
اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان در نظر دارد پروژه تجهیز و اجراى موتورخانه سرمایش و گرمایش یگان 
حفاظت هواپیمایى خود را بر اساس قانون برگزارى مناقصات، از طریق تجدید مناقصه عمومى دو مرحله اى در 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت واگذار نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى و دریافت اسناد فراخوان 
از طریق درگاه ســامانه مذکور به آدرس www.Setadiran.ir انجام مى گردد و کلیه شرکت کنندگان در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضا الکترونیکى را جهت شرکت 

در فراخوان محقق سازند.
*تاریخ انتشار و دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از چاپ اولین روزنامه مورخ 1401/10/12 تا ساعت 

14:00 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 1401/10/19
تاریخ بازدید روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 ساعت 10:00 صبح

آخرین مهلت بارگزارى اسناد و پیشنهاد قیمت روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 تا ساعت 12:00 بعد از ظهر
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روز شنبه مورخ 1401/11/1 ساعت 9:00 صبح

آدرس: اصفهان، میدان الله، اتوبان شهید اردســتانى، فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان، اداره کل 
فرودگاه هاى استان اصفهان، اداره امور مالى، تلفن 031-35275036، 03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-27313131 

 آگهى فراخوان تجدید مناقصه دو مرحله اى پروژه تجهیز و اجراى 
موتورخانه سرمایش و گرمایش یگان حفاظت هواپیمایى فرودگاه 

 TA 120-1401-10-05 بین المللى شهید بهشتى اصفهان به شماره

شناسه آگهى: 1435066

نوبت  دوم

شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوائى ایران
اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان

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  دوم

 آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم - نوبت  دوم)
شهردارى گلشن به استناد ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها برابر صورت جلسه شماره 55-447 مورخ 1401/6/31 شوراى 
اسالمى شهر گلشن تعداد 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع در شهرك میالد شهر گلشن را به صورت نقد از طریق مزایده عمومى 
به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اعم از حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید. به منظور کسب اطالعات بیشتر از شرایط 
آگهى به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت – سامانه ستاد مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/10/15 و ارائه پیشنهاد در سامانه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 مى باشد. 

زمان بازگشایى پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 031-53753525-26

شناسه آگهى: 1430956حامد امیرى - شهردار گلشن

 آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت
شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد تعداد محدودى واحدهاى تجارى ساخته شده و قطعات زمین تجارى و 
زمین مسکونى واقع در شهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى فراخوان عمومى (مزایده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir به 

فروش رساند.
1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/10/14 لغایت 1401/10/21

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الى 12 مورخ 1401/10/14 لغایت 1401/11/2
3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/11/2

4- تاریخ بازگشایى اسناد: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/11/3
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدیدمجلسى مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
نشانى: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر جدید مجلسى، بلوار ارم، شرکت عمران مجلسى 

کدپستى 8631645775 دورنگار 031-52472214  
WWW.majlesi.ntdc.ir سایت اینترنتى شرکت عمران شهر جدید مجلسى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت اول

شناسه آگهى: 1435788

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان سه شنبه| 13 دی 1401| 3  ژانویه  2023 |  10 جمادي الثانیه 1444 | سال سوم| شماره 1239|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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تفاهم نامه همکاری بین هلدینگ پتروپاالیش اصفهان و شرکت دانش بنیان پارس جهد امضا شد:

حمایت پاالیشگاه اصفهان از شرکت های دانش بنیان
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

امضای پیمان گردشگری پایدار بین اصفهان و پنج استان دیگر
6

ایــن روزهــا رفتــار بازارهــا همــواره تقابــل بیــن  
اعتمــاد و بی اعتمــادی، تــرس و شــجاعت، 
ــول و  ــردش پ ــان گ ــت جری ــت و حمای مقاوم
نقدشــوندگی را نشــان می دهــد کــه البتــه 
متأثــر از شــراط اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی 

ــت. ــرزمینی اس ــر س ــی ه و فرهنگ
ایــن بــدان معنســت کــه ســرمایه گذاران 
در بازارهــا در انطبــاق بــا ریســک های 
بیرونــی و درونــی همــواره ســعی می کننــد 
تصمیمــی بگیرنــد کــه در وهلــه نخســت، 
ــه نوعــی  ریسک هایشــان را پوشــش دهنــد و ب
ــد  ــه دوم، بتوانن ــد و در وهل ــت کنن آن را مدیری
ســود منطقــی را از سرمایه گذاری هایشــان 

ــد. ــب کنن کس
هــر بــازاری بــرای این کــه بتوانــد منابــع 

ــد در راســتای  ــد، بای ــه خــود جــذب کن ــی ب مال
ــه  ــه الزم ــردارد ک ــدم ب ــرمایه گذار ق ــع س مناف
ــداری و پیش بینی  ــات اقتصــاد کالن، پای آن، ثب
ــادی در  ــت های اقتص ــودن سیاس ــری ب ناپذی
ــی  ــت. نااطمینان ــعه زیرساخت هاس ــار توس کن
ــت،  ــه سیاس ــوع آن در عرص ــب ن ــه تناس ــا ب ه
ــکل  ــک هایی را ش ــاع ریس ــا اجتم ــاد ی اقتص
می دهنــد کــه می توانــد بــر رفتــار افــراد 
ــه  ــی ب ــوع سیاس ــی از ن ــذارد. نااطمینان ــر بگ اث
ــت ســرمایه گذاری  ــه روی امنی ــری ک ــل اث دلی
می توانــد ایجــاد کنــد، باعــث افزایــش 
ریســک ســرمایه گذاری می شــود کــه در 
گام نخســت، ســمت تقاضــا را در اقتصــاد متأثر 
ــه گســترش  ــداوم و دامن ــد. در صــورت ت می کن
ــار  ــرمایه گذار در رفت ــی، س ــی سیاس نااطمینان

و اســتراتژی ســرمایه گذاری تجدیدنظــر 
می کنــد. طــی یک ســال و نیــم گذشــته 
ــنجیده،  ــخنان نس ــر س ــددی نظی ــل متع عوام
ــرار  ــه اص ــتر از هم ــی و بیش ــای توخال وعده ه
ــتوری  ــاد دس ــای اقتص ــیوه های نخ نم ــر ش ب
ــهام  ــازار س ــه ب ــبت ب ــی نس ــاد عموم ــر اعتم ب
ــروز تحــت  ــرده اســت. آنچــه ام ــه وارد ک لطم
ــهام  ــازار س ــه ب ــبت ب ــادی نس ــوان بی اعتم عن
از آن یــاد می شــود و همــه کارشناســان بــه 
طــور یک صــدا آن را دلیــل اصلــی خــروج پــول 
ــت  ــی اس ــن بی میل ــد، همی ــورس می دانن از ب
ــه دلیــل مشــخص نبــودن آینــده ایجــاد  کــه ب

ــت. ــده اس ش

 کارشناس بازار بورس و سرمایه

رضا صدر بهرامی
سرمقالـــه

ISFAHAN
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حاِل بد بورس تاکی!

ترس و ریسک ادامه دارد
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

از روز اول به توان تیم اقتصادی دولت برای 
تحول در اقتصاد کشور تردید جدی داشتم

کوچک ترین کشورهای جهان از دهم تا یکم؛

 فهرست عجیب
و متفاوت

بررسی ابعاد پنهان سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا؛

 دریافت سالح، افزایش فشار
و مقبولیت جهانی
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چهره روز

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

زمین واحدهای دانش بنیان با توان 
مالی کم در اصفهان با شرایط ویژه 

6تأمین می شود

منبع: ایرنا

Everything You 
Need to Know 
About Stress



در شـــهر

Isfahan News
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مدیر پروژه سامانه حقوقی شهرداری 
اصفهان گفت: هدف اولیه از استقرار نرم افزار 
تحت وب دعاوی حقوقی شهرداری 
اصفهان، ثبت و نگهداری اطالعات مرتبط 
با دعاوی حقوقی، کیفری، دیوانی، اداری، 
اجرایی، شبه قضائی، تعزیراتی، بین المللی و 
ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه از همه اوراق 
قضائی و اطالعات مرتبط با پرونده ها است.

به گزارش ایمنا، سعید آنالویی اظهار کرد: در 
پرونده های قضائی به دلیل طوالنی بودن 
روند گردش کار، همواره امکان مفقود شدن 

نامه ها و پرونده های حقوقی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای پیگیری پرونده، 
حضور فیزیکی مراجعه کننده الزامی است، 
گفت: نبود مدیریت صحیح پرونده های 
حقوقی و نداشتن نظارت و اطالع رسانی 
صحیح بر حضور کارشناسان و وکال 
در دادگاه ها و دادسراها، همچنین نبود 
دسترسی سریع و آسان به سوابق و مدارک 
پرونده های حقوقی و کیفری نیاز به برقراری 
سیستم های ارتباطی در درون اداره حقوقی 
و ارتباط بهینه با ادارات و واحدهای حقوقی 
تابعه، گردش اسناد دعاوی و اجرای صحیح 

این نظام را ضروری می سازد.
مدیر پروژه سامانه حقوقی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: اهمیت این موضوع 
به حدی است که مدیران سازمان ها با 
هدف کنترل دقیق و رسیدگی و پیگیری 
صحیح امور در جهت جوابگویی سریع، 
صحیح و دقیق، با چالشی بی وقفه در 
جهت ایجاد دیدگاه علمی برای استفاده 
از سیستم درون سازمانی و برون سازمانی 
مکاتبات امور دعاوی حقوقی و توسعه 
فرهنگ اداری سازمان روبه رو بوده اند، 
در همین راستا اداره حقوقی شهرداری 
اصفهان نسبت به خرید و راه اندازی سامانه 
تحت وب اقدام کرده و عملکرد بسیار 
مثبتی داشته است. وی خاطرنشان کرد: 
هدف اولیه از استقرار نرم افزار تحت وب 
دعاوی حقوقی شهرداری اصفهان، ثبت 
و نگهداری اطالعات مرتبط با دعاوی 
حقوقی، کیفری، دیوانی، اداری، اجرایی، 
شبه قضائی، تعزیراتی، بین المللی و ایجاد 
بانک اطالعاتی یکپارچه از همه اوراق 
قضائی و اطالعات مرتبط با پرونده ها است.

آنالویی در توضیح امتیازات استقرار این 
سامانه اظهار کرد: امکان ثبت اطالعات 
همه فرم های حقوقی سازمان در این 
سیستم و یکپارچگی این اطالعات در 
قالب پرونده های حقوقی، باعث افزایش 
سرعت رسیدگی به پرونده های حقوقی از 
طریق فرم های دعاوی حقوقی و گردش 

الکترونیکی مکاتبات شده است.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این 
سیستم می توان به سرعت به اطالعات، 
تصاویر و سوابق فرم ها و پرونده های 
همچنین  و  است  شده  ثبت  حقوقی 
گزارش های جامع از پرونده ها در سیستم 

دست پیدا کرد.

استقرار نرم افزار تحت 
وب دعاوی حقوقی 
شهرداری اصفهان

مدیر پروژه سامانه حقوقی 
شهرداری خبر داد: 

مدیر مؤسسه گرافیک ناربن با بیان اینکه در نمایشگاه »فرم، فضا، 
حضور« هنر گرافیک به شکل نمایشگاهی ارائه شده است، گفت: 
در این نمایشگاه سعی شده است تا از طریق عکاسی فرم، ریتم و 

عناصر بصری به نمایش گذاشته شود.
ستاره ملک خویان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
نمایشگاه گروهی »فرم، فضا، حضور« به همت آموزشگاه 
گرافیک ناربن با آثاری از هنرجویان این مؤسسه در نگارخانه 

صفوی شهر اصفهان برپا شده است.
وی افزود: آموزشگاه ناربن یک آکادمی آموزشی و تخصصی در 
هنر تصویرسازی و گرافیک است که شاید از نظر اقتصادی در 
استان اصفهان توجیه زیادی نداشته باشد اما اهداف آموزشی 
متعددی را دنبال می کند و امیدواریم در این مسیر بتوانیم 
به صورت حرفه ای و تخصصی آموزش هایی را به عالقه مندان 

ارائه کنیم.
مدیر آکادمی گرافیک ناربن تصریح کرد: استادان و هنرمندان 
خوبی در عرصه ملی و بین الملل در بحث گرافیک و تصویرسازی 
در اصفهان داریم که آثار و فعالیت های مستمری دارند. در واقع 
برگزاری دوره های جامع گرافیک در این مؤسسه به شکل 

دوره ای دنبال و اجرا می شود.
وی گفت: نمایشگاه اخیر نیز از یکی از کالس های گرافیک با 

عنوان »مبانی گرافیک« برگرفته شده است که تالش کردیم 
در آن زیربخش های مختلف همچون عکاسی را اجرا کنیم. 
موضوعات مختلف از جمله عکاسی یا اصول و مبانی هنرهای 
تجسمی را به هنرآموزان آموزش دادیم تا از طریق عکاسی بتوانند 

فرم، ریتم و عناصر بصری را کار کنند.
وی با اشاره به برگزاری یک نمایشگاه دیگر در سیتی سنتر 
اصفهان در چند ماه اخیر ادامه داد: در این نمایشگاه ها دوره ها و 
کالس های مختلف و جامع گرافیک، هدایای تبلیغاتی، پوستر، 
ست اداری و سایر کارهای گرافیست ها به نمایش گذاشته شده 

است.
مدیر مؤسسه گرافیک ناربن گفت: نمایشگاه فرم، فضا، حضور از 
جمله نخستین نمایشگاه هایی بود که گرافیک را در آن به شکل 
نمایشگاهی ارائه کردیم. درمجموع همه کالس های ما به صورت 
نمایشگاه در پایان هر دوره در آموزشگاه برگزار می شود که در این 
مرحله به دلیل باال بودن تعداد آثار و کیفیت خوب اثرها در خانه 

صفوی برگزار شد.
وی تصریح کرد: آموزشگاه ناربن، مؤسسه تخصصی گرافیک 
و تصویرسازی است. گرافیک شاخه ای از هنر کاربردی است 
که امروز در مبحث تبلیغات فعالیت زیادی دارد. به عنوان مثال 
اگر هر کسب وکار و شرکتی یک نفر حسابدار می خواهد، برای 

امور فرهنگی، هنری، سایت و فضای مجازی خود به یک طراح 
و گرافیست نیاز دارد.

ملک خویان افزود: بیشتر مجموعه ها و موسسه ها برای کار روی 
برندینگ و تبلیغات و اطالع رسانی یک سایت یا پرتال اینترنتی 
دارند و در فضاهای دیجیتال فعال هستند، پس نیاز به معرفی در 
این فضاها دارند. از این نظر گرافیک رشته ای است که با بازار 
کار گره خورده است و ما با برپایی این رویدادها بازخورد خوبی از 

شرکت کنندگان گرفته ایم.
وی با بیان اینکه شرح سرفصل و مفاد دروس این آموزشگاه 
مرتبط با بازار کار روز جامعه و نیاز عالقه مندان است، ادامه داد: 
فعالیت های ما بیشتر در کالس ها دنبال می شود و باز کردن و دیده 
شدن آن ها شاید به نظر سخت باشد، اما برگزاری نمایشگاه باعث 
برون داد حداقل بخشی از این محتواها و دستاوردهای هنرجویان 
می شود، ضمن اینکه مردم نیز آگاهی بیشتری پیدا می کنند که 

چه اتفاقاتی در یک کالس یا دوره هنری رخ می دهد.
مدیر مؤسسه گرافیک ناربن گفت: شاید برخی درک چندانی از 
چگونگی فعالیت و نحوه کار یک کالس ساده مبانی گرافیک 
نداشته باشند؛ برگزاری این دست نمایشگاه ها و رویدادهای مشابه 
می تواند در آشنایی عموم مردم با هنر گرافیک و تصویرسازی 

مؤثر باشد.

