از ایـن حمایت هـا مانند بودجه، سـرنگ 
یـا وسـایل پیش گیـری از بـارداری رایـگان بهره منـد 

؟ هستید
با توجـه بـه تحریم های صـورت گرفتـه حمایت هـای جهانی بسـیار 
محدودتـر از قبل هسـت ولی بـه دلیـل اهمیـت پیشـگیری و کنترل 
بیماری اچ آی وی سـرنگ و وسـایل پیشـگیری از بـارداری )کاندوم( 
به صـورت رایـگان در اختیـار گروه هـای در معـرض خطـر در مراکـز 
مشـاوره بیماری های رفتاری و مراکز مشـاوره ویژه زنـان و مردان در 

معـرض آسـیب قـرار می گیرد.
•  آیـا مصوبـه جمـع آوری و عـدم فـروش وسـایل 
پیشـگیری از بارداری تأثیری در توسـعه روابـط کنترل 
نشـده و افزایـش آمـار ابتـا بـه ایـدز داشـته اسـت؟

آمـاری در ایـن خصـوص بـه ایـن شـکل وجـود نـدارد چراکـه طـی 
پاندمی کرونـا در دو سـال گذشـته اکثـر فعالیت هـا به سـمت کنترل 

بیمـاری کرونـا بـوده و بنابرایـن شـاهد کاهـش شناسـایی بیمـاران 
مبتالبـه ایدز در دو سـال گذشـته نسـبت به سـال های قبـل بوده ایم.

• مادران یا زنان مبتابه ایدز استان شناسنامه دارند؟
منظور از شناسـنامه اگر مـدارک هویتی هسـت باید بگویـم در جهت 
افزایش اعتماد بیمـاران از آن ها بـرای آزمایش ایدز مـدارک هویتی و 
شناسـنامه ای مطالبـه نمی کنیـم و بیمـاران می توانند جهـت دریافت 
خدمات حتـی بانام مسـتعار به مراکز مـا مراجعه و خدمات تشـخیصی 

مشـاوره ای و درمانی دریافـت نمایند.
• مهم تریـن هـدف کمیتـه و مرکـز بهداشـت اسـتان 

اصفهـان در مقابلـه بـا ویـروس HIV چیسـت؟
هـدف مهـم مـا متقاعـد کـردن بیمـاران بـرای مراجعـه مسـتمر 
جهـت دریافـت خدمـات درمانـی اسـت تـا هـم از عمـر وزندگـی 
طبیعـی برخـوردار گردند هـم احتمـال انتقـال بیمـاری کاهـش یابد 
و ایـن موضـوع فقط بـا کاهـش انـگ و تبعیـض نسـبت به بیمـاران 
محقـق می شـود، درواقع بایـد گفـت: بیمـاری اچ آی وی در شـرایط 
ابتدایـی بـه عنـوان یـک بیمـاری قابـل مدیریـت و کنترل بـوده که 
در صـورت دریافـت خدمـات درمانی مسـتمر بسـیاری از بیمـاران به 
 مرحلـه ایـدز کـه مرحلـه نهایـی بیمـاری اچ آی وی اسـت نخواهند

رسید.

• برای پیشـگیری از تولد فرزنـد مبتابه ایدز در اسـتان 
چـه اقداماتی صـورت می گیرد؟

بیمـاران شناسایی شـده از خدمـات مشـاوره و فرزنـد آوری اسـتفاده 
می کنند و زیر نظـر کادر مجرب مراکز مشـاوره و اسـتفاده از داروهای 
مربوطـه می تواننـد ازدواج کننـد بچه دار شـوند و فرزند سـالم بـه دنیا 
آورنـد. درواقـع از موفقیت هـای برنامـه پیشـگیری از انتقال مـادر به 
نـوزاد از ابتدای اجـرای برنامـه تاکنـون مراقبـت بـارداری از ۶۲ مادر 
بـاردار بوده کـه همگـی نـوزادان سـالم بـه دنیـا اوره انـد و هم اکنون 
غربالگری مـادران بـاردار در هفته ۶ تا ۱۰ بارداری در سراسـر کشـور 
و در دورافتاده تریـن مناطق تـا مراکز اسـتان ها در حال انجام اسـت و 

هـدف تعیین شـده حـذف انتقال مـادر به نـوزاد می باشـد.
• تاکنـون بارهـا اخبـاری از یافتـن داروی درمـان ایدز 
توسط پزشـکان کشـورمان منتشرشده اسـت، در حال 
حاضر کشـور ما در چه مرحلـه ای از این روند قـرار دارد؟

در کشـور مـا اکثـر داروهـای مورداسـتفاده جهـت بیمـاران را 
شـرکت های تولیدکننـده داخلی تأمیـن می کنند و تعـداد محدودی از 
داروهـا از خارج کشـور تهیـه می شـود البته بـا پیگیری هـای صورت 
گرفته توسـط مسـئولین مرکـز مدیریـت بیماری هـا و اداره ایـدز این 

اقـالم دارویـی نیـز تهیـه و در اختیـار بیمـاران قرارگرفته اسـت.

