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رییس سازمان انرژی اتمی دیدار با استادان و مسووالن دانشگاه  اصفهان:

نوسانمذاکرههموارهازطرفآمریکاییهاست

Health Benefits of Grapes
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توسط شرکت پتروپاالیش سهروردی صفاهان انجام گرفت:

کمکمالی400میلیونتومانیبهمحکومینمالیجرائمغیرعمد
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مدت هاسـت گرایـش روزافـزون بـه اسـتفاده  
صلح آمیـز از انـرژی اتمـی در کنـار تـرس از 
گسـترش تسـلیحات هسـته ای و وقـوع جنگـی 
هسـته ای، جامعه بین المللـی را به انعقـاد معاهده 
منـع گسـترش سـاح های هسـته ای )1968( 
سـوق داده اسـت. منـع گسـترش سـاح های 
هسـته ای، حـق اسـتفاده صلح آمیـز از انـرژی 
هسـته ای بـرای همـه اعضـا و خلـع سـاح 
هسته ای، سـه سـتون اصلی این معاهده را شکل 

می دهند. بـا وجـود ایـن، مفهـوم، دامنه شـمول 
و حـدود حقـوق و تعهـدات دولت هـای عضـو در 
رابطـه با ایـن سـتون ها، همـواره از مسـائل مورد 
اختـاف گروه هـای مختلـف دولت هـا، به ویـژه 
کشورهای دارنده سـاح هسـته ای و کشورهای 
فاقد سـاح هسـته ای بوده است. مناقشـه بر سر 
فعالیت هـای هسـته ای ایـران، از جملـه موضوع 
حـق غنی سـازی اورانیـوم، نمونـه بـارزی از این 
اختافـات اسـت. بـر پایـه یافته هـا و گزارشـات 

ارائه شـده اسـتفاده از انرژی هسـته ای حقی عام 
و ذاتی اسـت که کلیـه دولت ها بـه موجب حقوق 
بین الملل عـام از آن برخورداند. اما ایـن حق عام، 
در معاهده منع گسـترش سـاح های هسته ای با 
تعهد به عدم گسـترش و ساخت سـاح هسته ای 
محدود شـده اسـت. به ایـن ترتیـب، هـر دولت، 
تا زمانـی که چنیـن تعهـدی را نقـض ننمـوده از 
کلیـه حقـوق خـود، شـامل غنی سـازی اورانیوم 

برخـوردار اسـت.

مردادصدری
سرمقالـــه
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آنچه حق ملت هاست؛
استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی
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کاوش نفت در پناهگاه یخاب اصفهان چه هدفی دارد؛ روشن است؟

 تأمین انرژی
یا تهدیدی برای محیط زیست!

چای جینسینگ بخورید و از مزایای فوق العاده اش بهره مند شوید:

 نوشیدنِی لذیذ
قوِی مفید

رویکرد آلمان نسبت به ایران تهاجمی تر می شود؛

 از تعلیق اعتبارات
تا دیدارهای معنادار!
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فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

 برخی خواص در حوادث اخیر
مردود شدند

چهره روز

با یکپارچه سازی نیروی انسانی پس از ادغام 
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی در 

اصفهان صورت گرفت؛

تشریحروشنمسئولیتها،حذف
وکاهشفعالیتهایتکراری
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صفهان
منبع: اخبار ا

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مرحله دوم
شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به انجام عملیات پخت، حمل و اجراى آسفالت مورد نیاز خود جهت استفاده در معابر سطح شهر مطابق شرح خدمات 

مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
*متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان 

امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
*مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/10/18، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1401/10/28 و بازگشایى پاکت ها در مورخ 1401/10/29 خواهد بود.
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/500/000/000 (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه 

تمرکز وجوه سپرده شهردارى نوش آباد نزد بانک مرکزى
*هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. 

*شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
*سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55440055-8 (031)
احمد شاه باالیى - شهردار نوش آباد

نوبت اول

شناسه آگهى: 1434004

 آگهى ابالغ آگهى ابالغ
با توجه به ماده 73 قانون ایین دادرسى مدنى به اطالع نامبرده 
زیر که پرونده ایشــان به علت غیبــت در این هیئت تحت 
رسیدگى مى باشد مى رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهى 
به دفتر این هیئت واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، ستاد مرکزى 
دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشــتى، درمانى استان اصفهان، 
ساختمان شماره 3، طبقه اول اتاق هاى 209 یا 210 مراجعه و دفاعیه کتبى 
خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر این هیئت تسلیم نمایند در غیر این 

صورت طبق مقررات نسبت به صدور راى اقدام خواهد شد.
*آقاى سیدجواد حسینى دستجردى فرزند سیدمحمد شغل پرستار

*خانم فاطمه طاهرى فرزند ضرغام شغل پرستار
*خانم رویا خواجه گودرى فرزند حاجتمراد شغل پرستار

*آقاى دکتر مهران میرشمسى فرزند محمود شغل پزشک عمومى
*آقاى محسن کریمى شمس آبادى فرزند فیروز شغل پرستار 

 نظر به اینکه در هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى 
دانشگاه علوم پزشکى و خدمات درمانى استان اصفهان 
در خصوص فرد مشــروحه ذیل که از کارمندان واحدهاى تابعه 
بوده راى قطعى صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین 
مشخص نبودن آدرس محل ســکونت، ابالغ راى مذکور مقدور 
نمى باشد. لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگى به تخلفات 
ادارى و ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ مى گردد چنانچه حداکثر سه ماه از تاریخ انتشار این آگهى 
نسبت به راى صادره اعتراضى داشته باشند مى توانند نسبت به 
مفاد آن به دیوان عدالت ادارى شکایت کند و در غیر این صورت 

راى مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجرا خواهد بود.
*خانم شیما بهرامى فرزند على اکبر شغل کارشناس آزمایشگاه

هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان دانشگاه 
علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان

هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان دانشگاه 
شناسه آگهى: 1433890علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان شناسه آگهى: 1433894

تلفن دفتر مرکز تهران:
          021  -88356308 - 88016649 

فاکس: 88353297- 021
روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511

تلفن سفارش آگهى

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

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور اقشار مختلف مردم در گلستان شهدای اصفهان برگزار گردید.
سعید طاهری / خبرگزاری ایکنا

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های 
شهرداری اصفهان گفت: هدف ارزیابی 
سازمان ها دستیابی به اهداف سازمان، 
رسیدگی به وظایف محوله سازمان ها و 
شفافیت گزارش های مالی و حسابرسی 

است.

شورای  در  تصمیم گیری ها 
سازمان ها که در حکم مجمع 

عمومی
سیداحمد مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: شهرداری اصفهان دارای 
۱۵ منطقه است که وظایف تخصصی را بر 
عهده دارند و تصمیم گیری ها و سیاست های 
کالن، در شورای سازمان ها که در حکم 

مجمع عمومی آن ها است، گرفته می شود.
وی افزود: شورای سازمان ها دو بار در سال 
برگزار می شود؛ یک بار تیرماه امسال برای 
بررسی صورت های مالی سال گذشته و 
جلسه بعدی دی ماه سال جاری برای بررسی 
برنامه ها و بودجه سال آینده که در حال حاضر 
ما در حال برگزاری این شورا هستیم تا در 
نهایت برنامه بودجه آن به شورای اسالمی 

شهر داده می شود.
مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های 
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
شورای سازمان های خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان، آرامستان و میادین 
خاطرنشان کرد: شورای سازمان مدیریت 
پسماند و پس از آن سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد و تا ۱۰ 

روز آینده جلسات به پایان می رسد.
وی ادامه داد: در این دوره از جلسات شورای 
سازمان ها که با حضور شهردار، معاونت 
تخصصی مربوطه، مدیران و کارشناسان 
عضو شورای سازمان در حال برگزاری 
است، عالوه بر اقدامات معمولی که شامل 
تعیین و اصالح بودجه سال آینده است، در 
مورد سیاست های کالن حاکم بر سازمان 
نیز تصمیم گیری خواهد شد و در خصوص 
سیاست های آن سازمان برای سال های آینده 
تصمیم گیری می شود که گام مهمی برای 
حرکت سازمان ها برای منظم و هماهنگ تر 
کردن با اقدامات مجموعه شهرداری خواهد 

بود.

بر  سازمان ها  شاخص دهی 
اساس هدف های در نظر گرفته 

شده
مرتضوی با اشاره به مالک های ارزیابی 
سازمان ها ادامه داد: سازمان ها بر اساس 
هدف های در نظر گرفته شده برای آن ها، 
وظایف تخصصی، تحقق بودجه آن سازمان و 
اجرای آئین نامه و دستورهای ابالغی، ارزیابی 
و شاخص دهی می شوند و نتایج آن به رؤسا، 

هیئت مدیره ها و شهردار منعکس می شود.
وی افزود: هدف این ارزیابی ها، دستیابی 
به اهداف سازمان است و این دوره شورای 
سازمان ها با نظم و انضباط بیشتری برگزار 
می شود، همچنین مصوباتی که در جلسات 
قبلی شورای سازمان ها و وظایفی که به 
عهده سازمان گذاشته شده است، مورد 
رسیدگی قرار می گیرد و نکات مدنظر 
حسابرسان سازمان ها بررسی می شود تا 
سیستم گزارش های مالی و حسابرسی 

شفاف تر شود.

گزارش های مالی 
شفاف تر می شود

مدیر هماهنگی امور مناطق و 
سازمان های شهرداری اصفهان:

رویـداد توسـعه و ارتقـا زیسـت بـوم اسـتان ها )تانا( 
بـه میزبانی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان با 

معرفی ۹ طـرح نوآورانـه به کار خـود پایـان داد.
در ایـن رویـداد که بـا محوریـت بررسـی چالش ها و 
نیازهای اساسـی اسـتان اصفهان در سـه حـوزه آب، 
محیط زیست و امنیت غذایی برگزار شـد، از میان ۵۶ 
ایده نوآورانه ارسـالی بـه دبیرخانه، ۲۶ طـرح در حوزه 
امنیت غذایـی، ۱۸ طـرح در حـوزه محیط زیسـت و 
۱۲ طـرح در حـوزه آب بـود کـه ۱۸ ایـده ُمنتخب در 
آیین اختتامیـه معرفـی و در هر بخش، سـه ایده برتر 

برگزیده شـد.
ایده هـای برگزیـده عـالوه بـر دریافت جوایـز نقدی 
جهـت پذیـرش در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان و ارتبـاط بـا سـرمایه گذاران، شـرکت های 
دانش بنیـان و منابـع مرتبـط نیـز معرفی می شـوند.

رتبـه اول این رویـداد مبلـغ ۲۰۰ میلیون ریـال، رتبه 
دوم ۱۵۰ میلیون ریال و رتبه سـوم ۱۰۰ میلیون ریال 

جایـزه نقدی دریافـت کردند.
در حـوزه آب، حسـین فرهادیـان نفـر اول بـا طـرح 

»اسـتفاده از پکیج هـای نویـن تصفیـه فاضـالب 
نیلفـام«، سـاالر ُدرافشـان نفـر دوم با طـرح »حذف 
آالینده آب با کشـت شور پسـند سـالیکورنیا«، علی 
شـاکر نفر سـوم با طرح »تولید منعقد کننده پلیمری 
با کارایـی باال جهت تصفیـه آب و پسـاب« معرفی و 

تجلیل شـدند.
همچنین فرزانه دیانت دار نفـر اول با طرح »کیمیای 
نوین، تبدیل مواد بـی ارزش به طال«، احمد سـیدین 
نیـا نفـر دوم با طـرح »کاهش فلـزات سـنگین آب و 
خاک«، و علـی رمضانی نفر سـوم با طرح »سـاخت 
فرومون جنسـی حشـرات« در بخش محیط زیست 

عنوان طـرح برگزیده را کسـب کردند.
در حـوزه امنیت غذایـی نیز، محمد مهـدی مجیدی 
نفر اول بـا طـرح »توسـعه کشـاورزی در خاک های 
شـور از طریق ادغام قطعات کروموزومـی و ژن های 
وحشـی بـه محصـوالت اسـتراتژیک نظیـر جـو«، 
امیـد نگینـی نفـر دوم بـا طـرح »پژوهـش و تولیـد 
محصـوالت غذایی سـالمت محـور، شـیرینی های 
رژیمـی و بـدون قنـد و بـدون گلوتـن و کـم کالری، 

قابل مصرف بـرای رژیـم دیابـت و سـلیاک و وگان 
و کتوژنتیـک« و محمـد خدایـی تهرانـی نفر سـوم 
با طرح »دسـتگاه سـمپاش التراسـونیک« برگزیده 

شـدند.
در حاشـیه این رویـداد، چالش های اسـتان از سـوی 

مسـووالن نهادهـای اجرایی مطرح شـد.
شـرکت آب منطقـه ای، مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعی و شـرکت فـوالد مبارکه 
اصفهان بـه عنـوان حامـی و همـکار در ایـن رویداد 

حضور داشـتند.
رویداد تانا امسـال برای نخسـتین بار و بـا هدف رفع 
چالش هـا و نیازهـا و توسـعه و ارتقـای زیسـت بوم 
نـوآوری اسـتان اصفهـان روز دوشـنبه ۵ دی مـاه 
در شـهر علمـی تحقیقاتـی اصفهـان آغاز و امشـب 
بـا معرفـی ایده هـای برتـر ارائـه شـده بـه کار خـود 

پایـان داد.
محـور چالش هـای معرفـی شـده در رویـداد تانـا در 
اصفهـان در حـوزه آب، افزایـش بهـره وری آب در 
مصـارف کشـاورزی، پایش کیفـی و میـزان آلودگی 

در مخـازن سـدها، پایـش کمـی ُسـفره های آب 
زیرزمینـی و کشـاورزی با آب های شـور و لب شـور، 
در بخـش محیط زیسـت، کاهش فلزات سـنگین در 
آب و خـاک، تصفیه تکمیلـی انواع فاضـالب، مبارزه 
بیولوژیک بـا آفـات و بیماری ها، حـذف آالینده های 
ُسـفره های آب زیرزمینـی و در بخـش امنیت غذایی 
شـامل فـرآوری محصوالت غذایـی، افزایـش زمان 
نگهداری مـواد غذایی و تجـارت آن، کاهش مصرف 
واکسـن ها و آنتی بیوتیک هـای دامـی و همچنیـن 

کاهـش مصرف سـموم کشـاورزی اسـت.
اصفهان بعنـوان اسـتان پیشـرو در راه انـدازی مراکز 
رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری کـه نخسـتین 
زمینه های رسـمی شـکل گیری شـرکت های دانش 
بنیـان را بوجـود آورد حـدود ۱۰ درصـد از واحدهـای 
فنـاور و دانش بنیـان کشـور را در خـود دارد و دومین 

اسـتان کشـور در این زمینه اسـت.
سـه پارک علـم و فنـاوری، بیـش از ۱۰ مرکز رشـد 
فناوری و بیـش از ۷۰۰ شـرکت دانش بنیـان در این 

اسـتان فعالیت دارد. 

رویداد توسعه و ارتقا زیست بوم استان ها ۹ طرح برگزیده داشت؛

رویداد تانا اصفهان در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی نژاد در نشست تخصصی بررسی تجربه 
رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: هر فردی در هر نقش و 

مسئولیتی باید نسخه اعتماد ساز مسئولیت خود را پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر ادبیات رصدخانه فراگیر و داده ها تجمیع شود، 
تصمیم گیری ها دیگر شهودی نیست که بابت آن هزینه بدهیم، گفت: این 
تجمیع داده ها می تواند برای جامعه فرصت کسب و کار ایجاد کند و پژوهشگران و 

استارتاپ ها از آن بهره مند شوند.
نباتی نژاد پیشنهاد داد: معاونان برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری ها با هم به اجالس 

و شورای رصد فرهنگی کشور دعوت شوند.
وی ادامه داد: در شورای فرهنگ عمومی استان ها نیز اولویت بندی در دستور 

جلسه ها لحاظ و به گزارش های رصدخانه در این شورا توجه شود.
وی با اشاره به طرح مطالعاتی انجام شده بر مصوبات شورای فرهنگ عمومی 
استان در ۲۴ سال گذشته تصریح کرد: ۷۰ درصد مصوبات سال ها رها شده است یا 
موضوعات به صورت چرخشی هر چند سال یک بار در شورا مطرح می شده است 

که خروجی آن فقط تشکیل کارگروه بوده است.
مجتبی شاهمرادی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: 
اگر با پیمایش و رصد دقیق، کار علمی خوب انجام دهیم می توانیم بگوییم در حوزه 

فرهنگی اجتماعی گامی رو به جلو برداشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان داوطلبانه زیرساخت هایی را فراهم کرده 
است که جزو سرفصل جدی و ماموریت هایش نیست، گفت: با این حال شهرداری 
اصفهان انگیزه انجام این کارها را دارد و شهرداری کنشگر اصلی در حوزه فرهنگی 

اجتماعی در شهر است و بر اساس اطالعات که به دست می آورد، اقدام می کند.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه نیاز به کمک مالی، لجستیکی و ارائه 
اطالعات داریم، افزود: جایگاه رصدخانه در شورای فرهنگ عمومی باید مشخص 
شود، بر این اساس هر دستور کاری که به شورا می آید باید ذیل خود یک طرح 

پژوهشی داشته باشد.
شاهمرادی با بیان اینکه بر اساس پیمایش ها و بر مبنای آن باید تصمیم گرفت و 
کار را پیش برد افزود: روندهای جهانی بسیار اهمیت دارد اما ما از آن غافل هستیم، 
ما پیمایش هایی را رقم می زنیم که ناظر به امر واقعی در کشور است و کمتر ناظر 

به آینده است.
وی تصریح کرد: رصدخانه می تواند به احصای اولویت ها کمک کند، زیرا باید بدانیم 

اولویت اول ما در حوزه فرهنگی اجتماعی چیست.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: بازسازی ساختار فرهنگی کشور تکلیفی 
است که مقام معظم رهبری برای شورای انقالب فرهنگی مشخص کرده اند، بر این 

اساس تغییر عادات غلط فرهنگی می تواند از دل رصدها بیرون آید.
شاهمرادی با تاکید بر اینکه آنچه به شدت نیاز داریم، ارائه تصویر از تحوالت 
فرهنگی، اجتماعی است، گفت: تصمیم گیران باور ندارند که ذائقه مخاطب، ادبیات، 
زبان و نوع فهم مسئله مخاطبان با گذشته تغییر کرده است، در نهایت به راه حلی 

می رسیم که مخاطب جدید با آن ارتباط جدی برقرار نمی کند.
سعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در 
این نشست اظهار کرد: شهرداری ها این ظرفیت را دارند که بتوانند تجربیات و 

زیرساخت های خود را تبادل کنند.
وی توجه به زیرساخت و الگوی مدیریت داده را مهم دانست و گفت: اکنون 
تصمیم گیری مدیران به جای اینکه بر اساس اطالعات و گزارش ها باشد، مبتنی بر 

تجربه و مشاهدات فردی است.
معاون شهردار اصفهان تصریح کرد: به مدیریت داده و اطالعات به غیر از مباحث 
محتوایی باید به عنوان یک ابزار نگاه شود، البته در این راستا فرهنگ سازی نیز 

بسیار مهم است.

رئیس مرکز پژوهش های شلورای اسلامی شهر 
اصفهان با بیان اینکله ادبیلات رصدخانه فرهنگی 
بایلد فراگیلر شلود، گفلت: ۷۰ درصلد مصوبلات 
شلورای فرهنگ عموملی سلال ها رها شلده یا به 

تشلکیل کارگروه ختم شلده اسلت.