مدیر مؤسسه گرافیک ناربن مطرح کرد:
»فرم، فضا، حضور« در نگارخانه صفوی

محمدرضا جان نثاری، در جلسـه شـورای اداری سـمیرم در اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی این شهرسـتان با بیان اینکـه از ابتدای انقـالب تاکنون 
فتنه هـای زیـادی در کشـور ُرخ داده اسـت، خاطرنشـان کرد: بـا این حال 
هیچیک از آنهـا مانند اتفاقـات اخیر، در قالـب جنگ ترکیبی نبوده اسـت.

معـاون اسـتاندار اصفهـان ادامـه داد: دشـمن در ناآرامی هـای اخیـر بـه 
اصطـالح بـر روی ُگسـل های مختلـف سـوار شـد کـه هـر یـک از آنهـا 
موجـد واگرایی علیـه نظام و انقـالب می شـد. وی افزود: دشـمنان کنونی 
از لحاظ نگرش، بینش و عملکرد با یکدیگر متفاوت هسـتند اما در یکسـو 
و بطـور ُمتحدانه عمـل می کننـد. جان نثـاری ادامـه داد: این افراد شـامل 
روشـنفکران غربزده، فتنه گران قبلی، فمینیسـت های بی دین، سکوالرها، 
اوباش سـازماندهی شـده و شـبکه ای و ُمفسـدان اخالقی بوده اند. معاون 
اسـتاندار اصفهان افزود: طراح این ناآرامی ها، آمریکا، رژیم صهیونیسـتی، 
انگلیس، فرانسـه، آلمان و عربسـتان سـعودی هسـتند و شـبکه سـعودی 

اینترنشـنال، هدایـت این میدان را در دسـت داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه شـهادت شـهید رضایـی در شهرسـتان سـمیرم زیـر 
سـر آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بـود، گفت: هـدف دشـمن برانـدازی 
نظـام و اصل اسـالم اسـت امـا کـور خوانده اند بـا این حـال به هر شـکل 
می کوشـند تـا بـا ایجـاد جنـگ داخلـی در کشـور، ایـران را بعنـوان یک 
الگـو در جهـان نشـان ندهنـد. جـان نثـاری ادامـه داد: تکـه تکـه کردن 
کشـور و تبدیل آن به پنـج قطعه، هدف دیگر دشـمن اسـت کـه آن نیز با 
هوشـیاری مردم محقق نخواهد شـد. وی خاطرنشـان کرد: اغتشاشگران 
به همـان دلیل کـه قـرآن را آتـش می زننـد بـه رهبر معظـم انقـالب نیز 

توهیـن می کننـد.
معـاون اسـتاندار اصفهان تصریـح کـرد: همچنین بایـد بدانید اخـالل در 
حـوزه معیشـتی، دالر و ارز جنبـه سیاسـی نداشـت و بـا عملیات دشـمن 
مرتبط بـود. وی بـا اشـاره به حـوادث اخیـر در شهرسـتان سـمیرم گفت: 
حدود یکصد نفـر به خیابان هـا آمـده و اوباشـگری کردند اما مردم نشـان 

دادند کـه کارنامـه شهرسـتان سـمیرم، شـهدا و رزمندگان هسـتند.
به گفته معاون اسـتاندار اصفهـان، امنیت حاکم بر شـهر اصفهـان باید در 

دورافتاده ترین مناطق و روسـتاهای این اسـتان نیز وجود داشـته باشـد.
وی ادامـه داد: نیـروی انتظامی حافـظ ناموس، مـال و جان مردم اسـت و 
در ایـن راه شـهید می دهـد. جـان نثاری اظهـار اطمینـان کرد کـه حضور 
مردم در مراسـم تشـییع پیکر شـهدا در روز ۱۳ دی در این شهرستان، فتنه 
اخیر را خاموش خواهـد کرد. معاون اسـتاندار اصفهـان یادآور شـد: از آغاز 
ناآرامی ها تاکنون ۵ تا ۶ شهرسـتان اسـتان درگیـر این رویدادها شـدند اما 
اکثـر نقـاط اسـتان در آرامش کامـل بسـر بُردنـد. وی تصریح کـرد: مردم 
شهرستان سـمیرم، ُمتدین، والیتمدار و انقالبی هسـتند و پای آرمان های 
انقالب و نظـام ایسـتاده اند و هدف دشـمن در ایـن خطه محقـق نخواهد 
شـد. فرمانـدار سـمیرم نیـز در این جلسـه گفـت: تکریـم ارباب رجـوع از 
اهمیت باالیـی برخوردار اسـت زیرا مـردم ولی نعمـت ما هسـتند و در حد 
امکان باید بـرای رفع مشـکالت شـهروندان گام برداریم. مـراد الیاس پور 
بـا تاکیـد بـر خودحفاظتـی دسـتگاه های اداری، افزایـش ایمنـی و نصب 
دوربین هـای مدار بسـته و پایـش تصویری در شـهرها و مناطـق مختلف 
اظهار داشـت: این امـر به جلوگیری از آسـیب رسـیدن احتمالی بـه اماکن 

عمومـی در جریان حـوادث مختلـف منجر خواهد شـد.

ــی و اجتماعــی اســتاندار  ــاون سیاســی، امنیت مع
اصفهــان گفــت: در جریانــات اخیــر، تمــام ُکفــر 
و نفــاق بــا امکانــات کامــل علیــه انقــاب بســیح 
ــار  ــام عی ــگ تم ــاد جن ــر نم ــن ام ــدند و ای ش

ــود. ــامی ب ــام اس ــه نظ ــزاب علی اح

ناآرامی ها، جنگ تمام عیار 
احزاب علیه نظام بود

معاون استاندار اصفهان:

خبر روز

رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
اصفهـان گفـت: سـردفتری نهـادی 
اسـت که در جامعـه مـدرن نمی توان 
آن را حـذف کـرد ممکـن اسـت در 
دوره ای بحـران ایجـاد شـود امـا این 
نهـاد بـی شـک جایـگاه خـود را پیدا 

. می کنـد
سـیامک بهارلویـی در جلسـه کانون 
سـردفتران و دفتریـاران اسـتان 
اصفهان، بـا بیان اینکه خانـواده دفاتر 
اسـناد رسـمی هیچ سـالی مانند سال 
گذشـته مصائبی بـه ایـن بزرگـی را 
تجربـه نکـرده بـود، اظهـار داشـت: 
نهاد سـردفتری ریشـه در فقه و آئین 
و مذهب مـا دارد و قـرآن دربـاره این 
شغل و کتابت سـند در آیه ۲۸۲ سوره 
بقره کـه طوالنی ترین آیـه این کتاب 
آسـمانی اسـت اسـت، نکاتی ظریف 

دارد.
وی ادامه داد: بـه رغم اینکه قانونگذار 
ما قوانیـن ثبتی از جمله قانـون ثبت و 
قانون دفاتر اسـناد رسـمی را بـا الهام 
گرفتـن از قوانین کشـورهای اروپایی 
نوشـتند اما در محتـوا هنرمندانـه و با 
ظرافت خاصـی مبانی فقه و شـرعی 
را رعایـت کردنـد؛ بعنـوان مثـال در 
مـاده ۳۰ قانـون دفاتر اسـناد رسـمی 
کـه سـال ۱۳۵۴ تصویب شـده مقرر 
گردید سـردفتر حـق نـدارد از تنظیم 
سـند مراجعین ابـا کنـد و بایـد علت 
امتنـاع را اعـالم کنـد و ایـن دقیقـًا 
بخشـی ازاحکام منـدرج در آیـه ۲۸۲ 
سـوره بقره اسـت که خداونـد فرموده 

)وال یـاب کاتبـان یکتب(.
بهارلویـی افـزود: همیـن یـک نکته 
کافـی اسـت تـا معلـوم شـود کتابت 
سـند ماهیتاً کاسـبی و تجارت نیست 
زیـرا هیـچ تاجـری ملـزم و مکلف به 

تجارت نیسـت.
رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
اسـتان اصفهان گفـت: قانونگـذار به 
سـردفتر مانند یک قاضـی عالی رتبه 
نگاه کـرده چراکه سـند رسـمی الزم 
االجـرا اسـت و بـدون حکـم قضائی 
باید اجـرا شـود و از ایـن رو قانونگذار 
حکیمانـه و در آن زمـان، سـردفتر را 
ماننـد قاضـی دادگاه تجدیـد نظـر و 
مجتهـد محسـوب کـرده اسـت و به 
همیـن دلیـل اسـت کـه مـوارد رد 
سردفتر عیناً مانند موارد رد دادرس در 
مـاده ۵۳ قانون ثبـت تکرار شـده اند.
باورمـان  در  داشـت:  ابـراز  وی 
نمی گنجیـد روزی می رسـد کـه 
مجلس شـورای اسالمی سـردفتر را 
کاسـب می نامـد در حالی کـه در ماده 
۱۵ قانـون ثبـت صراحتاً این شـغل را 

منافـی بـا تجـارت دانسـته اند.
رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
اسـتان اصفهـان گفـت: زمانیکـه به 
اسـناد باالدسـتی نـگاه می کنیـم که 
رهبر معظم انقالب در برنامه توسـعه 
بـر ارتقـای سـند رسـمی، اهمیـت و 
گسـترش آن تاکید دارند، باور کردنی 
نیسـت که سـکانداران اقتصاد کشور 
نهـاد سـردفتری را کاسـبی بنامنـد و 
بگویند انحصار را بشـکنید. عجیب تر 

این بـود کـه امـور سـند خـودرو را از 
دفاتـر اسـناد رسـمی گرفتنـد و 
بالفاصلـه نیـز اعـالم شـد آزمـون 
سـردفتری بدون ظرفیت مشـخص 
و هرسـاله برگزار شـود؛ بدین ترتیب 
چـه بـه سـر ایـن نهـاد خواهـد آمد؟ 
بـی تردیـد ایـن رویـه و با ایـن حجم 
سـردفتر بـکار گرفته شـده، فسـاد و 
کالهبـرداری در حوزه سـند رسـمی 

افزایـش خواهـد داشـت.
بهارلویـی تصریح کـرد: اعتقـاد دارم 
که این مسـائل نمی توانـد این درخت 
کهنسـال را از بیـن ببرد؛ سـردفتری 
نهـادی اسـت کـه در جامعـه مـدرن 

نمی تـوان آن را حذف کـرد. نمی توان 
بـا آن مثـل کاسـبی و بقالـی مقابلـه 
کرد، شاید در دوره ای دردسر و بحران 
بویژه بـرای مردم ایجاد شـود ولی بی 
تردید این نهـاد دوباره جایـگاه خود را 

پیـدا می کنـد.
وی با ابراز تأسـف درخصـوص اخراج 
و تعدیـل شـماری از کارمنـدان دفاتر 
اسناد رسـمی در یکسـال اخیر، اظهار 
داشـت: متأسـفانه تصمیم گیران این 
مسـائل را نمی بیننـد؛ درآمـد یـک 
دفترخانـه در شـهر اصفهـان اکنـون 
از دیگـر مشـاغل کمتـر اسـت و 
همکاران ما با دلسـوزی کار می کنند 

و افتخـار ما اسـت کـه با این شـرایط 
در اصفهـان در حداقـل تخلفـات این 

حـوزه هسـتیم.
رئیس کانون سـردفتران و دفتریاران 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه اگر 
ایـن نهـاد درسـت کار نکنـد نظـام 
قضائـی کشـور مترقـی نمی شـود، 
خاطرنشـان کرد: طبق آمار دسـتگاه 
قضا ۷۰ درصـد پرونده هایـی را که به 
دادگسـتری می رود می توان از طریق 
دفتـر خانه هـا از آنها جلوگیـری کرد.

به گزارش مهـر، در پایان این جلسـه 
شـماری از مسـئوالن دفاتـر اسـناد 

رسـمی اسـتان تقدیر شـدند.

نهاد سردفتری در جامعه مدرن حذف شدنی نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان:
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مدیـر منطقـه ۱۰ شـهرداری اصفهـان از تولیـد و انتشـار ویدئـوی موسـیقی 
حماسـی مردجاودانه به مناسـب سـومین سـالروز شـهادت سـردار حاج قاسـم 

سـلیمانی خبـر داد.
به گزارش ایمنـا، داوود بحیرایی اظهار کـرد: یکی از تأکیدات شـهردار اصفهان 
فعالیت در حوزه شـهادت اسـت، در این راسـتا حمایت از هنرمندانی که در حوزه 
شـهادت و زنده نگه داشـتن یاد شـهدا تولید اثر می کنند، باعث افتخار ما اسـت.

وی افزود: در همین راسـتا ویدئوی موسـیقی حماسـی مرد جاودانه به مناسـبت 

سـومین سالگرد شـهادت سـردار دل ها، توسـط منطقه ۱۰ شـهرداری اصفهان 
با همـکاری معاونـت فضای مجازی صداوسـیمای مرکـز اصفهان تولید شـد و 
انتشـار یافت. مدیر منطقه ۱۰ شـهرداری اصفهان تصریح کـرد: خواننده این اثر 
محمود کیانی، شـاعر محمود تاری و موسـیقی آن از پیمان فروتـن و امیرمحمد 

رشـیدی از هنرمندان اصفهانی است.
وی با اشـاره به ویژگی های سـردار شـهید سـلیمانی گفت: این شـهید واالمقام 
در تمام سـال های زندگی، هرگز دغدغـه ای جز دفـاع از دین و دفـاع از مظلوم، 

اهتـزاز پرچـم حـق، آزادی ملت هـای مظلـوم از دسـت سـتمکاران، یـاری 
محرومـان و مبـارزه با مسـتکبران نداشـت.

بحیرایـی ادامـه داد: با شـهادت ایـن بزرگ مرد، نبـرد بـا ظالمان و مسـتکبران 
نه تنها کم فـروغ یا متوقف نشـده اسـت، بلکه امت حـزب اهلل انگیـزه مضاعفی 
بـرای مقابلـه بـا دولـت تروریسـت آمریـکا، صهیونیسـم جهانـی و گروه های 
تکفیـری کـه فرزنـد نامشـروع اسـتکبار جهانـی و دولت هـای مرتجـع منطقه 

اسـت، پیـدا کرده اند.

