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معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

تردد احتمالی خودرو در چهارباغ عباسی بی اثر در کاهش ترافیک
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رونمایی از آمار ترسناک نیروگاه شهید منتظری:

هر مشعل ساعتی ۴۰ هزار لیتر مازوت می سوزاند
6

بازنشسـتگان جامعه کارگری مصداق بارز مظلومی  
اسـت که نه تنها درحقش ظلم ها شـده بلکه سکوی 
پرتاب و پیشـرفت ایـن و آن اسـت. درادامـه به طور 
مختصر دونمونـه از دالیل ایـن ادعا بیان می شـود:

1- وجـود بیمـه تکمیلـی کـه عمـًا دردی را 
از بازنشسـته دوا نمی کنـد. ناکارآمـدی بیمـه 
بازنشسـتگان ناشـی از ضعـف درمـان در سـازمان 
اسـت. طبق قانون الزام سـازمان تأمین مکلف است 
صفر تـا صـد درمـان را بـه نحواحسـن انجـام دهد. 
بسـته هایی که بیمـه تکمیلی بـرای بازنشسـتگان 
مشـخص می کنـد ضریـب هزینه هـا در آن بسـیار 
باال اسـت بنابراین بیمـه تکمیلی آتیه سـازان حافظ 
امسـال هم پروژه موفقیـت آمیزی نخواهد بـود. اگر 
بخواهیـم ایـن نوع بیمـه عملی نشـود باید بررسـی 
کنیم کـه بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعی اساسـاً به 

چه نـوع خدمـات درمانـی نیـاز دارنـد و چـون بیمه 
مکمل نمی تواند جوابگـو هزینه های بـاالی درمان 
باشـد افرادی که بـه مراکز درمانـی مراجعه می کنند 
قاعدتـاً با این مواجه می شـوند کـه هزینـه ای را باید 

از جیـب خـود پرداخـت کنند.
2- و امـا وظیفـه نماینـدگان مجلـس، پیگیـری 
مطالبـات اسـت. لکـن پـس از رأی آوردن همه چیز 
فراموش می شـود. از آنجایی که کارگران ما حمایت 
نمی شـوند، به طور کامـل مطالبه گـر بـودن را از یاد 
برده انـد و از همین رو هر بایی کـه فکرش را بکنیم 
برسرشان می آورند. متاسـفانه نمایندگان مجلس ما 
نگران رأی آوردن هسـتند و به محـض رأی آوردن، 
وظیفه اصلی شـان را که پیگیری مطالبات کارگران 
اسـت، فراموش می کنند. وقتی مطالبه گری در بستر 
قانون اتفاق نمی افتـد و کارگر عمیقاً باور به داشـتن 

حامی ندارد، طبیعی اسـت که با او انـواع قراردادهای 
سـفید امضـا و موقت بسـته می شـود، دسـتمزدش 
تمـام و کمـال پرداخت نمی شـود، به آسـانی تعدیل 
می شـود و جفاهای متعـدد ملمـوس و غیرملموس 
دیگـر. لـذا کارگـر از آنجایـی هم کـه مجبور اسـت 
سـکوت می کنـد و تمامـی ایـن ظلم هـا را بـه جان 
می خرد؛ چون اعتـراض برایش نان و آب نمی شـود.

درنتیجه، ایـن نماینـدگان کارگری هسـتند که باید 
در فکـر احیـای مـاده ۷ قانـون کار باشـند تـا پس از 
آن کارگـران بتواننـد از ایشـان مطالبـه گـری کرده 
و در مسـیر احقـاق حـق خـود بـدون هیـچ ترسـی، 

گام بردارنـد.

دبیر کمیته بیمه و درمان اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری 

اکبر قربانی
سرمقالـــه
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بازنشستگاِن کارگری مظلومترین قشربازنشسته
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 آفریقا بازار مصرف خوبی
برای کاالهای ایرانی است

2023 سال فیلم های فیلمسازهای بزرگ

 فیلم هایی که بیشترین چشم ها
در انتظار آنهاست

نگرانی اقتصادیون از ارائه لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه؛  

 دلـــواپس
لوایــح!
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چهره روز

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

 به روزرسانی نشانی شهروندان
در سامانه ثبت احوال ضروریست
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سنا
منبع: ای

 آگهى مزایده عمومى فروش چهار قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع
 در کوى نارو سینه شماره 2001095473000001

شهردارى انارك در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
setadiran.ir و با شماره مزایده 2001095473000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

تاریخ بازدید: 1401/10/11 لغایت 1401/10/29 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/20 ساعت 14:30  تاریخ انتشار: 1401/10/10 
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/10 ساعت 14:30 لغایت 1401/11/1 ساعت 14:30

تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/3 ساعت 10  تاریخ بازگشایى: 1401/11/2 ساعت 12  
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.

2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پیشتیبانى و راهبرى سامانه: 02141934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

 
ابوالقاسم خیابانى-  شهردار  شناسه آگهى: 1434646

 آگهى مزایده
شهردارى گلدشت در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1401/623/ش مورخ 1401/7/16 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به واگذارى بهره بردارى از مجموعه فرهنگى 
و ورزشى آیت ا... طالقانى شهردارى گلدشت واقع در قلعه سفید با مستحدثات، امکانات و تجهیزات موجود به افراد واجد شرایط و به صورت استیجارى براى یک دوره یک ساله و 

حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: شرکت کنندگان مى بایست تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 به امور مالى شهردارى گلدشت مراجعه و پس از واریز مبلغ 
915/600 (نهصد و پانزده هزار و ششصد ریال) به حساب درآمد شماره 0105781374007 شهردارى نزد بانک ملى شعبه گلدشت، نسبت به اخذ مدارك شرکت در مزایده اقدام 

نمایند. (دریافت اسناد مزایده به صورت حضورى و با ارائه مدارك شناسایى الزم و امضاء مجاز و تعهدآور انجام مى گیرد.)
*شرکت کنندگان باید مبلغ 21/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 3100003436004 بنام شهردارى گلدشت نزد بانک ملى و 

یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
*سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى گلدشت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

محمد مهدى فردوسى- شهردار گلدشت شناسه آگهى: 1434357

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توســعه، بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و ماده 2 قانون تشکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب مصوب ســال 1369، تامین مالى، احداث، تکمیل و بهره بردارى بخشى از تاسیسات جمع آورى و تصفیه فاضالب شهرستان مبارکه را در 
ازاى تخصیص بخشى از پساب حاصله به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار 

واجد شرایط واگذار نماید.
شرح مختصرى از پروژه:

موضوع پروژه: تامین منابع مالى به مبلغ 15/434 (پانزده هزار و چهارصد و سى و چهار) میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، ارتقا و بهره بردارى تاسیسات 
فاضالب شهرستان مبارکه به تفکیک:

الف) تامین مالى و تکمیل تاسیسات فاضالب شامل 241 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ
ب) تامین مالى و احداث، ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضالب مبارکه به ظرفیت 7800 مترمکعب در شبانه روز و تصفیه فیزیکى فاضالب در محل ایستگاه پمپاژ

ج) تامین مالى سرمایه گذارى تاسیسات موجود شامل 34 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب
د) بهره بردارى، راهبرى، تعمیر و نگهدارى تاسیسات احداث شده در دوره واگذارى امتیاز استفاده از پساب تا سقف 25 سال

سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
دوره تامین مالى: 3 سال

دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد.
محل اجرا: شهرستان مبارکه

ب: شرایط کلى براى سرمایه گذاى
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/10/24
محل تحویل مدارك: دبیرخانه معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان،شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

اتاق 292 تحویل و رسید دریافت نماید.
* بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شــرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت دریافت قیمت پیشنهادى 

دعوت به عمل مى آید.

 آگهى فراخوان شناسایى سرمایه گذار
تامین مالى، احداث و بهره بردارى بخشى از تاسیسات فاضالب شهرستان مبارکه 

(مزایده: 401-4-246/4)

 شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

تلفن سفارش آگهى:
 021  -88356308 - 88016649 
  031-32274694

Health and Nutrition Benefits of Persimmon
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سخنگو و رئیس اداره ارتباطات آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در 
رابطه با استفاده از وسایل گرمایشی در 
فصول سرد سال و بهترین روش مقابله 
با خطرات آن، پیشگیری و رعایت نکات 

ایمنی سخن گفت.
سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: در 
هفته گذشته موارد زیادی حریق و حادثه در 
ایستگاه های بیست وهفت گانه آتش نشانی 
امدادرسانی شد، اما نکته بسیار مهم که در 
هفته گذشته داشتیم گازگرفتگی یکی از 
شهروندان در اثر بی دقتی بود، لذا باید در 
فصل های سرد سال دقت بیشتری انجام 
شود تا کمتر شاهد حوادث این چنینی باشیم.

وی گفت: در فصل های سرد با توجه به 
برودت باالی هوا، درجه های بخاری زیاد 
می شود و درزهای پنجره ها بسته می شود 
و به مسیرهای خروجی بخاری و گاز 
مونوکسید کربن دقت کافی نمی شود که 
مجموع این موارد منجر به گازگرفتگی 

خواهد شد.
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تاکید 
کرد: باید در فصل های پاییز و زمستان 
خروجی  مسیرهای  تمام  بار  چندین 
دودکش ها به دقت چک شود، چراکه 
ممکن است در اثر بارندگی یا النه گذاری 
پرندگان این مسیرها مسدود شود، همچنین 
لوله بخاری هنگام لمس باید به طور کامل 
داغ باشد و چنانچه لوله سرد باشد، به معنای 
خارج نشدن و نداشتن مکش کافی گاز 

مونوکسید کربن است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از کالهک 
H برای دودکش از مهم ترین نیازهای 
وسایل گرمایشی است، چراکه مسمومیت 
فقط از طریق بخاری انجام نمی شود و 
در بعضی موارد آبگرمکن ها حادثه ساز 
می شود. همچنین در هفته گذشته موردی 
از مسمومیت به دلیل قراردادن منقل زغال 
در حمام داشتیم که منجر به فوت یک نفر 
از شهروندان شد، الزم به ذکر است که 
استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز عالوه 
بر تولید گاز مونوکسید کربن، منجر به 

کاهش اکسیژن فضا می شود.
کاوه آهنگران با بیان اینکه شهروندان باید 
از سالم بودن شیشه های بخاری اطمینان 
حاصل کنند، همچنین رنگ شعله بخاری 
باید آبی باشد و چنانچه شعله به رنگ زرد 
بسوزد حاکی از وجود مشکل در آن است، 
ادامه داد: فیلترهای بخاری باید توسط افراد 
متخصص عوض شود تا زمستانی گرم را در 

کانون گرم خانواده تجربه کنیم.
وی افزود: اگر فردی احساس سوزش چشم 
و تنگی نفس داشت و داخل منزل عالئم 
سرماخوردگی پیدا کرد، نمی توان علت را 
تنها از آلودگی هوا دانست و باید به وسایل 
گرمایشی شک کرد به همین خاطر الزم 
است اتصاالت وسایل گرمایشی مجدد 

بررسی شود.

تجربه زمستانی گرم 
با رعایت ایمنی وسایل 

گرمایشی

رئیس اداره ارتباطات آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری مطرح کرد:

دادسـتان عمومـی و انقالب اصفهـان گفت: 
تعدادی از واحدهای ورشکسـته یا در آستانه 
ورشکسـتگی در اسـتان بـا تالش فـراوان و 
حمایت سـتاد پیگیری اجرای سیاسـت های 
اقتصاد مقاومتـی قوه قضاییـه و کمک دیگر 

نهادها، بـه عرصه تولید بازگشـتند.
سـیدمحمد موسـویان، در نهمیـن نشسـت 
سـتاد پیگیری اجـرای سیاسـت های اقتصاد 

مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری اصفهان 
افـزود: بـا ایـن حـال هنـوز تعـدادی دیگـر 
از ایـن واحدهـا احیـا نشـده و بازگردانـدن 
آنهـا به چرخـه تولیـد، کاری بسـیار سـخت 

و زمانَبـر اسـت.
وی با تاکیـد بر ضـرورت پیشـگیری از بروز 
مشـکالت در واحدهای تولیدی خاطرنشان 
کرد: تعـدادی از آنهـا بدالیل مختلـف، توان 

پرداخـت بدهی خـود بـه بانک ها، سـازمان 
تأمین اجتماعـی و اداراتـی ماننـد گاز و برق 
و دیگـر بخش هـا را ندارند و بـه همین دلیل 

بـه تعطیلی کشـیده شـده اند.
دبیـر سـتاد پیگیـری اجـرای سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی قـوه قضاییـه در اصفهان 
تصریـح کـرد: اگـر در زمانـی کـه هنـوز 
مشـکالت واحدهـای تولیـدی عمیـق و 
پیچیده نشـده اسـت، آن ها به سـتاد معرفی 
شـوند بـا تدابیر ویـژه می تـوان از پیشـرفت 

مشـکالت آنهـا جلوگیـری کـرد.
وی تاکیـد کـرد: بایـد بـا حمایـت از ایـن 
واحدهـا اجـازه ندهیـم تـا چـرخ تولیـد این 

مراکـز از حرکـت بازایسـتد.
موسـویان تصریـح کـرد: نهادهـای دولتـی 
بایـد در شـرایط سـخت اقتصـادی کنونی با 
نگاه حمایتی بـه واحدهای فعـال تولیدی به 
پویاتر شـدن اقتصاد کشـور بویـژه در عرصه 

تولیـد کمـک کنند.
وی همچنین بـر ضرورت طراحی و سـاخت 

یـک بانـک اطالعاتـی حـاوی اطالعـات 
بـه روز شـرکت ها و کارخانه هـای اسـتان 
در زمینـه رونـد پرداخـت دیـون توسـط 
ایـن واحدهـا تاکیـد و از اعضـای این سـتاد 
خواسـت تـا هرچـه سـریعتر گام هایـی در 
مسـیر تهیه ایـن بانـک اطالعاتی برداشـته 

شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، در ایـن نشسـت کـه بـا 
حضـور تعـدادی از مدیـران واحدهـای 
تولیـدی برگـزار شـد، دسـتوراتی بمنظـور 
رفـع مشـکالت چنـد واحـد تولیدی اسـتان 

صـادر شـد.
اصفهـان بـا حـدود ۹ هـزار و ۵۰۰ واحـد 
صنعتـی و تولیـدی و ۷۶ شـهرک و ناحیـه 
صنعتـی، ۱۳ درصـد تولیـد ناخالـص داخلی 
کشـور را به خـود اختصـاص داده اسـت که 
بـه همیـن منظـور فعـال کـردن واحدهای 
راکد و نیمـه فعال در راسـتای جهـش تولید 
و اشـتغالزایی، یکـی از گام هـای اساسـی در 

اسـتان بشـمار می آیـد.

دادستان اصفهان:
تعدادی از واحدهای ورشکسته استان به چرخه تولید بازگشتند

به گزارش دبیرخانه مشترک شهر، الیحه دو فوریتی عملیات نازک کاری و تکمیل 
بازارچه و نمازخانه باغ فدک در هفتادمین جلسه علنی امروز -یکشنبه یازدهم 

دی- شورای اسالمی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گفت.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: نباید به باغ فدک به عنوان یک محل اسکان صرفاً برای مسافران نوروزی و 
خدمات سفر نگاه کنیم، بلکه باید به عنوان تفرجگاه بزرگ شهری با امکانات نوین 

برای مردم در ایام سال نگریسته شود.
وی با بیان اینکه تعطیل کردن باغ فدک در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و اختصاص 
نیافتن بودجه و ردیف اعتباری کاری اشتباه بوده است، ادامه داد: نباید به این بهانه 
به منظور پذیرایی از مسافران نوروزی ۱۴۰۲ به کارهای عجوالنه و طرح های 

سطحی در باغ فدک دست بزنیم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: برای اقدامات عمرانی در باغ 

فدک بهتر است این مجموعه فاز بندی شود.
احمد شریعتی، دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر ضرورت 
آغاز عملیات عمرانی هر چه سریع تر در باغ فدک، گفت: اگر ما خواستاریم که 
که مسافران در پارک های ما چادر برپا نکنند، انجام عملیات توسعه عمرانی در 
باغ فدک در زمینه احداث مکانی وسیع تر و مناسب تر برای نمازخانه و توجه به 
مباحث سرویس های بهداشتی و ساخت حمام برای مسافران در این باغ باید هر 

چه زودتر آغاز شود.
سیدامیر سامع، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: باید به باغ فدک 
به عنوان یک بوستان بزرگ شهری برای مردم منطقه و پارک عظیم فرا شهری 

برای مسافران نوروزی نگاه کنیم.
مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز اظهار کرد: باغ فدک 
را تنها به شکل یک فضای محصور برای مسافران در نظر گرفته ایم، در حالی که 
واقعیت آن است که در ۷۰ هکتار زمین باغ فدک هیچ مکان مناسب برای نمازخانه، 
مسجد و بازار چه در شأن مردم و مهمانان نوروزی در نظر گرفته نشده است، باید 
در بودجه بندی ها و برنامه ریزی های شهرداری این مسائل در نظر گرفته می شد.

رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز اظهار کرد: این الیحه روز گذشته در کمیسیون شهرسازی شورای 
اسالمی شهر مطرح و به صورت مفصل در خصوص زوایای مختلف این موضوع 

صحبت شد.
علی اصغر شاطوری، مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: 
به دلیل شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به طور کامل باغ فدک تعطیل بود از 
این رو نتوانستیم در بخش عمرانی اقدامات جدی برای فراهم سازی و بهسازی 
این باغ جهت پذیرایی از مسافران نوروزی داشته باشیم، بنابراین هیچ ردیف بودجه 
نیز برای آن طی این دو سال اختصاص نیافت، اما با توجه به ضرورت پذیرایی از 
مسافران در نوروز ۱۴۰۱ تالش های مضاعفی برای پذیرایی از مسافران نوروزی 
امسال به صورت شبانه روزی انجام شد، البته در نهایت شاهد یک بازگشایی 

نیمه کاره از باغ فدک در این زمان بودیم.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: از دیگر مشکالت باغ فدک 
بحث افت فشار آب و ضرورت اصالح شبکه آب شرب و شستشو بود که با توجه 
به تأکیدات شرکت آب و فاضالب باید مخزن بزرگ آب در این زمینه احداث و 
ایستگاه پمپاژ و لوله کشی نیز به موازات آن انجام گیرد که بخشی از این اقدامات 

امروز آغاز شده است.

الیحــه دو فوریتــی عملیــات نــازک کاری و تکمیل 
بازارچــه و نمازخانــه بــاغ فــدک در جلســه علنــی 
ــه تصویــب  شــورای اســامی شــهر اصفهــان ب

ــید. رس

 الیحه دو فوریتی
 عملیات عمرانی باغ فدک

به تصویب رسید

در هفتادمین جلسه علنی شورای اسامی شهر؛

گزارش

بعنوان  اصفهان  هوای  آلودگی 
آلوده ترین شهر ایران، هر سال 
در فصل پاییز و زمستان تشدید 
می شود و این مساله ضرورت رعایت 
توصیه های خودمراقبتی شهروندان 

این دیار را دوچندان می کند.
شنبه پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
اصفهان،  زیست  محیط  حفاظت 
میانگین شاخص کیفی  اعالم  با 
هوای اصفهان که عدد ۱۵۹ را نشان 
می دهد، اعالم کرد: وضعیت هوا 
برای عموم در شرایط ناسالم قرار 
دارد و بر همین اساس رعایت برخی 
نکات توسط شهروندان ضروریست.

بر اساس اعالم این اداره کل، در 
شرایط یاد شده، مردم تا حد امکان 
باید از خروج غیرضرور از منزل و 
شهری  معابر  در  بی مورد  تردد 
خودداری کنند و حضور در فضای 

باز به حداقل برسد.
همچنین تا حدامکان باید از تردد 
با خودروی شخصی خودداری و در 
صورت ضرورت و هنگام استفاده از 
خودرو، ماسک مناسب استفاده و 

شیشه ها باال نگه داشته شود.
کارکنانی که بواسطه شغل خود 
بیشتر در معرض گرد و غبار قرار 
دارند مانند پلیس راهور، باید از و 
وسایل حفاظت فردی بویژه ماسک 

استفاده کنند.
برای جلوگیری از آلودگی محیط 
زندگی نیز تا حدممکن باید از مصرف 

سیگار و قلیان خودداری شود.