۷۰ درصد مصوبات شورای 
فرهنگ عمومی رها یا به تشکیل 

کارگروه ختم شده است

 رئیس مرکز پژوهش های
شورای اسامی شهر اصفهان: 

گزارش 

فرمانده سـپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( اسـتان اصفهان گفت: خاصیت 
جنگ ترکیبـی این اسـت که افـراد را 
دچـار دو دلی و انفعال می کنـد، در این 
قضایـا بعضـی از خـواص و نخبـگان 
دچـار شـک و تردیـد شـدند و نمـره 

قبولـی را کسـب نکردند.
سـردار مجتبـی فـدا، فرمانـده سـپاه 
حضـرت صاحـب الزمـان )عـج( 
اسـتان اصفهـان در جمع مسـؤوالن 
و کارمنـدان ادارات و دسـتگاه های 
اجرایی شهرسـتان نجف آبـاد، ضمن 
عرض تسـلیت ایام شـهادت حضرت 
زهـرا )س( و گرامی داشـت دهـه 
بصیـرت و مقاومـت اظهـار داشـت: 
۱۰۰ سـال پیـش در چنیـن روزهایی 
انگلیسـی ها رضـا خـان را از میـان 
سـه گزینـه بـه عنـوان پادشـاه ایران 
انتخاب کردند، او پـس از این انتخاب 
با پشـتیبانی انگلیس یک ارتش ۱۰۰ 
هـزار نفـری تشـکیل داد و آن را برای 
سـرکوب مخالفین به خدمت گرفت و 
در اولین اقدام قیام عشـایر در زاگرس 
مرکـزی را سـرکوب کـرد، ۴ هـزار 
نفـر در ایـن قیـام و قیام هـای تبریز و 
مسـجد گوهر شـاد به شـهادت رسید 
و همچنین حـوزه علمیه و مراسـمات 
فرهنگی و مذهبی به دسـتور انگلیس 

تعطیل شـد.
وی بـا اشـاره بـه تصاحـب امـالک و 
زمین هـای حاصل خیـز کشـاورزی 
توسـط ارتـش رضـا خـان بیـان کرد: 
رضـا خـان زمانـی کـه در حـال تبعید 
بـود، ۱ میلیـون متـر مربـع زمیـن 
حاصل خیز را در اختیـار و مالکیت خود 
داشـت ولـی همیـن ارتـش در جنگ 
جهانی دوم وقتی از شـمال و جنوب به 
کشـورمان حمله می شـد، یک دقیقه 

در مقابـل آن هـا مقاومـت نکردند.
وی بـا اشـاره بـه گـوش بـه فرمـان 
بـودن رضاخـان بیـان کـرد: پادشـاه 
یک کشـور وقتـی در حـال رفتـن به 
بندرعبـاس بـوده، حتـی بـه خاطـر 
استراحت در اصفهان مورد بازخواست 
انگلیسـی ها قـرار گرفتـه اسـت، 
در بندرعبـاس پـس از این کـه سـوار 
کشـتی شـد بـه او می گویند کـه قرار 
است تبعید شـود و حتی بعد از حرکت 

بـه سـمت هنـد، اجـازه نمی دهنـد تا 
یک مـاه از کشـتی پیـاده شـود.

وی بـا اشـاره بـه این کـه محمدرضـا 
شـاه نیـز بـه شـرط سرسـپردگی بـه 
انگلیس بـه پادشـاهی رسـید، گفت: 
منابـع، ثروت و نفت کشـور به دسـت 
انگلیسـی ها بـه چپـاول و بـه غـارت 

رفـت.
فدا ادامـه داد: قبل از انقـالب روزانه ۶ 
میلیون بشـکه نفت تولیـد می کردیم 
و در کشـور نیـز ۳۰ میلیـون نفـر 
جمعیـت داشـتیم، ۶۰ هزار مستشـار 
خارجـی در کشـور حـق توحـش 
نمی دادنـد  اجـازه  و  می گرفتنـد 
نخبه هـای مـا مثـل شـهید بابائـی 
هواپیما را روشـن یا تعمیـر کنند، همه 
نیازهـای ما حتـی تغذیـه مـدارس از 

خـارج تأمیـن می شـد.
فرمانده سـپاه حضرت صاحـب الزمان 
)عـج( اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه 
شـکل گیری انقـالب اسـالمی ایران 
گفـت: هنـر امـام خمینـی )ره( ایـن 
بود کـه بدون شـلیک یـک تیـر رژیم 
ستم شـاهی را سـاقط کردنـد و پس از 
جابه جایی فلسـفه قـدرت، حفظ نظام 
و انقالب اسـالمی را به مردم سپردند و 
آن ها را در اداره کشـور مشارکت دادند.

وی افـزود: ظرفیت هـای مردمـی 
نظـام بـوده کـه در ۴۳ سـال گذشـته 
توطئه های آمریـکا را در منطقه خنثی 
کرده اسـت، آمریکایی ها هـر اقدامی 
انجـام داده انـد، با هدف سـاقط کردن 

نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی 
ایـران بوده اسـت.

فدا بـا بیـان این کـه زمانـی دو سـوم 
ارتـش آمریـکا در منطقـه اسـتقرار 
داشـت ادامـه داد: آن زمـان جـرأت 
مقابلـه بـا نظـام و انقـالب اسـالمی 
ایـران را نداشـتند االن کـه فـرار 
می کنند در حالـی کـه میلیاردها دالر 
تجهیـزات نظامـی خـود را بـه جـای 

رنـد. می گذا
فرمانـده سـپاه حضـرت صاحـب 
الزمـان )عج( اسـتان اصفهـان گفت: 
جمهـوری اسـالمی ایـران طبق نظر 
خود آمریـکا مهم ترین دشـمن آن ها 
اسـت و ایـن نظر بـه خاطر این اسـت 
کـه جمهـوری اسـالمی ایـران تفکر 
لیبـرال دموکراسـی و فرهنـگ غربی 

را نشـانه گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: آمریـکا گمـان می کرد 
می تواند ایـران را درگیر برجـام کند در 
حالی کـه دولـت جدید خـود را معطل 
برجـام نکـرد و از آمریکا بـرای برجام 
ضمانت نامـه خواسـت و اعـالم کـرد 
شـروط قبلی نیـز بر جـای خـود باقی 

اسـت.
فـدا بـا بیـان این کـه آمریکا چـاره ای 
نداشـت و جنـگ اکراین نیـز مطابق 
میلش پیش نمی رفـت، ادامـه داد: در 
این شرایط اغتشاشـات را آغاز کردند، 
از سـال گذشـته نیز گفته هـا حاکی از 
این بـود که نقطه شـروع اغتشاشـات 
خانم هـا هسـتند و برنامه ریزی هـای 

زیادی نیـز در این راسـتا انجـام دادند.
فرمانده سـپاه حضرت صاحب الزمان 
)عـج( اسـتان اصفهـان در بخـش 
دیگـری از صحبت هـای خـود بـه 
سرعت رشـد علمی کشور اشـاره کرد 
و گفت: سـرعت رشـد علمی ما بعد از 
انقـالب ۴۰ برابـر شـده اسـت، توجه 
مقـام معظـم رهبـری بـه موضوعات 
علمـی و مراکـز آمـوزش عالی رشـد 
چشـم گیری را در حـوزه علـم رقـم 
زده و ایـران را بـه ایـران قـوی تبدیل 

کـرده اسـت.
وی بـا اشـاره تخریـب نیـروی خدوم 
انتظامی در پی حوادث اخیر در کشـور، 
گفت: نیرویی کـه در طول سـال دائم 
در حـال خدمت رسـانی اسـت، مـورد 
اهانـت قـرار گرفـت و همچنیـن 
ظرفیت هـای نظـام زیر سـؤال رفت.

فدابـا بیان این کـه فضای مجـازی در 
دو سـال گذشـته ذهن و فکـر جوانان 
و نوجوانـان مـا را در اختیـار گرفـت، 
تصریح کـرد: شـبهه های زیـادی در 
این فضـا ایجـاد شـد و یک سـری از 
چهره هـای هنـری و ورزشـی نیـز به 
صورت عامدانه و یـا ناآگاهانه در آتش 

ایـن فتنـه دمیدند.
فرمانـده سـپاه حضـرت صاحـب 
الزمـان )عـج( اسـتان اصفهـان بـا 
اشـاره بـه تحریـک نوجوانـان در 
فضـای مجـازی، گفـت: بعضـی از 
افرادی کـه در جریانات اخیر دسـتگیر 
شـدند هیچ شـناختی نسـبت به نظام 

و انقـالب نداشـتند و فقـط بـه خاطر 
تأثیـرات فضـای مجـازی و گرفتاری 
در آسـیب های اجتماعـی موجـود در 
خانـواده در میدان اغتشاشـات حضور 

داشـتند.
وی بـا بیـان این کـه خـواص جامعـه 
دچـار تردیـد و انفعـال شـدند، گفت: 
خاصیت جنگ ترکیبی این اسـت که 
افراد را دچار دو دلـی و انفعال می کند، 
در ایـن قضایـا بعضـی از خـواص و 
نخبگان دچار شـک و دو دلی شـدند و 

نمـره قبولـی را کسـب نکردند.
فـدا بـا اشـاره بـه پیشـرفت های 
جمهـوری اسـالمی در حوزه هـای 
مختلف گفت: کشـوری کـه در زمان 
جنـگ نیازمنـد واردات سـیم خـاردار 
بـود االن ماهـواره در مدار زمیـن قرار 
می دهـد، عظمـت و اقتـداری داریـم 
کـه پهبـاد آمریکایـی اگـر تجـاوز 

می کنـد سـرنگون می کنیـم.
فرمانده سـپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( اسـتان اصفهـان با بیـان این که 
بیانیـه گام دوم انقـالب رهبـر معظم 
انقـالب بـه مشـارکت و نقش آفرینی 
مردم در اداره حکومـت تأکید می کند 
افـزود: انقالب اسـالمی ایـران عزت 
زیـادی بـه مـردم داده اسـت و هرچه 
به ایـن مـردم خدمـت شـود بـاز هم 
کم اسـت، نقش بسـیج نیز این اسـت 
که مردمی کـه قصد مشـارکت دارند 
را جـذب، آمـوزش و سـازماندهی 

می کنـد.

برخی خواص در حوادث اخیر مردود شدند
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به پیک جدید کرونا در 
برخی از کشورها، احتمال اینکه طی یک ماه آینده این پیک به سمت ایران هم بیاید 

وجود دارد.
پژمان عقدک در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعداد مبتالیان کرونا در استان 
اصفهان، اظهار کرد: در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته و پیک هفتم کرونا، به تدریج شاهد 
کاهش آمار مبتالیان بودیم تا هفته گذشته که تعداد افراد بستری در بیمارستان ها 

افزایش یافت.
وی با بیان اینکه از هفته گذشته تعداد مبتالیان به کرونا از حدود ۳۰ نفر به ۴۰ تا ۵۰ 

نفر و تعداد بستری های آی سی یو از ۳ نفر به ۸ نفر رسید، گفت: تعداد مبتالیان حدود 
۱.۸ تا ۲ برابر شده، البته این آمار نشان نمی دهد که در حال ورود به پیک بعدی کرونا 
هستیم و در کشور نیز چنین اتفاقی نیفتاده است، اما حداقل تعداد افراد بستری در 
بیمارستان های استان افزایش مختصری داشته است، درعین حال که ترخیص روزانه 

هم افزایش پیدا کرده و از ۵ تا ۱۰ نفر به ۲۰ تا ۲۵ نفر در روز رسیده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به احتمال اشتباه گرفته شدن عالئم 
کرونا با سرماخوردگی، گفت: نسبت افرادی که تست کرونای مثبت دارند افزایش 
پیدا نکرده است، ولی با توجه به هشدارهایی که وزارت بهداشت داده و اینکه کرونا در 

برخی از کشورها در حال پیک جدید است و افزایش رفت وآمد بین کشورها احتمال 
گسترش کرونا در کل دنیا وجود دارد، احتمال اینکه طی یک ماه آینده این پیک به 

سمت ایران هم بیاید وجود دارد.
وی با بیان اینکه امکان دارد در اواخر دی و اوایل بهمن بار دیگر با شیوع کرونا در کشور 
درگیر شویم، تصریح کرد: بیماری همان بیماری است و راه های مقابله با آن هم ثابت 
است. مهم ترین راه این است که افراد خود را واکسینه کنند و کسانی که بیش از ۶ ماه 
از تزریق آخرین دوز واکسن شان گذشته است، حتماً باید واکسن بزنند و پروتکل های 

بهداشتی را نیز رعایت کنند تا هم از ابتال به کرونا و هم آنفلوانزا پیشگیری کنند.

احتمال اوج گیری 
مجدد کرونا در 
روزهای آینده

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان درنشست توسعه 
فناوری هسته ای، مبنای اقتدار ملی، شتاب پیشرفت هسته ای 

کشور را غیر قابل توقف دانست.
محسن صراف مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان در 
این نشست تصریح نمود: سرعت و شتاب تولید علم و فناوری که 

موجب تولید ثروت می شود را باید افزایش بدهیم
وی در ادامه افزود: به لطف خداوند با توجه به تعداد بیشماری از 
دانش آموختگان مقطع ارشد و دکتری در کشور، آماده جهش در 

حوزه های فناوری های نوین هسته ای هستیم.
صراف در ادامه ضمن تشریح فعالیت های علمی دانشگاه 
اصفهان در عرصه های مختلف به ویژه تعامل دانشگاه اصفهان 

با صنعت و جامعه اظهار نمود: دانشگاه اصفهان عالوه بر فعالیت 
در بخش های آموزشی و پژوهشی با توجه به حرکت به سمت 
دانشگاه نسل سوم، از سال های گذشته اقدام به راه اندازی 
ناحیه نوآوری و فناوری نموده است و در دوره جدید مدیریت 
دانشگاه، راهبرد معاونت پژوهشی در راستای اثر بخشی دانش 
و فن اوری های تولید شده در دانشگاه و پرهیز از پراکندگی در 
اختصاص بودجه های تحقیقاتی، مأموریت گرایی را به عنوان 
راهبرد اصلی خود قرار داده است. در این راستا استقرار واحدهای 
مادر تخصصی صنعتی صرفًا در راستای مأموریت های کالن 
دانشگاه انجام خواهد شد. همچنین مرکز رشد و نوآوری، کریدور 
جامع دانش، نخستین Fablab دانشگاهی کشور و شتاب دهنده 

صنایع خالق به منظور حمایت از نوآوری و کارآفرینی و تشکیل 
شورای سیاست گذاری اشتغال نیز به عنوان حلقه واسطه در 
مسیر دانشگاه کارآفرین خواهد بود که این زیرساخت ها در کنار 
ظرفیت اساتید فرهیخته و شبکه دانشجویی و فارغ التحصیالن ما 
ظرفیت ارزشمندی در توسعه زیست بوم کارآفرینی دانش بنیان 

ایجاد خواهد نمود.
گفتنی است در این نشست روسای دانشگاه های اصفهان، 
صنعتی، علوم پزشکی و پیام نور اصفهان، منطقه ویژه علم و 
فناوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به معرفی و تشریح 
ظرفیت های این مراکز علمی پرداختند و بر لزوم شبکه سازی 

علمی دانشگاه های استان تاکید نمودند.

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان:

شتاب پیشرفت هسته ای کشور غیر قابل توقف است
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شهرستان

Isfahan News

بازدید از هر مقصدی نکات خاص خود را 
دارد، از این رو با ما همراه باشید تا نکاتی 
درباره بازدید از خانه تاریخی عادل بدانیم. 
خانه تاریخی عادل با سرمایه گذاری بیش 
معماران  نظر  زیر  ریال  میلیارد   ۱۰ از 
تبدیل  سنتی  هتل  به  و  مرمت  کاشانی 
با  اتاق   ۶ دارای  سنتی  هتل  این  شد. 
ظرفیت دو تخته و سه تخته است. این 
هتل فضایی کاماًل سنتی دارد و امکانات 
آن نیز مطابق با فضای هتل، به صورت 
جمله  آن  از  که  شده اند  تعبیه  سنتی 
سنتی،  سفره خانه  چای خانه،  به  می توان 
سرویس بهداشتی عمومی، حمام، سیستم 
امانات،  گرمایشی، صندوق  و  سرمایشی 
تلویزیون و امکانات ارتباطی مثل اینترنت 
در  که  گردشگرانی  کرد.  اشاره  بی سیم 
اقامت می کنند، می توانند  زیبا  این هتل 
صبحانه خود را در حیاط حوض دار و سنتی 
آن میل کنند. حتی اگر در این محل اقامت 
نکنید، امکان صرف صبحانه در حیاط آن 

را خواهید داشت.
تاریخی  خانه های  از  یکی  عادل  خانه 
کاشان به شمار می رود که در سال های 
اخیر به هتل تبدیل شده است. این خانه 
سنتی که به مروارید شهر کاشان شهرت 
دارد، در دوره قاجار به دست معماران و 
بر  عالوه  و  شد  بنا  دوره  آن  هنرمندان 
فرهنگ  با  متناسب  طراحی  و  معماری 
اقلیم شهر کاشان، تزیینات فوق العاده  و 
در  عادل  تاریخی  خانه  دارد.  نیز  زیبایی 
سال ۱۳۹۳ از مالک آن خریداری شد و 
پس از دو سال تعمیر، استحکام بخشی و 
بازسازی، به هتل سنتی »نه چم« تغییر 
کاربری داد. خانه عادل با شماره ۳۱۲۸۲ 
در تیرماه سال ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی 

کشور به ثبت رسید.
از  یکی  در  عادل  خانه  که  آنجا  از 
کوچه های زیبا و قدیمی کاشان به نام نه 
چم قرار دارد، این خانه نیز به نام نه چم 
شهرت یافته است. کوچه نه چم، کوچه 
بسیار باریکی است و شاید حتی تصور آن 
را هم نکنید که خانه ای به زیبایی خانه 
باشد.  داشته  وجود  آن  در  کاشان  عادل 
خانه عادل کاشان، خانه ای خشتی و دو 
باغچه  گودال  به سبک  که  است  طبقه 
معماری  از  استفاده  است.  شده  ساخته 
گودال باغچه در زمینی با مساحت کم، 
جزو ویژگی های خاص این خانه محسوب 
می شود که نمونه مشابه آن در خانه مجاور 
ویژگی های  سایر  می شود.  دیده  بنا  این 
اتاق های  از:  عبارت اند  خانه  این  اصلی 
رنگی،  و  مشبک  پنجره های  دری،  سه 
تزیینات نقاشی و آینه کاری، گچ بری های 
بسیار زیبا، بادگیر، تقارن و تعادل و ریتم 
در پالن و نماها. با وجود این ویژگی های 
خانه  منحصربه فرد شاید تصور شود که 
عادل وسعت بسیار زیادی دارد. در حالی 
که خانه قدیمی عادل کمتر از ۲۰۰ متر 
مربع است. اتاق های این خانه مجهز به 
پنجره های مشبک رنگی هستند و روی 
دیوارهای آن تزیینات نقاشی، آینه کاری 
و گچ بری های زیبایی به چشم می خورد. 
خانه  این  ساخت  در  بادگیر  از  استفاده 
تاریخی، جذابیتی دوچندان به آن بخشیده 

است.

ساعت و نحوه بازدید از خانه 
تاریخی عادل

این اقامتگاه سنتی دارای ۶ باب اتاق سنتی 
با ظرفیت اسکان و پذیرش ۹ گردشگر 
می باشد. از جمله امکانات و خدمات ارائه 
شده در این اقامتگاه می توان به اینترنت 
رایگان )نامحدود(، تلویزیون، سیستم های 
گرمایشی )شوفاژ( و سرمایشی )اسپیلت(، 
بهداشتی  سرویس  ساعته،   ۲۴ پذیرش 
مسلط  پرسنل  اتاق ها،  از  خارج  فرنگی 
به زبان انگلیسی، چایخانه و سفره خانه 
خانه  این  است  گفتنی  می باشد.  سنتی 

تاریخی فاقد رستوران و پارکینگ است.
و  گردشگری  جاذبه های  جمله  از 
به  سفر  در  که  شهر  مهم  مکان های 
دست  از  را  آن ها  از  بازدید  نباید  کاشان 
بدهید می توان به بازار سنتی کاشان، باغ 
و حمام فین، شهر زیر زمینی نوش آباد، 
روستای گردشگری ابیانه، قمصر و نیاسر 
اشاره کرد. همچنین در صورت هماهنگی 
قبلی با پرسنل مجموعه امکان سفارش 
با  شده  تهیه  سنتی  لذبذ  غذاهای  انواع 
مواد اولیه کاماًل محلی و ارکانیگ مانند 
سماق  آب  کوفته  سفید،  لوبیا  آبگوشت 
کاشانی، خورش نخود آله، جوجویی تاس 

کباب کاشانی و چلو دیزی وجود دارد.