»مرد جاودانه« 
منتشر شد

توسط شهرداری منطقه ۱۰؛

خبر اول
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مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهـان گفت: بـا هدف سـاماندهی 
و الیروبـی رودخانه هـا و مسـیل های 
شـاهین  برخـوار،  شهرسـتان های 
شـهر و میمـه، مطالعـات 90 کیلومتر 
شهرسـتانها  ایـن  رودخانه هـای  از 

شـد. انجام 
حسـن ساسـانی افـزود: مطالعات 60 
کیلومتـر از مسـیل های دارای الویـت 
در دسـت انجـام و مطالعـات مرحلـه 
دوم 21 کیلومتـر از این مسـیل ها نیز 

انجام شـده اسـت.
سـاماندهی  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
رودخانه هـای  الیروبـی  و 
شـاهین  برخـوار،  شهرسـتان های 
عبـور  مسـیل های  و  میمـه  و  شـهر 
کار  دسـتور  در  آنهـا  از  سـیالب 
اصفهـان  منطقـه ای  آب  شـرکت 
اسـت و پیشـرفت های خوبـی در این 
خاطـر  اسـت،  شـده  حاصـل  زمینـه 
نشـان کـرد: تـا کنـون 9 کیلومتـر از 
شـده  الیروبـی  منطقـه  مسـیل های 

اسـت.
ساسـانی تصریـح کـرد: رودخانه های 
شـاهین  برخـوار،  شهرسـتان های 
شـهر و میمـه بـا تعییـن الویـت در 
حـال سـاماندهی و الیروبـی هسـتند 
و حـد حریـم و بسـتر مسـیل ها برای 
آزادسـازی توسـط ارگان هـای ذیربط 
ابـالغ   1402 خردادمـاه  پایـان  تـا 

خواهنـد شـد.
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  اصفهـان 
رودخانه هـا  الیروبـی  و  سـاماندهی 
بـر کنتـرل  آن  تأثیـر  و  و مسـیل ها 
کاهـش  و  احتمالـی  سـیالب های 
گفـت:  جانـی  و  مالـی  خسـارات 
روی  از  افـراد  از  برخـی  متاسـفانه 
بـی اطالعـی و برخـی نیـز بـا هدف 
شـامل  کـه  ملـی  اراضـی  تصـرف 
حریـم یـا بسـتر رودخانه ها می شـود؛ 
بـا  اراضـی  ایـن  بـه تصـرف  اقـدام 
هـدف کشـاورزی یـا سـاخت و سـاز 
می کننـد کـه همیـن موضـوع باعث 
تغییـر در مسـیر رودخانه هـا می شـود 
و در زمان سـیالبی شـدن رودخانه ها 
جـدی  خسـارت های  بـروز  باعـث 

. می شـود
آب  شـرکت  کـرد:  تاکیـد  وی 
راسـتای  در  اصفهـان  منطقـه ای 
اجـرای وظایـف قانونـی خـود طـرح 
سـیالب  کنتـرل  مدیریـت  جامـع 
و  میمـه  شـهر،  شـاهین  شهرسـتان 
برخـوار را در فـاز مطالعاتـی و اجرایی 
تـا پایـان خـرداد مـاه 1402 تکمیـل 

. می کنـد
در  کـرد:  نشـان  خاطـر  ساسـانی 
حـال حاضـر 34 نقطـه حادثـه خیـز 
در شهرسـتان شـاهین شـهر، میمـه 
و برخـوار شناسـایی شـده اسـت کـه 
هـر کدام بنـا بـر اولویت هـای تعیین 
شـده و اعتبـارات الزم طـی هشـت 

می شـوند. تکلیـف  تعییـن  مـاه 
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای 
و  سـاماندهی  داد:  ادامـه  اصفهـان 
الیروبـی ایـن رودخانه هـا بـا هـدف 
تأمیـن امنیـت منـازل، تاسیسـات و 
ایمـن  روسـتایی،  و  شـهری  معابـر 
حاشـیه  جمعیتـی  مراکـز  سـازی 
رودخانه هـا، کنتـرل و مهار سـیالبها 

می شـود. انجـام 
در راسـتای اجـرای تصمیمـات اتخاذ 
شـده در سـفر رئیس محترم سـازمان 
جلسـه  کشـور،  بحـران  مدیریـت 
پیشـگیری  منظـور  بـه  هماهنگـی 
و  رودخانه هـا  سـاماندهی  سـیل،  از 
آزادسـازی  و  بازگشـایی  مسـیرها، 
ابنیـه  و  پل هـا  اصـالح  و  تصرفـات 
خطرپذیـر در شهرسـتان های برخوار، 
حضـور  بـا  میمـه  و  شـهر  شـاهین 
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی نماینـده 
برخـوار،  شهرسـتان های  مـردم 
مهنـدس  میمـه،  و  شـهر  شـاهین 
کل  مدیـر  فـروش،  شیشـه  منصـور 
مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهان، 
فرمانـداران و مدیـران شـهری ایـن 
اجرایـی  و دسـتگاه های  شهرسـتانها 
آب  شـرکت  محـل  در  مرتبـط، 

شـد. برگـزار  اصفهـان،  منطقـه ای 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
مطرح کرد:

مطالعه 90 کیلومتر از 
رودخانه های شهرستان های 
برخوار، شاهین شهر و میمه

گزارش ویژه

ISFAHAN
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دشـت های ایـران در 20 سـال گذشـته سـاالنه ۵ 
تـا ۷ سـانتیمتر فرونشسـت داشـته اند. بهـار پـر از 
گردوغبـار بـود، تابسـتان سـیل آمد و زمسـتان گرم 
و کم بـارش ادامـه دار اسـت. منابـع زیرزمینی آب به 
سـرعت در حال برداشـت اسـت و زمین های جنوب 
تهـران و اطـراف اصفهـان و نزدیـک کاشـان در 
حـال فرونشسـت. ترک هـای بزرگ که از دشـت ها 
حـال  در  شـده  شـروع  کشـاورزی  زمین هـای  و 
لوله هـا  و  آسـفالت  بـه شهرهاسـت.  نزدیک شـدن 
و  می شـوند  سسـت  دیوارهـا  و  می خورنـد  تـرک 
آبخوان هـا خشـکیده  وقتـی  اینکـه  از همـه  بدتـر 
شـود، دیگر تـوان جـذب آب ندارد و آن وقت اسـت 
کـه مرگ بـدون بازگشـت اتفـاق می افتـد. اعداد و 
ارقـام مختلفـی درباره میزان فرونشسـت در حاشـیه 

تهـران و دیگـر شـهرها اعالم شـده اسـت.
مخاطـرات  دفتـر  مدیـرکل  شـهبازی،  رضـا 
زیسـت محیطی و مهندسـی سـازمان زمین شناسـی 
می گویـد:  گفت وگویـی  در  اکتشـافات معدنی  و 
کـه  اندیشـید  ایـن  بـه  اعـداد،  از  فراتـر  »بایـد 
زیسـت بوم و اقلیـم ایـران چگونـه آسـیب دیـده و 

اسـت؟« تغییـر  حـال  در 

 فرونشست واقعی چقدر است؟

مثـاًل  زمانـی  بـازه  یـک  در  فرونشسـت  نـرخ 
در  و  دشـت  هـر  در  یک سـاله  یـا  یک ماهـه 
ولـی  اسـت،  متفـاوت  دشـت ها  مختلـف  مناطـق 
در  سـانتی متر   ۷ تـا   ۵ حـدود  میانگیـن  به طـور 
سـال میانگیـن فرونشسـت در دشـت های کشـور 
اسـت. موضـوع مهـم ایـن اسـت کـه فرونشسـت 
فرونشسـت  نـرخ  بیشـینه  به صـورت  معمـواًل  را 
رسـانه ها  در  کـه  اعـدادی  به ویـژه  می شـنوید؛ 
منعکـس می شـود؛ برای مثال بیشـینه فرونشسـت 
 1۸ کرمـان،  دشـت  در  سـال  در  سـانتی متر   20
سـانتی متر در اصفهـان و 1۵ سـانتی متر در جنـوب 
تهـران وجـود دارد. بیشـینه در هـر دشـت و در هر 
سـال بـه میـزان فشـار وارد شـده بـه منابـع آب 
زیرزمینی بسـتگی دارد و بسـته به جنس رسـوبات 
آبخـوان متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن میانگیـن بـه ما 
می گویـد کـه در 20 سـال گذشـته سـاالنه حـدود 

داشـته ایم. فرونشسـت  سـانتی متر   ۷ تـا   ۵

 آیـا ۵ تـا ۷ سـانتی متر فرونشسـت 
ساالنه یک نوع هشدار است؟

از دیـدگاه از دسـت دادن ظرفیت نگهـداری آبخوان، 
بـدون تردیـد بلـه! ولـی درنظـر داشـته باشـیم کـه 
مخاطـب بـا عـدد بیشـتر ارتبـاط برقـرار می کنـد، 

امـا نبایـد در اعـداد باقـی مانـد؛ چراکـه از دیـدگاه 
اعـداد  آسـیب پذیری،  و  خطـر  ریسـک  تحلیـل 
صرفـًا یـک الیـه اطالعاتـی هسـتند و به تنهایـی 
ندارنـد.  هشـدار  بـا  ارتبـاط  در  مفهومـی  هیـچ 
خطـر عمدتـًا در مناطقـی وجـود دارد کـه در مـرز 
فرونشسـت نامتقارن قـرار دارند؛ مثـاًل بین پهنه ای 
کـه فرونشسـت نـدارد و پهنـه ای کـه 2 سـانتی متر 
فرونشسـت در آن اتفـاق افتـاده یـا 2 پهنـه ای کـه 
نـرخ فرونشسـت متفاوت دارنـد. باید درنظر داشـت 
که فرونشسـت یـک مخاطـره مرموز اسـت، جلوی 
چشـم نیسـت و زیرزمیـن اتفـاق می افتـد و آثـار و 
پیامدهایـش روی سـطح زمیـن مشـاهده می شـود. 
مطالعـه آن هـم پیچیـده اسـت. پـس نبایـد تنهـا 
بـر نـرخ فرونشسـت تمرکـز کـرد. فرونشسـت خود 
زیرزمینـی  آب هـای  از  بی رویـه  برداشـت  پیامـد 
اسـت. تـا زمانـی هـم کـه ایـن برداشـت بـه حالت 
تعـادل نرسـد با چالش فرونشسـت روبه رو هسـتیم؛ 
مگـر اینکـه آبخـوان بـه حداکثـر میزان فشـردگی 

باشد. رسـیده 

افتـاده  اتفـاق  ایـن  ایـران  در  آیـا   
است؟

سـازمان  در  موجـود  اطالعـات  بـه  توجـه  بـا 

زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور، نمی تـوان 
در  کشـور  آبخوان هـای  کـه  گفـت  سـادگی  بـه 
بیشـترین حالت فشـردگی هسـتند. ممکن است در 
برخـی آبخوان هـای کوچک تـر ایـن اتفـاق افتـاده 
باشـد، ولـی در آبخوان هـای بـزرگ ازجملـه جنوب 
دسـت کم  یـا  احیـا  بـرای  فرصـت  هنـوز  تهـران 
توقـف رونـد تخریـب وجـود دارد. تهـران ازجملـه 
معـدود کالنشـهرهای پرجمعیتی اسـت که اختالف 
ارتفـاع زیـاد دارد. ایـن ویژگـی جغرافیایـی و بـروز 
سـیالب ها در گذشـته زمین شناسـی، باعـث شـده 
تـا در پایین دسـت و در دشـت ها، ضخامـت آبرفـت 
ذخیـره  آبرفـت  در همیـن  نیـز  آب  و  باشـد  زیـاد 
شـده اسـت. بخـش وسـیعی از شـهر تهـران روی 
رشـته  از  جـاری  رودخانه هـای  مخروط افکنه هـای 
سـاخته  درشـت دانه  رسـوبات  بـا  البـرز  کوه هـای 
رسـوبات،  اینکـه  به دلیـل  بنابرایـن  اسـت؛  شـده 
درشـت دانه هسـتند در گذشـته آب را بـه سـرعت 
جـذب می کردنـد. هم اکنـون توسـعه شـهری مانـع 
جـذب آب می شـود و از سـوی دیگـر آب هم جاری 
نمی شـود؛ چراکـه همـه آن در باالدسـت و پشـت 
سـدها محصـور شـده و متأسـفانه بـا خشکسـالی 
هم اکنـون  اسـت.  شـده  همزمـان  نیـز  شـدید 
ترک هـای طولـی و چندضلعـی مختلف در کاشـان 

و دشـت اصفهان مشـاهده شده و در اسـتان تهران 
و همچنیـن در شـهر تهـران کمـی کمتـر، ولـی در 

ورامیـن و اشـتهارد ایـن ترک هـا زیـاد هسـتند.

 اگـر االن برداشـت آب قطـع شـود، 
چقدر طـول می کشـد آبخوان هـا احیا 

شوند؟
فرونشسـت جنبـه مرمـوز دارد، دشـت های وسـیع 
و پهنـاور را تحت تأثیـر قـرار می دهـد و آبخوان هـا 
هـم بازگشـت پذیر نیسـتند؛ چـون حالت خـود را از 
دسـت داده انـد. دانه بنـدی و نـوع چیدمـان آبخوان 
و مسـیرهای آب زیرزمینـی کـه در طـول هـزاران 
توقـف  و  خـورده  برهـم  شـده اند،  برقـرار  سـال 
کامـل و ناگهانـی برداشـت آب هـم امـکان نـدارد، 
تعـادل  آب  تخلیـه  و  تغذیـه  بیـن  می تـوان  ولـی 
ایجـاد کـرد کـه در آن صـورت می تـوان ظرفیـت 
باقیمانـده آبخـوان را حفظ کرد. جاری شـدن سـیل 
فقـط به دلیـل فشـردگی آبخـوان نیسـت، امـا مانند 
تخریب پوشـش گیاهـی در جذب نشـدن آب نقش 
آب  جریـان  برهم خـوردن  بزرگ تـر  مسـئله  دارد. 
زیرزمینـی اسـت؛ بنابرایـن وقتی درباره فرونشسـت 
حـرف می زنیـم دربـاره تخریب زیسـت بوم صحبت 

می کنیـم. 