محیط  سازمان  اعالم  اساس  بر 
زیست، تا برگشت هوا به شرایط 
مطلوب، شهروندان باید از هرگونه 
فعالیتی که به افزایش آلودگی هوا 
شود خودداری کنند و برای کمک 
به کاهش آلودگی هوا، معاینه فنی 
خودروهایشان را بموقع انجام دهند.

مواجهه  صورت  در  همچنین 
با تنگی نفس و هرگونه ناراحتی 
قلبی- عروقی، افراد در معرض خطر 
بایستی بسرعت به نزدیکترین مرکز 
بهداشتی و درمانی یا بیمارستان 

مراجعه کنند.
توصیه های تغذیه ای: بر اساس دیگر 
توصیه های ارائه شده، در شرایط حاد 
آلودگی هوا باید مواد غذایی مصرف 
شود که خاصیت خنثی کنندگی مواد 
سمی موجود در هوا را داشته باشد تا 
بدن را نسبت به آلودگی مقاومتر کند.

همچنین با توجه به نقش ویتامین ها 
در مقابله با آلودگی هوا الزم است 
از میوه ها و سبزی های تازه بدلیل 
داشتن ویتامین، بیشتر استفاده شود 
که از جمله آن می توان به کرفس، 
اسفناج، گوجه فرنگی، لیمو شیرین، 

نارنگی، پرتقال و کاهو اشاره کرد.
همچنین استفاده از هویج، کدو 
حلوایی، کلم بروکلی، اسفناج، انواک 
کلم، گالبی، هلو، زردآلو و موز در 

شرایط آلودگی هوا توصیه می شود.
کمبود کلسیم موجب جذب بیشتر 
ُسرب موجود در هوای آلوده می شود 
بر این اساس باید شیر و لبنیات کم 

چرب مصرف شود و با توجه به اینکه 
موجود  کلسیم  و  منیزیم  فسفر، 
در لبنیات کاهش دهنده صدمات 
لتهاب دستگاه  دستگاه تنفسی و ا
گوارش ناشی از آلودگی هواست باید 
در این شرایط بیشتر مورد مصرف 

قرار گیرد.
نوشیدن مایعات بویژه آب در شرایط 
جاری آلودگی هوا باعث رفع عطش 
و خشکی دهان و نیز شُست وشوی 

دستگاه گوارش می شود.
به گزارش ایرنا، بدلیل افزایش غلظت 
آالینده های جوی و طبق تصمیم 
کمیته اضطرار آلودگی هوا، مدارس 

دوره اول و دوم ابتدایی، مهدهای 
کودک،ِ پیش دبستانی و استثنایی 
مناطق آموزش و پرورش شهرهای 
اصفهان، فالورجان، خمینی شهر، 
شهر،  شاهین  مبارکه،  بُرخوار، 
نجف آباد، زرین شهر، فوالدشهر و 

سجزی تعطیل اعالم شد.
اصفهان کمترین تعداد روزهای هوای 
پاک و همچنین میزان بارش ساالنه 
را در مقایسه با سایر کالنشهرهای 
جغرافیایی  شرایط  و  دارد  کشور 
و اقلیمی آن بسیار بدتر از جاهای 
دیگر است، همه این شرایط دست 
بدست هم داده است تا این خطه در 

بین کالنشهرهای کشور در جایگاه 
نخست آلودگی هوا قرار گیرد.

کالنشهر اصفهان حدود ۲ میلیون 
نفر جمعیت دارد و روزانه بیش از 
۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در آن تردد 
می کنند و صنایع کوچک و بزرگ 

بسیاری آن را احاطه کرده اند.
بحران  اداره کل  اعالم  به  بنا 
استانداری اصفهان، میزان آلودگی 
۹ ماه امسال  هوای اصفهان در 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲۱ درصد افزایش یافته و اصفهان 
در مجموع حدود ۱۳۷ روز ناسالم 

را تاکنون پشت سر گذاشتته است.

هوا خیلی آلوده است، اصفهانی ها مراقب باشند
توصیه های خودمراقبتی به شهروندان در آلوده ترین شهر ایران؛
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مدیرکل حوزه شهردار اصفهان مهم ترین موضوعات مطرح شده در جلسه این هفته 
شورای معاونان را تشریح کرد.

مهدی سلطان آقایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به مباحث مطرح شده در 
جلسه این هفته شورای معاونان، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات شهردار اصفهان، 
جلسه شورای معاونان هر هفته به صورت منظم تشکیل می شود که در جلسه 
این هفته با توجه به رویکرد برون سپاری و استفاده از ظرفیت های افراد در سایر 
مجموعه ها در حوزه های اطالع رسانی و روابط بین الملل، مدیریت ارتباطات و روابط 
بین الملل شهرداری به بررسی سیاست های رسانه ای شهرداری پرداخت و مقرر شد 

این موضوع در جلسه هفته آینده نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در بخشی از جلسه به مباحث مالی شهرداری پرداخته شد تا با ایجاد تغییر 
و تسهیل در فرایندهای مالی، سندها و فاکتورهای موجود در قسمت های مختلف، 

آسان تر وصول شود.
مدیرکل حوزه شهردار اصفهان گفت: موضوع دیگر پیرامون درگاه الکترونیکی 
سامانه اصنو )سرا ۱۰( مطرح شد؛ با توجه به رویکرد شهرداری در حوزه 
الکترونیکی سازی و هوشمندسازی فرایندهای شهرداری، سامانه اصنو جهت 
دریافت پروانه غیرحضوری توسط شهرداری راه اندازی شده است، همچنین موضوع 

پرداخت الکترونیکی هزینه های شهرداری در این سامانه نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: تمام بودجه های پرداختی خدمات شهری به سازمان شهرداری واریز 
نمی شود و پرداخت های دریافت پروانه ساختمان در قسمت های مختلف همچون 
آموزش وپرورش توزیع می شود، لذا تالش می کنیم با هوشمندسازی تمام مراحل 

دریافت پروانه ساختمان به طور غیرحضوری انجام شود.
سلطان آقایی افزود: همچنین مواردی برای تسریع روند فرایندهای اجرایی 
شهرداری مطرح شد و موضوعات به روزی که نیاز به بررسی فوری دارد نیز مورد 

بررسی قرار گرفت تا مشکلی در شهرداری ایجاد نشود.

بررسی سیاست های 
رسانه ای شهرداری اصفهان 
در جلسه شورای معاونان

مدیرکل حوزه شهردار اصفهان مطرح کرد:

خبر
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فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان پایان یافت؛
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شهرستان
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حجت االسالم نقدعلی گفت: همانطور که 
حجاب حائز اهمیت است مباحث اقتصادی 
نیز از اهمیت برخوردار است و در برطرف 
خویشاوندی  کسی  با  مشکالت  کردن 
نداریم. حجت االسالم محمدتقی نقدعلی 
نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در 
مردم  در جمع  اسالمی،  مجلس شورای 
خمینی شهر، با بیان اینکه مسیر بصیرت 
با وجود زهرای اطهر )س( برای همگان 
روشن شد و مردم را نسبت به شناخت 
تمام  در  فتنه  گفت:  داد،  بیداری  فتنه ها 
دوران ها وجود دارد، دشمن بر این باور بود 
که می تواند انقالب اسالمی را نابود کند 
اما به لطف پرودگار و بصیرت مردم این 

بار هم شکست خورد.
فدکیه  خطبه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کرد:  خاطرنشان  )س(  زهرا  حضرت 
دختر نبی مکرم اسالم در خطبه فدکیه 
و  داد  و گرسنه هوشیاری  مردم سیر  به 
آنها را متوجه این مطلب کرد که اگر در 
فتنه ها حرکتی نکنند دشمن آنها را مانند 
خوردن آب می بلعد. نماینده مردم خمینی 
شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
کرد:  اظهار  )ع(  علی  امام  فداکاری های 
حضرت زهرا )س( در خطبه فدکیه بیان 
می فرماید امیرالمؤمنین )ع( با جهادهای 
بی وقفه خود شما را از دهان گرگ بیرون 
کشید تا زمانی که نفاق شما بعد از رحلت 

پیامبر اکرم )ص( آشکار شد.
وی در ادامه تصریح کرد: ایجاد حوادث 
به اذن خداست تا منافقان از افراد خالص 
غربال شوند و فتنه های آخر الزمان موجب 
قرار  زمانه ای  در  است.  منافقان  نابودی 
که  ترکیبی  جنگ  باوجود  که  گرفته ایم 
رسانه ها مدیریت آن را بر عهده دارند افراد 

در دوجبهه حق یا باطل قرار گرفته اند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
که  مطلب  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
دارد  دنبال  به  زیادی  ضررهای  غفلت 
برای  فراوانی  راه های  دشمن  داد:  ادامه 
جذب مردم با فراخوان و ایجاد اغتشاش 
جمهوری  اقتدار  اما  داد  انجام  کشور  در 
به  دیگران  ورود  اجازه  ایران  اسالمی 
مسائل داخلی را نمی دهد. حجت االسالم 
نقدعلی به برکناری رییس بانک مرکزی 
برطرف کردن  برای  و گفت:  اشاره کرد 
مشکالت با کسی خویشاوندی نداریم و 
دیدید که رییس بانک مرکزی برکنار شد.

مجلس  در  شهر  خمینی  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس بر 
مسائل کشور نظارت دارد، تصریح کرد: 
گرفته  مجلس  در  که  تصمیم هایی  با 
می شود افقهای خوبی پیش رو داریم، اما 
جنگ اقتصادی را نباید فراموش کرد و 
به هیچ وجه نباید دولت آقای رئیسی را با 

دولت های قبلی مقایسه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در همین فضا جوی 
فراهم می شود که مردم سپرده های خود 
را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند 
از  دشمن  را  سکه  و  دالر  جنگ  این  و 
طریق فضای مجازی بین مردم کشانده 
است. گران شدن دالر از نظر اقتصادی 
واقعیت ندارد و این جو رسانه ای است که 
دالرها برای آن هزینه شده همانگونه که 
در جنگ صفین با تکه کاغذی مردم تحت 
تأثیر قرار گرفتند و بقیه مسائل پیش آمد.

پیروزی  شرط  نقدعلی  االسالم  حجت 
در این جبهه را خالص بودن در راه خدا 
عنوان کرد و گفت: بحث حجاب و رعایت 
شئون دینی از مواردی است که این روزها 
مطرح شده و قوای سه گانه باید مجدانه 
در این امر کوشش کنند و به همین منظور 
به  امر  شورای  دبیر  کمک  به  طوماری 
معروف و نهی از منکر تهیه و در جایگاه 
هیئت رئیسه مجلس قرار داده شد. البته 
است  اهمیت  حائز  حجاب  که  همانطور 
مباحث اقتصادی نیز از اهمیت برخوردار 
است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
پایان خاطر  در  اسالمی  مجلس شورای 
نشان کرد: کشور جمهوری اسالمی ایران 
در این چهل سال رشد بسیاری در تمام 
این  طول  در  دشمنان  و  داشته  زمینه ها 
سال ها خنجرهای فراوانی بر پیکر نظام 
اسالمی وارد نموده اند به قصد اینکه امید 
را در دل مردم خاموش کنند اما غافل از 
اینکه ایمان مردم قوی تر می شود و امروز 
به  زمان )عج(  امام  هزاران سرباز گمنام 
اسالمی  انقالب  و  اسالم  از  پاسداری 
رقم  و مظلومیت جبهه حق  برخاسته اند 

نخواهد خورد.

حجت االسالم نقدعلی:
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خویشاوندی نداریم
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گل آلسـترومریا شـباهت فراوانـی بـه لیلیوم 
پروئـی  سوسـن  بـه  و  داشـته  مینیاتـوری 
معـروف شـده اسـت. ایـن گل از آن دسـته 
گل هـا می باشـد کـه بـه دلیـل مانـدگاری 
بـاال و بـه نوبـت بـاز شـدن غنچه هـا بسـیار 
مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. آلسـترومریا در 
رنگ هـای مختلفی ازجمله سـفید، زرد، قرمز، 
نارنجـی، بنفش و صورتی وجـود دارد. گلخانه 
آلسـترومریا واقـع در شـهر دهاقـان از توابـع 
اسـتان اصفهـان قـرار دارد و روزانـه ۲۰۰۰ 

شـاخه گل تولیـد و روانـه بـازار می کنـد.

گزارش تصویری

 پرورش گل آلسترو مریا
در اصفهان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایران در عرصه های مختلف اعم 
از اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و بهداشتی دارای ظرفیت های 

خوبی است که می تواند به کشورهای آفریقایی ارائه کند.
اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص 
اهمیت عزم دولت ایران برای توسعه و تقویت مناسبات با کشورهای 
عرصه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  شک  بدون  گفت:  آفریقایی، 
مختلف اعم از اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و بهداشتی دارای 

ظرفیت های خوبی است که می تواند به کشورهای این قاره ارائه کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخی از 
کشورهای آفریقایی مسلمان هستند که این ویژگی امکان توسعه مناسبات 
را تسهیل می کند، اظهار کرد: بر این اساس طی سالیان گذشته شاهد رفت 
و آمد مقامات کشورهای مختلف آفریقایی به تهران بوده ایم که تأیید کننده 

روند رو به رشد روابط دوجانبه است.
وی ادامه داد: هر چند در این میان نباید از نقش کمیسیون های مشترک 
خصوصاً کمیسیون اقتصادی غافل شد؛ در واقع برگزاری مستمر جلسات 
با دستورکار مشخص کارشناسی می تواند نتایج خوبی برای هر دو طرف 

اینکه  به  اشاره  با  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این  کند.  حاصل 
کشورهای آفریقایی بازارهای مصرف خوبی برای کاالهای ایرانی هستند، 
افزود: خوشبختانه بسیاری از بازارهای این کشورها هنوز به اشباع نرسیده 

و نیاز به بررسی و نیازسنجی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: قطعاً با 
تقویت روابط با کشورهای آفریقایی می توان ظرفیت های جدید اقتصادی 
و درآمدزایی برای ایران اسالمی فراهم کنیم لذا رویکرد دستگاه دیپلماسی 

کشورمان قابل تأمل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

آفریقا بازار مصرف 
خوبی برای کاالهای 
ایرانی است

فرمانده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه از دسـتگیری سـارق 
سـابقه دار اموال منازل در حال سـاخت با ۱۸ فقره سـرقت در عملیات 

مأمـوران انتظامی ایـن فرماندهی خبر داد.
سـرهنگ بهـزاد ثابت راسـخ اظهـار کـرد: در پـی وقـوع چندیـن فقره 
سـرقت امـوال و مصالح از منازل در حال سـاخت سـطح شاهین شـهر 
و شـکایت مالباختـگان بـه پلیـس، شناسـایی و دسـتگیری عامـل یـا 
عامـالن ایـن سـرقت ها به صـورت ویژه در دسـتور کار پلیـس آگاهی 

فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان شاهین شـهر قـرار گرفت.
وی ادامـه داد: در ایـن خصـوص کارآگاهـان اداره مبـارزه بـا سـرقت 
پلیـس آگاهـی بـا بررسـی های میدانـی و انجـام اقدامات هوشـمندانه 
پلیسـی، عامـل اصلـی ایـن سـرقت ها را کـه از سـارقان سـابقه دار 
شهرسـتان بود، شناسـایی و پـس از هماهنگی با مرجـع قضائی وی را 

در عملیاتـی ضربتـی داخـل مخفیگاهـش دسـتگیر کردند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه با اشـاره به کشـف 
بیـش از ۵۰۰ میلیـون ریـال امـوال مسـروقه در بازرسـی از مخفیـگاه 
سـارق، تصریـح کـرد: متهـم دسـتگیر شـده در تحقیقـات تکمیلـی 
پلیـس بـه ۱۸ فقـره سـرقت امـوال سـاختمان های در حال سـاخت و 

اماکـن خصوصـی در سـطح ایـن شهرسـتان اعتـراف کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متهـم پـس از تشـکیل پرونـده بـرای انجام 
اقدامـات قانونـی بـه مرجـع قضائـی تحویـل داده شـد، بـه مالـکان 
سـاختمان های در حـال سـاخت توصیـه کـرد: بـا رعایت هشـدارهای 
پلیسـی، از قـرار دادن امـوال با ارزش، داخل سـاختمان های نیمه سـاز 
و بـدون نگهبـان خودداری و نسـبت بـه گماردن نگهبانـی مطمئن در 
محـل اقـدام کرده و در صورت مشـاهده افراد و خودروهای مشـکوک 
اطـراف ایـن سـاختمان ها مراتـب را از طریـق تمـاس با شـماره ۱۱۰ 

بـه پلیـس اطـالع دهند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه 
گفـت: یـک دسـتگاه وانـت نیسـان حامـل رول بنـر 
در عملیـات  ریـال  میلیـارد  ارزش سـه  بـه  قاچـاق 

مأمـوران انتظامـی ایـن فرماندهـی توقیـف شـد.
سـرهنگ بهـزاد ثابت راسـخ اظهـار کرد: در راسـتای 
مأمـوران  ارز،  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  طـرح 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان شاهین شـهر هنگام 
کنتـرل خودروهـای عبـوری در یکـی از محورهـای 
مواصالتـی به یک دسـتگاه وانت نیسـان مشـکوک 

و جهـت بررسـی آن را متوقـف کردنـد.
وی افـزود: مأمـوران پـس از متوقـف کـردن خودرو 
و پـس از هماهنگـی بـا مرجـع قضائـی، در بازرسـی 
از آن تعـداد ۳۰ رول بنـر خارجـی قاچـاق کـه بدون 

هرگونـه مـدارک قانونـی و معتبـر گمرکـی بـود را 
کردند. کشـف 

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه با 
اشـاره به اینکه کارشناسـان مربوطـه ارزش محموله 
قاچـاق کشـف شـده را سـه میلیـارد ریـال بـرآورد 
کردنـد، تصریـح کـرد: در ایـن خصـوص یـک متهم 
دسـتگیر کـه پـس از تشـکیل پرونـده بـرای انجـام 
اقدامـات قانونـی به مرجـع قضائی تحویل داده شـد.

وی بـا بیان اینکـه پدیده قاچـاق کاال یکی از عوامل 
اصلـی اخـالل در نظـام اقتصـادی کشـور اسـت، از 
شـهروندان خواسـت: اخبـار و اطالعـات خـود را در 
ایـن خصـوص از طریق تمـاس با شـماره تلفن ۱۱۰ 

در اختیـار پلیـس قـرار دهند.