 نکاتی درباره بازدید
از این خانه تاریخی

یادداشت

ISFAHAN
N E W S

اقتصادی  امور  وزیر  به  تذکر  با  در مجلس  مردم شهرضا  نماینده 
نسبت به ضعف عملکرد بانک مسکن در پرداخت وام ازدواج انتقاد 

کرد.
سمیه محمودی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکری 
خطاب به وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: علی رغم 
مخالفت های مردم و نظر کارشناسان شهرستان، متاسفانه مسئوالن 
دنبال  به  زیست  محیط  سازمان  رئیس  و  استاندار  ویژه  به  استان 
احداث سایت پسماند در حوزه انتخابیه بنده هستند، هر چند ما و 

مردم با احداث سایت مخالف نیستیم، اما متاسفانه جانمایی شده 
اواًل مخالفت  لذا  ایجاد خواهد کرد،  آینده مشکالتی  است که در 
باید جلوی اجرای طرح  خود را با جانمایی اعالم می کنیم و ثانیاً 

گرفته شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس یازدهم ادامه داد: تذکر 
دیگر من به وزیر امور اقتصادی است، چرا که تمامی بانک ها در 
ارائه تسهیالت دچار مشکل هستند، اما بانک مسکن در پرداخت وام 

ازدواج بسیار ضعیف عمل می کند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس 
یازدهم در تذکر شفاهی:

بانک مسکن در پرداخت 
وام مسکن بسیار ضعیف 
عمل می کند

کاوش نفت در پناهگاه یخاب اصفهان چه هدفی دارد؛ روشن است؟

تأمین انرژی یا تهدیدی برای محیط زیست!

هـر چنـد گفتـه می شـود اکتشـاف نفـت در منطقـه 
»چـاه عروس« ابوزیـد آباد و »پناهـگاه حیات وحش 
یخاب« اسـتان اصفهان تالشـی برای تأمیـن انرژی 
آینده کشـور اسـت، ولی کارشناسـان محیط زیسـت 
بیـم دارنـد ایـن عملیـات عـالوه بـر تهدیـد حیـات 
وحـش، منابـع آب شـیرین منطقه چـاه عـروس را با 

مخاطـره شـوری و از دسـت رفتـن مواجـه کند.
یخـاب در شـمال شـهر ابوزیـد آبـاد و شـرق آران 
بیـدگل، در شـمال اصفهـان، پناهـگاه گونه هـای در 
خطـر انقراضـی چـون ُجبیـر و یـوز پلنـگ آسـیایی 
اسـت؛ جایی در مجـاورت »پارک ملـی کویر« که به 
گفته کارشناسـان محیط زیسـت، کریدور عبور حیات 
وحـش از پارک ملـی کویر به مناطق شـرق اصفهان 
اسـت؛ حـاال آن طور که اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرسـتان آران و بیـدگل به ایرنا گفته اسـت، ۲ خط 
عملیـات اکتشـاف نفـت و در مجمـوع ۲۵ کیلومتـر 
یکـی در جـاده مرنجـاب، در نزدیکـی مـرز پناهـگاه 
حیـات وحـش و دیگری در داخل پناهـگاه از چهارماه 
پیـش شـروع امـا به گفتـه مقامـات حفاظـت محیط 
زیسـت، در زمـان حاضر بـه دلیـل ورود غیرقانونی به 

پناهـگاه حیـات وحش متوقف شـده اسـت.
ورود شـرکت پیمانـکاِر اکتشـاف و لـرزه نـگاری بـه 
پناهـگاه حیات وحـش در حالی که از سـوی حفاظت 
محیـط زیسـت آران بیدگل غیـر قانونی خوانـده و به 
همیـن دلیـل اعمـال قانـون و متوقـف شـده اسـت، 
سـخنگوی »مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفت 
ایـران« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا، ایـن ادعا 
را رد کـرد و گفـت: مجوزهـای الزم محیـط زیسـتی 
درایـن زمینـه گرفتـه شـده و البته اکتشـاف هم تمام 

است. شـده 
مجـری این طرح لرزه نگاری و اکتشـافی در پناهگاه 
حیـات وحـش یخـاب و منطقـه کویری چـاه عروس 
ابوزیـد آبـاد، »مدیریـت اکتشـاف نفـت« و برعهـده 
پیمانـکار آن شـرکت بـوده کـه بـه ایرنا گفته شـده، 
از چهـار مـاه پیـش در مناطق یاد شـده، عملیات لرزه 
نـگاری را در عمـق ۱۷ متـری زمیـن و در دو الیـن 

آغـاز کرده اسـت.
امـا فـرای آنچـه بـه گفتـه حفاظـت محیط زیسـت 
شهرسـتان آران و بیـدگل ورود غیر قانونی به پناهگاه 
حیـات وحش یخاب خوانـده می شـود، نگرانی اصلی 
ایـن  تبعـات  زیسـت،  محیـط  کارشناسـان  برخـی 
عملیـات اکتشـافی برای حیـات وحش و زیسـت بوم 
ایـن منطقـه اسـت و از سـویی دیگـر برخـی اهالـی 
منطقـه چـاه عروس و فعـاالن محیط زیسـت نگران 
از دسـت رفتن سـفره آب شـیرین محدودی هسـتند 
کـه تنهـا با یـک الیه گچـی نـازک از آب شـور جدا 
شـده و در فاصلـه ۸ متری از سـطح زمین قـرار دارد.

چـاه عـروس منطقـه ای کویـری در ۴۵ کیلومتـری 
ابوزیـد آبـاد از توابـع شهرسـتان آران بیـدگل و در 
مجـاورت بـا پناهـگاه حیـات وحـش یخـاب اسـت؛ 
آنچـه بـه گفته اهالی ایـن منطقه برای آنها ارزشـمند 
و حیاتـی اسـت، شـاهرگ آب شـیرینی اسـت کـه 
می تـوان تنهـا بـا کنـدن گودالـی بـا دسـت بـه آب 
شـیرین سـفره زیرزمینی رسـید؛ سـفره آب شـیرینی 
کـه یـک الیـه گچـی، آن را از الیه هـای آب شـور 
جـدا کـرده اسـت و نگرانـی آنهـا حـاال چاهک هایی 
اسـت که بـرای عملیات لـرزه نگاری واکتشـاف، هر 
۵۰ متـر در الینـی به طـول ۱۵ کیلومتر تـا عمق ۱۷ 

متـری زمیـن ایجـاد شـده اند.
ایـن  ایـن منطقـه،  اهالـی و کشـاورزان  بـه گفتـه 
حفاری هـا و انفجارهـا می توانـد موجـب تخریب الیه 
گچی و از دسـت رفتن آب شـیرین سـفره محدود آب 
زیرزمینـی منطقـه چـاه عـروس شـود که بـرای آنها 

حکـم شـاهرگ آب شـیرین در کویر اسـت.
در گـزارش پیـش رو، خبرنـگار ایرنا کوشـیده اسـت، 
ابعـاد این ماجـرا را به روایت مقامـات حفاظت محیط 
زیسـت، کارشناسـان، اهالـی چـاه عروس و شـرکت 
مدیریت اکتشـاف شـرکت ملی نفـت ایـران واکاوی 

. کند

ایـن اقدام شـاهرگ منابع آب شـیرین 
منطقه چاه عروس را قطع می کند

در ایـن پیونـد سـاربانی از اهالی و کشـاورزان منطقه 
چـاه عـروس به ایرنـا گفـت: عملیات اکتشـاف نفت 
در دو منطقـه یکـی در داخـل پناهـگاه و دیگـری در 
خارج از آن و در حاشـیه پناهـگاه حیات وحش یخاب 
و محـدوده زمین هـای کشـاورزی، جایـی کـه منبـع 
اصلـی آب شـیرین منطقـه چـاه عـروس قـرار دارد، 

انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ۴۰۰ هکتـار زمیـن کشـاورزی دیم 
کار در منطقـه چـاه عـروس کـه از همین سـفره آب 
زیرزمینـی سـیراب می شـود، افـزود: در وسـط ایـن 
منطقـه کویـری یـک ذخیـره آب شـیرین داریـم که 
در همیـن نقطـه و در سـر منبـع آن، الینـی به طول 
۱۵ کیلومتـر زده و شـاهرگ های اصلـی آب شـیرین 
منطقـه را نشـانه گرفته انـد. البتـه مـا سـعی کرده ایم 

مانـع کار آنهـا در زمین هـای دیـم کارمـان شـویم.
وی بـا اشـاره بـه ادامه عملیـات اکتشـاف در پناهگاه 
حیـات وحـش یخـاب کـه جـزو عرصه هـای محیط 
زیسـت اسـت، گفت: اداره حفاظت محیط زیسـت به 
دلیـل اینکه شـرکت پیمانـکار مجوز الزم بـرای ورود 
بـه منطقـه نداشـته اسـت، ادامـه کار آنهـا را متوقف 

کرد.
بـه گفتـه وی این عملیات اکتشـاف نفـت در منطقه 
چـاه عـروس، یـک خـط ۱۵ کیلومتـری بـوده که در 
هـر ۵۰ متـر، یـک چـاه ۱۷ متـری زده شـده اسـت: 
یـک الیـه در عمـق ۸ یـا ۹ متـری زمیـن داریم که 
باعـث می شـود آب شـیرین را در خـودش نگـه دارد، 
امـا بـرای حفـر چاه هایـی کـه مته بـرای ایجـاد آنها 
تـا عمـق ۱۸ متـر پاییـن مـی رود، ایـن الیه سـوراخ 
می شـود و در عمق هـم با یک انفجـار، کارهای لرزه 
نـگاری انجـام می دهند. این اقدام شـاهرگ منابع آب 

شـیرین منطقـه چـاه عـرو س را می زند.
سـاربانی با تاکید بر اینکه چاه عروس در وسـط کویر 
و منابع آب شـیرین آن محدود اسـت، ادامه داد: منبع 
آب شـیرین ایـن منطقـه با یـک الیه محـدود گچ از 
الیـه آب شـور جـدا شـده و عمـده نگرانـی مـا ایـن 
اسـت کـه بـا انفجـار و لـرزه نگاری ها بـرای تخمین 
مخـزن و میـدان نفتـی، ایـن الیه هـای نـازک گـچ 
بشـکند و انـدک آب شـیرین مـا از بین برود یـا با آب 

شـور مخلوط شـود.
»کاوش نفـت در پناهـگاه یخـاب اصفهـان«، آینـده 
نگـری بـرای تأمیـن انرژی یـا تهدید حیـات وحش؟

اگـر ایـن گسـل نمکـی بشـکند، آب 
شیرین از دست می رود

محمـد قربانـی هـم یکی دیگـر از اهالـی منطقه چاه 
عروس و از فعاالن گردشـگری اسـت کـه در گفت و 
گـو بـا ایرنـا با وجـود اعـالم توقف عملیات اکتشـاف 
از سـوی حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان آران و 
بیـدگل، مدعـی اسـت کـه عملیـات متوقف نشـده و 

دارد. ادامه 
وی در ایـن ارتبـاط گفت: اگر شـما در چـاه عروس با 
دسـت زمیـن را بکنیـد به آب شـیرین می رسـید، این 
سـفره آب کوچک روی گسـل نمکی بسـیار سـفتی 
قـرار دارد کـه اگـر این گسـل بشـکند آب شـیرین از 
دسـت می رود، اما اینها شـبانه کار خودشـان را کردند. 
آن هـا فاصله قانونـی را از ذخیره گاه آب سـطحی که 

مـورد اسـتفاده حیات وحـش بود، رعایـت نکردند.
قربانـی افـزود: التمـاس کردیم که فاصلـه عملیاتتان 
را تـا منبـع آب از ۲۰۰ متـر باالتر ببریـد، طبق قانون 
بایـد ۵۰۰ متـر بـا منبـع آب فاصله داشـته باشـند اما 
شـرکت پیمانـکار در ۱۵۰ تـا ۲۰۰ متـری منابـع آب 

کارش را پیـش برد.
بـه گفتـه وی ایـن اتفـاق در دراز مـدت آب شـیرین 
منطقـه چـاه عروس را تحـت تأثیر قـرار می دهد: این 

سـفره آب زیرزمینـی مثـل یـک گالـن هـزار لیتری 
اسـت کـه بـا میـخ سـوراخش کـرده باشـید؛ سـفره 
آب زیرزمینـی کوچکـی اسـت که بـا انفجارهایی که 

ایجـاد کرده انـد بـه احتمـال آسـیب دیده اسـت.

اگر این الیه گچی بشکند
در همیـن ارتبـاط اسـتاد گـروه مهندسـی آب 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـه ایرنـا گفـت: وجـود 
سـفرهای آب شـور در زیـر سـفره های آب شـیرین 
پدیـده شـناخته شـده ای در هیدروژئولـوژی آب هـای 
زیزمینی اسـت. سفره آب شـیرین منطقه چاه عروس 

سـطحی و ممکـن اسـت، معلق باشـد.
جهانگیـر عابـدی کوپایـی ادامـه داد: ایـن سـفره آب 
زیرزمینـی یـک الیـه کاسـه ماننـد دارد کـه هرچـه 
بارندگـی می شـود در ایـن کاسـه بـزرگ کـه زیرش 
الیـه غیـر قابـل نفـوذ گچـی هسـت، وارد می شـود. 
ایـن سـفره آِب شـیرین محدود اسـت و حتـی اگر از 
آب آن هـم زیـاد برداشـت کننـد، ممکن اسـت تمام 

. بشود
»اگر عملیات لرزه نگاری منجر به سـوراخ شـدن این 
الیـه گچی بین الیه آب شـیرین و الیه شـور شـود، 
ممکـن اسـت این آب شـیرین بـرود. البته پیشـروی 
آب شـور در آب شـیرین ممکن اسـت محدود باشـد 
و تمـام سـفره آب را شـور نکنـد.« این تفسـیر و نظر 
کارشناسـی اسـت که عابدی کوهپایـی در گفت و گو 

بـا خبرنگار ایرنـا، بـر آن تاکید کرد.
وی در ادامـه امـا افـزود: روش هایـی وجـود دارد کـه 
سـفره آب شـور، وارد سـفره آب شـیرین نشـود و 
شـرکتی که این بررسـی و مطالعات اکتشاف را انجام 
می دهـد بایـد مراقبت هـای الزم را انجـام بدهـد تـا 

ایـن اتفـاق نیفتد.

در سایه روشن پاسخ های مبهم
امـا در رابطـه با آنچه آن سـوتر و در همسـایگی 
چـاه عـروس، در پناهـگاه حیـات وحـش یخـاب بـا 
ادامـه عملیـات اکتشـاف به طـول ۱۰ کیلومتـر ادامه 
داشـته اسـت، پیش تـر رییـس اداره حفاظـت محیط 
زیسـت آران و بیـدگل بـه ایرنا گفته بـود که عملیات 
اکتشـاف پیمانـکار شـرکت نفـت در منطقـه حیـات 
وحـش یخاب متوقف شـده اسـت اما بـه دلیل اینکه 
بـه طور غیرقانونی وارد منطقه شـده بودند، اطالعاتی 

از جزییـات ایـن عملیـات ندارند.
عبـاس نگهبـان بـا بیـان اینکـه در پناهـگاه حیـات 
وحـش نه تنها جانـوران، بلکه زیسـت بـوم، گیاهان، 
جانـوران و هـوای منطقـه هـم تحت حفاظت اسـت، 
گفتـه بـود: در عملیـات اکتشـافی اخیـر، انفجارهـا 
داخلـی اسـت اما مشـکل بیشـتر دربـاره رفـت و آمد 
خودروهـای بـزرگ و السـتیک های بزرگ تـر از حـد 

معمولـی اسـت کـه در ایـن منطقـه تـردد کردند.
بـه گفتـه وی بـه واسـطه قوانیـن پناهـگاه حیـات 
وحـش بایـد از هرگونه تخریب در منطقـه از عملیات 
شـرکت های بزرگـی چـون شـرکت نفت تـا کارهای 

کوچکـی مثـل چـرای دام جلوگیـری کرد.
در همیـن ارتبـاط خبرنـگار ایرنا کوشـید در خصوص 
جزییـات بیشـتر عملیـات اکتشـاف نفـت در پناهگاه 
حیـات وحش با حسـین اکبری، معـاون اداره حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهان گفـت و گو کنـد، اما 
وی مصاحبـه را تـا بررسـی های بیشـتر و بازدیدهای 

میدانـی به تعویـق انداخت.
بـا آنچـه کـه سـخنگوی مدیریـت  وی در رابطـه 
اکتشـاف شـرکت نفـت، وروِد بـا مجـوز بـه پناهگاه 
حیـات وحش یخاب خوانده و از سـوی دیگر حفاظت 
محیـط زیسـت شهرسـتان ورود غیرقانونـی دانسـته 
اسـت، پاسخ روشـنی نداد و گفت: یک جلسـه دادگاه 
برگـزار شـده اسـت اما تـا زمانـی کـه در بازدیدها به 
طـور کامل بـه جغرافیای عملیات واقف نشـوم، اظهار 

نمی کنم. نظـر 
»کاوش نفـت در پناهـگاه یخـاب اصفهـان«، آینـده 

نگـری بـرای تأمیـن انرژی یـا تهدید حیـات وحش؟

یخـاب  مرزهـای  کـه  اسـت  مهـم 
به عنـوان کریـدور عبور حیـات وحش، 

حفظ شود
امـا در همین پیوند یک کارشـناس محیط زیسـت به 
ایرنـا گفـت: ادامه عملیات اکتشـاف نفـت در یخاب، 
کریـدور عبـور حیـات وحـش بیـن شـمال و شـرق 

اصفهـان را تهدیـد می کند.
حمیدرضـا خواجـه پناهـگاه حیـات وحـش یخـاب را 
یکـی از مهم ترین و اسـتراتژیک ترین زیسـتگاه های 
اسـتان اصفهـان خوانـد و افزود: عملیات لـرزه نگاری 
اکتشـاف نفتی به واسـطه تردد ماشـین آالت و سـرو 
صـدای تجهیـزات بـرای منطقـه بکـری کـه حیات 
وحـش بـه آنهـا عـادت ندارنـد، شـرایط ناامـن ایجاد 
خواهـد کـرد و در صـورت صـدور مجـوز و ادامـه 
عملیـات اکتشـافات نفتـی و بهـره بـرداری، تبعـات 

بسـیار زیـادی در پـی خواهد داشـت.
ایـن کارشـناس محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه تهدید 
کریـدور عبـور حیـات وحـش بیـن پناهـگاه حیـات 
وحـش یخاب و پـارک ملی کویر، گفـت: جبیر، یکی 
از مهمتریـن گونه هـای در خطـر انقـراض اسـت که 
بیـن پناهگاه حیـات وحش یخاب و پـارک ملی کویر 
رفـت و آمد دارد، بنابراین مهم اسـت کـه این کریدور 

عبور حفظ شـود.
»اگـر مناطـق تکـه تکـه و ارتباطاتشـان قطع شـود، 
متاسـفانه کارکرد اکوسیسـتمی خودشـان را نخواهند 
داشـت و ایـن تهدیـد بزرگـی بـرای حیـات وحـش 
مناطـق اسـت.«، ایـن آن چیزی اسـت کـه خواجه با 
تاکیـد بـر آن معتقد اسـت تبعـات این اکتشـاف و در 
صـورت تأییـد برای بهره بـرداری می توانـد برای این 

زیسـتگاه مخاطره آمیز باشـد.
خواجـه بـا اشـاره بـه نگرانـی کارشناسـان و فعـاالن 
محیـط زیسـت از عملیـات اکتشـاف نفـت در اوایـل 
دهـه ۹۰ و در پـارک ملی کویـر، گفت: پناهگاه حیات 
وحـش یخـاب در جنوب پـارک ملی کویـر و کریدور 
عبورحیـات وحـش با مناطق شـرقی اسـتان اصفهان 

اسـت کـه به ایـن واسـطه تهدید می شـود.
این کارشـناس محیط زیسـت با اشـاره بـه بکر بودن 
پناهـگاه حیـات وحش یخـاب و بـه دور بـودن آن از 
فعالیـت صنعتی و معدنی، گفـت: تبعات منفی فعالیت 
صنعتـی و معدنـی در مناطقـی چـون پناهـگاه حیات 
وحـش یخـاب کـه خصوصیـات طبیعـی بـارز دارد، 

خیلی بیشـتر است.
بـه گفتـه خواجـه، اکتشـاف نفت بـه دلیـل انفجارها، 
لـزره نـگاری و ترددهـای زیـادی که انجام می شـود، 
تبعـات منفـی بسـیاری بـرای منطقـه حیـات وحش 

یخـاب می تواند داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه ناامن کـردن پناهگاه حیـات وحش 
یخـاب بـرای گونه هـای جانـوری به واسـطه حضور 
و فعالیـت انسـان، گفـت: بـا ایـن اقـدام، یکـی از 
زیسـتگاه های  بهتریـن  و  امن تریـن  ارزشـمندترین، 

طبیعـی منطقـه ناامـن می شـود.
ایـن کارشـناس محیط زیسـت همچنین بـا تاکید بر 
معضـل فرسـایش خـاک در شـمال و شـمال شـرق 
اصفهـان، افزود: اقـدام اخیر در پناهـگاه حیات وحش 

یخـاب، باعث تشـدید فرسـایش خاک خواهد شـد.
بـه گفتـه وی اینکه بـه مرزهای پناهگاه هـای حیات 
وحـش، پارک هـای ملـی و مناطـق حفاظـت شـده 
اعتنـا بشـود و این مرزها شکسـته نشـود، بزرگ ترین 
دسـتاوردی اسـت کـه می توانیـم در اسـتان اصفهان 
داشـته باشـیم. اتفاقی که به واسـطه اهمیت دادن به 
ایـن مرزها، دیگـر از این مناطق جاده عبـور ندهند یا 

عملیات اکتشـاف نفـت و معدن انجام نشـود.