گزارش

دشت های ایران در معرض فرونشست های ویرانگرند؛

حال بِد اصفهان و بدتِر کاشان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نوشت: عملکرد 
تیم اقتصادی دولت مورد قبول نیست. تورم سیر صعودی دارد. بازار 
ارز و طال دچار تالطم است. معیشت مردم در سختی است. منکر 
سهم تحریم و مشکالت دولت گذشته در وقوع این وضعیت نیستم 

اما ناتوانی تیم اقتصادی در تشدید اوضاع هم محرز است.
سیدناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان و عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت:
بنده از روز اول به توان تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی برای تحول 

در اقتصاد کشور و غلبه بر مشکالت تردید جدی داشته و صریحًا 
مخالفت کردم. مخصوصاً با وزارت آقایان عبدالملکی و فاطمی امین 
استیضاح  طرح  حتی  بودم.  مخالف  دیگرشان  تای  دو  یکی  نیز  و 

وزیرصمت را کلید زدیم که البته مجلس رأی نداد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه این متن 
نوشته است: موانع زیاد است. به محض طرح استیضاح، البی های 
عجیب و غریب شروع می شود که خروجی آن را در جلسه استیضاح 
تاکنون  روز  آن  از  متاسفانه  بودیم.  شاهد  آبان  در 10  وزیر صمت 

از  خودرو دست کم 40 درصد گران شده و عملکرد وزیر وخیم تر 
قبل شد. لذا با جمعی از همکاران پیگیر استیضاح مجدد ایشان و 

وزیر اقتصاد هستیم.
چه  مجلس  در  الرگانی  امثال  می پرسند:  که  دوستانی  خدمت  لذا 
کار می کنند، عرض می کنم که بنده و جمعی از نمایندگان تالش 
کرده ایم اما همه می دانیم که در مجلس، رأی با اکثریت است؛ لذا 
تاکنون استیضاح به نتیجه نرسیده و البته امید داریم این دفعه وزرای 

ضعیف توسط شخص رئیس جمهور یا مجلس عزل شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

از روز اول به توان تیم 
اقتصادی دولت برای تحول 
در اقتصاد کشور تردید 
جدی داشتم

فرمانـدار نجف آبـاد گفـت: خبـر رسـانه های خارجـی 
و  اسـت  کـذب  نجف آبـاد  در  تظاهـرات  بـر  مبنـی 
رسـانه ای  شـیطنت  جـز  چیـزی  اخبـار  این گونـه 

معانـداِن نظـام اسـالمی نیسـت.
موسـی مباشـری درباره خبرهایی مبنـی بر تظاهرات 
شـبکه های  در  فیلمـی  کـرد:  اظهـار  نجف آبـاد،  در 
مجـازی و برخـی رسـانه های خارجـی پخـش شـد 
کـه در ایـن فیلـم ادعـا می شـد مـردم نجف آبـاد بـه 
از  ایـن فیلـم  تظاهـرات پرداخته انـد در حالـی کـه 
مسـیر تعطیلـی دانـش آمـوزان گرفته شـده بـود که 
1۵ نفـر دانش آمـوز در ایـن مسـیر حرکـت می کردند 
بودنـد کـه  زده  بـه حـرکات بچه گانـه ای  و دسـت 

نیـروی انتظامـی آنـان را متفـرق کرد.

بچه گانـه  حرکـت  از  افـراد  برخـی  افـزود:  وی 
دانـش آمـوزان فیلـم گرفتـه بودنـد و در شـبکه های 
مجـازی منتشـر کردنـد کـه در نتیجه مورد اسـتفاده 
رسـانه های دشـمن قرار گرفـت. البته دانـش آموزان 
شـعارهایی هـم در مسـیر مدرسـه و نـه در خیابـان 

می دادنـد.
هیچ گونـه  بنابرایـن  گفـت:  نجف آبـاد  فرمانـدار 
تظاهراتـی در نجف آبـاد نداشـتیم و اخبار رسـانه های 
بیگانـه در ایـن بـاره صحت نـدارد. در ایـن فیلم اگر 
دقـت کنیـد تنهـا کفش هـای دانـش آمـوزان دیـده 
می شـود و نشـانه ای از تظاهـرات نـدارد. اکنـون َجو 
در نجف آبـاد کامـاًل آرام و بـازار هـم بـا آرامـش در 

اسـت. فعالیت  حـال 

جلسـه هماهنگـی هادیـان اشـتغال شهرسـتان بـه 
ریاسـت قالنـی معـاون برنامـه ریـزی و هماهنگـی 
امـور عمرانـی فرمانـداری و بـا حضـور دیگـر اعضاء 
برگـزار گردید. شناسـایی فرصت های ایجاد اشـتغال 
در راسـتای تحقـق اهداف سـند توسـعه شهرسـتان، 
نظـارت و هدایـت طرحهـای متقاضـی تسـهیالت از 
منابـع اعتبـاری مختلـف، ایجـاد امنیـت غذایـی بـا 
ایجـاد طرحهـای متناظـر و اجرای طرح هـای دانش 

بنیـان از مباحـث مهـم مطروحـه در این جلسـه بود. 
در ایـن جلسـه بـر تهیـه بانـک اطالعاتـی طرحهای 
منطقـه  پتانسـیل  بـا  همخـوان  و  قابلیـت  دارای 
تاکیـد گردیـد. الزم بـه ذکـر اسـت تعـداد 4 نفـر از 
مسـئولین شهرسـتان بـا تحقـق اهـداف دولـت در 
راسـتای ایجـاد اشـتغال پایـدار از طرف فرمانـدار به 
 تفکیـک مناطـق بـه عنـوان هادیـان اشـتغال تعیین

شده اند.

فرماندارنجفآباد؛

هیچ تظاهراتی در نجف آباد نبود

رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان تیـران و کـرون از 
اعطای سـند بـه سـاختمان های احداثـی در اراضی تصرفی 

این شهرسـتان خبـر داد.
سـعید کاشـفی بـا اشـاره بـه صـدور سـند بـرای مالـکان 
زمین هـای تصرفـی دولـت در محـدوده یـا حریم شـهرها، 
اظهـار کـرد: ایـن اقـدام بـر اسـاس آئین نامـه اجرایـی بنـد 
)ک( تبصـره )11( ماده واحـده قانـون بودجـه سـال 1401 
اسـت کـه مشـمول صاحبان ملـک تا قبـل از سـال 1394 

می شـود.
وی اسـتفاده از مصالـح بـا دوام در احـداث سـاختمان در 
زمین هـای مذکـور را پیش نیـاز صـدور سـند اعـالم کـرد 
و افـزود: زمیـن تصرفـی حداکثـر بایـد چهـار برابـر سـطح 

اشـغال سـاختمان بـوده و بـا طرح های مصوب شـهری هم 
مطابقت داشـته باشـد.

رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان تیـران و کـرون 
بـا بیـان اینکـه زمـان تصـرف بـر اسـاس تصاویـر هوایـی 
تشـخیص داده می شـود، ادامـه داد: افراد دارای این شـرایط 
نبایـد خود و همسرشـان تاکنون زمین دولتی گرفته باشـند.

کاشـفی واگـذاری زمیـن را بـه قیمت منطقـه ای اعالم کرد 
و گفـت: ایـن رونـد قیمت گـذاری تـا سـقف 200 مترمربـع 

بـوده و مـازاد آن بـه قیمـت روز انجام خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد: مالـکان تا پایان امسـال فرصـت دارند تا 
بـرای اخـذ سـند و بهره منـدی از این شـرایط بـه اداره راه و 

شهرسـازی مراجعه کنند.

رئیسادارهراهوشهرسازیشهرستانتیرانوکرونخبرداد:

ارائه سند به ساختمان های احداثی در اراضی ملی تصرفی

فرمانده انتظامی شهرسـتان خمینی شـهر گفت: 
سـارقان زورگیـر وجه نقد و گوشـی تلفن همراه 
شـهروندان بـا شـش فقـره سـرقت در عملیات 
دسـتگیر  فرماندهـی  ایـن  انتظامـی  مأمـوران 

شدند.
در  کـرد:  اظهـار  براتـی  غالمرضـا  سـرهنگ 
پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت گوشـی تلفـن 
همـراه و امـوال شـخصی شـهروندان در یکـی 
از محـالت ایـن شهرسـتان، بررسـی موضـوع 
جهت شناسـایی و دسـتگیری سـارق یا سارقان 
در دسـتور کار مأموران انتظامـی این فرماندهی 
گشـت های  منظـور  ایـن  بـه  و  گرفـت  قـرار 
هدفمندی در سـطح شهرسـتان راه اندازی شـد.

دسـتگیری  بـرای  پلیـس  تـالش  افـزود:  وی 
سـارقان ادامه داشـت تـا اینکه مأمـوران پلیس 
آگاهـی این شهرسـتان هنگام گشـت زنی های 
هدفمند در سـطح حـوزه اسـتحفاظی، دو نفر را 
کـه بـا سـر و صورت پوشـیده و با یک دسـتگاه 
از  یکـی  امـوال  سـرقت  قصـد  موتورسـیکلت 
شـهروندان را داشـتند مشـاهده و در اقدام سریع 
و غافلگیرانـه آن هـا را قبـل از آن کـه موفق به 

فـرار شـوند، دسـتگیر کردند.
خمینی شـهر  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
تصریـح کـرد: این سـارقان کـه توجیهـی برای 
اقـدام خـود نداشـتند پـس از انتقـال بـه پلیس 
آگاهـی بـه فعالیـت بزهکارانـه خـود اقـرار و در 

تحقیقـات تکمیلـی بـه شـش فقـره زورگیـری 
گوشـی تلفـن همراه، وجه نقد و اموال شـخصی 

در سـطح ایـن شهرسـتان اعتـراف کردنـد.
وی با اشـاره بـه اینکه متهمان پس از تشـکیل 
پرونـده بـرای انجـام اقدامـات قانونی بـه مرجع 
قضائـی تحویـل داده شـدند، خاطرنشـان کـرد: 
پلیس در طول شـبانه روز در حال خدمت رسـانی 
بـه شـهروندان بـوده و جهـت حفـظ امنیـت و 
برخـورد بـا مجرمـان از هیـچ کوششـی دریـغ 
انتظـار داریـم،  نیـز  از مـردم  نخواهـد کـرد و 
هرگونـه مـوارد مشـکوک را در اسـرع وقـت از 
طریـق تمـاس با شـماره تلفـن 110 بـه پلیس 

دهند. گـزارش 

فرماندهانتظامیمطرحکرد:

پایان کار سارقان زورگیر تلفن همراه در خمینی شهر

جلسـه هماهنگـی مدیریـت بحـران بخـش زنـده رود با 
حضـور میرزائی بخشـدار و دهیاران برگزار شـد. بخشـدار 
زنده رود در این جلسـه با اشـاره به شـروع فصل زمستان 
و احتمـال بارش های سـنگین بـرف در مناطق روسـتائی 
اظهار داشـت: دهیـاران باید همچون گذشـته بـا آمادگی 
کامل در روسـتاها حضور داشـته باشـند تادر صورت وقوع 
حـوادث احتمالـی مشـکلی در امدادرسـانی بـه مناطـق 

آسـیب دیده نداشـته باشیم.
میرزائـی ادامه داد: آمادگی دهیاری ها در سـطح روسـتاها 

بـه صـورت مـداوم در فصول سـرد و خاصه زمـان بارش 
نـزوالت آسـمانی بایـد مـورد توجـه بـوده و در خصوص 

حـوادث احتمالی اقدامـات الزم را انجـام بدهند.
شـایان ذکـر اسـت در ادامـه جلسـه در خصـوص تهیه و 
نحـوه تأمیـن وسـایل نقلیه بـرف روبـی در مواقـع بارش 
بـرف و ارائـه خدمـات در شـرایط سـرما و جلوگیـری از 
مسـدود شـدن راه هـا در خصـوص مدیریـت امکانـات 
موجود و تقسـیم کار بحث و تبادل نظر شـد و تصمیمات 

الزم اتخـاذ گردیـد.

بخشدارزندهرودعنوانکرد:

حضور و آمادگی کامل دهیاران در روستاها

جلسههماهنگیهادیاناشتغالشهرستانفریدونشهربرگزارشد:

شناسایی فرصت های ایجاد اشتغال در راستای تحقق اهداف 
سند توسعه شهرستان

فرمانـدار لنجـان گفـت: مهم تریـن وظیفه شـورای اطالع رسـانی 
سیاسـت گذاری اقناعـی بـه شـیوه های نویـن در جامعـه اسـت 
تـا مانـع فریـب و دسـتکاری افـکار عمومـی توسـط رسـانه های 

اسـتکباری شـوند.
حمیدرضـا محمـدی فشـارکی در جلسـه شـورای اطـالع رسـانی 
لنجـان اظهار داشـت: غفلت مـا در جهاد تبییـن و حضور کمرنگ 
در فضـای رسـانه عامـل برتـری رسـانه های معاند شـده اسـت و 
بایـد خدمـات ارائه شـده توسـط دسـتگاه ها و همچنین رسـیدگی 
به مسـائل و گره گشـایی از مشـکالت توسـط نهادها بـرای مردم 

بازگو شـود.
وی به هم افزایی دسـتگاه ها و همپوشـانی در کیفـی برگزار کردن 
مناسـبت ها خبـرداد و افزود: کاسـتی ها و کمبودهـای ارائه خدمات 
در بعضـی بخشـها بـا مشـارکت مردمـی و دعـوت کـردن از آنها 
بـرای حـل مسـئله و ارائـه پیشـنهادات بـرای رفـع کاسـتی ها به 

افـکار عمومـی اطالع رسـانی صحیح انجام شـود.
فرمانـدار لنجـان تصریح کرد: بـرای جلوگیری از دسـتکاری افکار 
عمومـی برای تبیین خدمات نظام بایـد حتی در محافل خانوادگی، 

دانشـجویی و محیط های کاری و شـغلی وقت بگذاریم.

وی بزرگتریـن خیانـت را ایجـاد یـاس و ناامیـدی در کشـور و 
خیانـت بـه شـهدا، خیانت به دانشـمندانی کـه در قطع وابسـتگی 
بـه اسـتکبار جهانـی شـبانه روز تـالش می کنند دانسـت و گفت: 
ناامیـد کـردن مردم خیانـت به مدافعـان امنیت داخلـی، خیانت به 
مـرزداران کشـور و خیانت به سـرمایه های انسـانی ملی اسـت که 
در سـطح بین المللـی مدافـع منافـع ملـی و بدنبـال تغییـر بـه نفع 

مردم هسـتند.
محمـدی فشـارکی تصریـح کـرد: یکـی از راههـای مبـارزه بـا 
پیام هـای جانبدارانـه و منفـی معاندیـن و ضد انقالب نشـان دادن 
خدمـات واقعـی و ارائـه تسـهیالت بـه مـردم و افـکار عمومـی، 
توسـط مدیـران رسـانه و سیاسـت گـذاران اطالع رسـانی اسـت.

وی اضافـه کـرد: بیشـترین اعتراضـات و نارضایتی هـا و هجمه ها 
را به دسـتگاه ها و نهادهایی شـاهدیم که بیشـترین خدمات رسانی 

به مـردم را دارند.
فرمانـدار لنجـان گفت: شـورای اطالع رسـانی بـا بازیابی سـرمایه 
اجتماعـی و با خبررسـانی به موقـع و تنویر افـکار عمومی، توانایی 
آن را دارد کـه در جـذب سـرمایه بـرای ظرفیت هـای موجـود در 

شهرسـتان، اسـتان و کشـور نقـش مؤثری ایفـا کند.

فرماندارلنجان:

اجرای سیاستگذاری اقناعی به شیوه های نوین در جامعه ضروری است
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An Israeli media outlet claimed 
that in the recent large-scale 
military drills conducted by the 
Iranian Army, a homegrown 
Iranian explosive-laden drone 
was utilized to target an alleged 
mock version of an Israeli Navy 
base.
The Iranian Army’s combat 
drones conducted on Saturday 
close air support (CAS) oper-
ations and launched ground 
attacks during the major stage 
of the Zolfaqar 1401 joint drills.
Based on footage punished on 
the social media, the Hengam-
class landing ship IRIS Lavan 
launched an Ababil suicide 
drone onto selected targets, 
dubbed the “simulated naval 
base” by Israeli media.
Israeli media cited open-
source intelligence-gathering 
Twitter accounts, highlighting 
that the fake facility was creat-
ed with a similar architectural 
plan to the Eilat Naval Base in 
the Red Sea coast city of the 
same name.
Mersad air defense system 

eliminates enemy drones
A mock hostile unmanned 
aerial vehicle was shot down 
by an indigenously-developed 
air defense system as it flew 
over a region where the Ira-
nian Army was conducting 
extensive military exercises 
involving several divisions of 
its troops.
In a night operation during 
the drills late on Saturday, 
the radars of the medium-al-
titude surface-to-air Mersad 
(Ambush) missile system in-
tercepted the airborne target 
on the third day of the joint 
drills known as Zolfaqar 1401, 
which are taking place in a re-
gion stretching from the coun-
try’s southern ports and water-
ways to the northern tip of the 
Indian Ocean.
The system then launched a 
missile in collaboration with 
the Integrated Air Defense Sys-
tem of the Iranian Army, strik-
ing the spy drone as it flew at a 
distance of 150 kilometers and 
a height of 25,000 feet.