فراینـد ارزیابـی جایزه ملی تعالی سـازمانی شـرکت 
فـوالد امیرکبیر کاشـان با حضـور ۶ نفـر از ارزیابان 
ایـن جایـزه طـی ۴ روز انجـام شـد. در فراینـد ایـن 
ارزیابـی، ارزیابـان از خطوط تولیـد و کارخانه بازدید 
کردنـد و در گروه هـای متمرکـز بـه ارزیابـی کلیـه 
تعالـی  مـدل  بـر  مبتنـی  سـازمان  رویکردهـای 

پرداختند. سـازمانی 
در مراسـم اختتامیـه ارزیابـی، مدیرعامـل شـرکت 
ضمـن قدردانـی از همکاری همه مدیران و رؤسـای 
نهایـت تـالش و  ارزیابـی  در مـدت  شـرکت کـه 
همـکاری را بـه عمـل آوردند گفت: یکـی از عوامل 
پیشـرفت در هـر سـازمان توجـه بـه شـاخص های 
ارزیابـی  همچـون  ارزیابی هایـی  در  مطرح شـده 

اسـت. سـازمان  تعالی 
شـهرام عالیونـد همچنین از اعضای تیـم ارزیاب که 
بـا شـکیبایی و اخالق مداری اقدامات موشـکافانه ای 
انجـام دادند و پیشـنهادهای سـازنده ای به سـازمان 

ارائـه کردنـد، تقدیر کرد.
ارزیـاب  دادرس،  علیرضـا  جلسـه،  ایـن  ادامـه  در 
ارشـد جایـزه تعالی سـازمانی، بـا تأکید بـر ضرورت 
تعالـی سـازمانی، ایجـاد فضـای رقابتی بـرای تعالی 

تشـویق  و  موفـق  تجربیـات  تبـادل  و  سـازمانی 
سـازمان ها بـرای انجـام خودارزیابـی را از مهم ترین 

اهـداف ایـن جایـزه برشـمرد.
وی بـا قدردانـی از هماهنگـی و همراهـی مدیـران، 
امیرکبیـر کاشـان  رؤسـا و سـایر کارکنـان فـوالد 
نتایـج حاصـل از ارزیابـی ایـن دوره را منطبـق بـر 
مفاهیـم بنیادیـن الگـوی تعالـی سـازمانی دانسـت 
و تأکیـد کـرد: در فراینـد ارزیابـی، جلسـات بسـیار 
خوبـی برگـزار و گزارش هـای کارآمـدی ارائـه شـد 
کـه نشـان از عالقه مندی مدیـران و کارکنـان بوده 

. ست ا
دادرس ضمـن ارائـه خالصـه نتایـج جلسـات تیـم 
اینکـه  ارزیابـی بـه مسـئولین شـرکت و بـا بیـان 
جایـزه ملـی تعالی سـازمانی بـرای به وجـود آوردن 
کمـک  سـازمان ها  بـه  مـداوم  و  پایـدار  شـرایط 
امیرکبیـر  فـوالد  کـرد: شـرکت  تصریـح  می کنـد، 
و  رشـد  بـرای  خوبـی  ظرفیت هـای  از  کاشـان 
ارزش افزایـی برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه نتایج 
تعالـی  راه  در  روشـن  آینـده ای  ارزیابـی، می تـوان 
کاشـان امیرکبیـر  فـوالد  بـرای  مسـتمر  بهبـود   و 

متصور بود.

بـا بـارش برف کافـی در هفته اخیر، فصل کاری پیسـت اسـکی فریدونشـهر 
در زمسـتان ۱۴۰۱ آغاز شـد. در اولین روز آغاز این پیسـت، رئیس فدراسـیون 

اسـکی کشـور و فرماندار فریدونشـهر از پیسـت بازدید کردند.
فرمانـدار فریدونشـهر در اولیـن روز فعالیـت ایـن پیسـت در گفتگـو بـا رئیس 
فدراسـیون اسـکی کشـور ضمـن بررسـی فرصت هـا و ظرفیت هـای ایـن 
پیسـت، بر ضرورت مسـاعدت فدراسـیون برای توجه بیشـتر بـه ظرفیت های 
شهرسـتان در توسـعه و معرفی ورزش های زمسـتانی در سـطح ملی و جهانی 

تأکیـد کرد.
عبدالرضـا اصالنـی، عضو هیئت مدیره شـرکت توسـعه و عمران شهرسـتان 
فریدونشـهر به عنوان پیمانکار این پیسـت، در مورد بازگشـایی پیسـت اسکی 
فریدونشـهر گفـت: بـا توجه به بـارش ۶۰ الی ۸۰ سـانتیمتری بـرف در هفته 
اخیر در این شهرسـتان، شـرایط این پیسـت برای بازگشـایی فراهم شده است 

و از ایـن پـس میزبان گردشـگران خواهد بود.
در اولین هفته بازگشـایی پیسـت اسکی فریدونشـهر، این پیست شاهد حضور 
هـزاران گردشـگری بـود کـه بـرای بهره بـردن از طبیعـت زمسـتانی و برفی 

راهـی ایـن محل شـده بودند.

رئیس هیئت اسـکی اسـتان اصفهان نیز در مورد شـرایط اسکی در این پیست 
عنوان کرد: کیفیت و میزان برف نشسـته در پیسـت اسـکی فریدونشـهر برای 

پرداختن به ورزش اسـکی با رعایت جوانب احتیاطی مناسـب اسـت.
محمـود یسـلیانی عنـوان کرد: هیئت اسـکی اسـتان اصفهان در سـال جاری 
برنامه هایـی بـرای برگـزاری مسـابقات مختلف اسـکی در سـطوح اسـتانی و 
کشـوری و همچنیـن آمـاده سـازی ورزشـکاران بـرای حضـور در میادیـن 
کشـوری و بین المللی دارد که پیسـت فریدونشـهر بهترین ظرفیت در اختیار 

ایـن هیئـت بـرای ایـن برنامه ها اسـت.
پیسـت اسـکی فریدونشـهر در ۲۰۰ کیلومتـری غـرب شـهر اصفهـان و در 
شهرسـتان فریدونشـهر قـرار داشـته و دارای امکاناتـی نظیـر باالبـر پیسـت 
اسـکی، پیسـت آموزشـی، باالبر بشـقابی، باالبر آموزشـی، اجاره لوازم اسکی، 

اقامتـگاه شـبانه، فروشـگاه، پارکینـگ و غیره اسـت.
در فرصـت ماه هـای اخیـر تـا بازگشـایی پیسـت، تالش هـای گسـترده ای از 
سـوی شـرکت تعاونی توسـعه و عمـران شهرسـتان فریدونشـهر و همچنین 
اتـاق اصنـاف این شهرسـتان بـرای راه اندازی بازارچه پیسـت صـورت گرفته 

است.

فرمانده انتظامی خبر داد:

دستگیری سارق منازل در حال ساخت در شاهین شهر
فرمانده انتظامی خبر داد:

توقیف وانت نیسان حامل کاالی قاچاق در شاهین شهر

فرماندار فریدونشهر تاکید کرد:

ضرورت مساعدت فدراسیون جهت معرفی ورزشهای زمستانی

رئیـس اداره تعزیـرات حکومتی شهرسـتان اردسـتان از کشـف ۳۴ هزار 
لیتـر گازوئیـل قاچـاق در محور ترانزیت اردسـتان خبـر داد.

امیـد سـالمی اظهـار کـرد: مأمـوران پلیس آگاهـی شهرسـتان در حین 
گشـت زنی در محور ترانزیت به یک دسـتگاه خودرو کامیون مشـکوک 
می شـوند که در همین راسـتا خودرو را متوقف و در بازرسـی انجام شـده 
تانکـر میـزان ۳۴ هزار لیتر سـوخت از نـوع گازوئیل بـدون مجوز قانونی 

شد. کشف 
وی افـزود: پـس از توقیـف خودرو و تحویل سـوخت های کشـف شـده 
به انبار شـرکِت تملیکی نفـت نائین، راننده متخلـف ۳۵۰ میلیون تومان 

جریمه نقدی شـد.

رئیـس اداره تعزیـرات حکومتی شهرسـتان اردسـتان در خصوص کمبود 
جهـاد  گفـت:  اردسـتان  واحدهـای صنفـی شهرسـتان  در  تخم مـرغ 
کشـاورزی به عنـوان متولـی تأمیـن کاالهـای اساسـی موظـف اسـت 

میـزان تخم مـرغ مصرفـی مـردم در بـازار شهرسـتان را تأمیـن کنـد.
سـالمی بـا بیـان اینکـه هیچ گونـه گزارشـی از سـوی جهاد کشـاورزی 
مبنـی بـر تخلف واحدهـای مرغـداری تخم گـذار به تعزیـرات حکومتی 
ارسـال نشـده اسـت، خاطرنشـان کرد: از جهاد کشـاورزی انتظار می رود 
نسـبت بـه هماهنگـی و حتـی برخورد بـا واحدهـای تولیدکننـده ای که 
اقـدام به توزیـع کاالهای اساسـی و مخصوصاً تخم مـرغ نمی کنند ورود 

پیـدا کند.
وی تأکیـد کـرد: هر کاالی اساسـی کـه بخواهد در شهرسـتان توزیع و 
بـه دسـت مصـرف کننده برسـد باید طبق نرخ مصوب باشـد و خـارج از 

آن تخلـف صنفـی خواهد بود

رئیس اداره تعزیرات اردستان 
خبر داد:

کشف ۳۴ هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق

رئیس اداره تعزیرات حکومتی 
شهرستان اردستان:

جهاد کشاورزی تخم مرغ 
بازار را تأمین کند
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Abbas Ali Kadkhodaie, the 
head of an Iranian special 
committee tasked with prose-
cuting suspects in the assassi-
nation of General Soleimani in 
domestic and foreign courts, 
remarked on Saturday that nu-
merous institutions in Iran, in-
cluding the Ministry of Foreign 
Affairs and the country’s jus-
tice system, had made some 
positive steps to punish Gen. 
Soleimani’s assassins.
Delivering a speech in a spe-
cialized roundtable concentrat-
ing on fighting terrorism and 
extremism in the West Asia 
region, Kadkhodaie, a legal ex-
pert, censured the U.S. for as-
sassinating Lieutenant General 
Qassem Soleimani.
It was an act of state terrorism 
and a blatant disregard for all 
rules and conventions of inter-
national law, said Kadkhodaie, 
a legal expert.
The official also said that an 
indictment to prosecute sus-
pects in the case is nearing 

completion. 
Iranian judges and prosecutors 
have been working on the case 
to ensure a favorable legal con-
clusion, the former member of 
the Guardian Council stated.
Kadkhodaie referred to the as-
sassination of General Soleim-
ani as an abominable crime 
and demanded that all those 
who were culprits should be 
held to account.
He stated that by assassinating 
General Soleimani, the U.S. 
had breached all of its interna-
tional commitments, including 
non-interference in the inter-
nal affairs of other countries, 
compliance with human rights 
standards, and respect for 
nations’ sovereignty and inde-
pendence.
He emphasized that the U.S. 
has been unable to defend the 
assassination, which he called 
a “clear example of state ter-
rorism.”
Asserting that Tehran was 
in the forefront of the battle 

against terrorist organiza-
tions like Daesh when General 
Soleimani was martyred, Kad-
khodaie reaffirmed Iran’s plan 
to confront and resist outsid-
ers in the West Asia region.
“General Soleimani bol-
stered Iran’s global power”
Speaking in the roundtable 
held at the Foreign Ministry In-
stitute for Political and Interna-
tional Studies, the spokesman 
for Iran’s Foreign Ministry also 
emphasized that one of Gen-
eral Soleimani’s key traits was 
his capacity to increase both 
domestic and global power in 
support of the resistance front.
“Martyr Soleimani had a mul-
tifaceted personality which is 
important to carefully examine 
both his multifaceted traits and 
philosophical school in accord-
ance with the Leader of the Is-
lamic Revolution’s directives,” 
Nasser Kanaani asserted. 
The spokesman noted that 
General Soleimani was a na-
tional and unifying figure, as 

the Leader said, as well as hav-
ing the ability to bring about 
power for the country and be-
ing a non-factional figure. 
He also added that the martyr 
could increase the power of Is-
lam, the region, and Iran on the 
global stage.
Kanaani continued by saying 
that since the great command-
er’s life and martyrdom gave 
rise to power, the “haughty” 
U.S. chose to murder him 
openly because they could not 
resist his unfailing traits and 
characteristics.
He said that the enemies 
planned the terrorist attack be-
cause they thought the fallout 
from Soleimani’s assassina-
tion was more tolerable than 
his inspiring persona. 
The diplomat stated that his 
assassination increased Iran’s 
influence and that all saw how 
his funeral march was “inspir-
ing”.
“U.S. misdeeds in assassi-
nating Gen. Soleimani will go 
down in history”
Former Iranian ambassador to 
Iraq, Iraj Masjedi, termed the 
U.S. assassination of General 
Soleimani as a historical crime.
He underscored that the legal 
and judicial pursuit of those 
responsible for such a heinous 
crime and those who assisted 
the Americans will immediately 
begin.
Martyr Soleimani’s visits to 
Iraq were all formal and at 
Iraq’s request, the former dip-
lomat noted.
Cautioning the ramifications of 
the U.S. crime, he added that 
the Americans’ devilish action 
showed their true image to the 
people of the region, particu-
larly the Iraqis.
He also emphasized that mar-
tyr Soleimani was a role model 
in battling terrorism.
As their convoy departed 
Baghdad International Air-
port in January 2020, General 
Soleimani, his Iraqi trench-
mate Abu Mahdi Al-Muhandis, 
the second-in-command of the 
PMU, and his certain deputies 

were assassinated by a drone 
strike that was specifically or-
dered by the White House.
Due to their crucial contribu-
tions in fighting against the 
takfiri Daesh terrorist organi-
zation, notably in Iraq and Syr-
ia, both leaders enjoyed great 
respect throughout West Asia. 
Iranian officials have reiterated 
time and time again that Tehran 
will definitely exact retribution 
on the terrorists who planned 
and carried out the attack on 
the anti-terror hero. 
Tehran has emphasized that 
because it is unpredictable 
when and where attacks would 
occur, Americans and Zionists 
should not take its threat of 
retaliation lightly. Tehran is se-
rious about taking vengeance 
for the assassination of Martyr 
Soleimani.
Days later, in retaliation, the 
Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) launched a bar-
rage of missiles towards the 
U.S.-run Ein Al-Assad airbase 
in the western province of 
Al-Anbar in Iraq. The missile 
assault was called a “first slap” 
by Iran.
At least 110 American service 
members suffered “traumat-
ic brain injuries” during the 
counterattack on the base, ac-
cording to the Pentagon. 
Iran has requested that Inter-
pol should issue a red notice 
for all perpetrators and plan-
ners of General Soleimani’s 
assassination. 
Numerous more individuals 
have been named by Tehran 
as having ties to the intended 
terrorist act, including former 
U.S. President Donald Trump, 
Pentagon officials, and Amer-
ican soldiers stationed in the 
region.
Based on a statement issued 
by the Iranian Foreign Ministry, 
the assassination of General 
Soleimani was ordered, carried 
out, or assisted by a number 
of people, including Trump, 
former Secretary of State Mike 
Pompeo, and former National 
Security Advisor John Bolton.

Foreign Ministry, Judiciary to punish Gen. Soleimani assassins

Honey production ris-
es 30% in Kordestan 
province
Production of honey has risen 30 
percent in Kordestan province, in the 
west of Iran, during the current Irani-
an calendar year (began on March 21, 
2022), as compared to the previous 
year, according to a provincial official.
Referring to the census of apiaries 
in the province during October 8-20, 
2022, Farzad Moaveni, the deputy 
head of the province’s Agriculture De-
partment, informed about the favora-
ble growth of honey production and 
the number of colonies in the apiaries 
of the province.
While referring to the number of col-
onies in Kordestan province, he add-
ed: “According to this census, there 
are 278,000 colonies in the province, 
of which 97 percent are modern and 
three percent are indigenous.”
Announcing that a total of 2,435 tons 
of honey was produced in the prov-
ince this year, he said: “2,415 tons 
of it were related to modern colonies 
and 20 tons were related to native col-
onies.”
Pointing out that the average produc-
tion of honey in the modern colonies 
of the province was 8.6 kilograms 
and in the native colonies was 2.9 
kilograms, he reminded that there are 
7,213 apiaries in the province, which 
shows an increase of 2.5 percent com-
pared to the last year.
Saying that 257 kilograms of royal 
jelly was produced in Kordestan this 
year, the deputy head of the province’s 
Agriculture Department said: “One of 
the priority projects of the province 
is the development of beekeeping, 
which has been seriously pursued 
in the last few years.” Back in late 
August 2022, the director of the Ag-
riculture Ministry’s beekeeping devel-
opment program said the country’s 
annual honey production is expected 
to reach 115,000 tons in the current 
Iranian calendar year 1401 (ends on 
March 20, 2023). According to Touraj 
Saremi, the government has paid over 
145 billion rials (over $500,000) of 
facilities to the country’s beekeepers 
since August 2021 when the govern-
ment took office.
Saremi noted that Agriculture Ministry 
has defined a five-year development 
plan to reform the structure of the 
country’s apiaries and increase the 
quantity and quality of honey produc-
tion during the Iranian calendar year 
1401 to 1405 (begins in March 2026).
“The implementation of this program 
requires the necessary support for 
providing inputs, implementing edu-
cational-training programs, and pro-
viding facilities to beekeepers. It is 
also required to provide apiaries with 
insurance coverage to reduce the risks 
and to ensure sustainable produc-
tion,” he said. The official noted that 
the ministry is also pursuing opening 
a credit line to be able to meet part of 
the needs of producers in this sector 
within the framework of rules and 
regulations. As IRNA reported, Irani-
an beekeepers managed to produce 
112,000 tons of honey in the previous 
Iranian calendar year. Due to the high 
quality of Iranian honey, the product is 
exported to many countries including 
China, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, 
Germany, the United Kingdom, Cana-
da, Hong Kong, Australia, Indonesia, 
Malaysia, Iraq, and Lebanon.
Back in March 2020, the former direc-
tor of the Agriculture Ministry’s bee-
keeping development plan had said 
the country’s beekeeping industry was 
planned to become the leading agri-
cultural sector in the country, the lead-
ing honey producer in the region, and 
a strong player in the world markets.
“Benefiting from up-to-date knowl-
edge, and technology, the industry is 
going to provide reliable, high-quality 
products with greater value-added,” 
Farhad Moshir Qafari said.
Over the past five years, Iran’s bee-
keeping industry shifted its focus from 
producing only one main product, 
namely honey, to producing other bee 
secretions such as royal jelly and bee 
venom, Qafari said. “Melittin is a very 
valuable bee venom extract that is cur-
rently imported, but the beekeeping 
industry has the potential to produce 
this substance inside,” he stressed.

Iran foreign min-
istry to hold spe-
cialized forum on 
General Soleim-
ani

The Iranian Foreign Ministry 
has announced that it will 
organize a specialized fo-
rum on the role of General 
Qassem Soleimani in com-
bating terrorism. 
The first meeting of the 
scientific and research 
gatherings focused on de-
lineating the activities of 
the great commander of 
Islam and Iran, martyr Qa-
ssem Soleimani, dubbed 
“The Specialized Forum on 
Fighting Terrorism and Ex-
tremism in the West Asia 
Region”, will be held at the 
Center for Political and In-
ternational Studies of the 
Iranian Foreign Ministry 
on Saturday December 31, 
2022 with the presence of 
guests and attendees from 
different Iranian institutions 
and bodies, according to the 
Public Relations of the Irani-
an foreign ministry. 
During this meeting, the 
fight on terror and the key 
role of martyred general 
Soleimani in the fight on 
terror in the West Asia re-
gion will be discussed from 
different perspectives in-
cluding its field, legal and 
international aspects.
Iran is preparing for com-
memorating the third mar-
tyrdom anniversary of Gen-
eral Qassem Soleimani who 
was assassinated by the 
United States at the Bagh-
dad airport in the early days 
of 2020. 
Hamidreza Moqadamfar, 
who is in charge of the pop-
ular campaign for the third 
anniversary of the assassi-
nation of General Qassem 
Soleimani, has said that 
Iran will hold a national 
commemorative ceremony 
on the occasion of the third 
anniversary of the assassi-
nation of the commander of 
the IRGC Quds Force.
The ceremony will be held at 
the Grand Mosalla Mosque 
of Tehran on January 3.
Speaking at a press confer-
ence on Sunday, Moqadam-
far said the ceremony will 
include various programs 
including grassroots cam-
paigns aimed at commem-
orating the assassination of 
General Soleimani. 
The programs include rec-
itation of the Holy Quran, 
reading of General Soleima-
ni’s will, book donation, per-
forming religious prayers, 
and media activities, he ex-
plained. 
Moqadamfar also said the 
word “soul-sacrificing” has 
been chosen as the motto 
for the ceremony. 
“Haj Qassem Soleimani 
sought to elevate the Islam-
ic revolution and considered 
Iran a shrine. He considered 
Iran to be the owner of the 
holy shrines and he believed 
that if Iran is damaged, 
many holy shrines will be 
damaged,” Moqadamfar 
said, according to Mehr 
News.
He added, “He is always 
alive. He is a national hero 
and a hero of the Islamic 
Ummah and will remain 
a hero. He has forever 
become a role model for 
free-thinking people.”