سـخنگوی مدیریت اکتشـاف شـرکت 
ملـی نفت ایـران: مجوزهـای الزم اخذ 

شده است

امـا در ادامـه و در حالـی کـه پیگیری هـا بـرای گفت 
و گـو با شـرکت پیمانکار اکتشـاف زیر عنـوان »دانا« 
موفقیـت آمیز نبـود، خبرنگار ایرنا پیگیـر این موضوع 
از طریـق شـرکت »عملیـات اکتشـاف« و همچنیـن 
»مدیریـت اکتشـاف شـرکت نفت ملـی ایـران« بود 
که با بررسـی ها روشـن شـد، ایـن پیمانکار از سـوی 
»مدیریت اکتشـاف شـرکت ملی نفت ایران« مجری 

این طـرح بوده اسـت.
اکتشـاف  مدیریـت  سـخنگوی  ارتبـاط  همیـن  در 
شـرکت ملـی نفـت ایران بـه ایرنا گفـت: ایـن پروژه 
تمـام مجوزهـای امنیتی و حفاظتـی الزم را اخذ کرده 
و ایـن جـزو پروتکل های ماسـت که بـدون مجوز در 

جایـی اقـدام نکنیم.
سـعید حسـنی افزود: تمام مجوزهای محیط زیسـتی 
بـرای انجام این پروژه اخذ و توسـط شـرکت دانا اجرا 

و تمام شـده است.
وی بـا تاکیـد بر اینکه اقدام اکتشـافی و لـرزه نگاری 
هیـچ مخاطـره ای بـرای محیـط زیسـت و آب هـای 
زیرزمینـی ایـن منطقـه نـدارد، گفـت: اقـدام لـرزه 
نـگاری، یک عملیـات فنی و علمی پذیرفته شـده در 
کل دنیاسـت و بـه روز تریـن و متخصص تریـن افراد 

در ایـن پروژه هـا کار می کننـد.
حسـنی در توضیح بیشـتر افزود: انفجارهـا در عمق و 
بسـیار ضعیف هسـتند و در سنسـورهای لرزه گیر که 
در کابیـن قـرار دارنـد، ثبـت و ایـن اطالعات توسـط 

همـکاران ما تفسـیر و تحلیل می شـوند.
بـه گفتـه وی طـول موج هـای ایجـاد شـده نشـان 
می دهنـد کـه در این مـکان هیدروکربنی وجـود دارد 
یـا نـدارد و اگر دارد آیا بهره برداری، اقتصادی هسـت 
یـا نیسـت و اگـر اقتصـادی هسـت، طـول و عـرض 

میـدان چقدر اسـت.
سـخنگوی مدیریت اکتشـاف، همچنیـن در رابطه با 
تردد ماشـین های بزرگ شـرکت پیمانکار در پناهگاه 
حیـات وحـش یخـاب، گفـت: عملیـات لـرزه نگاری 
و اکتشـاف بـه طـور عمـده، خطـی اسـت و حفـاری 
توسـط افراد پیاده انجام می شـود و ماشـینی درمنطقه 

نمی کند. تـردد 
وی افـزود: تمامـی میدان هـای نفتـی و گازی مثـل 
پـارس و دشـت آزادگان که بعـد از انقالب و با رعایت 
الزامات محیط زیسـتی کشـف شـده اند؛ اما بخشی از 
کار بـه حـوزه بهـره بـرداری برمی گـردد کـه آن هم 
امنیـت کشـور مجوزهای الزم را صـادر می کند و این 

گونه نیسـت که شـرکتی سـر خود اقـدام کند.
وی بـا بیـان اینکـه امنیـت انـرژی جـزو مخاطـره 
آمیزتریـن بخش هـای تمامـی کشورهاسـت، افـزود: 
امنیـت انـرژی در کشـور مـا بـا توجه بـه موضوعات 
بیـن المللـی کـه سـعی می کنند، کشـور مـا را تحت 
در  بایـد  دارد،  ویـژه  اهمیـت  بدهنـد،  قـرار  شـعاع 
حوزه هـای مختلف از جملـه در حوزه انـرژی جهادی 
کار کـرد و نیازهـای کشـور را خودمـان تأمیـن کنیم.

سـخنگوی مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت 
ایـران در ادامـه گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنـا، افزود: 
بـر اسـاس مطالعـات اولیـه ای که انجام شـده اسـت، 
اسـتان اصفهـان وضعیـت انـرژی بسـیار خوبـی دارد 
و همـکاران مـا برنامـه ریـزی می کننـد کـه بـرای 
سـال های بعد، اسـتان اصفهان را مـورد کاوش انرژی 

بدهند. قـرار 
پناهـگاه حیـات وحش یخاب در فاصلـه ۴ کیلومتری 
غرب شـهر آران و بیدگل واقع شـده و قسمتی از مرز 

شـمالی آن با مرز پارک ملی کویر مشـترک اسـت.
ایـن منطقه به علـت دارا بـودن گونه های نـادر مانند 
یوزپلنـگ، سـیاه گوش، گربـه شـنی، گربـه وحشـی، 
جبیر، زاغ بور و پرندگان شـکاری ارزشـمند در کشور، 
از زیسـتگاه ها و ذخیره گاه های غنی ایران محسـوب 
می شـود؛ همچنیـن »چاه عـروس« در ۴۵ کیلومتری 
ابوزیدآبـاد در شهرسـتان آران و بیـدگل واقـع شـده و 
یکـی از زیباتریـن و بکرتریـن مناطق کویری کشـور 

است.
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As announced by a provincial 
official, 130 hectares of green-
house infrastructure have been 
created in Kohgiluyeh-Boyer-
ahmad province in line with 
job creation in the agriculture 
sector of the province.
Ali Motamedi-Pour, the head 
of the province’s Agriculture 
Department, also announced 
that cold storage space with a 
capacity of 3500 tons has been 
inaugurated in the province, 

and the ground has been bro-
ken for the construction of cold 
storage space with the capac-
ity of 5600 tons, and produc-
tion complexes in the fields of 
livestock, fisheries, and green-
houses have also been built in 
this province.
In recent years, the water crisis 
has caused serious challenges 
in Iran’s agriculture sector.
To solve this problem, several 
solutions, including the im-

plementation of pressurized 
irrigation projects and green-
house cultivation, have been 
emphasized by experts and 
officials in this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program is one of the priority 
projects of this ministry which 
aims at increasing productivi-
ty, efficiency, and water con-
sumption management in the 
agriculture sector.

The program was approved in 
the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) 
under the framework of the 
National Resilient Economy 
Plan.
The development of the coun-
try’s agricultural parks and 
greenhouses not only is going 
to create new job opportunities 
but also increases the coun-
try’s non-oil exports and helps 
preserve the environment and 
the national water and soil re-
sources.
In last August, Darioush Sa-
lempour, the director of the 
Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program, 
had mentioned the ministry’s 
plans for the modernization 
and renovation of the country’s 
traditional and old greenhous-
es, saying: “Our plan in the 
10-year horizon is to improve 
and renovate more than 5,000 
traditional, wooden and worn-
out greenhouses across the 
country.”
“We have planned to renovate 
about 650 to 700 hectares 
of traditional and worn-out 
greenhouses each year,” he 
added.
Due to the growing need of 
the market for flowers and 
ornamental plants, as well 
as off-season vegetables and 
summer crops, greenhouse 
cultivation has become one of 
the most profitable agricultur-

al sectors today.
Cultivation in the controlled 
space of the greenhouse will 
have an average of 10 times 
higher yield per unit area than 
outdoor cultivation due to 
suitable environmental con-
ditions.
Significant reduction in wa-
ter consumption in modern 
greenhouses is in fact the ma-
jor advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to the closed environment, 
water loss through various 
evaporation ways is greatly 
reduced. Also, through mech-
anized irrigation methods 
such as irrigation canvas and 
irrigation tape, water con-
sumption is minimized.
Increased control over pests, 
weeds and diseases is the 
other advantage of green-
house cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to accurate monitoring and 
control of pests and diseases, 
especially the use of biological 
control methods and a sharp 
reduction in the use of chem-
ical pesticides, we will see an 
increase in product quality, 
that will lead to the popularity 
of the product in the market 
and increase export capability.
As a result, along with pre-
serving the soil and environ-
ment, we will see good foreign 
currency income.

130 ha of greenhouse infrastructure created in Kohgiluyeh-Boyerahmad

Iranian women direc-
tors to come into fo-
cus at Sofia MENAR 
Film Festival
Movies by Iranian women directors 
will come into the spotlight in a spe-
cial program at the Sofia MENAR 
Film Festival, which will take place 
from January 16 to 29, 2023 in the 
capital of Bulgaria. 
Four films, including “19” by Mani-
je Hekmat and “The Sun of That 
Moon” by Setareh Eskandari, will be 
reviewed in the program entitled “In 
Focus: Iranian Women Directors”.
“19” tells the story of Mitra, a 
57-year-old artist who lives alone 
in her cozy apartment. Her life un-
expectedly changes after she falls ill 
with the coronavirus. On the thresh-
old between life and death, Mitra 
embarks on a journey through her 
bittersweet memories.
“The Sun of That Moon” follows 
Biban, who takes a vow of silence 
to never speak again after her hus-
band’s death. She stays at her fa-
ther-in-law’s house to raise her son 
together. Her days are dark and si-
lent as the night. Her life is desolate, 
until one day Hamraz, a lost love of 
her youth, returns to the city, and the 
sun in her heart again dawns.
“Domino” and “Son of Man” will 
also be screened in this program.
Directed by Laleh Barzegar, “Dom-
ino” is about Yalda, who tries to 
reconcile with her husband because 
she is afraid of the opinion of oth-
ers. When they both decide that they 
can no longer live together and must 
separate, Yalda is forced to return to 
her parents. However, they are not 
ready to accept the fact that their 
daughter is divorced and decide to 
hide this from the rest of the rel-
atives. Yalda’s situation is further 
complicated when a new soul mate 
appears in her life.
In “Son of Man”, director Sepideh 
Mirhosseini focuses on a man who 
takes care of his daughter, from 
whom he keeps a big secret after a 
serious life transformation. After his 
father’s death, his life is about to be 
turned upside down for the second 
time after his brother threatens to 
tell his story if he doesn’t give up the 
family inheritance.

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

“The Fastest Clock in 
the Universe” ticks at 
Iranian bookstores
“The Fastest Clock in the Universe”, 
a play by Philip Ridley, has been 
published in Persian.
Didavar is the publisher of the play 
translated by Hamid Dashti.
It was Ridley’s second stage play 
and premiered at the Hampstead 
Theatre, London on May 14, 1992 
and featured Jude Law in his first 
paid theater role, playing the part of 
Foxtrot Darling.
In a flat above an abandoned fur fac-
tory in the East End of London lives 
Cougar Glass. He is thirty years old 
and obsessed with his self-image, 
doing all he can to appear young. 
He lives with his partner Captain 
Tock who he often makes wait on 
him, much to the Captain’s dismay. 
As Cougar has an intense fear of 
aging, he regularly holds birthday 
parties where he pretends to be only 
nineteen years of age. 
He also uses these parties to invite 
young people whom he has falsely 
befriended to his flat, to seduce and 
possibly even murder them for his 
own pleasure. 
The victim of today’s party is Foxtrot 
Darling, a 15-year-old schoolchild 
who Cougar has manipulated by be-
coming a new role model for him in 
wake of his brother’s death. 
However, when Foxtrot arrives 
he has unexpectedly brought 
along Sherbet Gravel, a streetwise 
17-year-old girl who is planning to 
become Foxtrot’s wife and claims to 
be pregnant with his child. 
As the play progresses the atmos-
phere gradually intensifies as Sher-
bet takes control of the party, aware 
that Cougar is not what he appears 
to be.

Over 50 overseas 
reciters, memoriz-
ers to attend Iran’s 
Intl. Quran Compe-
tition 2023

Over 50 reciters and memo-
rizers from across the globe 
will participate in the 39th 
edition of Iran’s International 
Quran Competition.
The reciters and memoriz-
ers have been selected from 
among those who applied 
from among 80 countries, 
the director of the Quran Af-
fairs Center of the State En-
dowment and Charity Affairs 
Organization, Hamid Majidi-
mehr, said in a press confer-
ence on Sunday.
The number of countries of 
those who applied for the 
competition has increased 
from 70 over the past eight 
years to 80 in 2023, he said 
and noted, “This upsurge is 
significant for the country’s 
international diplomacy.”
The organizers of the 35th 
edition of the Quran compe-
tition in 2018 said that over 
300 reciters and memorizers 
from 83 countries would par-
ticipate in the event.
Majidimehr said that the par-
ticipants have been selected 
with contributions from the 
embassies of Iran across 
the world, and added, “The 
2023 competition has been 
arranged in a way that the 
entries have deservedly been 
selected for the contest.”  
The competition will be or-
ganized at Tehran’s Islamic 
Summit Conference Hall in 
early March 2023.
The International Quran 
Competition is organized by 
the State Endowment and 
Charity Affairs Organization 
annually two weeks before 
Ramadan. 
The Quran Channel of the Is-
lamic Republic of Iran Broad-
casting records recitations 
every year to air during the 
fasting month.

Heavenly
Guardians

The book series “Heaven-
ly Guards” is about General 
Soleimani’s life memories, 
which was published in three 
volumes by Shahid Kazemi 
Publication.
The two volumes of this series 
are martyrs Shahruz Mozaffari 
and Hadi Taremi’s memories, 
written by Sadeq Abbasi.
* How were you suggested to 
write these books?
Five or six years ago, I entered 
this field with the encourage-
ment of my father, who helped 
me finish several books and I 
benefited greatly from his ex-
periences.
* Would you tell us about the 
research problems and chal-
lenges of these two books.
Writing about the martyrs 
who defended the shrine of-
ten faces problems, one of 
the biggest of which is in-
terviewing the subject’s col-
leagues. There are limitations 
to the military atmosphere 
that are understandable, but 
they sometimes become a 
hindrance when it comes to 
writing.
Something that I found really 
interesting through my inves-
tigation was the deep connec-
tion and relationship between 
General Soleimani and his 
bodyguards. All of them loved 
him so much and this love 
could not be ignored!

With nearly seven million 
customers, Snowa has invest-
ed heavily in its technology 
center and innovation factory 
over the past two years that 
one of the established centers 
is its IoT center. The center 
has tried to put together a 
team of different specialties 
alongside data experts to sup-
port the growing flow of infor-
mation generated at Snowa.
Specialists in data science, 
artificial intelligence and data 
mining activists are among 
the scientists who will opti-

mize the use of big data in 
various areas of Snowa’s ac-
tivities.
Big Data is a term used to de-
scribe large amounts of data 
(both structured and unstruc-
tured data) which involves 
more jobs day by day. It is 
not the size and magnitude of 
the data that makes it impor-
tant for businesses, but the 
things that organizations can 
do using this data and give 
importance and credibility to 
big data.
This framework can be used 

to extract information needed 
for decision-making, and by 
analyzing this data, strategic 
and sensitive moves can be 
implemented more accurately.

Analyzing big data can help 
us to have more clarity in our 
business.
By implementing technolo-
gies, this center is collect-
ing data from different data 
centers so that it can have a 
positive effect on our deci-
sions and strategies by devel-
oping data analysis systems.

Big data analysis can also 
have an impact on reducing 
costs and time spent on pro-
duction, as well as forming 
more accurate strategies.
Ali Fallahi, the director of Sno-
wa’s IoT and Big Data Center, 
says: Working with data is not 
new at Snowa, but the sheer 
depth and breadth of today’s 
data provides us with many 
opportunities to get closer to 
understanding and expecting 
our consumers.
Fallahi also adds that current-
ly, by designing and develop-
ing its own data fabric and 
collecting and maintaining its 
data in two parts of the coun-
try (Isfahan-Tehran), Snowa 
has made it possible to easily 
analyze one petabyte (1PB) of 
data per month.
Also, Snowa has announced 
that due to the necessity of 
maintaining security and 
preventing leakage and pre-
serving data privacy, it is co-
operating with the Institute of 
Communications Security and 
Information Technology and 
a German company to imple-
ment, update and maintain 
and support its security sys-
tems and is seeking to receive 
The certificate is EU General 
Data Protection Regulation 

(GDP). Alireza Alikhani, Senior 
Marketing Manager of Snowa, 
also says about: By increasing 
investment in this area, we 
can strengthen our insights, 
extract new knowledge and 
create innovative services for 
consumers that are a necessi-
ty in today’s markets.”
Alikhani also adds that Sno-
wa is currently more focused 
on feedback through the call 
center and its integration with 
the production chain, and 
seeks to better understand the 
relationship between produc-
tion and parameters related 
to the style of use rather than 
points that threaten the qual-
ity of the product or service. 
identify and reduce their ef-
fects.
Although the issue of big 
data and its processing is 
not a new issue, but looking 
at the trends of the past few 
years, Snowa has shown that 
it is moving towards a deeper 
understanding of the envi-
ronment and the needs of its 
audience because in the end it 
will be the data that will devel-
op the insight of organizations 
and create different paths, 
provided that the way of ex-
tracting information and their 
use is also correctly defined.

Snowa begins processing three petabytes of its big data

The seventh edition of Iran’s International Renew-
able Energy Conference and Exhibition (Iran REC 
2023) is scheduled to be held during January 28-
29, 2023 in Tehran, the portal of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA) reported.
The international conference and exhibition will be 
held by Iran Renewable Energy Association in col-
laboration with Iran’s Renewable Energy and Ener-
gy Efficiency Organization (SATBA) and the Energy 
Ministry.
The event is going to be held with the aim of ex-
amining the challenges facing the development of 
renewable energies in Iran and providing solutions 
to improve the business environment in this sector.

The event is going to cover various areas and topics 
including the development mechanisms of small-
scale solar power plants, the programs envisioned 
in the country’s seventh national development plan 
for developing renewables, the policies for indige-
nizing the renewables technologies and shaping the 
industry, the development of hydrogen-related en-
ergies in the country and region and the prospects 
of this energy in the future, and the latest develop-
ments in the renewable energy technology across 
the world.
As reported, at the opening of the exhibition, the 
country’s top companies active in the field of re-
newables will be rewarded.
Renewables account for about seven percent of 

Iran’s total power generation, versus natural gas’ 
90 percent share.
Based on Iran’s Sixth Five-Year National Develop-
ment Plan (2016-2021), the country was aiming 
for 5,000 megawatts (MW) increase in renewable 
capacity to meet growing domestic demand and ex-
pand its presence in the regional electricity market.
Iran was also supposed to become a regional hub 
in the field of energy in the past Iranian calendar 
decade (March 2011-March 2021), but evidence 
shows that the country is facing a shortage even in 
the supply of electricity inside the country, an issue 
that many believe that could be achieved by devel-
oping renewable energy and increasing efficiency of 
the thermal power plants.