The transportable, adaptable, 
and tactical missile defense 
system Mersad was created by 
Iranian military experts.
It now has  detecting range of 
150-kilometer instead of just 
100 kilometers. The system 
uses advanced technology, 
and enjoys excellent operating 
precision and continuity, and 
can lock on and kill targets at a 
distance of 40 kilometers.
After launching a missile, Mer-
sad may shift positions in the 
same amount of time and can 
be launched in less than 7 min-
utes.
Additionally on Sunday, the 
Iranian Kilo-class Tareq attack 
submarine fired its first Miad 
torpedo at a predetermined 
naval target.
During the wargame, Qadir 
submarines also exploded a 
variety of naval targets using 
their own smart, fast-moving 
Valfajr torpedoes.
Aerial torpedoes were also 
thrown into the water by Sikor-
sky SH multi-mission helicop-

ters of the Iranian Army, which 
advanced to the target and 
then obliterated it. 
The torpedo’s massively de-
structive payload allows it to 
sneak up on targets, destroy 
them, and sink large naval war-
ships in a matter of seconds.
The quick pre-launch prepara-
tion time of Valfajr is a unique 
characteristic that significantly 
improves the tactical capabili-
ties, performance, and quick 
response of the combat forces, 
whether they are warships or 
submarines.
Compared to other torpedoes, 
Valfajr has a greater range, 
more accuracy, and greater de-
structive capability.
The Zolfaqar 1401 exercis-
es began late Thursday night 
and include infantry, armored 
and mechanized forces, sur-
face, sub-surface, and floating 
boats, air defense systems, 
marine commandos, and stra-
tegic bombers.
The exercises, according to the 
drills’ spokesperson, Brigadier 
General Alireza Sheikh, are in-
tended to advance training and 
combat preparation as well as 
carry out some tactical and 
intelligence plans to enhance 
regional security.
He cited the use of local mil-
itary gear and equipment as 
one of the war game’s notable 
features.
The military drills’ commander, 
Deputy Army Chief Rear Admi-
ral Habibollah Sayyari, stated 
earlier on Thursday that the 
message they convey is that 
regional countries can main-
tain peace in their communities 
via cooperative efforts, rather 
than depending on outsiders.
Sayyari also said that Zolfaqar 
1401 drills encompass loca-
tions north of the Indian Ocean 
as well as the Jask region, 
which is situated in southern 
Iran close to the Strait of Hor-
muz.
The Iranian Army’s ground, air, 
and naval units take part in the 
joint exercises, which are un-
dertaken to demonstrate the 
Iranian armed forces’ self-con-
fidence and fighting might, as 

well as their capacity to secure 
the region’s long-term security 
and stability.
One of the key goals of the 
Zolfaqar 1401 drills, based on 
remarks made by Sayyari, is 
to improve Army units’ abili-
ties to conduct operations in 
unique situations and envi-
ronments.
Drills warn off a reconnais-
sance plane striving to garner 
data  
The military said that a drone 
was fired to scare away a spy 
plane attempting to approach 
Iranian military drills in the 
Persian Gulf.
Furthermore, it stated that 
the fire of a Karrar drone by 
air defense, during the drills, 
caused a P-8 manned intelli-
gence aircraft belonging to ex-
tra-regional forces, which had 
attempted to lower altitude to 
gather more precise informa-
tion from the exercise zone, 
to be compelled to depart the 
location.
Army commander says mis-
sions in Pacific boost morale
Major General Abdulrahim 
Mousavi, the Command-
er-in-chief of the Iranian Army, 
has praised an ongoing mis-
sion by the Army’s 86th Naval 
Fleet in the Pacific Ocean as 
evidence of the country’s in-
dependence and a stimulus to 
morale.
General Mousavi made the 
comments in a phone call with 
the commander of the Iranian 
mission in the Pacific on Sun-
day. 
The top commander went on 
to say that the current Navy 
operation in the Pacific shows 
Iran’s commitment to main-
taining a presence in far-off 
areas and gives the Iranian 
armed troops a chance to 
gather maritime expertise.
The 86th Fleet’s operation in 
the Pacific, the major general 
said, has been successful in 
flying the Iranian flag in far-off 
waters. 
He noted that this is a further 
reinforcement to the confi-
dence of the Iranian people as 
well as the country.

Iran simulates attack on Israeli naval base: Report

IRIB head blasts 
Western sanctions 
as blatant instance of 
‘media dictatorship’
The director of the Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB) has crit-
icized the sanctions imposed on the 
broadcaster by the West, asserting 
that they are a flagrant violation of the 
right to free expression and a clear 
example of “media dictatorship.”
In an interview, Peyman Jebelli made 
the statement while commenting on 
the monopolistic and authoritarian 
tactics of anti-Iran media as well as 
the West’s enforcement of stringent 
sanctions on the IRIB and its affiliates 
in response to recent foreign-backed 
riots in Iran.
Speaking to Fars News Agency, Je-
belli underlined that “for years, we 
have witnessed obvious inconsisten-
cy between the claims and actions of 
those who claim to be champions of 
free speech, democracy and respect 
for society, one of the examples of 
which is the U.S. violation of human 
rights by sanctioning the Islamic Re-
public of Iran Broadcasting.”
He went on to say, “When Western 
and international organizations act to 
boycott the IRIB, they demonstrate 
how easily restrict free speech, with 
which they have long blinded the 
eyes of the whole world, occur.”
Jebelli emphasized that the IRIB is 
Iran’s national media and that it gen-
erates content and offers information 
in accordance with societal demands 
and helps the growth of the country.
“If there is supposed to be freedom 
of expression, Iran’s national media 
as a platform for expressing people’s 
views and managing public opinion 
will do its job, and their media will 
also do their job, and both sides 
should have the freedom to do their 
job,” the IRIB head added. 
“How come the anti-Iran media act 
with impunity in the center of Europe 
and none of the media regulatory 
requirements are applied to them,” 
Jebelli continued. 
He also noted that “they are busy day 
and night whipping sedition off, incit-
ing riots, instigating subversion, and 
weakening the security of Iran and 
other countries.”
But they believe that the IRIB, an en-
suring transparency media outlet that 
is specific to the borders of the Is-
lamic Republic of Iran, breaches the 
law, and they are unwilling to even 
permit their presence on satellites.
“This is one of the very evident exam-
ples of media tyranny that we have 
plainly encountered in recent events,” 
the chairman of Islamic Republic of 
Iran Broadcasting highlighted.
The IRIB Chief Jebelli, Ahmad No-
rouzi, the IRIB Vice Director General 
Mohsen Barmahani, the Director of 
Press TV’s Programs Department 
Yousef Pour-Anvari, and the IRIB 
Senior Correspondents Ali Rezvani 
and Ameneh Sadat Zabihpour were 
all the targets of sanctions imposed 
by the U.S. Treasury’s Office of For-
eign Assets Control (OFAC) in No-
vember.
OFAC alleged that amid recent unrest 
over the death of a young woman of 
Kurdish heritage in Tehran, the IRIB 
broadcast “hundreds of coerced con-
fessions of Iranian, dual national, and 
foreign inmates in Iran.”
Iran witnessed riots following the 
passing of Mahsa Amini on Sep-
tember 16. The 22-year-old lost 
consciousness inside a Tehran police 
station and was declared dead three 
days later in a hospital. 
Iranian Legal Medicine Organiza-
tion’s official assessment found that 
Amini’s death was brought on by dis-
ease rather than claimed blows to the 
skull or other important body parts.
As Western countries, especially the 
United States, offered assistance, ri-
oters went on the rampage, viciously 
assaulting security personnel and 
seriously damaging public property.
The U.S. restrictions came a week 
after the European Union sanctioned 
a number of Iranian organizations 
and persons for purported “human 
rights breaches” in the aftermath of 
the country’s recent foreign-backed 
riots.

IRGC member 
killed in Isfahan 
unres t

A member of the Islamic Rev-
olution Guards Corps (IRGC) 
was killed on Saturday night 
in the city of Semirom, Isfa-
han, Iranian media reported.
The deputy commander of 
the Isfahan provincial branch 
of the IRGC, General Morteza 
Amu Mehdi, announced Sat-
urday that the member of 
the IRGC, named Mohsen 
Rezaei, was shot dead by 
gunmen amid unrest in the 
city, which is located 160 km 
south of Isfahan.
According to the local gener-
al, a number of people illegal-
ly gathered in front of the of-
fice of the governor-general 
of Semirom County on Satur-
day and security forces were 
deployed in the city. In some 
cases, they clashed with riot-
ers, General Amu Mehdi said. 
Over the last three months, 
Iran has been dealing with 
a wave of unrest that broke 
out in the wake of the death 
of Mahsa Amini. Iranian offi-
cials have said that the unrest 
was stage managed by the 
enemies. General Ramezan 
Sharif, the spokesman for the 
Islamic Revolution of Guards 
Corps (IRGC), said last week 
that the Mahsa Amini unrest 
was the work of the United 
States, Saudi Arabia, and Eu-
ropean countries.
The recent developments, 
he said, indicated that the 
enemies devised a “strange” 
plot with high costs. “They 
thought the game was over 
but the Leader of the Revo-
lution told General Salami 
several times that ‘no one 
should be harmed and crack-
down should be at its lowest. 
Anyone killed or martyred 
in the streets of Tehran and 
the country during the riots 
would bring a smile of sat-
isfaction from the enemy. 
It takes a lot of patience for 
you to identify and separate 
thugs affiliated with foreign 
spy agencies [from others].’ 
Thank God, today we are 
close to this stage or at times 
past it,” General Sharif said.
Western countries bet on a 
losing horse when they put 
all their weight behind the 
recent riots in Iran, but now 
they have acknowledged their 
miscalculation about the un-
rest, the Iranian Foreign Min-
istry said on Monday.
“The governments that bet 
on Iran’s internal develop-
ments bet on a losing horse. 
We had warned them not to 
sacrifice their interests to 
no avail,” Foreign Ministry 
spokesman Nasser Kanaani 
told a regular news briefing. 
Even though Western gov-
ernments claim that they 
were not pursuing regime 
change in Iran, Tehran will 
never forget their roles in the 
protests, Kanaani added.
Amini, from the Kurdish city 
of Saqez, died on September 
16 in the hospital three days 
after she fainted at a police 
station. A medical examina-
tion revealed that she had 
died because of a chronic 
illness, dismissing rumors 
that she had suffered a blow 
to her head or other vital bod-
ily organs.

The Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei, has showered General Qasem 
Soleimani with praise in his third martyrdom an-
niversary. 
Ayatollah Khamenei received members of the fam-
ily of General Soleimani on January 1 as Iran pre-
pares for commemorating the third anniversary of 
the martyrdom of the general who was assassinat-
ed by the United States in the early days of 2020. 
The meeting was also attended by the chief com-
mander of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC), General Hossein Salami, and IRGC Quds 
Force commander Ismail Qaani as well as mem-
bers of the Headquarters for Commemoration of 
the Martyrdom of General Soleimani.
During this meeting, the Leader of the Islamic 
Revolution stated that breathing new life into the 
Resistance Front was truly an outstanding, funda-
mental part of Martyr Soleimani’s endeavors. “By 
strengthening the physical, spiritual, and mental 
aspects of the Resistance, the General preserved, 
equipped, and revived this eternal, growing phe-
nomenon against the Zionist regime, the influence 
of the US, and against other arrogant countries,” 
the Leader said, according to a readout published 
by khamenei.ir.  
Ayatollah Khamenei believes that the testimony 
of Sayyid Hassan Nasrallah, a unique human be-
ing, about General Soleimani’s struggles is a great 
means for understanding the importance of Gener-
al Soleimani’s work in reviving the Resistance.
The Leader of the Revolution spoke about the 
progress that the Palestinians have made in con-
fronting the Zionists as well as the achievements 
of the Resistance Front in Iraq, Syria, and Yemen. 
Imam Khamenei stated, “General Soleimani used 
the experience that he had attained during the peri-
od of the Holy Defense as well as the advice of his 

comrades to strengthen the Resistance by relying 
on the internal capacities of these same countries.” 
Imam Khamenei also praised General Soleimani’s 
accomplishments and referred to the manner in 
which the General uprooted and put an end to the 
activities of the Daesh terrorist group. He stressed 
the fact that Martyr Soleimani had done very well 
in that test.
The Leader of the Revolution expressed his grat-
itude and appreciation to the Commander of the 
IRGC Quds Force, Brigadier General Ismail Qaani, 
by saying, “Praise God, the void due to the absence 
of the General [Soleimani] has been filled in many 
instances.”
The Leader added, “The Resistance Movement 
considers itself to be the strategic depth and in-
fluence of the Islamic Republic and the wings of 
Islam, and this Movement will continue moving in 
this direction.”
In another part of his speech, Ayatollah Khame-
nei explained that the public honoring of General 
Soleimani and the voluntary attendance of people 
in various commemoration ceremonies is a result 
of General Soleimani’s sincere nature. He said, 
“This year, like last year, people are attending these 
ceremonies with enthusiasm. By the grace of God, 
there are no problems or lacks in the meaningful 
presence of the nation and their appreciation for 
General Soleimani.”
The Leader of the Revolution referred to some of 
the General’s personal characteristics, including 
his courage, faith, sense of responsibility, willing-
ness to take risks, intelligence, rationality, the way 
he took the lead in performing unfinished tasks, 
and the manner in which he moved forward with-
out hesitating or stopping. The Leader emphasized, 
“The ‘sincerity’ of the Martyr [Soleimani] was the 
best of his qualities, and that is why the Lord made 

him so highly respected, admired, and honored in 
this world. At the same time, the reward that he will 
receive in the hereafter is unfathomable to human 
beings’ minds.”
Ayatollah Khamenei spoke of “honesty” as being 
another of General Soleimani’s attributes and said, 
“Even though he was involved in complex political 
issues and undertook great tasks, he was a sincere, 
honest person. We must all try to produce these 
qualities within ourselves.” 
The Leader of the Revolution went on to highlight 
an important point in honoring the General and de-
scribing his characteristics, “We must not speak 
or act in a manner that may cause the General’s 
qualities seem to be something beyond reach and 
unattainable.”
Ayatollah Khamenei stressed that it is necessary 
to keep the memories of all the martyrs alive, with 
General Soleimani being among the most promi-
nent of the martyrs. He said, “We must use differ-
ent forms of art to keep alive the memory of the 
Martyr and his characteristics in his personal life 
and at work. We also need to provide explanations 
so that people will perpetually, continuously honor 
him.”
In the beginning of this meeting, the Command-
er-in-Chief of the IRGC, Major-General Salami, 
described January 3, 2020 – the day when Martyr 
Soleimani was martyred – as being the day of Mar-
tyr Soleimani’s spiritual revival. He also listed some 
of Martyr Soleimani’s outstanding personal traits, 
stating that, “The eternal legacy and glorious flag of 
Martyr Soleimani means that the flag of Resistance 
is advancing on all fronts.”
General Soleimani’s daughter, Zeinab Soleimani, 
also presented a report on the cultural and social 
activities of the Qasem Soleimani Foundation in 
this meeting.