Iranian President Ayatollah Seyed Ebrahim Rai-
si has praised the late Ayatollah Mohammad Taqi 
Mesbah Yazdi as a great jurist. 
Speaking at a commemorative ceremony held on 
the occasion of the second anniversary of the death 
of Ayatollah Mesbah Yazdi, President Raisi said that 
“our society today can reach knowledge and prac-
tice by knowing the character of Ayatollah Mesbah.” 
President Raisi pointed out that Ayatollah Mesbah 
was one of the prominent and influential teachers 
in the field of ethics and he was also an outstanding 
jurist in the field of practice and rulings.
According to Ayatollah Raisi, if someone’s speech, 
actions and thinking were the manifestation of juris-
prudence, he is a perfect jurist. “The speech of such 
a person reminds us of God and his actions are also 
manifestations of jurisprudence,” he continued.
Raisi emphasized that Ayatollah Misbah Yazdi was 
one of the fighters against the Pahlavi regime. “He 
has left some statements in this regard and he was 
fighting against the worst of things, which was the 
Pahlavi regime,” Raisi said. “And after the [1979], 
he supported with all his might the best of things 
that is the Islamic Republic.”
Ayatollah Raisi added, “The late Ayatollah Misbah 
Yazdi knew deviations well and fought against them 
well. For this reason, he was called the Ammar Yas-
er of the Revolution. He was very excellent in the 
field of the Clarification Jihad.”
Raisi noted, “He confronted deviant ideas and se-
ditionists who wanted to bring chaos to the region, 
and he was one of the models of this confrontation 
and resistance alongside the martyred general Qa-
ssem Soleimani.”
Ayatollah Mesbah died in early 2021 at the age of 85 
due to gastrointestinal disease. A philosopher and 
political theorist, the ayatollah was a member of the 
Assembly of Experts and the Society of the Semi-
nary Teachers of Qom. He also founded the Baqir-
ul-Uloom Institute and then the Imam Khomeini 

Education and Research Institute in the city of Qom, 
which he headed for the rest of his life.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Ali 
Khamenei expressed his condolences over the 
demise of prominent cleric, saying he himself is 
mourning the demise of a “dear brother.”
In a message, the Leader said Ayatollah Mesbah 
Yazdi’s demise is a loss for the seminary and the 
Islamic studies.
“I received the news of the demise of Ayatollah 
Hajj Sheikh Muhammad-Taqi Misbah Yazdi – a 
spiritual scholar and a mujahid faqih and hakim – 
with considerable grief and sorrow. This is a grave 
loss for Islamic seminaries and for Islamic ethics in 
general,” the Leader said in the message. “He was 
an outstanding thinker and a competent manager 
who had an eloquent tongue in telling the truth and 
who stood firm on the straight path. His services 
in producing religious thoughts, in writing instruc-

tive books, in training brilliant and influential pupils, 
and in showing his presence in all the arenas where 
his presence was necessary are really and truly 
unique.”
He added, “From his youth until the end of his life, 
piety and devoutness were his eternal qualities, 
and the blessing of treading on the path of towhidi 
(Monotheistic) understanding was God’s great re-
ward for his long-term endeavor.”
In the meantime, the Leader condoled with the be-
reaved family of the late ayatollah, his students, and 
the seminary.
“Being in mourning myself for the loss of this old-
time and dear brother of ours, I express my con-
dolences to his esteemed family, his honorable 
children, and his relatives, and I extend my con-
dolences to the pupils and admirers of that great 
teacher and to the Islamic seminaries,” the Leader 
said.

Ayatollah Mesbah Yazdi was ‘prominent, influential jurist’: Raisi
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 56,819 
points to 1.59 million on Saturday (the 
first day of Iranian calendar week).
As reported, over 14.983 billion secu-
rities worth 79.324 trillion rials (about 
$273.5 million) were traded at the TSE.

The first market’s index dropped 
50,495 points, and the second mar-
ket’s index lost 86,884 points.
TEDPIX has risen 87,603 points (6.22 
percent) to 1.496 million points in the 
previous Iranian calendar month Azar 
(ended on December 21, 2022).

TEDPIX falls 
56,800 points 
on Saturday

IMF sees a pos-
itive outlook for 
Iranian economy 
in 2023

Drawing a positive outlook for 
the Iranian economy in 2023, 
the International Monetary 
Fund (IMF) has predicted that 
10 major indicators of the Ira-
nian economy would experi-
ence growth and improvement 
in the mentioned year com-
pared to 2022.
Based on the IMF data, Iran’s 
Gross Domestic Product 
(GDP) based on the purchas-
ing power index will grow by 
$91 billion or two percent in 
2023 to reach $1.7 trillion.
Meanwhile, Iran’s GDP per 
capita is also expected to in-
crease by $865 based on the 
purchasing power index to 
reach $19,528 in 2023 from 
$18,663 in 2022.
IMF sees Iran’s GDP exclud-
ing oil grow by two percent in 
2023, and the growth of the 
country’s economy including 
oil will be 2.1 percent this year.
The inflation rate in Iran is 
predicted to be 40 percent in 
2023, registering no change 
compared to 2022.
The International Monetary 
Fund expects the rate of the 
country’s liquidity growth to 
slow down in 2023. The li-
quidity growth that reached 
47.5 percent of GDP in 2022 
will decrease to 45.6 percent 
in 2023.
The budget deficit of the Ira-
nian government in 2023 
will reach six percent of GDP, 
which is 1.8 percent higher 
than the figure in 2022.
The Iranian government’s to-
tal revenues will not change 
in 2023 compared to the pre-
vious year. The Iranian gov-
ernment’s income in 2023 is 
estimated to be 8.3 percent 
of the GDP, registering no 
change compared to the pre-
vious year. however, the gov-
ernment’s non-oil incomes 
will increase from 7.4 percent 
of GDP in 2022 to 7.5 percent 
of GDP in 2023.
Based on the IMF data, the 
downward trend of the Iranian 
government’s gross debt will 
continue in 2023 to settle at 
31.9 percent of the GDP this 
year.
The fund also predicts Iran’s 
current account balance to be 
$30.2 billion in 2023. Iran’s 
current account balance in 
2022 is estimated at more 
than $32 billion.
Based on the mentioned data, 
Iran’s foreign currency re-
serves increase by more than 
$11.4 billion in 2023 and reach 
$42.2 billion. Iran’s available 
foreign currency reserves in 
2022 are estimated at $30.8 
billion. This international or-
ganization has announced 
that Iran’s foreign currency 
reserves are more than $120 
billion, but it claims that Iran 
has access to only a small part 
of these reserves due to the 
U.S. sanctions.
According to the estimate 
of the International Mone-
tary Fund, Iran’s foreign debt 
in 2022 will be equal to 0.5 
percent of the GDP and it is 
expected that this figure will 
remain the same in 2023.

Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei on 
Saturday called Ayatollah Moham-
mad Taghi Mesbah Yazdi highly in-
credibly intelligent and creative.
“The late Mohammad Taghi Mesbah 
Yazdi possessed distinctive traits,” 
the Leader said in an address to 
the second international conference 
honoring the late ayatollah. 
The second international congress 
commemorating Ayatollah Mesbah 
Yazdi took place on Saturday in 
Tehran in the presence of President 
Ebrahim Raisi, a few intellectuals, 
military brass, and national author-
ities.
“Remembering Mr. Mesbah is one 
of the duties,” the Leader declared. 
“Retaining his legacy entails keeping 
his manner alive.” 
Ayatollah Khamenei described Aya-
tollah Mesbah Yazdi as a person 
possessing distinctive qualities.
The Leader listed his exceptional 
qualities as being very knowledge-
able, smart and innovative thinker, 
clear speaker, unending and exclu-
sive motivation, good and outstand-
ing behavior, and spirituality.
“Death is for everyone, but his path 
should continue and it should not 
be closed,” underlined Ayatollah 
Khamenei.

The Leader of the Revolution stated 
that “his views should be uncovered 
and publicized via his works.”
As an Iranian Shia theologian, phi-
losopher, and political theorist, Aya-
tollah Mesbah Yazdi was the spiritual 
head of the “Front of Islamic Revolu-
tion Stability” who passed away on 
January 1, 2021.
Ayatollah Mesbah regarded a loyal 
Hezbollah advocate: Nasrallah
Addressing the congress, Hezbollah 
chief Seyed Hassan Nasrallah also 
stated that Ayatollah Mesbah was 
one of the most ardent supporters of 
the Lebanese Resistance.
“In the Islamic world, Ayatollah 
Mesbah possesses a distinctive and 
remarkable personality. Seminaries 
recognize him as a forward-thinking 
philosopher,” Nasrallah stated in his 
message to the conference. 
“He was a forerunner in the preser-
vation of Islam and the Islamic Rev-
olution,” the message read.
Nasrallah pointed out, “He used to 
come to Lebanon and meet with us. 
He used to go to the border points 
and talk to the Resistance forces.”
“Mesbah was a godly man. His emo-
tional connection to Hezbollah was 
quite strong, as he revealed and ex-
plained in his words. We gave him 
our whole support,” Nasrallah said.

Leader: Late Mesbah was incredibly 
intelligent, creative

A senior Iranian lawmaker has com-
mented on remarks by French Pres-
ident Emmanuel Macron regarding 
Iranian influence in the region, say-
ing the remarks were made out of 
desperation. 
The lawmaker, Abbas Moqtadaei, 
who is the deputy chief of the Iranian 
Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Committee, said that 
the French now have to change their 
policy on Iran out of desperation.
President Macron has recently said 
that problems on the West Asia re-
gion can only be resolved within a 
framework that includes Iran. 
“I have been convinced from the be-
ginning that the questions on Leba-
non, Syria, and beyond can only be 
resolved if we find a framework for 
discussion including Iran, given its 
influence in the region,” he said on 
his way back to Paris from Amman, 
where a regional summit on Iraq 
took place. 
Commenting on President Macron’s 
remarks, Moqtadaei said, “Iran’s 
regional position is a native, en-
dogenous and regional issue, so it 
is not an issue that Westerners and 
their presidents have created in their 
words.”
He added, “In other words, as a re-
sult of the resistance of the Iranian 
people and the increasing growth 
of our country and all the deterring 
dimensions, not only France can-
not create a break in the path of 
the growth of the Islamic Republic, 
but in order to be able to live in this 
region, it is forced to accept some 
things as reality despite its inner de-
sire.
Moqtadaei made the remarks in an 

interview with the Iranian Parliament 
ICANA news agency. 
According to the Iranian lawmak-
er, President Macron’s comments 
showed how scared he is of the 
future of Paris’ relations with Asian 
countries.
He added, “As an emerging region-
al power, Iran has strong tools to 
create effective security grounds. 
Therefore, the French are now forced 
to change their policies due to their 
desperation, fear, and feeling of in-
security in the West Asian region.”
 Moqtadaei also said that France’s 
stated and practical polices are dif-
ferent. “Of course, it must be admit-
ted that this action of the French is 
late because Iran has recorded the 
immorality of France, England, and 
Germany in its calculations of inter-
national relations. In the memory of 
the Iranian nation, their bad promis-
es have remained.”
He stated, “The wall of mistrust be-
tween Iran and the three countries of 
France, England, and Germany has 
grown higher.”
The lawmaker concluded, “The 
French should know that stability and 
security in the West Asian region is 
the responsibility of the countries of 
this region and they cannot act with 
all kinds of conspiracies of the 19th 
century. Now international relations 
have changed and Asian countries 
are working together, and Western 
countries cannot have an imperialist 
approach.”
In his remarks, Macron likened Irani-
an influence in the region to metas-
tasis, saying it was his responsibility 
to reduce it.
“The region looks with great resent-

ment at the West after what hap-
pened in Iraq and Afghanistan and 
that is why they say to us: ‘You don’t 
have a lesson to give us’. So, one 
of the countries that was a pole of 
stability that you may not have liked, 
you changed its leadership and you 
didn’t find anything better, you just 
let the Iranians metastasize, so it’s 
your responsibility to reduce that 
metastasis,” Macron said, according 
to Le Monde.
Iran’s state news agency IRNA has 
said that the French president’s ac-
knowledgment of the necessity of 
Iran’s presence in regional talks is 
due to its influence in the region.
“The President of France acknowl-
edges the importance of Iran,” it 
added.
The French president has recently 
attended the second edition of the 
Baghdad Conference for Coopera-
tion and Partnership, which was held 
in the Jordanian capital Amman. 
Along with President Macron, offi-
cials from Iran, Saudi Arabia, Turkey, 
Kuwait, Jordan, Qatar, Egypt, and the 
United Arab Emirates attended the 
Baghdad conference II.
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian represented Iran 
and delivered a speech at the sum-
mit.
On the sidelines of the Baghdad 
Conference II in Jordan’s capital 
Amman, Amir Abdollahian held a 
meeting with the EU’s Foreign Policy 
Chief Josep Borrel. At the meeting, 
the key issues on the agenda of Iran 
and the EU, especially the state of 
the Vienna talks, were discussed by 
the two top diplomats, the Iranian 
foreign ministry said.

Paris was forced to acknowledge reality about 
Iran regional influence: MP

Health and Nutrition Bene-
fits of Persimmon

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/persimmon-nutrition-benefits#TOC_TITLE_HDR_9

 Persimmons can be eaten fresh, dried or cooked.
Not only are persimmons tasty, they’re packed 
with nutrients that can benefit your health in sev-
eral ways.
Here are some benefits of persimmons.
1. Loaded With Nutrients
Though small in size, persimmons are packed 
with an impressive amount of nutrients.
In fact, one persimmon (168 grams) contains (1):
• Calories: 118
• Carbs: 31 grams
• Protein: 1 gram
• Fat: 0.3 grams
• Fiber: 6 grams
• Vitamin A: 55% of the RDI
• Vitamin C: 22% of the RDI
• Vitamin E: 6% of the RDI
• Vitamin K: 5% of the RDI
• Vitamin B6 (pyridoxine): 8% of the RDI
• Potassium: 8% of the RDI
• Copper: 9% of the RDI
• Manganese: 30% of the RDI
Persimmons are also a good source of thiamin 
(B1), riboflavin (B2), folate, magnesium and 
phosphorus.
These colorful fruits are low in calories and load-
ed with fiber, making them a weight loss-friendly 
food.
Just one persimmon contains over half the rec-
ommended intake of vitamin A, a fat-soluble vita-
min critical for immune function, vision and fetal 
development (2).
Aside from vitamins and minerals, persimmons 
contain a wide array of plant compounds, includ-
ing tannins, flavonoids and carotenoids, which 
can positively impact your health (3Trusted 
Source).
The leaves of the persimmon fruit are also high in 
vitamin C, tannins and fiber, as well as a common 
ingredient in therapeutic teas (4Trusted Source).
2. Excellent Source of Powerful Antioxidants
Persimmons contain beneficial plant compounds 
that have antioxidant qualities.
Antioxidants help prevent or slow cell damage 
by counteracting oxidative stress, a process trig-
gered by unstable molecules called free radicals.

Oxidative stress has been linked to certain chron-
ic diseases, including heart disease, diabetes, 
cancer and neurological conditions like Alzheim-
er’s (5Trusted Source).
Fortunately, consuming antioxidant-rich foods 
like persimmons can help fight oxidative stress 
and may decrease the risk of certain chronic dis-
eases.
Diets high in flavonoids, which are powerful anti-
oxidants found in high concentrations in the skin 
and flesh of persimmons, have been linked to 
lower rates of heart disease, age-related mental 
decline and lung cancer (6Trusted Source).
Persimmons are also rich in carotenoid anti-
oxidants like beta-carotene, a pigment found in 

many brightly colored fruits and vegetables.
Studies have linked diets high in beta-carotene 
to a lower risk of heart disease, lung cancer, 
colorectal cancer and metabolic disease (7Trust-
ed Source).
Additionally, a study in over 37,000 people found 
that those with a high dietary intake of beta-caro-
tene had a significantly reduced risk of developing 
type 2 diabetes (8Trusted Source).
3. May Benefit Heart Health
Heart disease is the leading cause of death world-
wide and negatively impacts the lives of millions 
of people (9Trusted Source).
Fortunately, most types of heart disease can be 
prevented by reducing risk factors, such as an 

unhealthy diet.
The powerful combination of nutrients found in 
persimmons makes them an excellent choice for 
boosting heart health.
Persimmons contain flavonoid antioxidants, in-
cluding quercetin and kaempferol.
Consuming a diet high in flavonoids has been 
linked to a reduced risk of heart disease in several 
studies.
Diets high in flavonoid-rich foods can support 
heart health by lowering blood pressure, reducing 
“bad” LDL cholesterol and decreasing inflamma-
tion (11Trusted Source).
What’s more, the tannins that give unripe per-
simmons their mouth-puckering bitterness may 
lower blood pressure.
Many animal studies have shown that tannic acid 
and gallic acid, both found in persimmons, are 
effective at lowering high blood pressure, a major 
risk factor for heart disease (12Trusted Source, 
13Trusted Source, 14Trusted Source).
4. May Help Reduce Inflammation
Conditions like heart disease, arthritis, diabetes, 
cancer and obesity are all linked to chronic in-
flammation.
Luckily, choosing foods that are high in anti-in-
flammatory compounds can help reduce inflam-
mation and lower disease risk.
Persimmons are an excellent source of the potent 
antioxidant vitamin C. 
Vitamin C helps protect cells from damage caused 
by free radicals and combats inflammation in the 
body.
Persimmons also contain carotenoids, flavonoids 
and vitamin E, all of which are potent antioxidants 
that fight inflammation in the body (19Trusted 
Source, 20Trusted Source, 21Trusted Source).
5. Rich in Fiber
Having too much cholesterol, especially “bad” 
LDL cholesterol, can increase the risk of heart 
disease, stroke and heart attack.
Foods high in soluble fiber, such as fruits and 
vegetables, can help lower high cholesterol levels 
by helping the body excrete excess amounts of it.
Fiber is also important for regular bowel move-
ments and can help reduce high blood sugar levels.
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تجـاری  مرکـز  ظرفیت هـای 
ایـران در مسـکو بـا حضـور مدیر و 
رئیـس هیئت مدیـره ایـن مرکـز، 
روسـیه  کشـور  از  نمایندگانـی 
و جمعـی از فعـاالن اقتصـادی 
اسـتان در بیسـت وچهارمین جلسه 
کمیسـیون تجـارت، خدمـات و 
ارتباطـات اتـاق بازرگانـی اصفهان 

بررسـی شـد.
در ابتـدای این جلسـه احمـد پزنده 
رئیس کمیسـیون تجارت، خدمات 
و ارتباطات اتـاق بازرگانی اصفهان 
ابـراز امیـدواری کـرد این نشسـت 
سـرآغازی بـرای توسـعه همکاری 
با مرکـز تجـاری ایـران در مسـکو 
باشـد و اظهـار داشـت: اطالعـات 
موردنیـاز تجـار از بـازار روسـیه 
طـی تحقیقـات میدانـی احصـاء 
شـده و آمادگـی داریم فهرسـت 3 
هـزار کاالی موردنیـاز این کشـور 
کـه اخیـراً از سـوی طـرف روسـی 
اعالم شـده را نیز در اختیـار فعاالن 

اقتصـادی قـرار دهیم.
وی افـزود: اتاق بازرگانـی اصفهان 
از تجـار و مجموعه هـای توانمنـد 
اسـتان بـرای مذاکـره و برقـراری 
روسـی  بـا طرف هـای  ارتبـاط 
حمایت می کند. همچنین سـازمان 
توسـعه تجارت ایـران تسـهیالتی 
بـرای تجـارت بـا روسـیه در نظـر 

گرفتـه اسـت.

توافق صنـدوق ضمانت 
بـا  ایـران  صـادرات 

همتای روسی
مرکـز  مدیـر  مسـیبی،  رسـول 
تجـاری ایـران در مسـکو نیـز بـا 
بیـان اینکـه ایـن مرکـز در بهترین 
نقطـه مسـکو قـرار دارد، گفـت: 
»ماسـکوا« یکی از سـه بازار اصلی 
فدراسـیون روسـیه اسـت کـه در 
آن سـاختمانی اختصاصـی بـرای 
ایـران احـداث کـرده و غرفه هـای 
آن را به طـور رایـگان در اختیـار 

تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 
کشـور قـرار می دهیـم.