Iran REC 2023 slated for late January 2023
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The secretary of the Iran Vehicle 
Manufacturers Association (IVMA) 
said the country’s automakers have 
the capacity to manufacture 10,000 
buses annually, however, this capac-
ity has not been fully realized, IRIB 
reported.

Mentioning the benefits of domes-
tic production of public vehicles, 
Ahmad Ne’mat-Bakhsh called on 
government authorities to sign long-
term deals with domestic manufac-
turers to support the production of 
such vehicles inside the country.

Iranian carmakers 
capable of manu-
facturing 10,000 
buses annually

Russia seeks Iran’s 
collaboration for 

alt-Oscars

The director of Russia’s Union 
of Cinematographers, Valery 
Ivanovich Tonkikh, said that 
Russia is seeking to collaborate 
with Iran to provide an alterna-
tive to the Oscars, the U.S. film 
gala organized annually by the 
Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences.
Tonkikh is visiting Tehran as 
the head of a Russian film del-
egation to attend a review pro-
gram for several new Russian 
films that opened on Saturday 
at Iran’s Farabi Cinema Foun-
dation.
Speaking at the opening cer-
emony, Tonkikh said that they 
plan to launch a film society of 
the Caspian states and a Eurasia 
film academy with contributions 
from Iranian film organizations.
He also added that Iran and 
Russia have a lot in common, 
based upon which they can join 
forces to form a unique award 
equivalent to the Oscars.
Positive results were produced 
from a meeting held by the Rus-
sian delegation and the Farabi 
Cinema Foundation to discuss 
the issues, Tonkikh asserted.  
Cinema Organization of Iran di-
rector Mohammad Khazaei also 
attended the opening ceremony 
of the program entitled “Rus-
sian Film Days”.
“By its monopolistic position, 
the West has always challenged 
the principles of our cultural 
heritage, art and civilization,” 
said Khazaei in a brief speech.
“In this way, the West uses the 
means of sanctioning to get 
what it wants,” he added and 
noted, “The idea of sanctioning 
in the cultural fields is doomed 
to failure.”
The Russian Film Days began 
by screening “Don’t Bury Me 
without Ivan” directed by Ly-
ubov Borisova.
The film follows Yakut Stepan 
Beresekov who periodically 
falls into a lethargic sleep. Only 
a Russian, the son of a priest, 
Ivan Popov, can distinguish his 
condition from real death. But 
Popov is going on a long eth-
nographic expedition. Stepan 
decides to follow his savior so 
as not to be buried alive.
“Elsa’s Land” (2020) and “Are 
You Alive?” (2022) have been 
selected to be screened in the 
three-day program, which ends 
today.

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

Russia sends bulk 
vessel to Iran for 

repair
Iran Marine Industrial Company 
(known as SADRA) is repairing 
a Russian vessel that has hit 
large pieces of ice in the Volga 
River, an official with the com-
pany said on Wednesday.
Head of the SADRA Compa-
ny’s Caspian Complex Meysam 
Ra’yat Azad said this is the first 
time that a Russian vessel is 
being repaired by Iran Marine 
Industrial Company.
Specialists of the SADRA com-
pany are currently trying to fix 
some of the damages caused to 
this bulk ship, the official said.

The Fajr Regions Theater Festival re-
sumed activities in Kermanshah on 
Wednesday after a nine-year hiatus.
This festival is a prelude to the Fajr 
International Theater Festival to se-
lect plays for the event, which is or-
ganized every year in late January as 
part of numerous celebrations for the 
anniversary of the Islamic Revolution.
The organizers of the Fajr festival shut 
down the Fajr Regions Theater Festi-
val nine years ago to avoid unneces-
sary expenses.
Seventeen plays from the provinces 
of East Azarbaijan, West Azarbaijan, 
Ardebil, Zanjan, Kordestan, Ilam, 
Qazvin, Hamedan, Khuzestan and 
Kermanshah are competing in the 
first round of this year’s Fajr Regions 
Theater Festival, which will run until 
December 31.      
Three rounds of the festival will be 
held in Shiraz, Bushehr and Sari to 
select plays from other provinces.
After the regions festival was closed 
down, troupes in the provinces had to 
send a video of their performances to 
the Fajr festival and a selecting board 
would pick the entries to the compe-
tition.
The decision to resume organizing 
the regions festival has been wel-
comed by theater troupes across the 
country.
“The return of the festival provides 
an opportunity for troupes from dif-
ferent provinces to interact directly 
with each other and helps improve 
their performances,” director Asghar 

Mohammadi told the Persian service 
of IRNA on Wednesday.
His troupe from Zanjan is competing 
in the festival with the play “Curse on 
You! Saeideh”.
He called the previous method to se-
lect entries for the Fajr International 
Theater Festival inept and said, “The 
method lowered the festival expens-
es, but it didn’t produce positive re-
sults.”
“The resumption of the festival pro-
vides the chance for the troupe to 
perform directly for the jury, and they 
may exchange views and ideas with 
groups from other provinces during 
the event,” he noted.
“Curse on You! Saeideh” is a come-
dy-drama that follows Khalil Halabi, 
a drug addict who is being kept in a 
mental center due to a very unhappy 
childhood. He begins writing a mem-
oir and this task causes a positive 
event in his life.

Fajr Regions Theater Festival resumes 
activities after nine-year hiatus 

Russian Deputy Prime Minister Alex-
ander Novak has said his country is 
considering the export of natural gas to 
Pakistan and Afghanistan through Iran, 
Pakistan Observer reported on Tuesday.
Novak said that in the long run, Russia 
can send its natural gas to the markets 
of Afghanistan and Pakistan, either us-
ing the infrastructure of Central Asia or 
by swapping from the territory of Iran.
Back in November, Iranian Oil Minister 
Javad Oji had announced a plan for co-
operation with Russia and Pakistan on 
gas export to Islamabad.
Under the mentioned plan, Iran can tap 
Russian gas for a revival of its long-in-
stalled pipeline project to neighboring 
Pakistan.
As reported by Iranian media, Russia 
has agreed to supply gas to Iran for the 

purpose of delivery to Pakistan via the 
Iranian pipelines.
Russians have also agreed to build pipe-
lines in Pakistan that were supposed to 
be built by the Pakistani side of a 1995 
gas supply contract with Iran.
Russia’s contribution to the scheme 
comes as the country is trying to find 
new markets for natural gas supplies 
that were removed from the European 
markets because of Western sanctions 
on Moscow over the war in Ukraine.
Iran is also keen to partner with Rus-
sia in supplying gas to Pakistan as the 
country could benefit financially from 
the project while increased gas sup-
plies from Russia will help the country 
address potential gas shortages in its 
northern regions.
Under a proposed swap scheme, Iran 

will import gas from Russia either 
through Turkmenistan or Azerbaijan to 
consume the supplies in its northern 
regions while committing to deliver the 
same amount of gas on the border with 
Pakistan.
Iran has another option to buy Russian 
gas for domestic consumption in its 
north without committing to any swap 
delivery of the same amount to other 
countries.
That will enable Iran to meet the grow-
ing domestic demand for natural gas 
and increase its gas supplies for the 
purpose of exports to other countries.
Experts believe both scenarios could 
benefit Iran although some prefer the 
swap model because it will lead to more 
Russian contribution to the Iran-Paki-
stan gas pipeline project.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), gained 70,917 points to 1.647 million on 
Wednesday. As reported, over 17.579 billion secu-
rities worth 103.724 trillion rials (about $357.6 mil-
lion) were traded at the TSE. The first market’s index 
rose 62,346 points, and the second market’s index 
climbed 110,546 points. TEDPIX climbed 24,000 
points to 1.496 million in the past Iranian calendar 

week (ended on Friday).
As reported, the index has risen 87,603 points (6.22 
percent) to 1.496 million points in the previous Ira-
nian calendar month Azar (ended on December 21). 
Head of Iran’s Securities and Exchange Organization 
(SEO) has said that the country’s stock market has 
been passing through a challenging time but con-
sidering the government’s support, the future of the 

market is going to be bright. “The capital market has 
gone through a challenging period and in the past 
two and a half years, various issues occurred in the 
market that led to the creation of a heavy psycholog-
ical atmosphere,” Majid Eshqi told the press.
According to the official, various plans have been 
implemented by the government and SEO since last 
October in three major axes and extensive efforts 

have been made to achieve the goals set for the 
market. Mentioning a support package unveiled by 
the government, Eshqi noted that 10 strategies were 
considered in order to protect the rights of investors 
with an emphasis on long-term benefits, increasing 
the role of the capital market in the financing of de-
velopment projects, and improving the effectiveness 
and smartening of the market’s regulatory system.

TEDPIX rises 70,900 points on Wednesday

Moscow considering gas export to Pakistan 
through Iran

Health Benefits of Grapes
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-grapes#TOC_TITLE_HDR_14

 Grapes offer health benefits, primarily 
due to their high nutrient and antioxi-
dant content. They may benefit the eye, 
heart, bones, and more.
Here are some health benefits of 
grapes. 
1. Packed with nutrients
Grapes are high in several important 
nutrients. Just 1 cup (151 grams) of 
red or green grapes provides (1Trusted 
Source):
• Calories: 104
• Carbs: 27 grams
• Protein: 1 gram
• Fat: 0.2 grams
• Fiber: 1.4 grams
• Copper: 21% of the daily value (DV)
• Vitamin K: 18% of the DV
• Thiamine (vitamin B1): 9% of the DV
• Riboflavin (vitamin B2): 8% of the DV
• Vitamin B6: 8% of the DV
• Potassium: 6% of the DV
• Vitamin C: 5% of the DV
• Manganese: 5% of the DV
• Vitamin E: 2% of the DV
As you can see, grapes are a rich 
source of copper and vitamin K. Copper 
is an essential mineral involved in ener-
gy production, while vitamin K is vital 
for blood clotting and healthy bones 
(2Trusted Source, 3Trusted Source). 
Grapes also provide good amounts of 
B vitamins like thiamine, riboflavin, and 
B6. Both thiamine and riboflavin are 
needed for growth and development, 
while B6 is mainly required for protein 
metabolism (4Trusted Source, 5Trust-
ed Source, 6Trusted Source).

2. May aid heart health
Grapes may boost heart health in sev-
eral ways.
May help lower blood pressure
One cup (151 grams) of grapes con-
tains 6% of the DV for potassium. This 
mineral is necessary for maintaining 
healthy blood pressure levels (1Trusted 
Source, 7Trusted Source).
Evidence shows that potassium helps 
lower blood pressure primarily by 
helping dilate your arteries and veins. 
It may also help excrete sodium and 
prevent the narrowing of arteries and 
veins that would otherwise increase 
blood pressure (8Trusted Source).
May help reduce cholesterol
Compounds found in grapes may help 
protect against high cholesterol levels 
by decreasing cholesterol absorption 
(10Trusted Source). 
3. High in antioxidants
Antioxidants are compounds that help 
repair the damage to your cells caused 
by free radicals — harmful molecules 
that cause oxidative stress. Oxidative 
stress is associated with several chron-
ic health conditions, including diabetes, 
cancer, and heart disease (13Trusted 
Source).
Grapes are rich in several powerful an-
tioxidants. The highest concentration 
of antioxidants is found in the skin and 
seeds. 
Some grape varieties contain a higher 
content of anthocyanins, a class of fla-
vonoids that give these fruits orange, 
red, blue, pink, and purple colors. Hu-

man and animal studies indicate that 
anthocyanins may help prevent or treat 
brain and heart diseases (14Trusted 
Source, 15Trusted Source).
Other important antioxidants in this 
fruit are resveratrol and quercetin, 
which may protect against heart dis-
ease, high blood sugar levels, and 
cancer (14Trusted Source, 16Trusted 
Source). 
Grapes also contain vitamin C, beta 
carotene, lutein, and ellagic acid, 
which are also powerful antioxidants 
(14Trusted Source).
4. May have anticancer effects
Antioxidants in grapes may pro-
tect against certain types of cancer 
(14Trusted Source).
Resveratrol, an antioxidant in this fruit, 
may help by reducing inflammation, 
acting as an antioxidant, and block-
ing the growth and spread of cancer 
cells in your body. (17Trusted Source, 
18Trusted Source, 19Trusted Source, 
20Trusted Source). 
5. May protect against diabetes and 
lower blood sugar levels
Grapes contain 23 grams of sugar per 
cup (151 grams), which may make you 
wonder if they’re a good choice for peo-
ple with diabetes (1Trusted Source).
Though grapes are high in sugar, their 
low to moderate GI makes them fairly 
safe to eat in moderation if you have 
diabetes. Additionally, compounds in 
grapes may protect against high blood 
sugar.
Watch More

6. May benefit eye health
Plant compounds in grapes may pro-
tect against common eye diseases. 
Plus, grapes contain the antioxidants 
lutein and zeaxanthin, which have been 
shown to help maintain eye health, 
improve visual performance, and 
prevent common age-related eye dis-
eases (36Trusted Source, 37Trusted 
Source).

7. May benefit skin and hair health
Resveratrol may have numerous pro-
tective effects on your skin and hair.
In fact, this compound has gained pop-
ularity in cosmetic products because it 
penetrates the skin barrier and increas-
es collagen concentration, as well as 
protects against UV damage from sun 
exposure (62Trusted Source, 63Trust-
ed Source).
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فنـاوری  و  پژوهـش  کمیتـه 
»مدیریت کیفیت هوا« کنسرسیوم 
مراکـز علمـی- پژوهشـی اسـتان 
اصفهان در حـوزه محیط زیسـت با 
انتشـار بیانیه ای با اشـاره به تشـدید 
آلودگی هـوای کالنشـهر اصفهان، 
خواسـتار توقـف مصـرف مـازوت 

به عنـوان سـوخت شـد.
فنـاوری  و  پژوهـش  کمیتـه 
مدیریـت کیفیت هـوا کنسرسـیوم 
مراکـز علمـی- پژوهشـی اسـتان 
اصفهـان در حـوزه محیـط زیسـت 
در بیانیـه ای که نسـخه ای از آن روز 
چهارشـنبه در اختیـار خبرگـزاری 
جمهوری اسـالمی مرکـز اصفهان 
قـرار گرفـت، تاکیـد کـرد: میـزان 
گوگـرد مـازوت مـورد اسـتفاده در 
نیـروگاه شـهید محمـد منتظـری 
اصفهـان ۶ برابـر بیشـتر و غلظـت 
دی اکسـیدگوگرد )SO2( خروجـی 
از آن هشت برابر بیشـتر از استاندارد 

اروپاسـت.
در ایـن بیانیه بـا اشـاره بـه اینکه ۶ 
واحد از هشـت واحـد این نیـروگاه، 
روزانـه حـدود ۲۵۰ تانکـر ۲۰ هزار 
لیتـری )معـادل پنـج میلیـون لیتر( 
مـازوت مصرف کـرده که سـوختن 
این مقـدار مـازوت حـدود ۴۰۰ ُتن 
گاز دی اکسـیدگوگرد در روز منتشر 
می کنـد، عنـوان شـده اسـت: تأثیر 
آلودگـی ناشـی از گاز دی اکسـید 
گوگـرد در غلظـت ایـن آالینـده در 
هـوای اصفهـان بـه تنهایـی ۱۹۰ 
درصـد بیش تـر از تمـام منابـع 
آالینـده دیگـر اسـت، این نیـروگاه 
همجـوار بـا شـهر اصفهـان و در 
منطقـه ای قـرار دارد کـه کامـاًل 
پوشـیده از صنایع آالینـده در حوزه 
نفـت و گاز و فـوق اشـباع از انـواع 
آالینده هاسـت و بطـور مسـتقیم 
ایـن آلودگی هـا در ریه هـای مـردم 

شـهر ته نشـین می شـود.
 در بیانیـه مذکـور بـا بیـان اینکـه 
اسـتفاده از سـوخت مـازوت در 
نیـروگاه شـهید محمـد منتظـری 
اصفهـان نـه تنهـا در بلندمـدت، 
بلکـه به صـورت آنـی باعـث بـه 
خطرافتـادن سـالمت مـردم ایـن 
دیار می شـود از مسـووالن اسـتان 
خواسـته شـده اسـت کـه بـا توجه 

بـه تشـدید آلودگـی هـوا ناشـی از 
اسـتفاده از سـوخت مـازوت در 
کالنشـهر اصفهان به خصـوص در 
روزهـای سـرد سـال کـه به دلیـل 
وقـوع وارونگـی دمـا جـو پایـدار 
اسـت، مصـرف مـازوت به عنـوان 
سـوخت بدون فـوت وقـت متوقف 

شـود.
همچنیـن در ایـن بیانیه بـا تاکید بر 
اینکه الزم اسـت از ورود به موضوع 
آلودگـی هـوا از سـایر حوزه هـا از 
جملـه امنیتـی پرهیـز شـود، آمـده 
اسـت: حجم باالی آلودگـی هوای 
شـهر اصفهـان و اسـتقرار صنایع و 
نیروگاه هـای متعـدد در ایـن شـهر 
و وضعیت توپوگرافی و هواشناسـی 
منطقـه، در گام اول لـزوم اصـالح 
نیروگاه هـای  بهینه سـازی  و 
اصفهان از جمله تبدیل به سیسـتم 
سـیکل ترکیبـی و اسـتقرار و نصب 
تصفیـه  پیشـرفته  سیسـتم های 
هـوای خروجـی، و در گام بعـدی 
لـزوم انجـام مطالعـات جابجایـی 
نیروگاه هـا و صنایـع آالینـده بـه 
مناطـق دیگر را صـد چنـدان کرده 

اسـت.
کمیته پژوهـش و فناوری"مدیریت 
کیفیـت هـوا" کنسرسـیوم مراکـز 
علمی- پژوهشـی اسـتان اصفهان 
در ایـن بیانیـه تصریح کرده اسـت: 
شهرسـتان  بـرق  مصـرف  کل 
اصفهـان در زمسـتان فقـط در 
حـد تولیـد یـک نیـروگاه اصفهـان 

)اسـالم آباد( اسـت و تولیـد سـایر 
نیروگاه هـا بـه صنایـع بـزرگ، 
شـبکه سراسـری و سایر اسـتان ها 
اختصـاص می یابـد؛ ایـن در حالـی 
اسـت کـه هزینـه آلودگی ناشـی از 
آن ها را مـردم کالن شـهر اصفهان 
بایـد بپردازنـد لـذا شفاف سـازی 
نـوع مصـرف بـرق تولیدشـده در 
نیروگاه هـای اصفهـان و مدیریـت 
واقعـی  نیـاز  براسـاس  تولیـد 
کالن شهر به ویژه در شـرایط وخیم 

آلودگـی هـوا، الزم اسـت.
 در ایـن بیانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه 
بیـش از ۹۰ درصـد نیروگاه هـای 
کشور غیرمازوت سـوز بوده و میزان 
مصرف بـرق در ایام سـرد سـال نیز 
بیـش از تولید آن هـا نیسـت، تاکید 
شـده اسـت: اسـتفاده از ظرفیـت 
تولیـد بـرق مازاد شـبکه سراسـری 
سـایر نیروگاه ها در ایام سـرد سال و 
توقف فعالیت نیروگاه شـهید محمد 
منتظـری اصفهـان در ایـام کمبود 
گاز طبیعی، حق مسـلم مردم فهیم 

و غیرتمنـد اصفهان اسـت.
همچنیـن در بیانیـه مذکـور آمـده 
اسـت: وقایـع و اتفاقات تکرار شـده 
در سـال های اخیـر به خصـوص 
سـال جـاری گوشـزد می کنـد کـه 
در صـورت اضطـرار بـه اسـتفاده 
سـوخت،  به عنـوان  مـازوت  از 
موضـوع حـذف گوگـرد از مـازوت 
باید به عنـوان یکـی از راه حل ها در 
ابعاد علمی- فنـی و اقتصادی مورد 

مطالعـه قـرار گیـرد کـه ایـن کار را 
می توان براسـاس دانـش و فناوری 
علمـی-  مراکـز  در  بومی شـده 
پژوهشـی انجـام داد؛ البتـه این امر 
الزم اسـت بعـد از توقـف فـوری 
مصـرف مـازوت در نیروگاه شـهید 
محمـد منتظـری و تصمیم گیـری 
واقعـی مسـئوالن و متولیـان برای 

اجرایی کـردن آن انجـام شـود.
در ایـن بیانیـه خاطرنشـان شـده 
اسـت: براسـاس اطالعات موجود، 
سـهم دریافـت عـوارض آالیندگی 
اسـتان اصفهـان و واریزشـده بـه 
خزانـه دولـت معـادل چنـد اسـتان 
بـزرگ کشـور اسـت کـه شـواهد 
نشـان از هزینه نشـدن آن در مسیر 
رفع آلودگـی صنایع آالینده اسـتان 
اسـت لذا الزم اسـت ایـن موضوع، 
به طـور شـفاف از طریق مسـئوالن 
اسـتانی پیگیری و حق مـردم برای 
سـالمت و حفـظ محیط زیسـت از 

محـل آن دریافـت شـود.
اسـتفاده از سـوخت مازوت از اواخر 
آذر امسـال در نیروگاه شهید محمد 
منتظـری اصفهـان آغـاز شـد؛ بـه 
گفته مسووالن استانداری اصفهان 
اسـتمرار فعالیـت نیروگاه هـا بـه 
جهـت ارتباط مسـتقیم آن بـا حوزه 
تأمیـن انـرژی در زمـره تصمیمات 
ملـی اسـت و بـه نوعـی مصـارف 
تهـران  از  نیروگاه هـا  مـازوت 

مدیریـت می شـود.
 )Mazut( نفـت کـوره یـا مـازوت

یکـی از هیدروکربن هـای نفتـی 
سـوختنی  مـاده  ارزان تریـن  و 
بـرای موتورهـای دیزلـی و برخـی 

سـت. ه ها گا و نیر
بدلیـل اینکـه اسـتفاده از ایـن 
سـوخت، آلودگـی بسـیاری در هوا 
بویـژه در شـرایط پایـداری جـوی 
بوجود مـی آورد اسـتفاده از آن برای 
واحدهای صنعتـی خاصه در مناطق 
پرجمعیـت و دچـار معضـل آلودگی 
هوا محـدود یا ممنوع شـده اسـت.