General Soleimani breathed new life into Resistance Front: Leader



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Tuesday, January 3, 2023

Tuesday, January 3, 2023 - No: 1239 

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), lost 26,119 points to 1.564 
million on Sunday.
As reported, over 12.887 billion securities 
worth 69.993 trillion rials (about $184 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 17,319 
points, and the second market’s index lost 

58,196 points.
TEDPIX climbed 151,114 points (10.1 per-
cent) to 1.647 million points in the past Irani-
an calendar week (ended on Friday).
The index has risen 87,603 points (6.22 per-
cent) to 1.496 million points in the previous 
Iranian calendar month Azar (ended on De-
cember 21, 2022).

TEDPIX 
drops 
26,000 
points on 
Sunday

Govt. allocates 
over $394m to 
CMSDF for sup-
porting small 
s h a r e h o l d e r s
Iranian government has allo-
cated 150 trillion rials (about 
$394.7 million) to the coun-
try’s Capital Market Stabiliza-
tion and Development Fund 
(CMSDF) in the budget bill for 
the next Iranian calendar year 
1402 (begins on March 21) to 
support small shareholders.
As Tasnim news agency report-
ed, the government has decid-
ed to supply the mentioned 
fund from the shares of state-
owned companies to protect 
small shareholders against the 
risks of the capital market.
Also, in order to strengthen the 
companies active in the mar-
ket, a part of their profit which 
is allocated to increasing their 
capital is going to be exempted 
from tax; this will encourage 
such companies to increase 
capital and expand their activ-
ities.
In late October 2022, Iran’s Se-
curities and Exchange Organi-
zation (SEO) unveiled a com-
prehensive support package 
to encourage activities in the 
capital market as shareholders 
were getting reluctant to invest 
in the market.
One of the major measures 
considered in this package was 
the insurance of shareholders’ 
capital and dividends over the 
next Iranian calendar year.
Insuring the shares of real 
entities up to one billion rials 
(about $2,625) per person, 
issuing subordinated warrants 
on shares of fixed income 
funds up to 400 trillion rials 
(about $1.05 billion), injecting 
new resources into the mar-
ket by sovereign funds to buy 
shares, depositing up to 50 
trillion rials (about $131.2 mil-
lion) of the resources approved 
in the national budget bill for 
the CMSDF, as well as direct 
and continuous coordination, 
supervision and monitoring of 
the legal entities active in the 
capital market, including com-
panies and semi-governmental 
financial institutions, pension 
funds and military institutions 
were among the measures 
considered in the mentioned 
support package.
The package also stressed co-
operation between the Central 
Bank of Iran (CBI) and the Min-
istry of Finance and Economic 
Affairs to manage the interest 
rates.
Increasing SEO’s direct invest-
ment in CMSDF, limiting the 
activities of marketers, and 
suspending the underwriting of 
securities and initial offerings 
until further notice were also 
among the issues considered 
in SEO’s support package.
Earlier in February 2022, the 
government’s economic coor-
dination headquarters had also 
unveiled a support package 
for the capital market, which 
included measures such as 
reducing the price of petro-
chemical feed, reducing taxes 
on manufacturing companies, 
defining new regulations for 
the mining sector, increasing 
the capital of the Stock Market 
Stabilization Fund, controlling 
the release of government 
bonds, and determining the 
exchange rate of the banks; 
but this package, despite the 
temporary positive effects, was 
not able to change the general 
trend of the market and prevent 
the continuous fall of the stock 
prices.

As announced by a provincial offi-
cial, 247 hectares of lands has been 
allocated for the construction of Na-
tional Housing Movement units in 
Gilan province, in the north of Iran.
Hadi Rahmani, the director-general 
of the province’s Transport and Ur-
ban Development Department, said 
that 13,280 units are planned to be 
constructed in the mentioned allo-
cated lands.
Most of the land was allocated in 
the cities of Rasht and Bandar An-
zali, the official added.
In early November 2022, a board 
member of the National Land and 
Housing Organization announced 
that about 57,000 hectares of land 
within the boundaries of the cities 
has been provided for the National 
Housing Movement plan.
Arsalan Maleki also said that the 
private sector owners in provinces 
with land shortages can participate 
in the National Housing Movement 
to provide land.
National Housing Movement to 
construct four million housing units 
in four years is one of the major 
plans of the current government in 
the housing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 
million units will be constructed in 
cities and 800,000 units in villages, 
some of these units are currently 
being constructed after providing 
lands and preparing the necessary 
conditions.

In early November, Hadi Abbasi-Asl, 
the deputy minister of transport and 
urban development, announced that 
currently, at least one million units 
of the National Housing Movement 
are under construction with average 
progress of about 30 percent.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Hous-
ing Movement is the government’s 
second major program to provide 
affordable housing units for the 
low-income classes.
The operation for the construction 
of 209,212 residential units of the 
National Housing Movement began 
in early February.
The ceremony to begin the men-
tioned operation and also to launch 
some development projects in the 
housing sector was attended by the 
former Transport and Urban Devel-
opment Minister Rostam Qasemi.
Also, in late July, Qasemi inaugurat-
ed a project for the construction of 
the first group of affordable housing 
units for laborers under the frame-
work of the National Housing Move-
ment.
And on November 5, the deputy 
head of the Housing Foundation of 
Islamic Revolution announced that 
195,000 units of the National Hous-
ing Movement are under construc-
tion in the rural areas, and stressed 
that the figure will reach 240,000 
units by the eleventh Iranian cal-
endar month Bahman (January 21, 
2023).

247 ha of lands allocated to 
National Housing Movement in Gilan province

The first container ship departing from 
China docked at Iran’s key port of 
Chabahar on Saturday, marking the es-
tablishment of the first direct shipping 
line between China and Iran’s southeast-
ern seaport.
The announcement was made by Amir 
Moghadam, the managing director of 
the Chabahar Free Zone Organization, 
Tasnim news agency reported.
According to Moghadam, Chinese ships 
previously unloaded in Bandar Abbas, 
the capital city of the southern province 
of Hormozgan, with their cargos then 
being transferred to Chabahar in Sis-
tan-Baluchestan Province via smaller 
ships.
With the establishment of the direct 
shipping line between China and Chaba-
har, cargos are delivered ten days earli-
er, while the cost of loading and unload-
ing is reduced by $400 per container, 
the official explained.
In addition, the establishment of the 

mentioned shipping line plays a great 
role in the development of transit via 
Chabahar Port, he added.
As Iran’s only oceanic port on the Gulf 
of Oman, Chabahar port holds great sig-
nificance for the country both politically 
and economically. The country has tak-
en serious measures for developing this 
port in order to improve the country’s 
maritime trade.
In this regard, the Islamic Republic has 
been welcoming investors from all over 
the world to take part in the develop-
ment of this port and benefit from its 
distinguished position as a trade hub in 
the region.
Chabahar port consists of Shahid Kalan-
tari and Shahid Beheshti terminals, each 
of which has five berth facilities. The 
port is located in Iran’s Sistan-Balouch-
estan Province and is about 120 kilome-
ters southwest of Pakistan’s Baluchistan 
province, where the China-funded Gwa-
dar port is situated.

In May 2016, India, Iran, and Afghani-
stan signed a trilateral agreement for the 
strategically-located Chabahar to give 
New Delhi access to Kabul and Central 
Asia.
Based on an agreement with Iran, India 
is going to install and operate modern 
loading and unloading equipment in-
cluding mobile harbor cranes in Shahid 
Beheshti Port in Chabahar.
While Iran is combating the U.S. unilat-
eral sanctions on its economy, the coun-
try’s ports as the major gates of exports 
and imports play a significant role in this 
battle. This role makes all-out support 
to ports and more development of them 
serious and vital.
Such necessity has led the government 
to define projects for more development 
of the ports and also take some meas-
ures to encourage investment making in 
ports, in addition to facilitating the load-
ing and unloading of goods, especially 
basic commodities, there.

China launches direct 
shipping line to Iran’s Chabahar port

Everything You Need 
to Know About Stress

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/stress?utm_source=ReadNext#takeaway

Is all stress bad?
Stress isn’t necessarily a bad thing. It’s 
what helped our hunter-gatherer ances-
tors survive, and it’s just as important 
in today’s world. It can be healthy when 
it helps you avoid an accident, meet a 
tight deadline, or keep your wits about 
you amid chaos.
We all feel stressed at times, but what 
one person finds stressful may be 
very different from what another finds 
stressful. An example of this would be 
public speaking. Some love the thrill of it 
and others become paralyzed at the very 
thought.
Stress isn’t always a bad thing, either. 
Your wedding day, for example, may be 
considered a good form of stress.
But stress should be temporary. Once 
you’ve passed the fight-or-flight mo-
ment, your heart rate and breathing 
should slow down and your muscles 
should relax. In a short time, your body 
should return to its natural state without 
any lasting negative effects.
On the other hand, severe, frequent, or 
prolonged stress can be mentally and 
physically harmful.
Life being what it is, it’s not possible to 
eliminate stress completely. But we can 
learn to avoid it when possible and man-
age it when it’s unavoidable.
Stress hormones
When you sense danger, the hypothal-

amus at the base of your brain reacts. 
It sends nerve and hormone signals to 
your adrenal glands, which release an 
abundance of hormones.
One of these hormones is adrenaline. 
You might also know it as epinephrine, 
or the fight-or-flight hormone. In rapid 
fashion, adrenaline works to:
• increase your heartbeat
• increase your breathing rate
• make it easier for your muscles to use 
glucose
• contract blood vessels so blood is di-
rected to the muscles
• stimulate perspiration
• inhibit insulin production
While this is helpful in the moment, fre-
quent adrenaline surges can lead to:
• damaged blood vessels
• high blood pressure, or hypertension
• higher risk of heart attack and stroke
• headaches
• anxiety
• insomnia
• weight gain
Although adrenaline is important, it isn’t 
the primary stress hormone. That’s cor-
tisol.
Stress and cortisol
As the main stress hormone, cortisol 
plays an essential role in stressful situa-
tions. Among its functions are:
• raising the amount of glucose in your 
bloodstream

• helping the brain use glucose more 
effectively
• raising the accessibility of substances 
that help with tissue repair
• altering immune system response
• dampening the reproductive system 
and growth process
• affecting parts of the brain that control 
fear, motivation, and mood
All this helps you deal more effectively 
with a high-stress situation. It’s a nor-
mal process and crucial to human sur-
vival.
But if your cortisol levels stay high for 
too long, it has a negative impact on 
your health. It can contribute to:
• weight gain
• high blood pressure
• sleep problems
• lack of energy
• type 2 diabetes
• osteoporosis
• mental cloudiness (brain fog) and 
memory problems
• a weakened immune system, leaving 
you more vulnerable to infections
Types of stress
There are several types of stress, includ-
ing:
• acute stress
• episodic acute stress
• chronic stress
Acute stress
Acute stress happens to everyone. It’s 

the body’s immediate reaction to a new 
and challenging situation. It’s the kind of 
stress you might feel when you narrow-
ly escape a car accident.
Acute stress can also come out of some-
thing that you actually enjoy. It’s the 
somewhat-frightening, yet thrilling feel-
ing you get on a roller coaster or when 
skiing down a steep mountain slope.
These incidents of acute stress don’t 
normally do you any harm. They might 
even be good for you. Stressful situa-
tions give your body and brain practice 
in developing the best response to fu-
ture stressful situations.
Once the danger passes, your body sys-
tems should return to normal.
Severe acute stress is a different story. 
This kind of stress, such as when you’ve 
faced a life-threatening situation, can 
lead to post-traumatic stress disorder 
(PTSD) or other mental health prob-
lems.
Episodic acute stress
Episodic acute stress is when you have 
frequent episodes of acute stress.
This might happen if you’re often anx-
ious and worried about things you sus-
pect may happen. You might feel that 
your life is chaotic and you seemingly 
go from one crisis to the next.
Certain professions, such as law en-
forcement or firefighters, might also 
lead to frequent high-stress situations.

As with severe acute stress, episodic 
acute stress can affect your physical 
health and mental well-being.
Chronic stress
When you have high-stress levels for 
an extended period of time, you have 
chronic stress. Long-term stress like 
this can have a negative impact on your 
health. It may contribute to:
• anxiety
• cardiovascular disease
• depression
• high blood pressure
• a weakened immune system
Chronic stress can also lead to frequent 
ailments such as headaches, an upset 
stomach, and sleep difficulties. Gaining 
insights into the different types of stress 
and how to recognize them may help.
Stress management
The goal of stress management isn’t 
to get rid of it completely. It’s not only 
impossible, but as we mentioned, stress 
can be healthy in some situations.
In order to manage your stress, first you 
have to identify the things that cause 
you stress — or your triggers. Figure 
out which of these things can be avoid-
ed. Then, find ways to cope with those 
negative stressors that can’t be avoided.
Over time, managing your stress levels 
may help lower your risk for stress-re-
lated diseases. And it’ll help you feel 
better on a daily basis, too.
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فاطمـی  جهادگـران  رزمایـش 
وحیدریـون تولیـد به منظـور تقدیر 
وگرامیداشـت گروه هـای جهـادی 
بـا حضورسـرهنگ پاسـدار دکتـر 
اله بداشـتی رئیس سـازمان بسـیج 
کارگـری وکارخانجـات کشـور، 
سـرهنگ عطایـی رئیـس بسـیج 
کارگـری وکارخانجـات اسـتان 
مختـاری  وسـرهنگ  اصفهـان 
فرمانـده حـوزه مقاومـت شـهید 
تندگویـان وجمعـی از مسـوولین 
شـرکت وگـروه هـای جهـادی 
شـرکت در تـاالر تشـریفات روابط 

عمومـی برگـزار شـد.
سـرهنگ الـه بداشـتی مسـئول 
کارگـری  بسـیج  سـازمان 
وکارخانجات کشـور ضمن قدردانی 
از تالش هـای ارزشـمند کارگـران 
خـط تولیـد و گروه هـای جهـادی 
گفت:مقـام معظـم رهبـری بحـث 
گروه هـا وجوانـان جهـادی را »زبر 
الحدیـد« نـام نهادنـد کـه از فوالد 

هسـتند. سـخت تر 
وی افـزود: تقـارن دهـه مقاومت و 
رزمایش بزرگ جهادگـران فاطمی 
وحیدریـون تولیـد کـه مصـادف 
اسـت با سـومین سـالگرد شـهادت 
سـردار دل ها حاج قاسم سـلیمانی، 
باعث شـد کـه گروههـای جهادی 
بـا روحیـه انقالبـی مضاعفـی بـه 
فعالیت هـای خـود در عرصه هـای 
عمومی وتخصصـی در همـه نقاط 

کشـور بپردازنـد.