اوا کایلی، معاون رئیس پارلمان اروپا در پی رسوایی مالی، موسوم به 
»قطر گیت« برکنار شد. خانم کایلی و ۳ نفر دیگر در بلژیک به عنوان 
بخشی از تحقیقات گسترده پلیس در مورد رشوه هایی که رد پای 

قطر، میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ در آن دیده می شود، بازداشت شدند.
روبرتا متسوال، رئیس پارلمان اروپا از آغاز »تحقیقات داخلی« در 

پارلمان اروپا خبر داده بود.
قاضی بلژیکی درباره اینکه آیا خانم کایلی و ۳ متهم دیگر را همچنان 
در بازداشت نگه دارد یا خیر، تصمیم خواهد گرفت. از آنجا که خانم 
کایلی بازداشت شده است، نشان می دهد که او دیگر مصونیت 

پارلمانی ندارد.
در همین زمینه وکیل خانم کایلی در نخستین واکنش پس از متهم 
شدن موکلش به دریافت رشوه، اعالم کرد که او بی گناه است و 
»هیچ ارتباطی« با رشوه هایی که »قطر« میزبان جام جهانی به 

سیاستمداران اتحادیه اروپا داده بود، ندارد.
بنا به گفته دادستان بلژیک، ۶۰۰ هزار یورو در خانه یکی از مظنونان، 
۱۵۰ هزار یورو در آپارتمان متعلق به یک نماینده پارلمان اروپا و چند 
صد هزار یورو در یک چمدان در اتاق هتلی کشف و ضبط شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع قضایی خود در بلژیک نوشت که 
بازرسان بر این باورند که افرادی از قطر با هدف تحت سلطه درآوردن 
سیاستگذاری ها در پارلمان اروپا، مبلغ قابل توجهی به سیاستمداران 

اروپایی پرداخت کرده اند.
اوا کایلی پیش تر از قطر به عنوان یکی از »پیشگامان حقوق کار« 
نام برده بود. این در حالی است که گزارش های زیادی مبنی بر 
سوءاستفاده از کارگرانی که در ساخت ورزشگاه های جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر نقش داشتند، منتشر شده است.
قطر هرگونه دخالت در رسوایی مالی در پارلمان اروپا را رد کرده است. 

با این حال روبرتا متسوال، رئیس پارلمان اروپا از ضرورت بررسی 
بیشتر پیشنهاد لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان قطر خبر داد.

فساد گسترده در پارلمان اروپا، آن طور که نهادهای ناظر می گویند 
احتمااًل »جدی ترین، تکان دهنده ترین و وحشتناک ترین« رسوایی 
است که طی سال های اخیر در بروکسل مشاهده شده است. رسوایی 
بزرگی که رد پای میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، یعنی قطر در آن دیده 
می شود. رسانه پولتیکو، در گزارشی تحقیقی به ابعاد این پرونده 

پرداخته است. 
پلیس بلژیک در ۱۶ مورد حمله به خانه های افراد مرتبط با این 
پرونده، ۵ نفر را به اتهام ارتکاب جرائم سازمان یافته جنایی، فساد 
و پولشویی دستگیر کرد. این ماموران همچنین از محل دستگیری 
این افراد ۶۰۰ هزار یورو پول نقد، به همراه تلفن های همراه و رایانه 

را نیز ضبط کردند. 

کارشناس مسئول برنامه HIV استان اصفهان در گفت وگو با اخبار اصفهان مطرح کرد:

ایدز انتها نیست

ماجرای فساد بزرگ در پارلمان اروپا چه بود؟

قطر گیت؛ یک آبروریزی تازه

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

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

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5

 آزاده سلیمان نژاد   ویروس ایدز یک بیماری عفونی است که سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و به آرامی از بین می برد. بر 
اساس یافته های پزشکان این ویروس از طریق خون آلوده، استفاده از سوزن مشترک و مادر به نوزاد در دوران بارداری و 
شیردهی، همچنین از راه تبادل انواع مایعات بدن از فرد آلوده مانند خون، مایع منی و ترشحات واژن منتقل می شود، البته 

بنا بر آمار بیشترین راه انتقال از طریق تماس جنسی با شریک آلوده است.
 در کشور ما اولین بیمار مبتابه ایدز در سال 1366 شناسایی شد، اما در استان اصفهان به گفته معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیش از 30 سال از تشخیص این ویروس می گذرد، دکتر حمید گله داری ضمن گفتگوی اختصاصی با اخبار 
اصفهان تصریح کرد: مبتایان به ایدز می توانند ازدواج کنند باردار شوند و عمر طبیعی خود را داشته باشند مشروط بر 
اینکه به موقع به مراکز درمانی مراجعه کنند تا تشخیص و درمان شوند. گله داری در ادامه افزود: تنها راه پیشگیری از ابتا 
به ویروس HIV افزایش آگاهی جامعه درباره ایدز، رواج سبک زندگی سالم، پرهیز از رفتارهای پرخطر و اعتماد به سیستم 

درمان استان است.
 برای آگاهی از شرایط کنونی ایدز در اصفهان و اقدامات سیستم درمانی این استان گفت وگو کرده ایم. با کارشناس مسئول 
برنامه اچ آی وی / ایدز و بیماری های رفتاری مرکز بهداشت استان اصفهان، ابوالفضل حجاری به سؤاالت ما این گونه 

پاسخ داده است.
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