آلودگـی هـوا یکـی از چالش هـای 
اساسـی کالنشـهر اصفهان و سایر 
شـهرهای صنعتـی و بـزرگ ایـن 
اسـتان اسـت و اسـتفاده از سوخت 
مـازوت )نفـت کـوره( در واحدهای 
صنعتـی و تولیـدی اسـتان حتی در 
شـرایط معمول و روزهـای با هوای 

سـالم نیـز ممنوع اسـت.
کنسرسـیوم مراکز علمی پژوهشی 
اصفهـان در حـوزه محیـط زیسـت 
بهمـن سـال ۱۳۹۹ بیـن هفـت 
دانشـگاه و مرکز علمی و پژوهشـی 
ایـن اسـتان شـامل دانشـگاه های 
اصفهـان، صنعتـی اصفهـان، علوم 
پزشـکی اصفهـان، پیام نور اسـتان 
اصفهـان، آزاد اصفهـان، کاشـان 
و شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 

اصفهـان تشـکیل شـد.
این کنسرسـیوم بـا هدف اسـتفاده 
بیشتر از ظرفیت دانشـگاه ها، مراکز 
پژوهشی، پارک های علم و فناوری 
و شـرکت های دانش بنیـان در رفع 
چالش های زیسـت محیطی استان 
و کشـور، کمک به وظیفـه نظارتی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و 
ایفای مسوولیت اجتماعی آن مراکز 
بمنظـور ارتقـای جایـگاه مرجعیت 
علمی دانشگاه های استان اصفهان 
در سـطح منطقه ای، ملی و اسـتانی 
در زمینـه محیـط زیسـت فعالیـت 

می کنـد.
کنسرسـیوم مراکز علمی پژوهشی 
اصفهـان در زمینـه محیط زیسـت 
دارای کمیته هـای مدیریت کیفیت 
آب و فاضـالب، مدیریـت کیفیـت 
خـاک و مـواد زائـد جامـد، مدیریت 
کیفیت هـوا، محیط زیسـت طبیعی 
و تنوع زیسـتی، آمایش سـرزمین و 
توسـعه پایـدار و تغییر اقلیم اسـت.
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چهاردهمیــن جشــنواره نخســتین واژه بــا 
نواختــن زنــگ آب توســط قائــم مقــام آبفــای 
اصفهــان در مدرســه اســتثنایی بوســتان 
ــن  ــان داد. ای ــود پای ــه کار خ ــهر ب ــاهین ش ش
برنامــه بــا حضــور قائــم مقــام و مدیــر روابــط 
عمومــی آبفــای اصفهــان، مدیــر آبفــای 
شــاهین شــهر و جمعــی از مســئوالن آمــوزش 

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــرورش ای و پ
مجیــد حبیبیــان در ایــن ویــژه برنامــه بــا بیان 
ایــن کــه یکــی از اهــداف برگــزاری جشــنواره 
نخســتین واژه ترویــج فرهنــگ مصــرف 
ــع  ــوزان مقط ــش آم ــان دان ــه آب در می بهین

ابتدایــی اســت، خاطرنشــان کــرد: آب یکــی از 
ــد اســت کــه در  ــن نعمت هــای خداون مهم تری
دیــن اســالم نیــز بــر عــدم اســراف ایــن مایــه 

ــت. ــده اس ــژه ای ش ــد وی ــی تاکی حیات
قائــم مقــام آبفــای اســتان اصفهــان در ادامــه 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــم دان ــرد: امیدواری ــان ک بی
ترویــج درســت مصــرف کــردن آب در خانواده 
ــود  ــان خ ــر خادم ــاری گ ــه، ی ــطح جامع و س
ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض در ش

ــند. باش
ــنواره  ــن جش ــت چهاردهمی ــر اس ــایان ذک ش
ــاری و  ــال ج ــاه س ــان م ــتین واژه از آب نخس

ــتایی  ــهری و روس ــی ش ــه ابتدای در ۵۰ مدرس
ــور ۵۶۰۰  ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــطح اس در س
دانــش آمــوزان برگــزار و چهــارم دی مــاه 
ــن  ــب ای ــه در قال ــان داد ک ــود پای ــه کار خ ب
طــرح ۱۱۲۰۰ نفــر ســاعت آمــوزش مدیریــت 
ــزار  ــوزان برگ ــش آم ــرای دان ــرف آب ب مص

ــد. ش
در ایــن جشــنواره برنامه هــای مختلــف و 
متنوعــی از جملــه برگــزاری مســابقه، اجــرای 
ــزار و هــزاران  ــره برگ نمایــش، موســیقی و غی
اقــالم فرهنگــی، تبلیغاتــی مدیریــت مصــرف 

ــد. ــع ش ــوزان توزی ــش آم ــان دان در می

آبفـای اسـتان اصفهـان پـس از ادغـام 
و  فاضـالب شـهری  و  آب  شـرکتهای 
روسـتایی و اجـرای فراینـد یکپارچه سـازی 
نیـروی انسـانی تشـریح روشـن مسـئولیت 
هـا ، حـذف و کاهش فعالیتهـای تکـراری را  
با هـدف ارتقـای بهـره وری نیروی انسـانی 
در دسـتورکار قرارداد.مدیـر امـور کارکنـان 
آبفـای اسـتان اصفهـان سـاماندهی دقیـق 
نیروی انسـانی را  مهمترین فراینـد یکپارچه 
سـازی شـرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی دانسـت و اظهار داشـت: یکپارچه 
سـازی اصولی و دقیق نیروی انسـانی  نقش 

موثـری در ادغام  موفق شـرکت هـای آب و 
فاضالب شهری و روسـتایی در کشور داشته 
ایـن درحالیسـت کـه سـاختار جدیـد نیروی 
انسـانی صنعت آبفا پـس از یکپارچه سـازی 
شـرکتها ازسـوی آبفـای اسـتان اصفهـان 

تدویـن شـد. 
احمدرضا پورقاسـمی با بیان اینکـه یکپارچه 
سـازی نیروی انسـانی از عوامـل مهمی بوده 
که بایسـتی به درسـتی و با دقت انجـام گردد 
اظهارداشـت:هر اشـتباهی در ایـن امر باعث 
تاثیـرات منفـی بـر بهـره وری کارکنـان می 
گردید به همیـن دلیل طـی فرایند ادغـام در 

خصوص چگونگی ساماندهی نیروی انسانی 
اطـالع رسـانی  جامـع به منظـور سـازگاری 
کارکنـان بـا تغییـرات ایجاد شـده در دسـتور 

کار قـرار گرفت.
وی بـه چالـش هایی کـه در زمینـه یکپارچه 
سـازی نیروهای انسـانی وجود داشـت اشاره 
کـرد و خاطرنشـان سـاخت: در موضـوع 
یکپارچـه سـازی نیـروی انسـانی چگونگی 
ترکیـب فرهنـگ هـای سـازمانی متفـاوت 
مطرح بـوده  که در ایـن راسـتا  معاونت منابع 
انسـانی بـه تدریـج بـا درک موضـوع ادغـام 
بـرای کارکنـان سـعی در نزدیـک نمـودن  

،باورهـا، نگـرش هـا، ارزشـها و هنجارها ی 
افـراد  مطابق بـا فرهنگ سـازمانی شـرکت 

یکپارچـه نمـود.
مدیر امور کارکنـان آبفای اسـتان اصفهان با 
بیان اینکـه پس از یکپارچه سـازی شـرکتها 
و پـس از ابـالغ طـرح طبقـه بندی مشـاغل  
بـه منظـور افزایـش بهـره وری و تصمیـم 
گیری بهتر صدور احکام کارگزینی براسـاس 
تخصـص ، دانـش ، تجربه  کارکنـان مطابق 
با پسـت سـازمانی صورت پذیرفـت  تصریح 
کرد: پـس از  فرآیند ادغام با توجه به  پیشـینه 
شـغلی کارکنان و سـازگاری آنها بـا تغییرات 

ایجـاد شـده ، حـذف و کاهـش فعالیت های 
تکراری  ونیز تشـریح روشـن مسـئولیت ها ، 
در جهت بهبـود و افزایش ظرفیـت کاری که 
در نهایـت توانمنـدی روز افـزون کارکنان را 

بدنبال داشـته عملیاتی شـد.
وی بـا بیـان اینکـه  یکپارچگـی سیسـتم 
اطالعـات کارکنـان کمـک شـایانی  بـه 
مسـئوالن امر در تحقق  اهداف و برنامه های  
صنعت می نماید اظهـار داشـت: مدیران می 
توانند از طریق یکپارچگی سیستم اطالعات 
کارکنان ،  تصمیمـات اسـتراتژیک  را با بهره 
گیری ازتوان و تخصص  افـراد کلیدی اتخاذ 

نمایند، کـه این امر تأثیر بسـزایی بـر فعالیت 
ها و عملکرد مطلـوب  صنعـت دارد.

پورقاسـمی  افزایـش  سـطح رضایتمنـدی 
کارکنـان را بـرای ارتقـاء و رشـد  شـرکت را  
بسـیار حائزاهمیـت دانسـت و  خاطرنشـان 
سـاخت:  از آنجایـی که واحـد امـور کارکنان  
با ابعاد گوناگـون از تجربیات و سـوابق کاری  
نیروی انسانی  سـروکار دارد، بنابراین یکی از 
وظایف اصلـی  این واحد شناسـایی سـاختار 
و ابزارهایی اسـت که اسـتفاده از آن ها سـبب 
عملکرد بهتـر کارکنان می شـود، کـه در این 
میان کسب  رضایت وارتقای انگیزه کارکنان 

باید همچنـان مورد توجـه قرار گیـرد چرا که 
ایـن رویکـرد  تاثیـر زیـادی بـر بهـره وری 

نیـروی انسـانی  دارد.
مدیرامورکارکنـان آبفـای اسـتان اصفهـان 
افزود:بـه منظـور افزایـش رضایتمنـدی 
کارکنان  به صـورت دوره ای میـزان رضایت 
و انگیـزه کارکنـان ارزیابـی مـی شـود . این 
ارزیابی شـامل تمامی جنبه های شغلی مانند: 
محیط، شـرح وظایـف، و…اسـت ، همچنین  
دالیـل نارضایتی کارکنان شناسـایی شـده و 
راهکارهایـی جهت رفع یـا بهبود آن هـا ارائه 

می شـود.

به میزبانی مدرسه استثنایی بوستان شاهین شهر؛

چهاردهمین جشنواره نخستین واژه به کار خود پایان داد

با یکپارچه سازی نیروی انسانی پس از ادغام شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی در اصفهان صورت گرفت؛

تشریح روشن مسئولیت ها، حذف و کاهش فعالیتهای تکراری

کمیته پژوهش مدیریت کیفیت هوای اصفهان:

مصرف مـازوت به عنوان سـوخت متوقف شـود

محمد اسالمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره 
مذاکرات برجام، افزود: مساله اصلی در مذاکرات برجام، سیاسی و بر مبنای موتور 
فشار حداکثری است به طوریکه آمریکایی ها هر از چندگاهی فریب می خورند 
و در تله صهیونیست ها و افراطیون می افتند و همواره این فراز و فرودها متعلق 
به آنهاست. وی با بیان اینکه ما جریان طبیعی خود را انجام می دهیم، ادامه داد: 
کسی که در مذاکرات شرط های جدید وضع کرد ایران نبود، بلکه طرف مقابل 
بود و این ایام در پیام های گوناگون اعالم کرده که آماده است، اما نمی شود که از 
یک طرف مذاکرات را نهایی و از طرف دیگر درهای جدیدی را برای فشار آوردن 

به ملت ایران و وضع کردن دوباره تحریم ها باز کند.
اسالمی تاکید کرد: خروج از این وضعیت و دست کشیدن از توطئه، تخریب و 
تحریم الزمه بازگشتن به شرایطی است که طرفین با منفعت متقابل بتوانند کار 
را ادامه دهند. وی همچنین با اشاره به اینکه بازرسان آژانس انرژی اتمی به طور 
مرتب در ایران هستند و کلیه فعالیت های ما تحت نظارت آنهاست، گفت: هفته 

قبل مسووالن آژانس به ایران آمدند و مذاکراتی داشتند.
اسالمی اضافه کرد: مدیرکل آژانس انرژی اتمی هم اعالم آمادگی کرده و قرار 
شد پس از تعطیالت ژانویه برای سفری که می تواند انجام شود، گفت و گو کند. 
رییس سازمان انرژی اتمی همچنین تاکید کرد: این سازمان از نظر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، یکی از قطب های علمی و پژوهشی در منطقه است و 
می تواند با تکمیل برخی از تجهیزات و برطرف کردن حلقه های مفقوده به قطب 

آموزشی منطقه در زمینه انرژی هسته ای تبدیل شود.
وی درباره طرح زیست بوم فناوری و نوآوری هسته ای در اصفهان نیز توضیح 
داد: این موضوع از دهه ۸۰ با مشارکت سازمان انرژی اتمی آغاز و به دالیلی این 
موضوع در سال های گذشته رها شد اما امروز با توجه به شرایط جدیدی که با آن 
مواجهیم و همچنین در سالی که به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری 
شده، گسترش زیرساخت های توسعه در این زمینه ضروری است. اسالمی 
اضافه کرد: با توجه به طرح جامع سازمان انرژی اتمی که فروردین امسال 
رونمایی شد، اصفهان یکی از مناطق توسعه علوم، فنون، آموزش و پروش 
هسته ای کشور در نظر گرفته شده و امید است با توافقی که با همه دینفعان در 

این زمینه صورت می گیرد این مرکز گسترش یابد.
وی ادامه داد: این مرکز عظیم می تواند قطب تولید برخی رادیو داروها و 

محصوالت دانش بنیان در زمینه هسته ای در مرکز کشور باشد.
وی درباره ایجاد راکتور ۱۰ مگاواتی در اصفهان، تصریح کرد: این طرح در حال 
پیشرفت و مراحل سه گانه آن شامل طراحی و نهایی شدن نقشه ها، شناسایی 
پیمانکاران، سفارش دادن برخی اقالم، مطالعات زمین شناسی، تحقیقات برای 
طراحی سازه ها و آماده سازی و انشعابات زمین بطور همزمان در حال اجراست. 
محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی برای حضور در نشست توسعه 
فناوری هسته ای، مبنای اقتدار ملی، بازدید از طرح زیست بوم فناوری و نوآوری 
هسته ای اصفهان، دیدار با استادان و مسووالن دانشگاه ها به اصفهان سفر کرد.

 رییس سازمان انرژی اتمی گفت: طرفی که در مذاکرات 
برجام شرط های جدید وضع کرد ایران نبود، بلکه 
آمریکا بود و این ایام با ارسال پیام های گوناگون اعالم 

کرده که برای ادامه مذاکرات آماده است.

 رییس سازمان انرژی اتمی دیدار با استادان و مسووالن
دانشگاه  اصفهان:

نوسان مذاکره همواره از طرف 
آمریکایی هاست

گزارش رئیـس دانشـگاه اصفهـان بـا اشـاره بـه 
تأثیـر انـرژی هسـته ای در برطرف شـدن 
مشـکالت زیسـت محیطی، گفـت: برای 
حـل شـدن مشـکالت زیسـت محیطـی 
اسـتان اصفهـان به یـاری سـازمان انرژی 

هسـته ای امیدواریـم.
حسـین هرسـیج، در نشسـتی که با عنوان 
توسـعه فنـاوری هسـته ای، مبنـای اقتدار 
ملـی و بـا هـدف شـکل گیری و راه اندازی 
زیسـت بـوم فنـاوری و نـوآوری در حـوزه 
هسـته ای اسـتان در دانشـگاه اصفهـان 
برگـزار شـد، در رابطـه بـا اهمیـت ارتبـاط 
دانشـگاه های اسـتان اصفهان با سـازمان 
انـرژی اتمـی کشـور، اظهـار کـرد: بعـد از 
انقـالب اسـالمی مـا شـاهد پیشـرفت در 
زمینه هـای مختلـف بـه ویـژه در زمینـه 
هسـته ای بوده ایـم کـه ایـن پیشـرفت در 
نهایـت منجـر بـه افزایـش اقتـدار علمی 
کشـور شـده اسـت. امیـدوار هسـتیم کـه 
بتوانیـم از ایـن فرصت هـا بـرای ارتبـاط 
بیشتر میان دانشگاه های اسـتان و سازمان 
انرژی اتمی در جهت افزایش اقتدار کشـور 

اسـتفاده کنیـم.
وی افـزود: بعـد از انقـالب اسـالمی، مـا 
پیشـرفت های مختلفـی را در حوزه هـای 
مختلف علمی شـاهد بودیـم و از آن جمله، 
پیشـرفت های هسـته ای اسـت که زبانزد 
عـام و خـاص اسـت. ایـن پیشـرفت های 
هسـته ای نیز منجر به اقتدار علمی کشـور 
شـده اسـت و همیـن امـر باعـث شـده در 
مقابل کشـورهایی که نمی خواسـتند ما به 
این انرژی دسـت پیدا کنیم، اکنـون به این 

جایـگاه و رتبـه کنونـی دسـت یابیم.
رئیـس دانشـگاه اصفهـان بـا بیـان اینکه 
اسـتکبار و صهیونیسـت جهانـی هرگـز 
نمی خواسـتند کـه مـا بـه ایـن درجـه از 
استقالل برسیم، تصریح کرد: صهیونیست 
و اسـتکبار جهانـی همیشـه تهدیدهـا و 
تحریم هایـی را علیـه ملـت ایـران اعمال 
کرده انـد. مـا همیشـه شـاهد ایـن بوده ایم 
که هـر گاه پیشـرفتی داشـتیم، دشـمنان 
بحران هـای مختلفـی را بـرای مـا ایجـاد 
کرده انـد. اکثـر بحران هـا زمانی بـوده که 
مـا بـه یـک آرامـش نسـبی در حوزه های 
مختلـف دیپلماتیـک و اقتصـادی دسـت 
یافتیـم. نمونه اخیـر آن همین اغتشاشـات 
اسـت کـه درسـت بعـد از مقطعـی ایجـاد 
شـد که مـا در مذاکـرات به پیشـرفت های 
خوبی رسـیده بودیم، امـا رهبری، مـردم و 
دانشـگاهیان به خوبی توانستند این مرحله 

را پشـت سـر بگذارنـد.
وی ادامه داد: ما هنوز نتوانسـته ایم آن گونه 
کـه بایـد منافـع ملـی خودمـان را تأمیـن 
کنیـم، امـا امیدواریم که بـا افزایـش اقتدار 
کشـور و با یاری دانشـگاه ها، بتوانیم منافع 
ملی خود را بیـش از پیش در ایـن مذاکرات 
تأمیـن کنیـم. همچنیـن امیدواریـم که با 
حمایـت مـردم از تیـم مذاکـره کننـده و 
به کمـک اهـرم قدرتـی کـه دانشـمندان 
هسـته ای بـه وجـود آورده انـد، در آینـده 
نزدیـک شـاهد تغییـر و تحوالتی بـه نفع 

ملت ایـران باشـیم.
وی در رابطـه با تأثیـر انرژی هسـته ای در 
برطرف شـدن مشـکالت زیست محیطی 
اسـتان، خاطرنشـان کـرد: نیروگاه هـای 
فسـیلی باعث تحمیل هزینه های کالن و 
تبدیل شـهر اصفهان بـه آلوده ترین شـهر 
کشـور بـه لحـاظ زیسـت محیطـی شـده 
اسـت، ما امیدواریم در بحث محیط زیست 
بتوانیم بـه کمـک نیروگاه های هسـته ای 

این مشـکل را حـل کنیم.