وی در ادامه بیان داشـت: بنـا داریم 
با کمک بسـیج سـازندگی استان ها 
بـه سـاخت وتعمیـرات مسـکن 
محرومین شـتاب بیشـتری بدهیم 
ودر راسـتای خدمات مؤمنانه وارائه 
خدماتـی همچـون تهیـه جهیزیـه 
وازدواج آسـان وجـوان سـازی 
جمعیـت وهمچنیـن رفـع موانـع 
تولیـد وتثبیـت اشـتغال کـه مـورد 
حمایت وتاکید مقـام معظم رهبری 
می باشـد، گام های بلنـدی برداریم.

سـرهنگ مختـاری فرمانـده حوزه 
شـهید تندگویـان نیـز در ابتـدای 
ایـن همایـش گزارشـی از فعالیـت 
گروه هـای جهـادی ذوب آهـن 
اصفهـان وبرنامه های کـه در هفته 
رزمایـش جهادگـران کـه از ۹ دی 
لغایـت ۱۶ دی در حال انجام اسـت 
ارائـه داد و گفـت: جهادگـران ایـن 
شـرکت در کمک به تولیـد وصرفه 
جویی قدم هـای بلندی برداشـته اند 
و درخـارج از شـرکت در جهـت 
کمـک بـه محرومیـن ونیازمنـدان 
فعالیت هـای ارزشـمندی انجـام 
شـده اسـت. وی از مدیریت عالی و 
مدیریت هـای مختلف شـرکت که 
با گروه هـای جهـادی همـکاری و 
همراهـی داشـته اند، قدردانی نمود.

در پایـان ایـن مراسـم از اعضـای 
گـروه جهـادی تقدیر شـد. اسـامی 
مسـئولین گروههای جهادی ذوب 
آهن اصفهان کـه مورد تقدیـر قرار 
گرفتند عبارتنـد از: روح اهلل جاللی، 

عبداهلل نقـدی پور، خلیل شـکرانی، 
یوسـف سلحشـور، کاظم هـادی و 

محمد سـلیمیان.

 افتتـاح واحد مسـکونی 
گروه جهـادی ذوب آهن 

اصفهان در شهر چرمهین
همزمان بـا دومیـن روز از رزمایش 
جهادگـران فاطمـی و حیدریـون، 
چهـل و سـومین واحـد مسـکونی 
گروه جهـادی ذوب آهـن اصفهان 
جهـت نیازمنـدان، بـا حضـور دکتر 
اله بداشـتی رئیس سـازمان بسـیج 
کارگـری و کارخانجـات کشـور، در 

شـهر چرمهیـن افتتاح شـد.
در ایـن آییـن کـه رئیـس بسـیج 

کارگـری و کارخانجـات اسـتان، 
امـام جمعـه، شـهردار و اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر چرمهین، 
فرمانـده بسـیج و معـاون روابـط 
اصفهـان  آهـن  ذوب  عمومـی 
لـه  نیـز حضـور داشـتند، دکتـر ا
بداشـتی بـا قدردانـی از اقدامـات 
ایـن  مدیریـت  حمایت هـای  و 
شـرکت از گروههـای جهـادی 
گفـت: ایـن واحـد بـزرگ صنعتی 
عالوه بر نقـش آفرینـی در تولید و 
صنعت، در عرصه هـای فرهنگی و 
اجتماعـی نیز پیشـگام بوده اسـت.
وی گفـت: کمـک بـه محرومیـت 
زدایـی بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
بسـیج،  جهـادی  گروههـای 

کمک هـای مؤمنانـه، مشـارکت 
درسـاخت منـازل مسـکونی جهت 
نیازمنـدان و ... از جملـه ایـن موارد 

اسـت.
زحمـات  و  تالش هـا  از  وی 
گروه هـای جهـادی ذوب آهـن 

نمـود. قدردانـی  اصفهـان 
شـایان ذکر اسـت عملیـات اجرایی 
این واحدمسـکونی که توسط گروه 
جهادی این شـرکت سـاخته شـده، 
از شـهریور ماه سـال جـاری آغاز و 

پنجـم دی مـاه به پایان رسـید.
دو واحـد دیگـر از منازل مسـکونی 
سـاخته شـده توسـط گروه جهادی 
بسـیج ذوب آهن اصفهان نیز آماده 

بهـره برداری اسـت.
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عضو شـورای شـهر اصفهـان گفـت: معاینه فنی 
در شـهر بـه صـورت ضعیـف انجـام می شـود و 
پایگاه هـای انجـام معاینـه فنـی کافـی نیسـت 
وبایـد پایگاه هـای معاینـه فنـی سـنگین ایجـاد 

شـود.
احمـد شـریعتی بـا بیـان اینکـه بـرای حـل 
مشـکل آب و آلودگی نسـبت بـه دوره هـای قبل 
تالش هـای شـورای شـهر جـدی اسـت، اظهار 
کـرد: معاینـه فنـی در شـهر بـه صـورت ضعیف 
انجـام می شـود و پایگاه هـای انجـام معاینه فنی 

کافـی نیسـت.
وی افزود: در گوشـه و کنار شـهر باید پایگاه های 
معاینـه فنی سـنگین ایجـاد شـود زیـرا اصفهان 

مرکز تـردد خودروهای سـنگین اسـت.
عضو شـورای اسـالمی شـهر اصفهان با اشاره به 

فروش همـراه با تسـهیالت موتورسـیکلت برقی 
در مشـهد گفت: این اقـدام می توانـد در اصفهان 

نیز انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکـه نیـروگاه اصفهـان بخشـی 
از بـرق اسـتان های دیگـر را تأمیـن می کنـد، 
افـزود: تولید انـرژی در نیـروگاه اصفهـان برای 
دیگـر مناطـق امـا عـوارض آن بـرای مـردم 
اصفهـان اسـت. منبـع آلودگـی ایـن تولیـدات 
در اصفهـان امـا فرادهی انـرژی آن بـرای دیگر 

سـت. ن ها ستا ا
عضـو شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان گفـت: 
پاالیشـگاه نیز باید سـوخت یورو ۵ را برای حمل 
و نقل اصفهـان تأمیـن کند امـا کوتاهـی کرده و 
در خصـوص تـرک فعل هـای انجـام شـده بایـد 

جوابگو باشـند.

وی افـزود: تـا چـه سـالی نخاله های سـاختمانی 
در گردنـه زینـل بایـد روی هم انباشـه شـود و با 
گـردش بـاد، ریزگردهـا وارد شـهر شـوند؟ ایـن 
جایـگاه نیـز بایـد جابجـا شـود تـا نخاله هـای 
سـاختمانی در محلـی چسـبیده بـه شـهر تخلیه 

نشـود.
شـریعتی بـا اشـاره بـه تحقیقـات انجام شـده در 
حـوزه سـرطان گفـت: ریزگردهـا در اصفهـان از 
جملـه دالیل شـیوع این بیمـاری اسـت. کارخانه 
قنـد، فـوالد، ذوب آهـن آلودگی هایـی دارنـد که 

مـردم اصفهـان از آن آسـیب می بیننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: تـاالب گاوخونـی نیـز 
آسـیب هایی بـرای مـردم ورزنـه، شـهر اصفهان 
و مناطـق اطـراف دارد کـه بایـد بـرای حـل این 
مشـکالت پیگیری هـای الزم صـورت گیـرد.

هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان درسـال 
تولیـد، دانـش بنیـان، اشـتغال آفریـن؛ به 
منظـور حمایت از تولیـد داخلی، با شـرکت 
دانـش بنیـان پـارس جهـد، تفاهـم نامـه 

همـکاری امضـا کـرد.
مجیـد نـادری نـژاد، مدیرعامـل شـرکت 
مشـعل پویـا، بـه نمایندگـی از مدیرعامـل 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهـان؛ این تفاهم 
نامـه را در شـرکت ملـی پاالیـش و پخش 

نفـت ایـران، امضـا کرد.

مدیرعامـل شـرکت مشـعل پویـا گفـت: 
هـدف از ایـن تفاهـم نامـه دسـتیابی بـه 
دانـش فنـی و فنـاوری تولیـد، سـاخت و 
بومـی سـازی  ایجـاد زنجیـره کامـل 
تجهیـزات و سـامانه راهبـردی بـرق، ابزار 
دقیـق و کنترل مـورد نیاز کشـور درصنعت 

نفـت می باشـد.
مجید نـادری نـژاد توضیـح داد: ایـن طرح 
مطابـق بـا آخریـن اسـتانداردهای جهانی 
و بـا روش هـای رایـج در برندهـای بزرگ، 

توسـعه ظرفیـت تولیـد بـه منظـور تأمیـن 
بیشـتر نیازهـای صنعـت نفـت؛ تکمیـل و 
تبدیـل پروژه هـای پژوهشـی موجـود بـه 
دانـش فنـی و فنـاوری تولیـد با برنـد ملی 
واحـد؛ از اهداف دیگـر امضای ایـن تفاهم 

نامه اسـت.
نادری نـژاد افزود: شـرکت ملـی پاالیش و 
پخـش ایـران در این تفاهـم نامـه حمایت 
معنوی و بهـره بـرداری از برند ملـی واحد، 
برای شـرکت های تابـع را انجـام می دهد.

مدیر پـروژه احداث پسـت بـرق جدیـد سـازمان فاوای 
شـهرداری اصفهـان گفـت: پسـت بـرق ۲۰ کیلـووات 
مرکز داده شـهرداری اصفهـان، واقع در حیاط سـازمان 
فاوا با توجـه به قدمـت ۳۳ سـاله آن با تأیید کمیسـیون 
عالـی فـروش انشـعاب بـرق اصـالح خواهـد شـد، اما 
با توجـه به موانـع موجـود ایـن اقـدام تاکنون بـه طول 

انجامیده اسـت.
مهـدی صیرفی نـژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، 
اظهـار کـرد: پسـت بـرق ۲۰ کیلـووات مرکـز داده 
شـهرداری اصفهان که در حیاط سـازمان فاوا قرار دارد، 
دارای قدمتی ۳۳ سـاله است که بر اسـاس گزارش های 
شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان در سـال ۱۳۹۴ 
فرسـوده بـوده و ممکن اسـت بـا توجـه به حساسـیت 
سـرویس های مرکز داده منجر به بروز بحـران و مختل 
شدن تمام سـرویس های فناوری اطالعات و ارتباطات 

مجموعه شـهرداری شـود.
وی افزود: از زمان اعالم شـرکت توزیع بـرق، مطالعات 
اولیـه و شـرح نیازمندی هـا در سـازمان آغاز و جلسـات 

متعـدد بـا کارشناسـان و مدیـران شـرکت توزیـع برق 
برگـزار شـد کـه در نهایـت بـه تأییـد کمیسـیون عالی 
فروش انشـعاب بـرق رسـید، همچنیـن از آذرماه سـال 
۱۳۹۷ اقدامـات عملیاتـی جهت اصالح پسـت بـرق در 
سـازمان کلید خـورد که بـا توجه بـه موانع موجـود تا به 

حال بـه طـول انجامیده اسـت.
مدیر پـروژه احداث پسـت بـرق جدیـد سـازمان فاوای 
شـهرداری اصفهان ادامـه داد: بـا توجه بـه پیچیدگی و 
وسـعت کار پـروژه، موانـع و اقداماتی از جملـه برگزاری 
جلسـات فنی متعدد بـا مدیران و کارشناسـان شـرکت 
توزیع بـرق، همچنین مشـاور تخصصی برق سـازمان، 
انعقاد قرارداد افزایـش قدرت اولیه دائم با شـرکت توزیع 
برق، دریافت مجوزهـای الزم همچون مجـوز دوفیدره 
و افزایش قدرت در کمیسـیون عالی فـروش، با توجه به 
محدودیت هـای شـرکت توزیع بـرق و تأمیـن قطعات 
جهت تجهیز پسـت بـرق از جملـه ترانـس، کوبیکل و 

تابلـو در این خصوص انجام شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: به عالوه تهیه نقشـه های طراحی 

تجهیـزات و سـاختمان )معمـاری( پسـت بـرق جدیـد 
توسـط شـرکت توزیع برق، تدویـن راهـکار جهت برق 
موقت در زمان ساخت پسـت جدید، دریافت مجوزهای 
الزم از معاونت عمـران و ترافیک جهـت انجام عملیات 
حفاری در خیابان شـیخ صـدوق با توجه بـه محدودیت 
تردد و همچنیـن دریافت مجوز ارتفاع جهت سـاختمان 
پسـت جدید از شـهرداری منطقه ۶، برگزاری جلسـات 
توجیهی مدیرعامل سـازمان بـا تمام ذی نفعـان جهت 
دریافـت ردیـف بودجـه، کابل کشـی و اتصـال بیـن 
پسـت های برق در خیابان شـیخ صدوق جهت انشعاب 
جدید )فیـدر دوم( و نصب تجهیـزات مورد نیـاز از قبیل 
کوبیکل توسـط سـازمان و اجرای فونداسـیون و نصب 
پسـت برق پد ماننـد جهت تأمین بـرق موقـت در زمان 
اصـالح پسـت بـرق توسـط سـازمان از دیگـر اقدامات 
انجـام شـده توسـط کارشناسـان شـرکت توزیـع برق 

اصفهان اسـت.
صیرفی نژاد ادامـه داد: در فاز بعدی نیـز اقداماتی از جمله 
تخریب پست برق فعلی و جمع آوری تجهیزات، احداث 

پست برق جدید، تجهیز پسـت برق جدید و کابل کشی 
اصالحی بـرق ورودی مرکز داده در اطراف سـاختمان و 
نصـب تابلوهای تفکیک شـده بـرق سـاختمان و مرکز 

داده انجام خواهد شـد.
وی اظهار امیـدواری کـرد: پـس از تجهیـز و راه اندازی 
پسـت برق جدید تـا خـرداد سـال ۱۴۰۲ مـوارد الزم از 
جمله نوسـازی پسـت برق، افزایـش قـدرت و دوفیدره 

شـدن مورد توجـه قـرار گیرد.
مدیر پـروژه احداث پسـت بـرق جدیـد سـازمان فاوای 
شـهرداری اصفهـان گفت: بـا توجه بـه فرسـوده بودن 
پسـت برق فعلی، با انجام اصالح پسـت برق، تجهیزات 
و سـاختمان پسـت نوسـازی خواهـد شـد، همچنیـن 
بـا افزایـش میـزان مصـرف بـرق مرکـز داده، افزایش 
قدرت انشـعاب از ۲۵۰ کیلووات ثانویه به ۶۵۰ کیلووات 
اولیـه خواهد رسـید؛ لـذا از مهم ترین مؤلفه هـای مراکز 
داده، انشـعاب مولد بـرق از دو فیـدر مجزا اسـت که این 
موضوع اهمیـت بسـیاری در پایـداری برق مرکـز داده 

جهـت ارائـه سـرویس های پایـدار )۷*۲۴( دارد.