مسـیبی با اشـاره بـه پیگیری های 
سازمان توسـعه تجارت ایران برای 
تسهیل مسـائل تجار در حوزه های 
افـزود:  حمل ونقـل  و  مالـی 
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 
بخـش خصوصـی کشـورمان باید 
فرصت تجـارت با روسـیه را مغتنم 
بشـمارند، وگرنـه سـایر رقبـا گوی 
سـبقت را از ایـران می رباینـد. وی 
ضمـن تشـریح تسـهیالت تجارت 
با روسـیه از جملـه توافـق صندوق 
ضمانـت صـادرات کشـورمان بـا 
همتای روسـی، از اخذ مجـوز ایجاد 
شـعبه »گازپـروم بانـک« روسـیه 
در تهـران بـرای ارائـه سـوئیفت 

روبلی-ریالـی خبـر داد.

اسـتفاده رایگان تجار از 
مرکـز  غرفه هـای 

تجاری ایران در مسکو
کوصدقـی،  فریـدون  همچنیـن 
رئیـس هیئت مدیره مرکـز تجاری 
ایـران در مسـکو ضمـن تقدیـر از 
اقدامـات اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
بـرای توسـعه تجـارت فعـاالن 
اقتصـادی بـا روسـیه گفـت: مرکز 
در  مسـکو  در  ایـران  تجـاری 
بزرگ ترین بـازار بنکداری روسـیه 
قـرار دارد و به دنبـال برداشـتن 
گامی نـو در توسـعه روابـط تجاری 

ایـران و روسـیه اسـت.
کوصدقـی بـا بیـان اینکـه فعاالن 
بخـش خصوصـی باید بـدون تکیه 
صـرف بـه سـفارتخانه ها و رایزنان 
بازرگانی به دنبال کسـب اطالعات 
از بازار کشـورهای اوراسـیا باشـند، 
افزود: در حال ایجاد سـازوکاری در 
روسیه هسـتیم که این اطالعات را 
به موقـع در اختیار تجـار ایرانی قرار 
دهـد تـا اسـتاندارد سـخت گیرانه 
صـادرات کاال به روسـیه بـه مانعی 
تجـار  و  تولیدکننـدگان  بـرای 

کشورمان تبدیل نشـود. دیپلماسی 
اقتصـادی کشـورمان می توانـد از 

تجـار حمایـت کند.

تضمین پایـداری روابط 
و  ایـران  اقتصـادی 

روسیه با تولیدات مشترک
روح اهلل میرزاامیـری، مدیـر امـور 
کمیسـیون های اتـاق بازرگانـی 
اصفهـان نیـز بیـان کـرد: تولیـد 
مـراودات  نـد  می توا مشـترک 
تجـاری ایـران و روسـیه به ویـژه 
و  تعمیـق  را  کنونـی  زمـان  در 
پایـداری روابـط اقتصـادی دو 
کشـور را تضمیـن کنـد؛ بنابرایـن 
الزم اسـت قوانیـن و مشـوق های 
روسـیه بـرای تولیـد مشـترک بـا 
ایـران و موضوعـات دیگـری مانند 
اینکـه کـدام اسـتان ها و مناطـق 
روسـیه دارای ایـن مزیـت بـرای 
اسـت،  یرانـی  ا تولیدکننـدگان 
بـرای فعـاالن اقتصـادی ایـران 

شـود. شفاف سـازی 

بـرای  ایرانـی  تجـار 
حضـور در بازار روسـیه 

تسریع کنند

در ادامـه عبـداهلل اف الکسـاندی، 
نماینـده امور تجـاری »سـاداوود« 
و »فودسـیتی« در روسـیه بـا بیان 
اینکه دولت این کشـور از همکاری 
اقتصادی بـا ایـران کامـاًل حمایت 
می کنـد، افـزود: در مـدت حضـور 
در ایران شـاهد پیشـرفت های این 
کشـور در حوزه های گوناگون بودم 
و آمادگـی کامـل خـود از توسـعه 
روابـط تجـاری بـا ایـران را اعـالم 
می کنیـم. هم اکنـون هیأت هـای 
اقتصـادی بسـیاری میـان ایـران 
و روسـیه در تـردد هسـتند کـه 
نشـان دهنده جذابیـت تجـارت بـا 

ایـران اسـت.
وی بـا بیان اینگه اگـر ظرفیت های 
دو کشـور بـزرگ ایـران و روسـیه 
تجمیـع شـود می تـوان کارهـای 
بزرگـی رقـم زد، افـزود: عالقـه 
بـه گسـترش روابـط تجـاری بـا 
کـه  اسـت  نـدازه ای  به ا ایـران 
هفتـه  روسـیه  رئیس جمهـور 
گذشـته دسـتور تکمیـل کریـدور 
شـمال-جنوب به عنوان زیرساخت 
حمل ونقـل میان دو کشـور را صادر 
کـرد. هم اکنـون کشـورهای غربی 
بـازار روسـیه را تـرک کرده انـد و 

تجـار ایرانی بایـد به سـرعت برای 
حضـور در ایـن بـازار اقـدام کننـد. 
تجار ایرانـی می تواننـد کاماًل روی 
حمایـت طـرف روسـی حسـاب باز 
کنند، امـا گسـترش تجـارت میان 
دو کشـور نیازمند ارتباطات رو در رو 
و تسـریع تجـار ایرانـی در برقراری 
ارتباط با طرف های روسـی اسـت. 
هم اکنـون روسـیه بـه هـر کاالیی 
کـه در ایـران تولیـد می شـود بـه 
شـرط رعایت اسـتانداردهای الزم 

نیـاز دارد.
معـاون  ایفـورو،  والدسـالو 
کنسـولگری فدراسـیون روسیه در 
اصفهـان نیـز با ابـراز خرسـندی از 
برگـزاری ایـن جلسـه در اصفهـان 
بیـان کرد: چنیـن جلسـاتی اهمیت 
افزایـش  بـرای  باالیـی  بسـیار 
شـناخت دو طـرف از یکدیگـر دارد 
تـا در نهایـت بـه گسـترش روابـط 
تجـاری میان ایران و روسـیه منجر 

شـود.
در ادامـه ایـن جلسـه حاضـران به 
طـرح پرسـش های خـود پیرامـون 
تجـارت بـا روسـیه و چگونگـی 
اسـتفاده از خدمـات مرکـز تجاری 

ایـران در مسـکو پرداختنـد.
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مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گفت: در سـال جاری تاکنون بیش 
از ۶ هـزار و ۵۰۰ موتورخانـه و یـک هـزار و ۲۰۰ فضـای آموزشـی 
بهینه سـازی شـده که با ایـن اقـدام بطـور میانگیـن 3۲ درصـد از 
مصـرف گاز آنها نسـبت به مـدت مشـابه قبـل کاهش پیـدا کرده 

اسـت.
ابوالقاسـم عسـگری در پانزدهمین نشست اعضای سـتاد مدیریت 
بحـران این شـرکت در اصفهـان افزود: بر اسـاس مصوبه شـورای 
اقتصاد، شـرکت گاز اسـتان موتورخانه بخش های اداری، خانگی و 

تجاری را بصـورت رایـگان، بهینه سـازی می کند.
وی ادامه داد: بر اسـاس ابالغیه شـرکت ملی گاز، در صورت رعایت 
نشـدن مصرف بهینه و برای پیشـگیری از اُفت فشـار و قطعی گاز 
بخش های خانگـی در کشـور در روزهای سـرد پیـش رو ناگزیر به 

اعمـال محدودیت مصـرف در برخی از صنایع و صنوف هسـتیم.
مدیرعامـل شـرکت گاز اصفهـان بـا تاکیـد بـر اولویـت اسـتمرار 
جریـان گاز بـرای بخش خانگـی افزود: سـازمان صمت و شـرکت 
شـهرک های صنعتی، بـرای مدیریت مصـرف انـرژی، طرح های 
پیشـنهادی خود را برای کاهش مصرف گاز ارائه کننـد تا در صورت 
اعمـال محدودیـت مصـرف، صنایـع ُمتحمـل کمترین خسـارت 

ممکن شـوند.
وی با تاکید بر ممنوعیت اسـتفاده از گرماتـاب در فضاهای عمومی 
غیرسرپوشـیده نظیـر رسـتوران ها و باغ ویالهـا خاطرنشـان کرد: 
صنـوف مختلـف نیـز بـه سـهم خویـش بایـد در مصـرف انرژی 

صرفه جویـی کننـد.
عسـگری، تبدیل مصـرف بهینـه انـرژی بـه فرهنگ عمومـی را 

خواسـتار شـد و اضافه کرد: واحدهـای صنعتی بویـژه صنایع عمده 
که مصـرف گاز باالیـی دارند با تعمیر سیسـتم های خـود می توانند 
به میـزان قابـل توجهـی مصـرف گازشـان در پیـک زمسـتانی را 

کاهـش دهند.
اسـتان اصفهـان یـک میلیـون و ۹۴۰ هـزار مشـترک گاز طبیعی 
دارد کـه بالغ بر یـک میلیـون و ۷۰۰ هزار مشـترک خانگـی و بقیه 

مشـترکان صنعتـی و عمومـی تلقی می شـوند.
میانگین مصرف روزانه گاز این استان ۶۰ میلیون مترمکعب است.

اسـتان اصفهـان پـس از تهـران، رتبـه دوم کشـوری را در زمینـه 
توزیـع گاز طبیعـی دارد و تاکنـون در آن بیـش از ۲۶ هـزار کیلومتر 
شـبکه گذاری اجـرا و یـک میلیـون و ۱۰۰ هـزار انشـعاب واگـذار 

شـده اسـت.

یکـی از افزودنی هـای مهـم و پرکاربـرد در صنایـع 
غذایـی، رنگ دهنده هـا و طعم دهنده ها هسـتند. این 
نـوع افزودنی امـروزه به صـورت گیاهی و شـیمیایی 
تولیـد می شـود کـه اسـتفاده از نـوع شـیمیایی در 
بلندمـدت می تواند باعـث بروز بیماری شـود. اهمیت 
سـالمتی ایـن محصـول باعث شـده تا یک شـرکت 
دانش بنیـان اصفهانی کـه از سـال ۱3۹۱ تاکنون در 
شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهان مسـتقر اسـت، 
بـه تولیـد رنگ دهنده هـا و طعم دهنده هـای طبیعـی 

)گیاهی( مـواد غذایی بپـردازد.
یکـی از افزودنی هـای مهـم و پرکاربـرد در صنایـع 
غذایـی، رنگ دهنده هـا و طعم دهنده هـا هسـتند. 
ایـن نـوع افزودنـی امـروزه بـه صـورت گیاهـی و 
شـیمیایی تولید می شـود کـه اگرچـه از نظـر کاربرد 
مشـابه اسـت امـا اسـتفاده از رنگ دهنده هـا و 
طعم دهنده هـای شـیمیایی در بلندمـدت می توانـد 
باعـث بـروز بیمـاری شـود. اهمیـت سـالمتی ایـن 
محصـول باعـث شـده تـا یـک شـرکت دانش بنیان 
اصفهانـی کـه از سـال ۱3۹۱ تاکنـون در شـهرک 

علمـی و تحقیقاتی اصفهان مسـتقر اسـت، بـه تولید 
رنگ دهنده هـا و طعم دهنده هـای طبیعـی )گیاهـی( 

مـواد غذایـی بپـردازد.
مسـعود تقوی، مدیرعامل شـرکت دانش بنیان فریِر، 
در همیـن خصـوص اظهـار کـرد: رنگ دهنده هـای 
طبیعـی فریـر از منابـع طبیعـی یعنـی گیاهـان تولید 
می شـود و در صنایـع غذایـی و حتـی آشـپزی های 
خانگـی کاربـرد دارد. تولیـد چیپـس، پـاپ کـورن، 
نوشـیدنی ها و پخـت کیـک از جملـه بخش هایـی 
اسـت کـه از رنگ دهنده هـا و طعم دهنده ها اسـتفاده 

. می کننـد
وی افـزود: مزیـت اسـتفاده از رنگ هـای گیاهـی، 
سـالم بـودن و نداشـتن زیـان رنگ هـای شـیمیایی 
اسـت. رنگ دهنده هـای شـیمیایی در بلنـد مـدت 
باعـث بیـش فعالـی کـودکان، افسـردگی، آسـم و 
بیماری هایـی ایـن دسـت می شـود در حالـی کـه 
رنگ دهنده هـای طبیعـی بـه عنـوان یـک محصول 
فراسـودمند نه تنها چنین مشـکالتی نـدارد، بلکه به 
دلیل گیاهـی بـودن، بعضًا خاصیـت پزشـکی دارد و 

بـه منظـور تقویـت عمومی بـدن نیز مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد.

مدیرعامـل شـرکت دانش بنیـان فریِـر ادامـه داد: از 
سـوی دیگـر رنگ دهنده هـای شـیمیایی بعضـًا در 
واکنـش بـه گرمـا و دمـا، بـه اجـزای سـازنده خـود 
تجزیـه می شـوند. از آنجـا کـه ایـن اجـزا از خانواده 
هیدروکربن هـای بَنِزنـی اسـت، ایـن واکنـش، ضرر 
رنگ دهنده هـای شـیمیایی را افزایـش می دهـد در 
حالـی کـه رنگ هـای طبیعـی فریـر چنین مشـکلی 
ندارنـد و در واکنـش بـه دمـای بـاال تنهـا ممکـن 
اسـت شـدت رنگشـان کاهش یابد. پروانه بهداشتی 
سـاخت، گواهـی ایـزو ۹۰۰۱ و ۲۲۰۰۰ و همچنیـن 
گواهـی حـالل از جملـه گواهی هـای ایـن محصول 
اسـت. تقـوی خاطرنشـان کـرد: رنگ دهنده هـای 
طبیعـی فریـر در رنگ هـای مختلفی چـون نارنجی، 
سـبز کلروفیـل، مشـکی، قهـوه ای و زرد در بـازار 

وجـود دارد.
وی گفـت: شـرکت دانش بنیـان فریـر عـالوه 
۱3 نـوع  بـر رنگ دهنده هـای طبیعـی، حـدود 

طعم دهنـده پـودری مختلـف نیـز تولیـد می کنـد 
کـه هماننـد رنگ دهنده هـای طبیعـی از سـالمتی 
صرفه تـر  بـه  مقـرون  و  برخـوردار  بیشـتری 
از نمونه هـای خارجـی موجـود در کشـور اسـت. 
طعم دهنده هـای کچـاپ، پیـاز جعفـری و سـرکه 
نمکـی از جملـه ایـن طعم دهنده های پودری اسـت.

شـایان ذکـر اسـت شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان فعالیـت اجرایـی خـود را نزدیـک بـه سـه 
دهه اسـت کـه بـه طـور جـدی بـا راه انـدازی اولین 
مرکـز رشـد در کشـور و بـا هـدف حمایـت و هدایت 
شـرکت های فنـاور نوپـا کـه ایده هـای نوآورانـه و 
فناورانـه داشـته و امکانـات الزم جهـت عملیاتـی 
نمـودن را ندارند، آغـاز کرد و بـه عنوان حلقه واسـط 
میـان دولـت، صنعـت و دانشـگاه در جهـت توسـعه 
اقتصـادی مبتنی بـر دانـش و نهایتـًا تبدیـل علم به 
ثروت در کشـور ایفای نقش کرده اسـت. هـم اکنون 
در شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهـان بیش از ۶۴۰ 
واحد فناور مسـتقر بـوده و بـرای بیـش از 8۴۰۰ نفر 

نیـز اشـتغال پایـدار ایجاد شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

۳۲ درصد از مصرف گاز ۷۷۰۰ موتورخانه و مکان آموزشی اصفهان کاهش یافت

مدیرعامل شرکت دانش بنیان فریِر:

رنگ و طعم دهنده های مفید سالمتی را به ارمغان می آورد

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

امکان استفاده رایگان تجار از دفاتر و غرفه های مرکز تجاری ایران در مسکو

 آزاده سـلیمان نـژاد  معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری 
اصفهـان بـا اعـالم اینکـه پیـاده راه کـردن چهارباغ عباسـی بخشـی از 
مطالبـات مـردم اصفهـان را در جهـت گسـترش فرهنـگ پیـاده روی، 
حمل ونقل پـاک و حفظ آثـار تاریخی و فرهنگـی رقم زده اسـت، گفت: 
شـهرداری اصفهان مخالف باز شـدن گـذر فرهنگـی چهار بـاغ به روی 
خودروهاسـت. حسـین حق شـناس در ادامـه خاطر نشـان کـرد، زمانی 
کـه مطالعـات جامـع حمـل و نقـل و عارضـه سـنجی ترافیکـی انجـام 
می شـد مصوب شـد، محـور چهـار بـاغ عباسـی، خیابـان سـپه و میدان 
نقـش جهان پیـاده راه باشـد، چنانچـه بـه گفتـه وی در همه دنیـا مراکز 
تاریخی و گردشـگری پیـاده راه هسـتند. حق شـناس افزود: انجـام این 
طرح بـا اسـتقبال زیاد شـهروندان روبرو شـد و همچنان شـاهد هسـتیم 
کـه در ایـام مختلف سـال به خصـوص روزهـای تعطیـل و نـوروز مردم 
از ایـن مکان هـا بـه عنـوان مسـیر ایمـن بـرای سـپری کـردن اوقـات 
فراغـت اسـتفاده می کننـد. معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری 
اصفهان در مـورد مسـیرهای جایگزینـی که بـرای این گذر پیـش بینی 
شـده گفت؛ خیابان باغ گلدسـته مسـیر جایگزینـی بود که در سـال های 
گذشـته احداث و بهره برداری شـد. حق شـناس در خصـوص تأثیر خود 
رو محور شـدن چهـار بـاغ روی بـار ترافیکـی شـهر اصفهان گفـت: در 
ادبیـات حمـل و نقـل مسـیرهایی می توانـد در کاهـش ترافیـک مؤثـر 
باشـد که از دو طـرف بـاز و نقـش عملکـردی و شـریانی مهمی داشـته 
باشـد، وی افـزود: یک طـرف محـور چهار باغ عباسـی، سـی و سـه پل 
قـرار دارد کـه پیـاده راه اسـت و بـه دلیـل مسـائل گردشـگری و وجـود 
ابنیـه تاریخـی امـکان تـردد خـود رو نـدارد بنابرایـن خـود روهایـی که 
در چهاربـاغ تـردد کنند بـرای عبـور از مسـیر زاینـده رود می بایسـت از 
پل آذر یـا پل فردوسـی عبور کننـد و بـاز همـان ترافیـک را در تقاطع ها 
خواهیم داشـت. بـه گفته ایـن معاون شـهرداری منظـور تقاطـع خیابان 
باغ گلدسـته بـا خیابان کمـال اسـماعیل و تقاطـع خیابان شـمس آبادی 
با خیابـان مطهری اسـت. حسـین حق شـناس با تاکیـد دوبـاره براینکه 
گشـوده شـدن چهار باغ عباسـی روی خود روها عماًل تاثیری در کاهش 
بـار ترافیکی شـهر اصفهـان نخواهد داشـت گفـت: نبایـد این پیـاده راه 
ایمـن مردم تحـت مخاطره قـرار بگیـرد. معاون حمـل و نقـل و ترافیک 
شـهرداری اصفهـان همچنیـن در ادامه گفـت: در جلسـات مشـترک با 
پلیـس راهـور، پلیـس راه نیـز بـا خـود رو محـور شـدن گـذر فرهنگـی 
چهـار بـاغ مخالـف بـود. وی در مـورد زمزمه هـای اخیـر در مـورد ایـن 
موضوع گفت: یـک سـری بحث های امنیتـی یـا فرهنگی در چهـار باغ 
مطـرح اسـت کـه جـزو دغدغه هـا و مسـائل فرهنگی ایـن گذر اسـت، 
 که البته شـهرداری سـعی داشـته با ایجـاد برنامه هـای فرهنگـی به آن

توجه داشته باشد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

تردد احتمالی خودرو در چهارباغ 
عباسی بی اثر در کاهش ترافیک

گفت و گو

رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 
گفت: نیروگاه شـهید منتظری چهار مشعل 
دارد که هـر یـک از آنهـا در هر سـاعت ۴۰ 
هـزار لیتـر سـوخت مـازوت می سـوزاند و 

آلودگـی آن در هـوا منتشـر می شـود.
محمـد نورصالحـی در هفتادمیـن جلسـه 
علنـی شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 
افـزود: ایـن آلودگـی شـهرهای اطـراف را 
بـا چالـش جـدی مواجـه می کنـد و جـای 

تأسـف دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۶۷ درصـد از 
آلودگـی اصفهـان مربـوط بـه صنایـع و راه 
حـل آن انتقـال آنهـا به جـای دیگر اسـت، 
اظهارداشـت: اگرچـه انتقـال ایـن صنایـع 
زمان بـر اسـت و حتـی احتمـال دارد حدود 
۱۰ سـال طـول بکشـد امـا در نهایـت بـه 
کاهـش آلودگـی هـوا منجـر خواهد شـد و 
از سـویی زیـان بـرای صنایـع را بـه دنبـال 

نخواهـد داشـت.
رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 
خاطرنشـان کـرد: بـا همـکاری مـردم، 
دسـتگاه های دولتـی و قضایی، انتقـال این 

صنایـع را پیگیـری خواهیـم کـرد.
نورصالحـی بـا بیـان اینکـه بالـغ بـر ۵۰۰ 
هکتـار زمیـن ورودی شـهر متعلق بـه این 
صنایـع اسـت، ادامـه داد: تـالش مـا آغـاز 
انتقـال شـماری از صنایـع از همین امسـال 

خواهـد بـود.
رییس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان با 
تاکید بر اسـتفاده صنایـع از انـواع فیلترهای 
کاهنـده آلودگـی اضافه کـرد: آلودگـی هوا 
ابتال به انـواع بیماری هـا را افزایش می دهد 
و این موضـوع در اصفهان مشـهود اسـت.