امیدوار به حل مشکالت 
زیست محیطی به یاری 
سازمان انرژی هسته ای

رئیس دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

 خبر
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شـرکت پتروپاالیش سـهروردی صفاهان با اختصاص مبلغ ۴ میلیارد ریال 
کمک نقدی، مقدمات آزادی تعـدادی از زندانیان جرائم غیـر عمد را رقم زد 

تا ایشـان به آغوش گـرم خانواده هایشـان بازگردند.

حرکت در مسیر اجرای مسئولیت های اجتماعی
طـی آیینـی بـا حضـور محمـد سـرمدی مدیرعامـل، این شـرکت در 
جهت اجـرای مسـئولیت های اجتماعـی و آزادی زندانیان جرائـم غیر عمد 
مشـارکت نمود و با ایـن کار خداپسـندانه چنـد تـن از زندانیان، بـه آغوش 

خانواده بازگشـتند.
شـرکت پتروپاالیـش سـهروردی صفاهـان در راسـتای پیشـبرد اهـداف 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان بـر محـور توقـف خـام فروشـی، تولیـد 
فرآورده هـای بـا ارزش افـزوده بـاال و صـادرات محصـوالت بـا هـدف 
نگاهداشـت محیط زیسـت، چابک سـازی سـازمان، کاهش بوروکراسـی، 
تسـریع در اجـرای پروژه هـای بـزرگ پتـرو پاالیشـی، افزایـش تولیـد 
محصـوالت بـا ارزش بنزین و گازوئیـل، تولیـد محصول بـا ارزش پروپیلن 

فعالیـت می کنـد.

توسط شرکت پتروپاالیش 
سهروردی صفاهان انجام گرفت:

کمک مالی 400 
میلیون تومانی به 

محکومین مالی 
جرائم غیر عمد
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ــد  ــان می دهن ــده نش ــد منتشرش ــای جدی داده ه
کــه طــی یــک روز در مجمــوع ۲۴، ۰۰۶، ۷۲۳ 
ــو )SHIB( تنهــا در عــرض یــک  توکــن شــیبا این
ســاعت و طــی دو تراکنــش ســوزانده شــده و برای 

ــارج شــده اســت. ــردش خ ــه گ همیشــه از چرخ
 SHIB یــک کاربــر حــدود ۴/۸ میلیــون

را بــه کیــف پــول مــرده ارســال 
کــرد و بــه ســرعت، ۱۹/۲ 

ــز  ــر نی ــیبای دیگ ــون ش میلی
توســط کاربــر دیگــری 

ســوزانده شــد. بــر اســاس 
توییــت دیگــری کــه 
توســط ایــن پلتفــرم 
منتشــر شــده، در ۲۴ 
ســاعت نیــز بیــش 
از ۴۸ میلیــون توکــن 
SHIB ســوزانده شــده 
ــرخ  ــه، ن ــت. در نتیج اس

اینمیــم  توکن ســوزی 
کویــن محبــوب نســبت 

بــه روز گذشــته ۶۷ درصــد 
افزایــش یافتــه اســت.

ــال  شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پورت
ــدازی  ــل امســال راه ان توکن ســوزی در آوری

شــد؛ زیرا هولدرهــای شــیبا خواســتار راهــی برای 
ــق  ــد. طب ــن بودن ــم کوی ــه اینمی ــش عرض کاه
ــش از ۴۱۰  ــیبا بی ــه ش ــون جامع ــا، تاکن گزارش ه

تریلیــون SHIB را ســوزانده کــه معــادل ۴۱ درصد 
ــت. ــه آن اس ــه اولی از عرض

ــه  ــه جامع ــد ک ــان می دهن ــود نش ــای موج داده ه
 SHIB ــون ــر ۶۶۶ میلی ــاه نوامب ــا در م ــیبا تنه ش
ــرای همیشــه از چرخــه گــردش خــارج کــرده  را ب
ــاه  ــم در م ــن رق ــه ای ــت ک ــدوار اس و امی

ــود. ــم ش ــتر ه ــامبر بیش دس
در زمــان نــگارش ایــن خبــر، 
شــیبا در محــدوده قیمتــی 
دالر   ۰/۰۰۰۰۰۸۳
معاملــه می شــود کــه 
و  گذشــته  روز   ۷ در 
افزایــش  علی رغــم 
توکن ســوزی ها، ۳/۵ 
درصــد افــت داشــته 
اســت. در همیــن حــال، 
می رســد  نظــر  بــه 
ــن  ــرای ای ــا ب ــه تقاض ک
رمــزارز نیــز با تــداوم بــازار 
نزولــی کاهــش یافته اســت. 
 IntoTheBlock داده هــای
نشــان می دهنــد کــه تعــداد 
ــز  ــزان ناچی ــه می ــیبا ب ــای ش آدرس ه

۰/۴۱ درصــد در حــال رشــد اســت.

 مریم عمادی  این روزها دولت آلمان هم 
در مورد تحوالت جاری در کشــورمان، هم 
ادعای حضور و مداخله ایران در قالب جنگ 
اوکراین و هم آنچه مســائل حقوق بشری 
مرتبط با ایران عنوان می شود، رویکردهای 
کاماًل منفی و تهاجمــی را در پیش گرفته و 
در همگی آن ها به نحوی مخرب، کنشگری 
می کنند. اوج این کنشگری ها روز گذشته و 
در قالب دو اقدام خودنمایی کرد که در ادامه 

مورد بررسی قرار می گیرد.

تعلیـق اعتبـار صـادرات بـرای 
صادرکنند گان آلمانی به ایران

دولـت آلمـان کـه بزرگ تریـن شـریک 
تجـاری ایـران در اروپا محسـوب می شـود 
روز جمعـه اعـالم کـرد کـه بـا توجـه بـه 
وضعیـت بسـیار جـدی جـاری در ایـران، 
تمامـی تضمین هـای سـرمایه گـذاری در 
ایـران، اعتبـار صـادرات بـرای صادرکننـد 
گان آلمانی بـه ایران و کلیه گفـت و گوهای 
اقتصـادی از جملـه گفـت و گوهـای مرتبط 
بـا انـرژی را متوقـف می کنـد و تنهـا در 
صورت وجـود دالیـل محکم بشردوسـتانه 
معافیت هایـی بـرای آنهـا در نظـر بگیـرد. 
گفتنی اسـت اعتبـار صـادرات، نوعـی بیمه 
اسـت که دولـت آلمـان بـرای کمپانی های 
آلمانـی در نظـر می گیـرد کـه در صـورت 
انجـام صـادرات و عـدم دریافـت هزینـه از 
واردکننـده، از ایـن اعتبـار اسـتفاده کننـد. 
تضمین هـای سـرمایه گذاری هـم سـاز 
از سـرمایه گذاری های  حمایتـی  کار  و 
کمپانی هـای آلمانـی در کشـورهای مقصد 
در مقابـل مخاطرات سیاسـی کشـور مقصد 
است. بر اسـاس اعالم وزارت اقتصاد آلمان، 
سـاز و کارهـای اعتبـار صـادرات و تضمین 

سـرمایه گذاری بـرای ایـران، دهه هـا وجود 
نداشـت، امـا بعـد از توافـق برجام در سـال 
۲۰۱۶ ایـن سـاز و کارها بـرای ایـران ایجاد 
شـده بود. نکته مهـم در ایـن دسـتور آلمان 
این اسـت کـه المـان بعـد از کشـور بریتانیا 
بزرگترین کشـور اروپایی اسـت و مـراودات 
اقتصـادی گسـترده ای بـا ایـران دارد. گفته 
می شـود سـال گذشـته میـالدی )۲۰۲۱( 
مجمـوع مبـادالت تجـاری ایـران و آلمـان 
معـادل یـک میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون دالر 
بـود و در ۹ ماهـه نخسـت سـال ۲۰۲۲ نیـز 
مبـادالت تجـاری میـان دو کشـور بـه یک 

میلیـارد و ۵۸۰ میلیـون دالر رسـید.

اسـتفاده از ظرفیـت سـلبریتی 
هـا بـرای آشـوب آفرینـی در 

ایران
روز جمعـه سـخنگوی ریاسـت جمهـوری 
آلمـان از دیـدار و گفـت و گـوی »فرانـک 
والتـر اشـتاین مایـر« رئیـس جمهـوری 
آلمـان بـا چهـره سرشـناس فوتبالـی ایران 
»علـی کریمـی« در آلمـان خبر داد کسـی 
کـه ایـن روزهـا نقـش یـک لیـدر را بـرای 
جریانـات مخالف نظـام جمهوری اسـالمی 
بـازی می کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
طـی چهـار دهـه گذشـته، در هـر ماجرایی 
کـه یـک سـوی آن ایـران بـوده، آلمانی ها 
همیشـه در کنار سوی مقابل ایسـتاده اند. در 
جریان انقـالب اسـالمی، در جنگ تحمیلی 
و نقـش مهـم انهـا در ارسـال بمب هـای 
شـیمایی بـه کشـور عـراق، در ماجـرای 
میکونـوس، در کنفرانـس برلیـن و در هـزار 
و یک موضـوع دیگر آن ها همیشـه رویکرد 
ضدایرانـی را برگزیده انـد. درچنـد مـاه اخیر 
هـم در عرصـه دیپلماسـی دولـت آلمـان 

نقش جـدی علیـه ایـران داشـته و همـواره 
بـه دنبـال محکومیت هـای بیـن المللـی و 
حقوق بشـری علیـه ایـران در مجامـع مثاًل 
بین المللـی بوده انـد. سـفارتخانه های آن 
کشـور نیز در تحریـک، سـازماندهی و حتی 
حمایت مالـی نارامی هـا فعال انـد. از این رو 
دیـدار رئیس جمهـور آلمـان بـا یـک فعـال 
مجازی ضـد ایرانـی نمی توانـد از این منظر 
اتفـاق خاصی قلمـداد شـود. امـا از زاویه ای 
دیگـر، ایـن دیـدار یـک اتفـاق اسـت. این 
شـاید برای اولین بار اسـت که دولـت آلمان 
تمرکز ویـژه ای بـر روی اسـتفاده از ظرفیت 
سـلبریتی ها برای آشـوب آفرینی می گذارد 
)ماننـد اقدامـی کـه چنـدی پیـش فرانسـه 
انجـام داد و مکرون با مسـیح علینـژاد دیدار 
کـرد( و مقامـات آن در جریـان دخالت های 
آشـکار در امـور داخلی ایـران، تن بـه دیدار 
با یـک فعـال مجـازی می دهـد و به سـراغ 
کسـی می رونـد که نـه سـابقه کار سیاسـی 
دارد و نـه حتـی در حـد اپوزیسـیون اسـت! 
شـاید ایـن مسـئله نشـان دهنده ناآگاهـی 
و جهـل عجیـب رئیس جمهـور آلمـان از 

معـادالت و مناسـبات ایـران اسـت.

اهـداف آلمان در بهـره گیری از 
سیاسـت تهاجمـی نسـبت به 

ایران
یـک سـؤال اساسـی و محـوری مطـرح 
می شـود و آن ایـن اسـت کـه محرک های 
اصلـی سیاسـت تهاجمـی و بـی پشـتوانه 
دولـت آلمـان در قبـال ایـران )بـا توجـه به 
تحـوالت اخیـر کشـورمان( چیسـت؟ یک: 
دولـت آلمـان و کنشـگری بـه مثابـه تابعی 
از منافع رژیـم صهیونیسـتی و آمریکا: یکی 
از نـکات برجسـته ای که در سـال های اخیر 

انتقـادات زیـادی را از دولـت ایـن کشـور 
برانگیختـه ایـن اسـت کـه در چهارچـوب 
پرونده هـا و مثال هـای مختلـف، ایـن نکته 
بـه وضـوح آشـکار شـده کـه دولـت آلمان 
تـا حـد زیـادی تحـت تسـلط البی هـای 
رژیـم صهیونیسـتی و همچنیـن نهادهـای 
اطالعاتـی آمریـکا اسـت. موضوعـی کـه 
موجب شـده تـا برخـی تحلیلگـران و افکار 
عمومـی در آلمـان از خـود بپرسـند کـه 
آیـا دولـت آلمـان در خدمـت منافـع مـردم 
ایـن کشـور اسـت یـا کنشـگرانی نظیـر 
صهیونیسـت ها و آمریکایی هـا؟ از ایـن 
منظـر، سیاسـت ها و رویه های اخیـر دولت 
آلمان علیه ایـران در مورد تحـوالت جاری 

کشـورمان نیز نمی توانـد ماهیتـی متفاوت 
داشـته باشـد. دو: آلمـان و تـالش جهـت 
انحـراف توجـه افـکار عمومـی از تغییـرات 
جدیـد سیاسـی-اجتماعی در ایـن کشـور: 
یکـی دیگـر از تحلیل هایـی کـه در مـورد 
رویه هـای تهاجمی و بـی پایه دولـت آلمان 
در رابطـه بـا تحـوالت اخیـر ایـران مطرح 
می شـود ایـن اسـت کـه دولتمـردان فعلی 
آلمانـی سـعی دارنـد تـا توجهـات داخلی و 
بیـن المللـی را از اوج گیـری و ظهور نسـل 
جدیدی از تندروهـای آلمانـی در داخل این 
کشـور دور کننـد و درسـت به همیـن دلیل 
هم اسـت کـه کنشـگری قابـل توجهـی را 
در چهارچـوب معـادالت تحـوالت جـاری 

در ایـران در پیـش گرفته انـد. سـه: دولـت 
آلمـان و تـالش جهـت سـهم خواهـی از 
ایـران: شـاید برلیـن سـعی دارد تـا جـای 
ممکـن بـر ایـران اعمـال فشـار کنـد تـا 
در صـورت احیـای مذاکـرات بـا ایـران 
در حوزه هـای مختلـف بـه ویـژه مسـاله 
هسـته ای این کشـور، بتواند سـهم خواهی 
بیشـتری را نیـز از ایـران داشـته باشـد. بـه 
خاطر همین مسـئله اسـت که دیـدار رئیس 
جمهور این کشـور بـا علی کریمی درسـت 
در شـرایطی صـورت می گیرد کـه »جوزف 
بـورل« در دیـدار بـا »امیرعبداللهیـان« 
را  هسـته ای  مذاکـرات  سـرگیری   از 

خبر داده است.
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مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از برگزاری سومین دوره مسابقه کتابخوانی ویژه 
کودک و نوجوان با همکاری کتابخانه بانو صفارزاده و سایر کتابخانه های این منطقه 

همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
داوود بحیرایی با بیان اینکه نسل جدید باید بیشتر با ابعاد بی نظیر شخصیتی همچون 
رشادت ها و دالوری های سردار دل ها، شهید سلیمانی آشنا شوند، اظهار کرد: به منظور 
آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با رشادت ها و دالوری های سردار دل ها در سومین 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، سومین مسابقه کتابخوانی ویژه کودک و نوجوان 
با همکاری کتابخانه »بانو صفارزاده« و سایر کتابخانه های منطقه ۱۰ برگزار می شود.

وی ادامه داد: در بخش کودک این مسابقه، کودکان با مطالعه کتاب »قهرمان من« 
نوشته سیدامیررضا نجفی در مسابقه شرکت می کنند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان افزود: عالقه مندان می توانند برای مطالعه کتاب 
https://www.digisurvey.net/u/ و شرکت در مسابقه بخش کودک به لینک

sardaredelha/9yzq7 مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: در بخش نوجوانان این دوره از مسابقات، نوجوانان می توانند با مطالعه 
https:// کتاب »عمو قاسم نوشته محمدعلی جابری« با مراجعه به آدرس اینترنتی

www.digisurvey.net/u/sardaredelha/1hlok ثبت نام و شرکت کنند.

بحیرایی خاطرنشان کرد: عالقه مندان جهت دریافت نسخه فیزیکی کتاب بخش 
نوجوان )عمو قاســم( به صورت امانت می توانند به کتابخانه های سطح شهرداری 

منطقه ۱۰ مراجعه کنند.
وی آخرین مهلت پاسخگویی به سؤاالت برای شرکت در این مسابقه را سی ام دی ماه 
۱۴۰۱ اعالم کرد و گفت: جوایز سومین دوره از مسابقه کتابخوانی گرامیداشت سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی در جشن های دهه مبارک فجر به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

به گزارش ایمنا، عالقه مندان برای شرکت در مسابقه برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به کانال فرهنگ شهر به آدرس farhangshahr10@ مراجعه کنند.

 برگزاری سومین 
دوره مسابقه 
کتابخوانی ویژه 
کودک و نوجوان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

حمله پهپادی اوکراین خاک روسیه 
خبرساز شد!

نفوذ به عمق 9۰۰ کیلومتری
چندی پیش خبرگزاری های روسیه خبر 
دادند در حمله پهپادی اوکراین به پایگاه 
هوایی روسیه در منطقه »ساراتوف« 
سه نفر کشته شدند. خبرگزاری روسی 
تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت 
نیروهای نظامی روسی یک پهپاد را به 
هنگام نزدیک شدن به فرودگاه نظامی 
»انجلز« هدف گرفتند و سرنگون کردند. 
این پایگاه در عمق ۹۰۰ کیلومتری از مرز 
اوکراین و ۷۰۰ کیلومتری جنوب شرقی 
مسکو قرار دارد. این اتفاق از لحاظ توانایی 
حمله اوکراین به عمق خاک روسیه قابل 
توجه است. وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: 
در نتیجه سقوط الشه هواپیمای بدون 
سرنشین سرنگون شده سه نظامی فنی 
روس که در فرودگاه حضور داشتند دچار 

جراحت های کشنده شدند. 
سخنگوی نیروی هوایی اوکراین هم در 
واکنش به این حادثه گفت: روس ها اشتباه 
می کنند اگر فکر می کنند جنگ به عمق 
خاک کشورشان نمی رسد. وی افزود: 
انفجارهای روسیه واکنشی به اقدامات 
مجرمانه این کشور است. ریاست جمهوری 
اوکراین هم اعالم کرد تنها یک پایان برای 
جنگ وجود دارد و آن شکست متجاوز و 

مجازات شدید آن است.
 یورونیوز نوشت معمواًل اوکراین مسوولیت 
حمالت داخل خاک روسیه را برعهده 
نمی گیرد. قباًل مقامات اوکراینی گفته 
بودند این حوادث »نتیجه اخالقی تجاوز 
روسیه« است. منطقه ساراتوف روسیه در 
حدود ۹۰۰ کیلومتری با مرز اوکراین فاصله 
دارد. شهر ساراتوف در ساحل رودخانه 
ولگا قرار دارد. روسیه از ۵ اسفند ۱۴۰۰ 
جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد و این جنگ 
همچنان ادامه دارد. روسیه تاکنون توانسته 
است سه منطقه شرقی اوکراین را اشغال و 

به خاک خود اضافه کند.