عضـو شـورای شـهر اصفهـان نیـز در این 
جلسـه اسـتفاده از مـازوت در اصفهـان 
را بـی شـرمانه توصیـف کـرد و گفـت: 
مجموعه هایـی همچـون نیـروگاه کـه از 
مـازوت اسـتفاده می کننـد اقدامشـان ظلم 
و خیانـت بـه مـردم اصفهـان اسـت و حتی 
بـه نوعی زمینـه قتـل عالـم مـردم را ایجاد 

. می کننـد
محمدرضـا فـالح با تاکیـد بر اخـذ عوارض 
آالیندگـی از صنایـع خاطرنشـان کـرد: 
تاکنـون ۱3.۵ میلیـارد تومـان عـوارض 
آالیندگـی بـه شـهر اصفهـان اختصـاص 
یافته اسـت امـا باید ایـن مبلغ افزایـش یابد 
و بی شـک شـهرداری بایـد بـرای دریافت 

مبالـغ بیشـتر تـالش کند.
وی به جلسـات مشترک شـورا و نمایندگان 
مجلـس اشـاره و تصریـح کـرد: نمایندگان 
مجلـس بـرای اخـذ عـوارض آالیندگـی 
تاکنـون اقدامـی نکرده انـد و جلسـات 
مشـترک فقط گپ و گفـت و درد و دل بوده 

اسـت.
این عضو شـورا با انتقاد از شـرایط پاکیزگی 
و حمـل زبالـه در اصفهـان گفت: بـا حذف 
یـک روز از جمـع آوری زبالـه، کمکـی بـه 
تمیزی شـهر نشـد و وضعیـت را بدتـر کرد 
و نارضایتـی شـهروندان را به دنبال داشـت.

سـخنگو و عضـو هیـات رییسـه شـورای 
شـهر نیز گفت: اگـر صنایـع آالینـده مانند 
نیـروگاه، پاالیشـگاه و پتروشـیمی و دیگـر 
مجموعه ها عـوارض آالیندگـی را بپردازند 
می تـوان زیرسـاخت های حمـل و نقـل 
شـهر را توسـعه داد تا بخشـی از مشکالت 

شـهروندان کاهـش یابـد.

هر مشعل ساعتی ۴۰ هزار 
لیتر مازوت می سوزاند

 رونمایی از آمار ترسناک
نیروگاه شهید منتظری:

 خبر
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N E W S

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: به روزرسانی نشانی افراد در سامانه ثبت 
احوال بسیار ضروری و مورد پیگیری این دستگاه است.

حسین ُغفرانی کجانی، افزود: با توجه به اینکه مالک مراجعه افراد به دستگاه ها برای 
دریافت خدمات، نشانی ثبت شده آنها در ثبت احوال است شهروندان باید مکان 

سکونت خود را به روزرسانی کنند.
وی اظهار داشت: برای این کار باید به سامانه "NCR.IR" مراجعه و در کمتر از پنج 

دقیقه بصورت رایگان، عملیات مورد نیاز انجام شود.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان افزود: شاید امکان جابه جایی و تغییر نشانی در برخی 

موارد از طریق خوداظهاری ممکن باشد ولی برای مراجعه به ادارات و دریافت 
خدمات ُمقتضی، مالک سامانه ثبت احوال است که در صورت نادرست بودن آدرس، 
مشکالتی برای افراد ایجاد می شود. وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه "سهیم" 
یا سامانه "هویت یکتای ملی ایرانیان" گفت: در این درگاه الکترونیک ۹ خدمت بصورت 

غیرحضوری به شهروندان ارائه می شود که در آینده نیز افزایش خواهد یافت.
ُغفرانی، این خدمات را شامل پایگاه اطالعات خانواده، ثبت نام کارت هوشمند، تغییر 
نشانی، درخواست تغییر نام، درخواست گواهی تجرد، مدارک پیدا شده، ثبت شکایات، 

اخبار و اطالعات و آگاهی از قوانین و مقررات اعالم کرد.

وی با اشاره به اینکه این خدمات با هدف افزایش سرعت و امنیت، گسترش خدمات 
غیرحضوری و به روزرسانی بعضی از داده های هویتی ایجاد شده است، گفت: این 

سامانه با نشانی اینترنتی sahim.sabteahval.ir برای عموم قابل دسترس است.
ُغفرانی خاطرنشان کرد: امروزه آمار و هویت بعنوان ۲ مکمل یکدیگر در خدمت نظام 
برنامه ریزی محسوب می شود و در این راستا آمار مبنای همه تصمیم گیری ها در سطوح 
مختلف است. به گفته وی، اداره ثبت احوال در طول سال های اخیر با بهره گیری از 
پایگاه اطالعاتی خود به جایگاهی از انباشت اطالعات سببی و نسبی، هویتی، فردی 

و اقامتی بعنوان فرصت هایی برای رصد مستمر تحوالت جمعیتی تبدیل شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان:

به روزرسانی نشانی 
شهروندان در 
سامانه ثبت احوال 
ضروریست
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برجسـته و اثرگذار یاد کـرد و گفت: عالمـه مصباح یـزدی عمار رئیـس جمهـور از آیـت اهلل مصبـاح یـزدی بـه عنـوان فقیهـی 

انقـالب و سـردار سـلیمانی مالک اشـتر انقـالب بودند.
دومین کنگره بین المللی بزرگداشـت آیت اهلل محمدتقی مصباح 
یزدی از اسـاتید برجسـته حوزه با عنوان »اسـتاد فکـر« با پخش 
بیانات رهبر معظم انقالب در سـالن اجالس سـران تهـران آغاز 

بـه کار کرد.
آیت اهلل سـیدابراهیم رئیسـی در این کنگره با بیـان اینکه جامعه 
امروز ما می تواند با شـناخت شـخیصت آیت اهلل مصباح به علم و 
عمل برسـد و با نگاهی به سـلوک وی الگوی خوبـی پیش روی 
خود داشـته باشـد، اظهـار داشـت: حقیقت این اسـت مـا عالمه 

مصبـاح را هم در حـوزه عقاید حقـه صاحب نظـر می دانیم.
وی با تاکید بر اینکـه آیت اهلل مصبـاح هم در حـوزه اخالق یکی 
از اسـتادان برجسـته و اثرگذار بـود و هـم در حوزه عمـل و احکام 
یک فقیه برجسـته بود، ادامه داد: فقیه کسـی اسـت که باورهای 
الهی و اخـالق کریمـه در جان او نشسـته باشـد وگرنه دانسـتن 

الگوهـای علمی کسـی را فقیـه نمی کند.
رییس جمهور بـا یـادآوری اینکه اگر کسـی همـه گفتـار، کردار 
و تفکـرش جلـوه فقه بـود، یک فقیـه کامل اسـت، افـزود: گفتار 
چنیـن فـردی مـا را بـه یـاد خـدا می انـدازد و کـردارش هـم از 

جلوه هـای فقـه اسـت.
رئیسـی با تاکید بـر اینکه آیـت اهلل مصبـاح یـزدی از مبـارزان با 
حکومت پهلوی بـود، یـادآور شـد: از او بیانیه هایـی در این زمینه 

به جا مانده اسـت و با اَنکـر منکرات کـه رژیم پهلوی بـود مبارزه 
می کـرد و بعـد از انقـالب هـم بـا همـه وزن وجـودش از اَعَرف 

معروفـات که جمهـوری اسـالمی باشـد حمایـت می کرد.
رئیس جمهور بـه پیش خطبه های نمـاز جمعه مصباح یـزدی در 
دوره ای، اشـاره کـرد و گفت: مرحـوم آیت اهلل مصبـاح یزدی هم 
انحرافات را خوب می شـناخت و هم خـوب با آن مبـارزه می کرد 
و به همیـن دلیـل او را عمـار انقـالب نامیدنـد. او در حـوزه جهاد 
تبییـن بسـیار عالـی بـود و در دشمن شناسـی و دشمن سـتیزی 
چهره ای برجسـته بـود. او نیروها را بـرای ایسـتادگی مقابل فتنه 
و توطئه گران بسـیج می کرد و شـناخت زمـان و اعـالم موضع و 

سـمت گیری را به درسـتی انجام مـی داد.
آیـت اهلل رئیسـی ادامـه داد: او بـا اندیشـه های انحرافـی و بـا 
فتنه گرانی کـه می خواسـتند منطقه را به آشـوب بکشـند مقابله 
می کرد و در کنار سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی از الگوهای این 

مقابلـه و ایسـتادگی بود.
رییس جمهوری با بیـان اینکه آیت اهلل مصباح یزدی شـاگردپرور 
بـود، اظهـار کـرد: برخـی از اسـتادان بـزرگ حـوزه هسـتند که 
درس های زیادی می دهند اما شـاگردپرور نیسـتند ولـی آیت اهلل 
مصباح یـزدی هم شـاگردپرور بـود و هـم خانـواده و اطرافیانش 
بـه وی ارادت دارند و اندیشـه و عمل ایشـان را به عنـوان عمل و 
اندیشـه نیکو پذیرفته انـد و الگو گرفته انـد، در حالی کـه برخی در 

حـوزه این همراهـی را نداشـته اند.
وی اظهار داشـت: ایشـان را بـه عنوان عمـار انقالب اسـالمی و 
عمار والیت می شناسـند. کسـی که هـم خوب می شـناخت  هم 

خـوب تبییـن می کرد.
رئیس جمهور اضافه کـرد: آیت اهلل مصباح و شـهید سـلیمانی در 
ایـام فاطمیـه در جایگاهی هسـتند کـه می تواننـد برای مـا الگو 
باشـند. ما امـروز در ایام شـهادت حضـرت فاطمه، نیـاز داریم که 

این الگوهـا را خوب بشناسـیم.
رئیس جمهـور از عالمه مصباح به عنـوان عمار انقالب و سـردار 
سـلیمانی به عنوان مالک اشـتر انقالب یاد کـرد و افـزود: زمان و 
سمت شناسـی و احسـاس مسـئولیت عالمه مصباح در شناخت 

فتنه ها و بسـیج کردن نیروهـا در برابـر توطئه گران ممتـاز بود.
آیـت اهلل رئیسـی بـه تاکیدهـای مقـام معظـم رهبـری دربـاره 
الگوگیری از شـخصیت آیـت اهلل مصباح یـزدی، هـم گریزی زد 
و گفـت: حقیقـت این اسـت مـا عالمـه مصبـاح را هـم در حوزه 
عقاید حقـه صاحب نظـر می دانیم و هـم در حوزه اخـالق یکی از 
اسـتادان برجسـته و اثرگذار بود. در حـوزه عمل و احـکام نیز یک 

فقیـه برجسـته بود.
همچنین در پایـان همایش فکر و بـا حضور رئیس جمهور سـند 
تولید علـوم انسـانی - اسـالمی به قلم مرحـوم آیـت اهلل مصباح 

هم رونمایی شـد.

رئیس جمهور دومین کنگره بین المللی بزرگداشت آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی:

آیت اهلل مصباح یزدی فقیهی برجسته و اثرگذار بود

 امیررضا شفیعی  هفته اول دی ماه 
در حالی به پایان رسید که دولت 
هنوز الیحه بودجه سال آینده را به 
مجلس تقدیم نکرده است.  این روزها 
و درحالی که بسیاری از نمایندگان 
مجلس هشدار می دهند که این دیرکرد 
می تواند زمینه را برای ارائه الیحه چند 
دوازدهم در سال آینده مهیا کند اما هنوز 
خبری از الیحه بودجه نیست. این اتفاق 
در حالی رخ داده است که قانون برنامه 
هفتم توسعه نیز همچنان در دست 
تدوین و بررسی است و این الیحه با 
تصویب در دولت فاصله زیادی دارد. 
خاطره تلخ تأخیر در ارائه الیحه بودجه 
در دولت محمود احمدی نژاد و موکول 
شدن زمان تصویب و ابالغ این الیحه 
به اردیبهشت ماه همان سال و ... سبب 
شده است بسیاری نسبت به وضعیت 
کنونی ابراز نگرانی داشته باشند. این 
اتفاق بارها در زمان استقرار دولت 

محمود احمدی نژاد رخ داد.

آیا الیحه چند دوازدهم 
می شود؟

اگر استناد به مفاد صریح قانون صورت 
گیرد، الیحه در شرایط فعلی باید 
چند دوازدهم تصویب شود. در ماده 
۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس 
تأکید شده است چنانچه الیحه بودجه 
ساالنه کشور تا تاریخ تعیین شده در این 
آیین نامه یعنی پانزده آذرماه به مجلس 
تسلیم نشود، دولت موظف است الیحه 
چند دوازدهم را نیز به مجلس تسلیم 
نماید. در تبصره های این الیحه نیز 
تأکید شده مجلس چند دوازدهم بودجه 
را بر مبنای آخرین قانون بودجه ساالنه 
مجلس مصوب می نماید و حداکثر 
مدتی که مجلس می تواند برای بودجه 
نماید، سه  دوازدهم تصویب  چند 

دوازدهم است.
باوجود نص صریح قانون البته برخی 
از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس 
به عرف رایج اشاره کرده و می گویند 
طبق روال حاکم اگر بررسی الیحه 
به گونه ای باشد که تا پایان اسفند به 
اتمام نرسد، این اتفاق رخ می دهد. 
کاظم دل خوش در گفتگو باخبر آنالین 
تأکید کرده است که به دلیل نامعلوم 
بودن وضعیت برنامه هفتم و عدم 
اقدام دولت برای تمدید برنامه ششم، 

همه چیز در هاله ای از ابهام است.
و  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری 
مجلس  نمایندگان  و  کارشناسان 
معتقدند که معنای تصویب الیحه چند 
دوازدهم در ساده ترین شکل ممکن 

بی برنامگی برای سال آینده است.

برنامه  ارسال  در  تأخیر 
الیحه  و  توسعه  هفتم 
بین  هماهنگی  عدم  بودجه 

دستگاه ها را به همراه دارد
نماینده مردم مالیر در مجلس، گفت: 
دولت علی رغم عدم ارسال برنامه هفتم 
توسعه به مجلس بیش از دو هفته نیز 
در ارائه الیحه بودجه سال آینده تأخیر 
داشته است، این گونه اقدامات موجب 
نابسامانی در اجرای پروژه ها و عدم 
هماهنگی بین دستگاه ها می شود. احد 
آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی، 
و محیط زیست  منابع طبیعی  آب، 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در 
خصوص تأخیر در ارسال لوایح بودجه 
سال آینده و برنامه هفتم توسعه به 
مجلس، گفت: فرآیند الیحه بودجه 
بر اساس قوانین موجود مشخص 
است و باید این الیحه بر اساس برنامه 
پنج ساله توسعه به مجلس ارائه شود 
به این معنا که الیحه بودجه برش 
ساالنه برنامه های توسعه محسوب 
می شود. نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
برابر با قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی الیحه بودجه باید 
حداکثر تا ۱5 آذرماه تحویل مجلس 
داده شود و توسط دولت های مختلف 
معمواًل این کار انجام شده است، ادامه 
داد: دولت باید به صورت جدی تر به 
مسائل الیحه بودجه و برنامه هفتم 
توسعه ورود می کرد، برنامه پنج ساله 
ششم تمام شده و عماًل دولت برنامه 
توسعه ای در اختیار ندارد و این برنامه 

تمدید نیز نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
با تأکید بر اینکه دولت ابتدا باید برنامه 
هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند و در 
گام بعدی برش ساالنه بودجه را ارائه 
نماید که چنین اقدامی را انجام نداده 
است، عنوان کرد: دولت علی رغم 
عدم ارسال برنامه هفتم توسعه به 
مجلس بیش از دو هفته نیز در ارائه 
الیحه بودجه سال آینده تأخیر داشته 
موجب  اقدامات  این گونه  است، 
نابسامانی، تأخیر در اجرای پروژه ها و 
عدم هماهنگی بین دستگاه ها می شود.

آزادی خواه، تصریح کرد: دولت حتمًا 
باید اتفاقات ناگوار درزمینه تأخیر در 
ارسال برنامه هفتم توسعه و الیحه 
بودجه سال آینده به مجلس را جبران 

کند.

دولت اطالع دارد که برنامه 
هفتم و الیحه بودجه تقریباً 

نزدیک به هم و توأمان است
رشیدی کوچی نماینده مجلس با انتقاد 
از دیرکرد دولت در ارائه الیحه بودجه 
تأکید کرده است: دولت باالخره اطالع 
داشته که برنامه هفتم و الیحه بودجه 
تقریبًا نزدیک به هم و توأمان است. 
این انتقاد ما هم هست و بقیه اش 
بهانه گیری است. شاید شرایط کشور در 

چند ماه گذشته مزید بر علت شده باشد، 
اما باوجود این ها، بهانه ها و توجیه هایی 
است که از سوی دولت عنوان می شود 
و انتظار این است که دولت با توجه به 
وعده هایی که داده، در این خصوص 

هم دقت نظر الزم را داشته باشد.

دیرکرد امسال بودجه کمی 
با سال های گذشته تفاوت 

دارد
با  گفتگو  در  نیز  دل خوش  کاظم 
خبرگزاری خبر آنالین با اشاره به اینکه 
دیرکرد امسال بودجه کمی با سال های 
گذشته تفاوت دارد، گفته متأسفانه 
دولت هیچ اقدامی را برای اجرای 
وظایف در دستور کار قرار نمی دهد. 
از یک سو می بینیم که تکلیف برنامه 
هفتم روشن نیست و از سوی دیگر 
دولت به درخواست نمایندگان برای 
تمدید برنامه ششم نیز توجهی نکرده 
است درحالی که تمدید برنامه ششم 
وقت زیادی از دولت و مجلس نخواهد 

گرفت.

دولت و متصدیان آن به 
نحوی رفتار نکنند که تلقی 
رهاسازی امور در ذهن خطور 

کند
علیرضا سلیمی، نماینده محالت در 
مجلس شورای اسالمی در انتقاد از 
عملکرد دولت در ارائه الیحه بودجه 
و برنامه هفتم توسعه،  گفت: دولت و 
متصدیان آن به نحوی رفتار نکنند که 
تلقی رهاسازی امور،  عدم برنامه ریزی 
درست، نادیده گرفتن اولویت ها از 
اقدامات و رفتارهای آن ها در ذهن 

خطور کند.

بررسی  مناسب  زمان 
الیحه بودجه در حال از 

دست رفتن است

پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس یازدهم نیز در صحن 
علنی مجلس با استناد به مواد ۱۸۰، 
۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس 
گفته است: زمان مناسب بررسی الیحه 
بودجه در حال از دست رفتن است، 
چراکه بر اساس قانون در تاریخ ۱5 
آذرماه هرسال، دولت باید این الیحه 

را به مجلس تقدیم کند.

شرایط  در  بی برنامگی 
اقتصادی  کنونی 

بحران زاست
حمید حسینی، فعال اقتصادی معتقد 
است این بی برنامگی در شرایط کنونی 
اقتصادی می تواند بحران را برای 
فعاالن اقتصادی تشدید کند چراکه 
نمی دانند برنامه دولت برای سال آینده 
چیست و باید در بازه زمانی کوتاه و 

حداکثر سه ماهه تصمیم بگیرند.
حسینی معتقد است با توجه به نزدیک 
مجلس  انتخابات  برگزاری  شدن 
بی تردید نمایندگان تالش گسترده 
برای اثرگذاری بر الیحه بودجه باهدف 
جلب رضایت رأی دهندگان خواهند 

داشت.
 

درست این بود که باید 
برنامه هفتم نوشته می شد

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی، در این خصوص به 
خبر آنالین گفته است: چاره ای نیست، 
این تأخیر اتفاق افتاده است. درست این 
بود که باید برنامه هفتم نوشته می شد. 
بودجه های سنواتی برنامه های ساالنه 
برنامه میان مدت هستند. برنامه هفتم، 
یک برنامه 5 ساله است که برای برنامه 
5 ساله، 5 برنامه ساالنه می خواهیم. 
اصول این بود که باید برنامه هفتم 
آماده می شد و بودجه سال ۱۴۰۲ باید 
اولین برنامه ساالنه برنامه هفتم می بود. 

متأسفانه اآلن برنامه هفتم آماده نشده 
و تا این برنامه آماده شود، زمان بر است. 
این برنامه تا تبدیل به قانون شود، چند 

ماه زمان می برد.
سناریو این بود که سال آینده بودجه 
سه دوازدهم در نظر گرفته شود، اما 
به نظر می رسد با رایزنی ای که بین 
دولت و مجلس صورت گرفته، این 
مسئله مرتفع شده و دولت هم قرار 
است الیحه بودجه سال آینده را 
بدهد. من فکر نمی کنم اآلن برنامه 
هفتم بتواند فرآیند تصویب را طی 
کند و مبتنی بر برنامه هفتم، بودجه 
۱۴۰۲ داده شود. اآلن دی ماه است 
و این در حالی است که بودجه آذرماه 
باید به مجلس می رفت. حداقل 
دولت  قانونی  مهلت  از  روز   ۱۸
گذشته و عماًل بودجه سال آینده 
 بدون برنامه هفتم مسیر خود را طی

خواهد کرد.

توافق نانوشته میان دولت 
به  است  قرار  مجلس  و 
نادیده گرفتن نص قانون منجر 

می شود
درعین حال علی قنبری، عضو هیات 
علمی دانشگاه تربیت مدرس که خود 
سابقه نمایندگی مجلس را دارد، در 
این خصوص به خبر آنالین گفت: 
دولت متأسفانه حتی به صورت شکلی 
رعایت قانون را در نظر قرار نمی دهد. 
۱۶ ماه از آغاز به کار دولت می گذرد اما 
می بینیم که متأسفانه هیچ تصمیمی 
در این زمینه گرفته نشده است و هنوز 
برنامه هفتم مرحله تدوین را پشت سر 

می گذارد.
به نظر می رسد توافق نانوشته میان 
دولت و مجلس قرار است به نادیده 
گرفتن نص قانون در خصوص ارائه 
بودجه چند دوازدهم و همچنین تدوین 

بودجه بدون برنامه منجر شود. 
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 زهرا وفایی نیـا  عضو کمیسـیون عمـران درمجلـس یازدهم بـا انتقاد ازسـد 
سـازی های بی رویه درکشـورگفت: متاسـفانه امـروز به دلیـل سدسـازی بی رویه، 
آبی در خوزسـتان و اسـتان های غربـی نمانده اسـت کـه بخواهیم به واسـطه این 
اقدامات غیرکارشناسـی وارد آزمون وخطایی دیگرشـویم.مجتبی یوسـفی در مورد 
آبگیری سد چم شـیر گفت: سدسـازی های مختلف در کشـور بحران مدیریت آبی 
را ایجاد کرده اسـت، به ویژه سدسـازی های بین بخشـی که انتقال آب را ازنقطه ای 
به نقطه دیگر شـامل می شـود، حقیقت ماجرا اینجاسـت که سد سـازی یک پروژه 
شکست خورده در سـطح جهان اسـت اما هنوز در کشـور ما به مرحله اجرایی شدن 

می رسـد.نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شـورای اسـالمی 
افزود: سدسـازی بی رویه در کشـورهای پایین دسـت منجر شـده کـه جلگه های 
آنها تبدیـل به کویر شـود، جدا از تجربه شکسـت خورده سدسـازی در کشـور علی 
الخصوص در اسـتان های جنوبی و غرب شـاهد ظهور ریزگردها هم هستیم، یعنی 
اتفاق تلخـی که بـرای شـرق کشـور رخ داد و شـاهد خالی شـدن این اسـتان ها از 
سـکنه هسـتیم. وی در ادامه تصریح کرد: سـد سـازی های بیـش از انـدازه نه تنها 
موجب افزایش مشـکالت زیسـت محیطی شـده، بلکه هزینه های سـنگینی را به 
دوش دولـت گذاشـته اسـت. عضو مجمـع نمایندگان اسـتان خوزسـتان با اشـاره 

به تبعات سـاخت سـد چم شـیر یـادآور شـد: احـداث این سـد باعـث می شـود در 
حوزه های مارون و زهره روسـتاهای پایین دسـت با مشکل روبرو شـوند. متاسفانه 
امروز به دلیـل سدسـازی بی رویـه، آبی در خوزسـتان و اسـتان های غربـی نمانده 
اسـت که بخواهیم به واسـطه این اقدامـات غیرکارشناسـی وارد آزمـون و خطایی 
دیگر شـویم. یوسـفی با بیان اینکه نمایندگان اسـتان خوزسـتان مخالف هر گونه 
فعالیت برای تکمیل پروژه سـد چم شیر هسـتند، خاطرنشـان کرد: مجلس با ادامه 
فعالیت احداث و آبگیری سـد چم شـیر مخالف اسـت و حاضر نمی شـود حادثه تلخ 

احداث سـد گتوند تکرار شـود.

مجلس با ادامه 
فعالیت احداث و 
آبگیری سد چم 
شیر مخالف است

نماینده مردم اهواز، باوی، 
حمیدیه و کارون در مجلس:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سری به لوکس ترین و گران قیمت ترین 
رستوران های جهان بزنید؛

 لذیذ، الکچری
ولی گران

بی بی )نتانیاهو( از جمله سیاستمداران شناحته شده صهیونیست است که 
پیشتر ۱۲ سال سال به صورت متمادی کرسی نخست وزیری رژیم اسرائیل را 
در کنترل خود داشته است. با این حال، بازگشت مجدد وی به قدرت، تحلیل و 
تفسیرهای مختلفی را در مورد عملکردهای آتی وی و متحدانش ایجاد کرده 
است. در این میان، شاید نکته مهم و محوری که اغلب تحلیل ها به آن اشاره 
داشته اند این است که نتانیاهو در مقام نخست وزیِر رژیم صهیونیستی کار 
سختی را پیش رو دارد و باید مجموعه از نیروها و شرایط متضاد و متناقض 
را مدیریت کند. در این چهارچوب، تحلیلگران مسائل اسرائیل به طور خاص 
به این نکته می پردازند که ائتالف دولت کنونی رژیم صهیونیستی مبتنی بر 
همکاری های تندروها و چهره های نئوفاشیست صهیونیست است. شکی 
نیست که این افراد با آغاز به کار دولت جدید اسرائیل و قدرت گیری در 
چهارچوب نهادهای مهم نظامی-امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی اسرائیل، 
رویه ها و اقداماتی را در پیش خواهند گرفت که صرفًا سطح تنش ها در 
اراضی اشغالی را به ویژه در رابطه با ملت فلسطین افزایش خواهند داد. 
به عنوان مثال، تندروهای حاضر در دولت نتانیاهو نظیر بزالِل اسموتریچ 
و ایتامار بن گویر، از جمله افرادی هستند که به صراحت خواستار برخورد 
خشن با فلسطینی ها و حتی هتک حرمت مکان های مقدس مسلمانان نظیر 
مسجد االقصی هستند. این دسته از افراد به کرات از اعمال خشونت علیه 
ملت فلسطین سخن گفته اند و تاکید داشته اند که فلسطینی ها یا باید حکومت 
اسرائیل را بپذیرند و یا به مرگ تن دهند. جالب اینکه مشهور است که مثاًل 
فردی نظیر ایتامار بن گویر، تصویر تروریسِت صهیونیستی را که در دهه 
۱99۰ میالدی بیش از ۲۰ نفر را در مسجد ابراهیمی به شهادت رساند، در 
منزل خود به عنوان یک قهرمان به دیوار زده و به وی افتخار هم می کند. در 
کنار همه این ها، این قبیل افراد به شدت خواستار توسعه شهرک سازی های 
غیرقانونی رژیم صهیونیستی نیز هستند. مساله ای که نه تنها با واکنش جدی 
فسلطینی ها رو به رو خواهد شد بلکه حتی می تواند واکنش های سنگینی 
را از جانب دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز برانگیزد و از 
چشم اندازی کالن، میزان درگیری ها و خشونت ها میان ملت فلسطین و 
رژیم صهیونیستی را افزایش دهد. در این فضا، نتانیاهو با دو چالش اساسی 
رو به رو است: اگر بخواهد به مواضع و اقدامات این تندروهای صهیونیست 
گوش دهد، نه تنها با چالش های امنیتی قابل توجهی از سوی ملت فلسطین 
رو به رو خواهد شد بلکه بحران انزوای بین المللی نیز بیش از پیش دامن رژیم 
صهونیستی را خواهد گرفت. اگر هم نخواهد در خدمت اهداف آن ها باشد، 
با توجه به اینکه ائتالف دولتش متکی به این قبیل نیروها است، بایستی 
فروپاشی قریب الوقوع دولت خود را بپذیرد. از این رو، اینطور به نظر می رسد 
که دوره جدید نخست وزیری بنیامین نتانیاهو چیزی شبیه به یک مأموریت 
غیرممکن برای وی است و باید بار دیگر انتظار بی ثباتی در چهارچوب 
معادالت سیاسی و اجتماعی اراضی اشغالی را داشت. در این فضا، انتظار 
می رود که در مدت زمان کمی پس از آغاز به کاِر دولت نتانیاهو، تضادها و 
تناقض ها در قالب دولت وی خود را نشان دهند و زمینه های بحران نیز خیلی 
زود آشکار شوند. البته که تشدید بحران ها برای رژیم صهیونیستی چه در 
قالب روابط با ملت فلسطین و چه حتی اوج گیری اعتراضات در عمق اراضی 
اشغالی نیز به هیچ عنوان گزینه ای دور از انتظار نیست و حاکی از این است که 
چرخه بحران در اراضی اشغالی که چندین سال است برقرار بوده، قرار نیست 

به این زودی ها خاتمه یابد.

 سامان سفالگر  به تازگی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
جدید رژیم صهیونیستی که اخیراً در جریان انتخابات 
پارلمانی این رژیم با یاری ائتالف همراه با خود که عمدتاً 
از تندروهای اسرائیلی تشکیل شده پیروز شده بود، از 
موفقیتش در تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت خود خبر 

داده است.

تحلیل

 بنیامین نتانیاهو از موفقیتش در تشکیل کابینه
رژیم صهیونیستی خبر داد:

»بی بی« و مأموریت غیرممکِن 
نخست وزیری

 حسین محزونیه  اگرعاشق غذاخوردن 
و  بهترین  در  دارید  دوست  و  هستید 
لوکس ترین رستوران ها غذا بخورید و خرج 
کنید، این مقاله مناسب شماست. در زیر لیستی 
از لوکس ترین رستوران های جهان آورده 

شده است.
 Ithaa زیرآب  رستوران 

Undersea – مالدیو
این رستوران اولین رستوران زیر آب است و در 
جزیره »رانگیل« در مالدیو قرار دارد. درست 
است که هزینه غذا خوردن در این رستوران 
بسیار باالست اما خب در عوض می توانید 
حین سرو غذا ازمناظری که در پنج متری زیر 
اقیانوس هند وجود دارد لذت می برید. حداکثر 
ظرفیت این رستوران ۱۴ نفر می باشد. الزمه 
حضور در این رستوران این است که حتمًا 
در کنراد رانگالی، اقامتگاه پنج ستاره اصلی 

جزیره، مقیم باشید.
آراگاوا- توکیو، ژاپن

آراگاوا رستورانی واقع در زیرزمین یک 
ساختمان اداری قدیمی در توکیو، ژاپن 

می باشد.
علت شهرت این رستوران سرو غذاهای 
مرغوبی است که از گوشت گاو تهیه شده اند، 
مانند کوبه و واگو. علت طعم بی نظیر گوشت 
گاو در این رستوران این است که دام ها در 
بهترین شرایط آب و هوایی پرورش داده 
می شوند و قبل از کشتار تحت درمان های 
خاص قرار می گیرند. در واقع تنها ویژگی 
خاص این رستوران همین طعم بی نظیر 
غذاهای حاوی گوشت گاو است، نه منظره 

و ویوی رستوران!
کیچو آراشیاما– توکیو، ژاپن

این رستوران بر خالف رستوران آراگاوا، 
معماری و دکوراسیون شیک و زیبایی دارد 
و طراحی آن به سبک یک خانه تشریفاتی، 
با تشک های تاتامی و میزهای کم ارتفاع 
با منظره باغ های زیبا می باشد. در این 
رستوران شیک و لوکس نسبت به جزییات 

و زمان بندی مناسب توجه زیادی می شود.
گای ساوی– پاریس، فرانسه

این رستوران ۲ شعبه دارد، یکی در 
الس وگاس است و دیگری در پاریس. 
اما رستورانی که در پاریس است معروفیت 

بیشتری دارد.
ماسا– نیویورک، ایاالت متحده 

آمریکا
در این رستوران نیویورکی لوکس و عالی 
با سرپرستی سرآشپز ماسا تاکایاما، بدون 
احتساب نوشیدنی و مالیات، تقریباً برای هر 

نفر باید چیزی حدود 595 دالر هزینه کنید.
دلیل شهرت این رستوران سادگی منوی آن 
و ارائه سوشی های ساده و باکیفیت است. 
معمواًل بیشتر افراد مشهور و پولدار به این 
رستوران می آیند. اما اگر می خواهید کمی 
ولخرجی کنید و دوست دارید تجربه خوردن 
بهترین سوشی های دنیا را داشته باشید، سریع 
برای رزرو اقدام کنید که دیر نشود! چون 
همیشه تا ۱ ماه آینده این رستوران رزرو است.

https://wealthygorilla.com/
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دلواپس لوایح!
نگرانی اقتصادیون از ارائه لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه؛  



 اخبـار اصفهـان  ترکیبـی از فیلم هـای مختلـف از 
»سـریع ایکـس« و »مـرد مورچـه ای« و »آکوامـن« 
تـا »باربـی« و »اکواالیـزر« و »جـان ویـک ۴«، همـه 
فیلم هایـی هسـتند کـه سـال ۲۰۲۳ راهـی سـینماها 
می شـوند. شـماری از فیلم هایـی کـه در سـال جدیـد 
راهـی پرده هـای نقـره ای می شـوند فیلم هایی هسـتند 
که طرفداران زیـادی در انتظار آنها هسـتند. از فیلم جدید 
مارتیـن اسکورسـیزی و وس اندرسـون تـا فیلم هایی با 
بازی هریسـون فـورد و کیانـو ریـوز و فانتزی هایی مانند 
»باربـی« و »آکوامـن«. ایـن در حالی اسـت که شـدیداً 
آرزومندیم سـینمای ۲۰۲۳ خیلی بهتر از سینمای ۲۰۲۲ 
باشـد، سـالی که فیلم های خوبـش به انـدازه انگشـتان 
دو دسـت نبود! خبرگـزاری مهـر در گـزارش مفصلی به 

فهرسـت اعـام شـده پرداخته اسـت.
فیلم هایـی کـه بیشـترین چشـم ها در 

انتظار آنهاست
»مـرد مورچـه ای و زنبـور: کوانتانمانیـا«/ ۱۷ فوریـه - 
جدیدتریـن فیلـم از مجموعـه »مـرد مورچـه ای« 
یـا »آنت مـن« بـا بـازی پـل راد کـه ایـن بـار در قلمـرو 

کوانتومـی بایـد بـا اشـرار مبـارزه کنـد.
»خرس کوکاییـن«/ ۲۴ فوریـه - به کارگردانـی الیزابت 
بنکس درباره خرسـی اسـت که کوکایین می خـورد و در 

جنگل فاجعـه می آفریند.
»کریـد ۳«/ ۳ مـارس- مایکل بـی جـوردن بازیگر این 
مجموعه بـرای این فیلم پشـت دوربیـن ایسـتاده و این 
بـار آدونیس با دوسـت دوران کودکی اش یـک بوکس باز 

اعجوبـه اسـت روبرو می شـود.
»جیغ ۶« ۱۰ مـارس - فیلم جدیـدی از فرنچایز »جیغ« 
که نسـل بعـدی بازمانـدگان را بـرای شـروعی جدید به 

نیویـورک می برد.
»جـان ویک: فصـل ۴«/ ۲۴ مـارس- کیانو ریـوز دوباره 
بازمی گـردد تا بـه کارگردانـی چـاد استاهلسـکی با بیل 

اسکارسـگارد به عنـوان آخرین دشـمن روبرو شـود.
»سـوپر ماریـو«/ ۷ آوریـل - جدیدتریـن تـاش بـرای 
آوردن ایـن بـازی ویدیویـی بـه پرده هـای نقـره ای، 

انیمیشـنی بـا صـدای کریـس پـرات خواهـد بـود.
»رنفیلد« / ۱۴ آوریل - در این کمدی ترسـناک نیکاس 
کیـج در نقـش دراکـوال در نیواورلئـان امـروزی زندگـی 

جدیـدی پیـدا می کند.
»نگهبانان گاالکسـی«/ ۵ می- آخرین فیلـم نگهبانان 

پس از »پایـان بازی« بـا بازی پیتـر کویل.
»سـریع ایکـس«/ ۱۹ مـی- قسـمت دوم و آخرین فیلم 
از مجموعـه »سـریع و خشـمگین« با بـازی ویـن دیزل 
و گروهـش کـه بـار دیگـر برمی گردنـد. بری الرسـون 

تـازه وارد فیلم اسـت.
»پـری دریایی کوچـک«/ ۲۶ مـی- جدیدتریـن فیلمی 
که به صورت زنده از انیمیشـنی از دیزنی بازسـازی شـده 
و هالـی بیلی در نقش پرنسـس آریـل بازی خواهـد کرد. 