از تعلیق اعتبارات تا دیدارهای معنادار!
رویکرد آلمان نسبت به ایران تهاجمی تر می شود؛

سوزانده شدن ده ها میلیون شیبا چه تأثیری بر قیمت آن دارد؟

ــاختن! ــد س ــه امی ــوختن ب س

بازارهای مالی



 پریسا جمدی چای جینسینگ دارای فواید زیادی 
برای سالمتی می باشد، از کنترل فشار خون گرفته تا 
کاهش درد مزمن! اگر نوشیدن انواع چای و نوشیدنی های 
گرم را دوست دارید قطعًا از قبل در مورد فواید چای 
جینسینگ شنیده اید. اما در صورتی که با فواید این چای 
شگفت انگیز آشنایی ندارید، با ما در این مقاله همراه باشید. 
چای جینسینگ از عصاره ریشه جینسنگ گرفته می شود 
و دارای آنتی اکسیدانی طبیعی به نام جین سنوزیدها 
می باشد. بعالوه، این چای خوشمزه و مقوی برای درمان 
دردهای قاعدگی، آسم، مشکالت گوارشی و دیگر 
عارضه های جدی سالمتی بسیار مفید است. برای اطالع 

از دیگر فواید چای جینسینگ با ما همراه باشید.
- عناصر شفابخش چای جینسینگ

جین سنوزیدها یا پاناکسوزیدها فعال ترین مواد موجود 
در ریشه جینسینگ هستند که خواص درمانی زیادی 
دارند. این مواد به سلول ها نفوذ کرده و منجر به بهبود 
مقاومت در برابر استرس و افزایش تعادل سلولی می شود. 
ادویه های دیگری از جمله دارچین، زنجبیل و شربت سیب 
را نیز می توانید برای بهتر شدن طعم به چای زنجبیلتان 

اضافه کنید.
چای جینسینگ از جمله مقوی ترین مکمل های گیاهی 
موجود به شمار می آید. از جمله فواید این چای می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1. بهبود مشکالت قاعدگی: جینسینگ باعث کاهش درد 
و ناراحتی های قاعدگی می شود. چای جینسینگ دارای 
اثرات خنک کنندگی و تسکین دهندگی می باشد. این 
چای حاوی ریزمغذی هایی است که از فعالیت استروژنی 
حمایت می کنند و استرس عضالت واژن را کاهش 
می دهند، به همین دلیل به تسکین دردهای قاعدگی 

کمک می کند.
2. کنترل فشار خون: این چای یک داروی طبیعی و مؤثر 
برای مبارزه با نوسانات فشار خون است. چای جینسینگ 
آسیایی یا چای جینسینگ کره ای دارای اثر آرام بخشی 

می باشد و باعث کاهش فشار خون و تسکین بیماری هایی 
مانند فشار خون می شود.

3. کمک به کاهش وزن: چاقی یکی از جدی ترین و 
خطرناک ترین مشکالت سالمتی به شمار می آید. 
قصد دارید وزن کم کنید؟ چای جینسینگ را امتحان 
کنید. از چای جینسینگ می توان برای کمک به کنترل 
وزن استفاده کرد. برای کاهش اشتها و از بین رفتن 
چربی هایتان حتماً چای جینسینگ را در رژیم غذایی خود 

بگنجانید. چای جینسینگ باعث افزایش سرعت سوخت 
و ساز بدن و سوزاندن چربی ها می شود.

4. کاهش خطر ابتال به سرطان: طبق نتایج حاصل از 
تحقیقات، افرادی که چای جینسینگ مصرف می کنند 

کمتر در معرض ابتال به سرطان قرار دارند.
5. کمک به احیای مغز: این چای معجزهآسا به تقویت 
توانایی های شناختی کمک می کند. از آنجایی که چای 
جینسینگ به عنوان یک محرک برای سلول های مغز 

عمل می کند، باعث بهبود قدرت تمرکز و توانایی های 
شناختی شده و برای دانش آموزان بسیار مفید است.

6. درمان اختاللت جنسی: چای جینسینگ به درمان 
اختالالت جنسی از جمله اختالل نعوظ کمک می کند. 
طبق نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده این چای حاوی 
تستوسترون فیتو )گیاهی( می باشد که باعث افزایش تعداد 

اسپرم در مردان می شود.
7. بهبود هضم: مشکل گوارشی دارید؟ چای جینسینگ را 

امتحان کنید. چای جینسینگ باعث ترشح طبیعی پپسین 
و کمک به هضم غذا می شود. از همین رو، این چای 
یبوست، نفخ و باد شکم را از بین می برد و به تسکین عالئم 

اختالل کرون نیز کمک می کند.
8. حاوی خواص ضدپیری: چای جینسینگ باعث 
کاهش عالئم پیری زودرس می شود. این چای به دلیل 
دارا بودن آنتی اکسیدان از تشکیل رادیکال های آزاد ناشی 
از نور خورشید جلوگیری می کند. جالب است بدانید که از 
جمله اصلی ترین عالئم پیری زودرس، چین و چروک و 
خطوط ریز روی پوست صورت، می توان به رادیکال های 

آزاد اشاره کرد.
9. پاکسازی سیستم تنفسی: این چای به پاکسازی 
سینوس های مسدود شده و مجاری برونش و تسکین 
مشکالت تنفسی کمک کرده و التهاب را نیز کاهش 
می دهد. چای جینسینگ به درمان سرفه شدید، آسم، 

سرماخوردگی و ذات الریه کمک می کند.
10. تقویت سیستم ایمنی بدن: چای جینسینگ با تقویت 
سیستم ایمنی بدن از شما در برابر ابتال به سرماخوردگی و 

آنفوالنزا محافظت می کند.
11. تثبیت قند خون: چای جینسینگ باعث تثبیت قند 
خون می شود. طبق نتایج حاصل از تحقیقات، چای 
جینسینگ آمریکایی باعث کنترل سطح قند خون در 
بدن، حفظ عملکرد مناسب پانکراس و افزایش قدرت 

پاسخ بدن به انسولین می شود.
12. کاهش درد مزمن: این چای مقوی و خوش طعم 
عالوه بر فواید ذکر شده، به کاهش درد مزمن نیز کمک 
می کند؛ و به دلیل خواص ضدالتهابی که دارد باعث 
تسکین و کاهش بیماری های مرتبط با التهاب از جمله 

آرتریت و سایر دردهای مزمن می شود.

منبع:
https://www.stylecraze.com/articles/
amazing-benefits-uses-of-ginseng-tea
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مرکز رسانه قوه قضاییه انتشار مطلبی به نقل از رئیس قوه قضاییه در اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

خصوص اغتشاشات اخیر را نادرست اعالم کرد. مرکز رسانه قوه قضائیه 
انتشار مطلبی به نقل از حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضائیه در خصوص اغتشاشات اخیر را نادرست اعالم 
کرد، در اطالعیه مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: »برخی منابع خبری 
صبح پنجشنبه اظهاراتی به نقل از رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای 
عالی قضائی در رابطه با اغتشاشات اخیر منتشر کردند که صحت ندارد. این 
مطلب اشتباه در حالی منتشر شده است که جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
دوشنبه ها برگزار می شود و امروز هیچ خبری در رابطه با حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه منتشر نشده 
است. نقل قول منتشر شده چنین به ذهن متبادر می کند که این اظهارات 

منتسب به رئیس قوه قضائیه امروز صورت گرفته، این در حالی است که 
این اظهارات مربوط به جلسه شورای عالی قوه قضائیه در روز شانزدهم 
آبان ماه است که حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در آن جلسه به 
رسیدگی دقیق و سریع به پرونده های مرتبط با اغتشاشات اخیر تاکید کرده 
است.« به گزارش ایمنا، حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضائی که روز شانزدهم 
آبان ماه برگزار شد، به مقامات ذیربط قضائی تاکید کرد: همان طور که از 
روز اول گفتیم صف معترضان و افراد تحت تأثیر هیجانات از عناصر اصلی 
که دست به جنایت زده اند و دستور گرفته از دشمن هستند، جدا است، لذا 
همکاران قضائی هر چه سریع تر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده 

عناصر و مسببان اغتشاشات اخیر اقدام کنند. 

انتشار مطلبی به نقل از رئیس قوه قضاییه صحت ندارد

معـاون سیاسـی امنیتـی اجتماعی 
اسـتاندار اصفهان گفت: مسووالن 
نهادهـای اجرایـی اسـتان بـه 
رویکـرد تبییـن و نشـاط افزایـی 
در برنامه هـای دهـه فجـِر امسـال 

توجـه کننـد.
محمدرضـا جان نثـاری در جلسـه 
شـورای برنامه ریزی و گرامیداشت 
دهـه فجـر بـر مردمـی بـودن این 
برنامه هـا تاکیـد کـرد و افـزود: در 
دهـه فجـر بایـد بـا شـور و نشـاط 
اهـداف و دسـتاوردهای انقـالب 

تبییـن شـود.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی 
اسـتاندار اصفهـان افـزود: دسـت 
انـدرکاران و مسـووالن برنامه هـا 
باید هم افزایی الزم را داشـته باشند 
و با تقسـیم کار در این مناسبت ملی 
نشـاط عمومـی را به سـطح جامعه 

تزریـق کنند.
جـان نثـاری افـزود: برنامه هـای 
دهه فجر امسـال باید امیـد آفرین، 
بانشـاط و اثرگـذار باشـد بطوریکه 
پیـام انقـالب و مقاومـت از سـوی 
همـه اقشـار مختلـِف جامعـه بـه 

فرهنـگ عمومـی تبدیـل شـود.
وی ارائـه هنرمندانه دسـتاوردهای 
انقـالب اسـالمی در ایـام اهلل دهه 
فجـر، تبییـن تاریـخ انقـالب و 
نحـوه دشـمنی ها بـا آن را ضروری 

دانسـت.
معـاون اسـتاندار اصفهـان بـا بیان 
اینکه امسـال نیـز حضور باشـکوه 
مـردم در راهپیمایـی 22 بهمـن 
دشـمن را ناامید خواهد کرد، افزود: 
طراحـی برنامه هـا در روز 22 بهمن 
بایـد بـرای همـه اقشـار و بـه ویژه 
کـودکان و نوجوانـان جذاب باشـد، 
زیـرا ایـن نسـل جامعـه بایـد در 
جریـان جانفشـانی ها و فداکاری ها 

قـرار بگیرد.
جـان نثـاری تصریـح کـرد: بایـد 
زمینـه مشـارکت همـه اقشـار و 
گروه هـای مردمـی کـه دل در گرو 
نظام و انقالب دارنـد در برنامه های 

دهـه فجـر نیـز فراهم شـود.
جان نثـاری افـزود: انقـالب و نظام 
اسالمی همیشه در مسیر پیشرفت 
حرکـت کـرده و ایـن مـردم بودند 
کـه در بزنگاه هـای حسـاس و در 
مواقـع نمـود فتنه هـا از انقـالب و 

نظـام دفـاع کرده انـد.
جـان نثـاری مـردم سـاالری را 
رمـز مانـدگاری انقـالب اسـالمی 
عنوان کرد و با اشـاره به فرارسیدن 
سـالروز حماسـه 9 دی افزود: مردم 
اصفهـان در کشـاکش ُرخداهـای 
فتنـه سـال 88، یـک روز زودتـر 
بصیرت، هوشیاری و انقالبی گری 
خود را به منصه ظهور رسـاندند و با 
حضور انقالبـی خود در روز هشـت 
دی در حماسـه آفرینـی پیشـگام 

بودنـد.
معـاون اسـتاندار بـا بیـان اینکـه 
شـرایط اخیـر کشـور نیـز بـه فتنه 
سال 88 شباهت دارد، افزود: اکنون 
نیز مـردم از افرادی که بـه ارزش ها 
توهین کردنـد، نفرت درونـی دارند 
از ایـن رو باید زمینه ای فراهم شـود 
تا اقشـار مختلف نظرشـان را اعالم 
کننـد اگـر چـه پیـش از ایـن نیـز 
مردم بـا حضور باشـکوه خـود را در 
آیین هایـی مانند تشـییع پیکرهای 
شـهدای گمنام و آیت اهلل ناصری و 
راهپیمایـی 13 آبان مواضـع خود را 

نشـان داده اند.
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توجه به رویکرد تبیین 
و نشاط افزایی
در دهه فجر

معاون استاندار اصفهان

مطرح کرد:

چای جینسینگ بخورید و از مزایای فوق العاده اش بهره مند شوید:

نوشیدنِی لذیِذ قوِی مفید

علـی رفیعـی وردنجانـی جـوان خـام 
داستایوفسـکی سرشـار از چرایـی اسـت کـه 
چگونگـی را در ذهـن خواننده شـکل می دهد. 
داستایوفسـکی چیره دسـت ترین نویسـنده 
دنیا اسـت چرا که وقتـی از باورهـا و اعتقادات 
خود می گویـد به شـکلی آن را تبدیـل به قصه 
و روایـت خواهد کـرد که همـگان آن بـاور را، 
باور کنند. مسـئله من بـا داستایوفسـکی دقیقًا 
همین نقطـه اسـت. نویسـنده ای کـه بی هیچ 
تالشـی برای تزریق باورهایش درحال تزریق 
باورها بـه خواننـده اسـت و چنین عملـی تنها 
بـا موعظه گـری و نمایـش آرمان هـا ممکـن 
اسـت. در »جوان خـام« که پیـش از »برادران 
کارامازوف« نوشـته شـده ما با یک دالگورگی 
نیمـه جنایتـکار روبـه رو می شـویم کـه همـه 
اعمـال شـنیعش را در چهـره و گفتمانـی کـه 
از: ورسیلوف، سـتبلکوف، واسـین و... ساخته، 
روایـت می کنـد. فئـودور داستایوفسـکی را در 
حال حاضـر و بعد از یـک دهه مطالعـه آثارش 
این گونـه تعریـف می کنـم: وقتـی همـه و 
خـودت بیمـاری، سـعی کـن تـو دکتر خـود و 

دکتـر دیگران باشـی.
بی هویت

در قامـت اندیشـه ورزی داستایوفسـکی 
همیـن بـس کـه بـه تعبیـر او از خـدا و دیـن 
بپردازیـم. انسـان موجـودی اسـت کـه 
ناخواسـته تکثیـر می شـود و نه تنها انسـانیت 
خویـش را تکثیـر نمی کند بلکـه با هـر تولید 
دوبـاره خویـش از مفاهیـم بـدوی اش کـم 
می کنـد. اگر با ایـن زاویـه »جوان خـام« و یا 
حتی »جنایـات و مکافات« داستایوفسـکی را 
بررسـی کنیم ویژگـی برتری در قصـه گویی 
این نویسـنده چیره دسـت می یابیم که شـک 
نـام دارد. ادوارد َهلِـت کار در کتـاب »جـدال 
شـک و ایمـان« بـه ایـن مهـم اشـاره کرده 
اسـت اما بـه نظر مـن موشـکافی اُبـژه آنطور 
که شایسـته اسـت در آن مبحث مذکور شکل 
نگرفته. شـک تنها وسـیله ارزشـمندی است 
کـه می تواند انسـان را به سـعادت برسـاند اما 
در همیـن پیـش فـرض، شـک، بـه تنهایـی 
می توانـد وسـیله ای بـرای تخریـب باورهـا 
باشـد. انسـانی که حتـی بـه هویت خـود، در 

قصـه »جـوان خـام« شـک می کنـد چگونه 
می توانـد باورهـای دیگـران را بـاور کنـد؛ از 
سـویی دیگر این باورها که در قصـه مذکور و 
همه رمان های داستایوفسـکی، مـورد تهاجم 
قـرار می گیرنـد چگونـه می تواننـد تبدیـل 
بـه آرمـان فـردی شـخصی در یـک جامعـه 
شـوند؟ همـه ایـن چرایی هـا بـه باور مـن در 
یـک پاراگـراف از داسـتان مذکـور خالصـه 
شـده: اول شـخص عمـل می کنـد و دوم 
شـخص برداشـت می کنـد؛ همـه انقالب ها 
اول شـخص هسـتند و... . داستایوفسـکی 
آن چنان زخـم بـر دل دارد که همـه را زخمی 
می بینـد. منظـور داستایوفسـکی در ایـن 
پاراگـراف آرمـان طلبـی و کوشـش بـرای به 
ثمـر رسـاندن آن از سـوی شـخص اسـت. 
انسـانی که بـاورش به آرمـان فـردی تبدیل 
می شـود و دیگـران بـه واسـطه برداشـت 
سـطحی، آن را تبدیـل بـه آرمـان اجتماعـی 
می کنند بـدون آن که باورش داشـته باشـند، 
انسـانی بی هویـت اسـت کـه مداقـه ای در 

افـکارش نیسـت.

گفت وگو
ماجـرا در »جـوان خـام« از گفت وگـو 
شـکل می گیـرد. عملـی کـه هرگـز در میـان 
جوامـع سـطحی اتفـاق نمی افتـد. گفت وگـو 
تنهـا ابـزار انسـانی بـرای مرتفـع سـاختن 
نیازهـای فردی و جمعـی اسـت. جامعه ای که 
عـاری از گفت وگـو شـود، هـر لحظـه امکان 
اشـتعال باورهایـش ممکـن اسـت. بنـا بـه 
اعتراف فروید کـه بخش مهمـی از آموزه های 
روانـی اش را مدیـون مطالعـه داستایوفسـکی 
اسـت بایـد ایـن مهـم را در نظـر گرفـت کـه 
داستایوفسـکی در همـه جنایاتش کـه تبدیل 
بـه قصـه و داسـتان شـده بـا خـود گفت وگـو 
می کنـد. پدرکشـی به میـزان حداکثـری خود 
در »جوان خـام« می رسـد آن هم وقتـی که با 
شـرم نام خانوادگی خـود را از دیـدگاه دیگران 
و برای دیگـران بیـان می کند. کاتارسـیس در 
هنر به غایت کلمـه در آثار این نویسـنده اتفاق 
می افتد. اگـر ایـن جنایـات تبدیل به داسـتان 
نمی شـد تاریخ از داستایوفسـکی همانند لنین 

و اسـتالین یـاد می کـرد.

رئیـس حفـظ آثـار و نشـر ارزش های دفـاع مقـدس ارتـش در اسـتان 
اصفهـان گفـت: خاطـرات غیرمحرمانـه پیشکسـوتان دفـاع مقـدس 
هوانیروز منتشر می شـود. خلبانان پیشکسـوت دفاع مقدس و سرهنگ 
حسـین حاج علی عسـکری رئیس حفظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفاع 
مقدس ارتـش در اسـتان اصفهـان و یـزد و چهارمحال بختیـاری ظهر 
چهارشـنبه بـا فرمانـده پایگاه چهـارم هوانیـروز ارتـش دیـدار و گفت و 

گـو کردند.
در ایـن دیدارسـرهنگ خلبـان بهـرام نظـری، فرمانـده پایـگاه چهارم 
هوانیروز ارتش گفت: گردآوری خاطرات و اسـتفاده از تجربیات عملیاتی 
پیشکسـوتان دفاع مقـدس، اقـدام مهمـی در تولیـد دانش بـرای تولید 
قدرت دفاعـی بازدارنده و نیـز انجام موفـق پروازهای مردمیاری اسـت.

همچنین سـرهنگ حسـین حاج علی عسـکری رئیس حفظ آثار و نشر 
ارزش هـای دفاع مقدس ارتـش در اسـتان اصفهان و یـزد و چهارمحال 

و بختیـاری از آمادگی این نهـاد برای انتشـار مطالـب غیرمحرمانه این 
خاطرات خبـر داد و گفت: در 2 سـال اخیـر در ارتش اسـتان اصفهان 17 

عنـوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشـر شـده اسـت.
وی افزود: کتـاب خاطرات امیر سـرتیپ غضنفـر آذرفر، فرمانده لشـکر 
64 ارومیه و فاتـح حاج عمران در مراحل نهایی انتشـار اسـت و به زودی 
منتشـر خواهـد شـد و همزمـان آثـار ارزنده دیگـری در دسـت اقـدام و 

انتشـار است.
سـرهنگ حـاج علی عسـکری بـا یـادآوری حماسـه های بـی بدیـل 
هوانیروز ارتش در سـال های دفاع مقـدس و در مردمیاری های مختلف 
بعد از آن گفت: اقدامات حفظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع مقدس پایگاه 
چهارم هوانیروز ارتش در تبیین این حماسـه ها، بسـیار جامع و سـتودنی 
اسـت و حفظ آثار ارتش در اسـتان اصفهان از گسـترش ایـن اقدامات و 

تبیین حماسـه های هوانیـروز حمایت خواهـد کرد.

خبر روز

نگاهی به رمان »جوان خام« و داستایوفسکی

درمان در مطب دکتر فئودور!

رئیس حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش در استان اصفهان:

خاطرات غیرمحرمانه پیشکسوتان
دفاع مقدس هوانیروز منتشر می شود
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