خاویر بـاردم نیز شـاه تریتون شـده اسـت.
»اسـپایدر مـن: در عـرض اسـپایدر ورس«/ ۲ ژوئـن - 
انیمیشـن برنـده اسـکار در ادامه بـا مردهـای عنکبوتی 
جدید و دشـمنانی جدید روبرو می شـود. اسـکار ایزاک از 

صداپیشـگان فیلم اسـت.
»ترانسـفورمرز: ظهور هیوالهـا«/ ۹ ژوئـن - اولین فیلم 
از این مجموعه پـس از فیلم آخـر که سـال ۲۰۱۷ اکران 

شـد با بازی آنتونی راموس و دومینیک فیش بـک درباره 
باستان شناسـی بروکلینـی در دهـه ۱۹۹۰ که یـک مورد 

باسـتانی را کشـف می کند.
»بدون احسـاس جـدی«/ ۱۹ ژوئـن - کمـدی درامی با 
بازی جنیفـر الرنس که بـه آگهی مادری پاسـخ می دهد 

تا به پسـر وی کمـک کند.
»فلـش«/ ۲۳ ژوئـن - ازرا میلر با همـه جنجال هایی که 
آفرید بـار دیگـر ابرقهرمان دنیای دی سـی می شـود. بن 
افلک و مایـکل کیتون در نقـش بتمن های قبلـی نیز در 

فیلم هسـتند.
کمـدی بی عنوانـی از آدل لیـم/ ۲۳ ژوئـن - نویسـنده 
»آسـیایی های خرپـول« ایـن بـار اولیـن کارگردانـی 
خـود را تجربـه کـرده و ۴ زن آسـیایی آمریکایـی را کـه 
در جسـتجوی مـادر یکـی از آنها هسـتند در آسـیا دنبال 

کـرده اسـت.
»ایندیانا جونیـز و بازی سرنوشـت«/۳۰ ژوئـن - آخرین 
فیلم ایندیانـا جونز با بـازی هریسـون فـورد. او در تاش 

اسـت تا همراه دختر خوانده اش با بازی فیبـی والر-بریج 
موضوع جدیدی درباره رویدادهـای پس از جنگ جهانی 

دوم را کشـف کند.
»مأموریت غیرممکـن - قسـمت اول«/ ۱۴ جـوالی - 
هفتمین قسـمت از فیلم هـای هیجان انگیز و جاسوسـی 
تام کـروز بـا بدل کاری هـای بزرگ تـر در دل رویدادهای 

نی. جها
»اوپنهامیر«/ ۲۱ جوالی - فیلم جدید کریسـتوفر نوالن 
دربـاره رویدادهـای سـاخته شـدن بمـب اتمـی. کیلین 
مورفـی در نقـش اصلـی در کنـار فلورانـس پیـو، امیلی 

بانـت و رابـرت داونـی جونیـور و مـت دیمون.
»باربـی«/ ۲۱ جـوالی - فیلمـی کـه سـوژه اش 
عروسـک های مشـهور باربـی هسـتند و مارگـو رابـی و 
رایان گاسـلینگ بازیگرانش. گرتا گرویـگ روی صندلی 

کارگردانـی اسـت.
»اکواالیـزر ۳«/ یکـم سـپتامبر - دنـزل واشـینگتن بار 
دیگر بـه کارگردانـی آنتـوان فوکـوا تفنگذار بازنشسـته 

آمریکایـی را وارد ماجرایـی جدیـد می کننـد.
»یـک بارمصرف هـای ۴«/ ۲۲ سـپتامبر - سیلوسـتر 
اسـتالونه، جیسـون اسـتتام و دولـف الندگرن بـه عنوان 
مزدورانی باز می گردند کـه این بار باید یـک دالل بزرگ 

اسـلحه را سـرنگون کنند.
»جـن گیـر«/ ۱۳ اکتبـر - دیویـد گـوردن گریـن با یک 
فیلـم ترسـناک و ادامـه فیلـم ۱۹۷۳ درباره دختـری ۱۲ 
سـاله کـه توسـط یـک جـن تسـخیر شـده، بـه سـینما 

بازگشـته اسـت.
»تلماسـه: قسـمت دوم«/ ۳ نوامبـر - نیمـه دوم اقتباس 
علمی تخیلی دنیس ولینو با بازی فورانـس پیو و تیموتی 

شـاالمه و زندایا.
»بازی هـای گرسـنگی: ترانـه پرنده هـای نغمه خـوان 
و مارهـا«/ ۱۷ نوامبـر - پیش درآمـدی بـر مجموعـه 
»بازی هـای گرسـنگی« کـه دختـری از منطقـه فقیر را 

معرفـی می کنـد.
»وانکا«/ ۱۵ دسـامبر - پل کینگ کارگردان پدینگتون، 

داسـتان اصلی ویلی وانکا را تصویر کرده اسـت.
»آکوامن و پادشـاهی گمشـده«/ ۲۵ دسـامبر - جیسون 
مومـوآ بـار دیگـر بازگشـته اسـت تـا داسـتانی جدیـد از 

آتانتیـس را تصویـر کند.
»بلـوار ناامیـدی« - خواکیـن فینیکـس پرتـره یکـی از 
موفق تریـن کارآفرینـان تمـام دوران را تصویـر می کند.

»ماسـترو« - فیلـم زندگـی لئونـارد برنشـتاین اسـتاد 
آهنگسـازی با بازی بردلی کوپر و در عین حال بازگشـت 
او به صندلی کارگردانی برای اولین بار پس از »سـتاره ای 

متولد شـده اسـت«.
»ناپلئـون« - جدیدتریـن فیلـم ریدلی اسـکات بـا بازی 
خواکین فینیکـس در نقش ناپلئون بناپارت وونسـا کربی 

در نقـش ژوزفین
»شهر سیارکی« - جدیدترین فیلم وس اندرسون درباره 
یک کنوانسیون نجوم در دل بیابان. شـماری از بازیگران 
بزرگ از اسـکارلت جوهانسـون و تـام هنکس تـا برایان 

کرانسـتون و مارگو رابـی در این فیلم بـازی می کنند.
»قاتان ماه کامـل« - مارتین اسکورسـیزی ایـن بار به 
سـراغ جامعه سرخپوسـتان آمریکا رفته که زندگی شـان 
پس از کشـف نفت نابود می شـود. رابرت دنیرو و لئوناردو 

دی کاپریـو در این فیلـم جلوی دوربیـن رفته اند.

گونـــاگون
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نرگس َچترایـی از اسـتان اصفهـان در بخـش اسـلحه سـابر اردوی تیم اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ملـی شمشـیربازی بانـوان کشـور حضـور یافـت. روابط عمومـی هیات 
شمشـیربازی اصفهـان، اعـام کـرد: ایـن ورزشـکار بـه همـراه هفـت 
شمشـیرباز دیگر از اسـتان های یزد، گیان، البرز، تهران در این اردو که از 
روز دهم تا شـانزدهم دی در یزد برگزار می شـود، حضور دارند. مسـابقات 
رده بندی کشـوری، در تهران برگزار شـد و هشـت نفر نخسـت مسابقات 

بـه ایـن اردو دعوت شـدند.
اردوی مورد اشـاره، شروع سلسـله اردوهای آماده سـازی پیش از اعزام به 

مسـابقات آسـیایی به میزبانی هانگژو چین است.
همچنیـن مسـابقات تعییـن ُرتبه بنـدی )رنکینـگ( کشـور بـا شـرکت 
۳۲ بازیکـن در اسـلحه فلـوره و ۴۳ بازیکـن در اسـلحه اپـه در رده سـنی 

بزرگسـاالن و در بخش بانوان در تهران برگزار شـد که در پایان در اسلحه 
فلوره هانیـه خوشـخواه از آذربایجـان غربی اول شـد، کیمیـا معتمدی از 
اصفهـان در جایگاه دوم قرار گرفت و شـیدا حسـینی از آذربایجان غربی و 

زهـرا کارگر از یزد سـوم شـدند.
در اسـلحه اپـه، مهسـا پوررحمتـی از آذربایجـان شـرقی در رده نخسـت 
ایستاد، آنوشا شـهابی از اسـتان البرز در رده دوم ایستاد و عطیه دستخوش 
از یـزد و ریحانـه رضایـی از اصفهان، بصـورت مشـترک عنوان سـوم را 

کسـب کردند.
اسـتان اصفهان بـا ۲۸ شهرسـتان و افـزون بـر پنـج میلیـون و ۳۰۰ نفر 
جمعیت، حـدود ۳۷۵ هـزار ورزشـکار سـازمان یافتـه و یک هـزار و ۷۰۰ 

باشـگاه دارد.

شمشیرباز اصفهانی در اردوی تیم ملی بزرگساالن حضور یافت

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
وقتی مصرف بنزین در کشور به لطف 
خودروهای باکیفیت، یک چهارم 
شود، آنگاه اگر قیمت بنزین چهار 
برابر هم شود، مردم چیزی را از دست 
نمی دهند، چون در هزینه کرد، مثل 

شرایط کنونی می شود.
چندی پیش، حسین حسین زاده، 
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
گفت که اگر جامعه گنجایش داشت، 
بنزین را ۳۷ هزار تومان می فروختیم، 
هرچند او هم معتقد است که این کار 
با وضعیت فعلی امکان پذیر نیست، 
اما فشار تحریم ها و عدم تحقق همه 
منابع دیده شده در بودجه، این نگرانی 
را در بین مردم ایجاد کرده که شاید 
بنزین به زودی افزایش قیمت را به 

خود ببیند.
هفته گذشته بودجه ۱۴۰۲ باالخره 
از سوی دولت به مجلس تقدیم شد 
هرچند که یک عضو هیات رئیسه 
مجلس اعام کرده است تا زمانی که 
برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه 
نشود بودجه ۱۴۰۲ قابلیت بررسی 
در پارلمان را ندارد. هنوز مشخص 
نیست رقم پیشنهادی دولت برای 
قیمت هر لیتر بنزین چقدر است اما 
آنچه مشخص است افزایش قیمت 
آن در سال آینده است و همین 
مسئله گمانه زنی ها درباره قیمت آن 

را افزایش داده است.
عبدالعلی  خصوص،  همین  در 
کمیسیون  دبیر  رحیمی مظفری، 
انرژی مجلس به اقتصاد ۲۴ گفت: 
تحت هیچ شرایطی قیمت بنزین چه 
در این چند ماه باقی مانده سال جاری 
و چه در سال ۱۴۰۲، افزایش نخواهد 
یافت. من قاطعانه و محکم به اطاع 
مردم می رسانم که اصًا خبری از 
افزایش قیمت بنزین نه امسال و نه 

سال آینده نیست.
وی افزود: در موضوع قیمت بنزین 
دو بحث است؛ یک بحث ضرورت 
است و دیگری اقدام. ضرورت ایجاب 
می کند که افزایش قیمت بنزین رخ 
دهد، ولی وقتی زمینه برای این کار 
فراهم نیست، ضرورت کنار می رود. در 
حال حاضر، کشور نه زمینه اقتصادی 
آن را دارد و نه مردم تاب و توان این 
افزایش را دارند و نه زیرساخت ها اجازه 

چنین کاری را می دهد.
کرد:  تصریح  سروستان  نماینده 
مشکل کشور ما، گران کردن قیمت 
بنزین نیست. کافیست یک تحقیق 
ساده بشود تا ببینیم زمانی که بنزین 
را گران کردیم در میزان مصرف 
مردم، صرفه جویی شد یا نه؟ اینکه 
متوسط به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ 
الی ۱۲ لیتر بنزین مصرف می کنیم 
می تواند در روند انرژی ما اثر بگذارد 
یا اینکه مافیای خودرو در ایران را 
حذف کنیم تا برسیم به خودروهایی با 
۱۰۰ کیلومتر کارکرد و سوخت چهار 
لیتر بنزین تا مصرف بنزین در کشور 

به یک چهارم برسد.
مجلس  انرژی  کمیسیون  دبیر 
خاطرنشان کرد: برای نظم و نسق 
دادن به حوزه مصرف انرژی و 
مخصوصاً بنزین، باید یک جانبه نگری 
را کنار گذاشت. اینکه توجه نکردیم 
که بزرگ ترین سرمایه ما در کشور 
»انرژی« است و این »انرژی« 
موضوعات  از  خیلی  فدای  را 
کم اهمیت تر کردیم، کار را پیچیده تر 

از همیشه کرده است.
منبع: اقتصاد 24
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کنار گذاشتن 
یک جانبه نگری عامل 

نظم در حوزه انرژی

یک عضو کمیسیون انرژی 
مجلس مطرح کرد:

2023 سال فیلم های فیلمسازهای بزرگ

فیلم هایی که بیشترین چشم ها در انتظار آنهاست

 علی رفیعی وردنجانی  بنشی های )ارواح( اینیشرین ساخته »مارتین 
مکدونا« به ما ثابت می کند که بدون هیچ ایده عجیب غریبی می توان 
فیلم نامه ای تمامًا عجیب غریب نوشت. مکدونا استاد درام است و 
نمایشنامه های او در سراسر جهان مطرح اند اما آن چه فاصله او را با 
نویسنده های دیگر زیاد کرده است، تمرکز بر یکتا سازی دیالوگ و اتمسفر 
قصه است. قصه فیلم جدید او مانند دیگر آثار سینمایی اش: »سه بیلبورد 
خارج از ابینگ میزوری«، »در بروژ«، »هفت روانی« و... به سادگی هر چه 
تمامتر بیننده را وارد قصه ای پیچیده می کنند. پادریک به دیدن کولم می رود 
و کولم به او بی محلی می کند و ما تا آخرین سکانس فیلم متوجه نمی شویم 
چرا کولم لجبازی کرده. قبل از آنکه وارد اتمسفر فیلم و چرایی های موجود 
در فیلم نامه شوم باید به این مهم اشاره کنم که لوکیشن ناب فیلم از یک 
ذهن رویاساز و نه رؤیا پرداز خارج می شود که به خودی خود جهانی مادی 

و تماماً انسانی آفریده است.

جاودانگی
در اولین مواجهه با »بنشی های اینیشرین« این پرسش در ذهن 
هربیننده ای شکل می گیرد که چه عاملی کولم را افسرده کرده است؟ 
یا چه عاملی باعث شده کولم، پادریک را حوصله سربر خطاب کند؟ ابداً 
مهم نیست که مؤلف چگونه چنین چرایی هایی را قرار است به تصویر 
بکشد اما بسیار مهم است که ما آن قدر منتظر می مانیم تا پاسخ را بفهمیم 
و این تعریف فیلم نامه از تعلیق است. آن چه اهمیت پیدا می کند ما در ابتدا 
می پنداریم این چالش یک سوءتفاهم است و در ادامه آن سوءتفاهم 
تبدیل به مسئله همگانی می شود. شیبان خواهر پادریک نیز عاوه بر 
تاثیرگذاری منطقه ای بر جریان سیال فیلم نامه شکوه زنانگی و ایثار را به 
تصویر می کشد. جاودانگی این اُبژه در ذهن بیننده باعث تسکین روانی او 
از انحال پیش آمده در قصه ای ظاهراً ساده خواهد شد. مسئله مهم تر آن 
است که ویژگی بصری فیلم به تنهایی کولم و دالیل شخصی او از تاکید بر 

تنها بودنش افزوده. به واقع ما در آن سوی اینیرشین می بینیم و می شنویم 
که جنگ است و این جنگ تا مادامی که او و سگش کنار ساحل ایستاده اند 
ادامه خواهد داشت. نکته ای که به عنوان درس باید نمایشنامه نویسان از 
مارتین مکدونا در گوشه ذهن خود داشته باشند آن است که همواره بحران 
تعریف شخصی و جامعی ندارد بلکه می تواند با مرگ یک حیوان مینیاتوری 
اتفاق افتد. حیوانی که از شرط عجیب کولم برای مواجهه جدی پادریک 
با کدورت و دوری از او ُمرده است. انگشت قطع شده کولم در دهان االغ 
مینیاتوری و سپس رفتار مهربانانه پادریک به عنوان مقابله به مثل با او. 
در مثلث درامی که مکدونا از قصه اش ساخته این نکته کاس آموزشی 
است که هیچ المانی دور انداختنی نیست. شیبان، کولم و پادریک هرکدام 
به خودی خود قصه ای دارند که این خود بودنشان، شخصیت، با توسل به 
اتحاد درام قصه ای یکتا را شکل می دهند و از سویی دیگر دومینیک، با بازی 
بری کیگون، و چرایی مرگ او که به نوعی به شیبان و به طور کلی زنانگی 
ارتباط دارد، نقاشی مفرحی است در جغرافیای قصه ای که هرچه بیشتر 

شنیده می شود از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

انسان
تمایل به تنهایی در انسان و میل به جاودانگی و تاریخ سازی دو عنصر 
تفکیک ناپذیر و قصه گو هستند که می توانند ترسیم کننده یک نمودار درام 
نیز باشند. در نمایش نامه »زندگی گالیله« اثر برتولت برشت درام بر اساس 
یک تاریخ ذهنی با کارکردی عینی و مدرن شکل می گیرد. در »بنشی های 
اینیرشین« مکدونا درام را بر اساس تاریخ انسانیت در حال دوار شکل 
می دهد. همانطور که از نظر "روبر مرل" تاریخ مانند دایره ای همواره 
درحال تکرار است این سیکل را می توان در رفتار پادریک بعد از مرگ 
االغ مینیاتوری اش با انگشت قطع شده، بر اساس لجبازی، کولم دید. حاال 
پادریک آنقدر عجیب است که خانه کولم را وقتی که او درخانه اش نشسته 
و دارد سیگار می کشد آتش می زند اما سگ او را می برد. این اما که منتهی 

به وفاداری انسان به حیوان خواهد شد یک پرسش بزرگ ایجاد می کند. 
چگونه یک انسانی که آن قدر عجیب برای حیوان مرده اش عزاداری می کند 
می تواند در برابر ابراز شرمندگی دوست دیرینه اش بی تفاوت باشد؟ به رفتار 
پادریک خوب دقت کنید. پادریک از جمع انسان ها به نوعی فاصله گرفته 
است و تنها به حیوانات خانگی اش دل بسته اکنون تنها یار زندگی اش، 
کولم، را بی آنکه دقیقًا بداند برای چه از دست داده دیگر چه اهمیتی دارد 

او کی ابراز ندامت کند. برداشت هایی با عمق میدان زیاد و استفاده از لنز 
تله برای عمیق تر کردن هرچه بیشتر یک جزیره، لوکیشن را به یک جهان 
سمبلیک تبدیل می کند. به پیرزنی که مانند جادوگران »مکبث« شکسپیر 
است و پیشگویی هایش اغلب درست از آب در می آید دقت کنید. سینمای 
مکدونا عاری از غلو، قصه گویی را به ابزاری برای متعالی سازی انسانیت به 

وسعت یک ذهن رویاساز تبدیل می کند.   

امیـن رضایـی : همیـن یکـی دو روز پیـش بـود کـه خبـر جالبـی 
منتشـر شـد؛ ادعایی درباره فعالیـت ۱۰۰ دسـتگاه پایانـه اینترنت 
اسـتارلینک در ایـران. خبـری کـه اتفاقـًا منبـع موثقـی داشـت؛ 

مدیرعامـل اسـپیس ایکس ایـان ماسـک.
او اعـام کـرد کـه در حـال حاضـر حـدود ۱۰۰ پایانـه اینترنـت 
اسـتارلینک در ایـران فعـال هسـتند و وعـده داده بـود کـه در ماه 
سـپتامبر اینترنـت اسـتارلینک را بـه ایـران بیـاورد. زمانـی کـه 
بـه تصمیـم شـورای امنیـت کشـور، اینترنـت ایـران بـا اعمـال 
محدودیـت مواجه شـد و البته وعـده ای که به اسـتناد دیـوار گویا 

محقـق شـد!
بد نیسـت بدانید طـی جنـگ روسـیه و اوکراین نیز ایان ماسـک 
با ارسـال ۱۰۰۰ پایانه اسـتارلینک به کشـور اوکراین توانسـت به 
برقـراری اتصـال اینترنـت در ایـن کشـور کمـک کنـد. اوکراین 

اکنـون ۲۰ هزار گیرنـده اسـتارلینک دارد.
و  رتباطـات  ا وزیـر  گذشـته  روز  ینجاسـت  ا جالـب  نکتـه 
فنـاوری اطاعـات در حاشـیه جلسـه هیئـت دولـت دربـاره 
 اینترنـت ماهـواره ای و بـه طـور مشـخص اسـتارلینک سـخن

 گفت.

عیسـی زارع پـور گفـت: هـر اپراتـور کـه بخواهـد در قلمـروی 
یک کشـور سـرویس ارائه کنـد بایـد قواعد سـرزمینی آن کشـور 
را رعایـت کنـد. مـا از فعـال شـدن اپراتورهایـی کـه اینترنـت 
ماهـواره ای ارائـه می دهنـد اسـتقبال می کنیـم. وی ادامـه داد: 
مـا ایـن قواعـد را بـه همـه ایـن اپراتورهـا از جملـه اسـتارلینک 
ابـاغ کرده ایـم و اگـر ایـن قواعـد را بپذیرنـد، مـا از فعالیـت آنها 
اسـتقبال می کنیـم. ما ۳ هـزار روسـتا داریم کـه هنوز بـه اینترنت 
متصـل نیسـتند که بـا ایـن اقـدام می تـوان آن هـا را بـه اینترنت 

متصـل کـرد.

درباره ساخته جدید مارتین مکدونا »بنشی های اینیشرین«

درس هایی از استاد

اظهارنظر همزمان وزیر ارتباطات ایران و مدیرعامل اسپیس ایکس؛

استارلینک عصای توسعه 
روستایی!

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

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