عضو شورای شهر اصفهان:

معاینهفنیدراصفهانضعیفانجاممیشود

تفاهم نامه همکاری بین هلدینگ پتروپاالیش اصفهان و شرکت دانش بنیان پارس جهد امضا شد:

حمایتپاالیشگاهاصفهانازشرکتهایدانشبنیان

مدیر پروژه احداث پست برق جدید سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

پستبرقمرکزدادهشهرداریاصفهاناصالحمیشود

با حضور چهره های برتر صنعتی، کارگری و جهادی استان و کشور برگزار شد؛

همایشجهادگرانفاطمیوحیدریونتولید

حجت االسـالم والمسـلمین مهـدی فوقـی در نشسـت هـم اندیشـی در 
خصوص جشـن های میـالد حضـرت فاطمه زهـرا سـالم اهلل علیها ضمن 
گرامیداشـت سـالروز شهادت سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، اظهار 
کـرد: شـهید سـلیمانی ارادت ویـژه ای به حضـرت زهـرا سـالم اهلل علیها 
داشـت و مردم و هیئات مذهبی اسـتان نیز در سـالگرد آن قهرمان جهانی، 

برنامه هـای متعـدد و متنوعـی را برگـزار می کنند.
مدیـرکل تبلیغـات اسـالمی اسـتان اصفهان با اشـاره بـه تأکیـدات رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی در رابطه بـا امیدآفرینـی، اظهـار کرد: شـادی و 
نشـاط همراه بـا معنویت باید محـور برنامه هـای مذهبی پیـش رو به ویژه 
میالد حضرت فاطمه زهرا سـالم اهلل علیها باشـد و این مناسـبت مقدمه ای 
برای انجـام حرکت های مؤثر و پیشـران شـادی آفرین در سـطح شـهر و 

اسـتان است.
وی افـزود: متأسـفانه چـون مـا ظرفیت هـا و فضاهـای شـادی را رهـا 
کرده ایم، دشـمن به همان سمتی که می خواسـته فضا را سـوق داده است 
و جوانان پاک طینت و سرشـت را آدرس غلط و اشـتباه داده است؛ بنابراین 

ضروری اسـت در ایـن عرصه حضور جدی و اثربخشـی داشـته باشـیم.
حجت االسـالم فوقی تاکیـد کـرد: می توانیم شـروع حرکت های شـادی 
آفریـن را بـا میالد حضـرت فاطمـه زهرا سـالم اهلل علیها داشـته باشـیم و 
عالوه بـر راهپیمایی، تجمعی صـورت بگیرد که برنامه های شـادی آفرین 

و نشـاط آفرین بـه صورت خالق و جوان پسـند داشـته باشـد.
وی به ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی در تعظیم شـعائر دینی اشـاره کرد 
و افـزود: فعالیت هایـی که هیئـات مذهبی انجـام می دهند کامـاًل مردمی 
اسـت ولی برای برقـراری نسـبت قوی تر بین تشـکل های دینـی مردمی 

با دسـتگاه ها و نهادهـای اداری، نیاز به هماهنگی های بیشـتر اسـت.
مدیـرکل تبلیغـات اسـالمی اسـتان اصفهـان گفـت: حضـرت زهـرا 
سـالم اهلل علیها اولین مدافع والیـت بودند و بـرای میـالد آن الگوی پاکی 
و مهربانـی و والیتمـداری، باید همـه تشـکل ها و نهادها به میـدان بیایند 
و کمـک کننـد تـا حرکتـی اتحادآفریـن، امیدآفریـن و مردمی بـا تکیه بر 

محتـوای غنـی رقم بخـورد.
در این نشسـت مشـاور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، معـاون فرهنگی 
شـهردار اصفهان، مدیرکل ارتباطات و مشـاور هیئات مذهبی شـهرداری 
اصفهـان، رئیـس دفتـر تبلیغات اسـالمی شـعبه اصفهـان، مسـئول دفتر 
آسـتان قدس رضوی در اصفهان، مسئول سـازمان بسـیج مداحان استان 
و جمعـی از فعـاالن فرهنگـی مذهبـی پیشـنهادها و دیدگاه های خـود را 

بیـان نمودند.
در پایان مقرر شـد به مناسـبت میالد حضرت فاطمه زهرا سـالم اهلل علیها، 
عالوه بـر برنامه های پیش بینی شـده قبلـی هیئات مذهبی، تشـکل های 
فرهنگـی و نهادهـا، یک برنامـه به صـورت شـاخص در شـهر اصفهان با 

محوریت شـورای هیئات مذهبـی برنامه ریزی و اجرا شـود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به 
تأکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص امیدآفرینی، 
گفت: شادی و نشاط، باید محور برنامه های مذهبی 

پیش رو باشد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:
شادیونشاط،بایدمحوربرنامههای

مذهبِیپیشروباشد

گزارش
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهـان از انعقـاد طـرح پیمـان وحـدت 
گردشـگری اقتصاد پایدار بین اسـتان های 
اصفهـان، خراسـان رضـوی، قم، تهـران، 

شـیراز و یزد خبـر داد.
امیررضـا نقـش در چهارمین جلسـه گروه 
کاری اقتصاد گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان اصفهان در اسـتانداری با اشـاره به 
ظرفیت های اسـتان در حوزه گردشـگری 
و صنایـع دسـتی افـزود: پیمـان وحـدت 
گردشـگری اقتصـاد پایـدار می توانـد بـه 
توسـعه صنعت گردشـگری در استان های 
یادشـده منجـر شـود و بایسـتی از فرصت 
فراهم شـده برای رشـد و توسـعه استان به 

خوبـی بهره منـد شـویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهـان همچنیـن بـا تاکیـد بـر اجرایی 
شـدن مصوبـات شـورای گفـت و گـوی 
اسـتان در حـوزه گردشـگری، عنـوان 
کـرد: توسـعه اقتصـاد گردشـگری یکـی 
از رویکردهـای اسـتان به منظـور رشـد و 
بالندگـی اسـت از ایـن رو بـه هیـچ عنوان 
نباید مصوبات جلسـات مرتبط با این حوزه 
بـه ویـژه مصوبـات شـورای گفـت وگوی 

اسـتان زمیـن بماند.
وی با اشـاره به اهمیت شناسـایی به موقع 
مشکالت و راهکارها در حوزه گردشگری، 
خاطرنشان کرد: مسـائل و مشکالت حوزه 
گردشگری در زمینه های سـرمایه گذاری، 
مالیاتی، خدماتـی و دیگر بخش ها توسـط 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان جمـع 
بنـدی و در کارگـروه سـتاد تسـهیل ویـژه 

گردشـگری بررسـی خواهد شد.
نقش حضور موفق و مؤثر اسـتان اصفهان 
در نمایشـگاه گردشـگری و صنایع دستی 
تهـران کـه مقـرر شـده در بهمـن مـاه 
سـالجاری برگزار شـود را ضروری دانست 
و گفـت: دسـتگاه های اجرایـی اسـتان به 
ویژه دفتـر امور شـهری و اتـاق بازرگانی با 
همکاری اداره کل میـراث فرهنگی زمینه 
حضـور موفـق اسـتان در ایـن همایـش را 

فراهـم خواهنـد کرد.
اسـتان اصفهان بـا بیـش از ۲۲ هـزار بنا و 
اثـر تاریخـی کـه یکهـزار و ۸۵۰ مـورد آن 
به ثبـت ملـی و هفـت اثـر آن بـه نام های 
میدان امام )نقش جهان(، کاخ چهلسـتون، 
بـاغ فیـن کاشـان و مسـجد جامـع و سـه 
قنـات بـه نام هـای "وزوان"،"مزدآبـاد" و 
"مـون" بـه ثبـت جهانـی رسـیده، کانون 
توجه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.

امضای پیمان گردشگری 
پایدار بین اصفهان و پنج 

استان دیگر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان خبر داد:

 خبر
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت: ۳۰ قطعه زمین 
کارگاهی در شهرک های صنعتی این استان برای واحدهای دانش بنیان 

که توان خرید زمین ندارند، با شرایط ویژه در نظر گرفته شده است.
رسول سواری افزود: زمین های یاد شده در شهرک های صنعتی نجف 
آباد، خمینی شهر و شهرک فناوران اصفهان به شکل استیجاری و شرایط 

خاص واگذار می شود.
وی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان شرایط 
ویژه ای را برای کاهش دغدغه های شرکت های دانش بنیان فراهم 

کرده است، ادامه داد: عالوه بر این، ۴۲۰ زمین نیز برای استقرار واحدهای 
دانش بنیان در این استان اختصاص داده شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره به شرایط 
واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: این شرکت ها 

باید در سامانه »دانش بنیان. آی آر« تأیید شوند.
وی اضافه کرد: تسهیالت دیگری نیز برای واگذاری زمین به اینگونه 
شرکت ها در نظر گرفته شده است که از جمله آنها واگذاری اقساطی 

است.

سواری خاطرنشان کرد: متقاضیان استفاده از این تسهیالت می توانند 
۱۰ درصد از مبلغ واگذاری زمین را نقدی و مابقی اقساط را پس از دوره 

تنفس ۶ ماهه در ۴۸ قسط پرداخت کنند.
۸۰ شهرک صنعتی ُمصوب در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 
۷۵ شهرک صنعتی عملیاتی شده و در حال واگذاری است، همچنین ۵۰ 

درصد از شهرک های استان به ظرفیت نهایی خود رسیده اند.
بیش از ۱۴۰ هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی ُمصوب و فعال این 

استان مشغول کار هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان:

زمینواحدهای
دانشبنیانباتوانمالی
کمدراصفهانباشرایط
ویژهتأمینمیشود
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 سعیده اسکندری  »والدیمیر 
زیلنسکی« رئیس جمهور اوکراین به 
تازگی به ایاالت متحده آمریکا سفر 
کرده و با »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا و شماری از اعضای تیم امنیت 
ملی و سیاست خارجی دولت او دیدار و 
در کنگره آمریکا نیز سخنرانی را انجام 
داده است. سفر زیلنسکی به آمریکا 
با تدابیر شدید امنیتی همراه بود و 
نیروهای پلیس مخفی آمریکا و دیگر 
دستگاه های اطالعاتی این کشور از 
نخستین لحظات حضور زیلنسکی 
در خاک آمریکا، امنیت سفر وی را 
برعهده گرفتند. در این راستا، تحلیل 
و تفسیرهای مختلفی در مورد ماهیت 
سفر والدیمیر زیلنسکی به آمریکا و 
پیام ها و تبعات آن ارائه شده است. از 
این منظر، به طور خاص به 3 هدف 
اساسی و محوری می توان اشاره کرد.

جذب حداکثری کمک های 
مالی و تسلیحاتی آمریکا 

به سمت اوکراین
زیلنسکی با سفر به آمریکا در بحبوحه 
جنگ اوکراین سعی داشت تا از طریق 
آمریکا،  رئیس جمهور  با  رایزنی 
نمایندگان کنگره آمریکا و در عین 
حال رایزنی با برخی پیمانکاران و 
نمایندگان شرکت های تسلیحاتی 
آمریکا، زمینه را جهت جذب حداکثری 
کمک های مالی و تسلیحاتی آمریکا 
به سمت اوکراین فراهم سازد. در 
این چهارچوب، زیلنسکی عماًل به 
صورت ضمنی در کنار استدالل های 
مختلفی که در مورد ضرورت اعطای 

کمک های مذکور از سوی آمریکا به 
کشورش ذکر کرده سعی داشته این 
نکته را به آمریکایی ها منتقل کند که 
اوکراین به نمایندگی از جبهه غرب 
با روس ها می جنگد و اساسًا جنگ 
اوکراین، جنگ جهان غرب نیز است 
و بهتر است که واشینگتن و دیگر 
پایتخت های غربی در این رابطه سهم 

خود را به خوبی بپردازند.

تحمیل انزوا به کرملین
در عین حال، والدیمیر زیلنسکی 
به واسطه سفر به آمریکا توانسته 
توجه بخش قابل مالحظه ای از 
جریان های رسانه ای غربی را نیز 
به خود معطوف کند و ازاین طریق 
بار دیگر موضاع کیِف را به گوش 
جهانیان برساند. مساله ای که به طور 
خاص نه تنها می تواند فشارهای 
روانی و تبلیغاتی جدیدی را علیه 
روسیه و شخص رئیس جمهور این 
کشور یعنی والدیمیر پوتین وارد 
کند بلکه از این ظرفیت برخوردار 
است تا دولت آمریکا را نیز جهت 
تشدید کمک ها به اوکراین تحت 
فشار قرار دهد و از چشم اندازی 
کلی، افکار عمومی جهان غرب را 
در راستای حمایت از اوکراین بسیج 
کند. در نهایت باید گفت که والدیمیر 
زیلنسکی به طور خاص در جریان 
سخنرانی خود در کنگره آمریکا با 
اشاره به ایران و معرفی این کشور 
به عنوان کنشگری که اقدام به 
ارسال برخی تجهیزات نظامی نظیر 
پهپاد به روسیه می کند، سعی داشته 

تا جدای از قطع کامل پیوندهای 
نظامی-تسلیحاتی ایران با روسیه 
)علی رغم اینکه ایران بارها اعالم 
کرده که مراودات نظامی آن با روسیه 
و ارسال برخی تجهیزات نظامی به 
این کشور مربوط به دوران قبل از 
آغاز جنگ اوکراین است و ایران به 
عنوان فروشنده، هیچ تعهدی نسبت 
به مقاصدی که این تسلیحات در 
قالب آن ها استفاده می شوند ندارد(، 
زمینه را جهت ُپرهزینه کردن هرگونه 
همکاری کشورهای جهان با روسیه 
به ویژه در ابعاد نظامی-امنیتی فراهم 
کند )البته که طرح مواضع ضدایرانی 
در شرایط کنونی و با توجه به تحوالت 
جاری در ایران، با اغراض خاص 
سیاسی نیز همراه است(. در واقع، 
زیلنسکی با سفر به آمریکا و طرح 

موضع گیری های مختلف در جریان 
این سفر سعی داشته تا جای ممکن 
دامنه فشارها و البته تحمیل انزوا به 

کرملین را تنگ و تنگ تر کند.

آمریکا،  به  سفر  برنده 
آمریکاست!

در این میان نباید فراموش کرد که 
آمریکایی ها نیز به دو دلیل عمده 
از سفر زیلنسکی به شدت استقبال 
کردند. اواًل، بسیاری از شرکت های 
واسطه  به  آمریکایی  تسلیحاتی 
فروش تسلیحات به اوکراین در 
بحبوحه جنگ این کشور با روسیه، 
رونق و رشد اقتصادی قابل توجهی 
را تجربه کرده اند و سفرهایی از 
این نوع می تواند این رشد و رونق 
را افزایش نیز دهد و دوم اینکه 

آمریکا با اعطای کمک های مالی 
خو به اوکراین نه تنها این کشور 
را بیش از پیش به خودش وابسته 
می کند و اوکراین را به اهرمی مؤثر 
در نزدیکی مرزهای رقیب جدی اش 
یعنی روسیه تبدیل می کند، بلکه در 
صحنه عمل نیز بسیاری از این منابع 
مالی عماًل بار دیگر به خوِد آمریکا باز 
می گردند )به واسط اقدامات اوکراین 
در خرید تسلیحات از آمریکا( و منافع 
اقتصادی کالن این کشور )آمریکا( 
را تأمین می کنند. از این رو، سفر 
اخیر والدیمیر زیلنسکی به آمریکا 
عماًل یک بازی برد-برد هم برای 
آمریکا و هم اوکراین بود و دو طرف 
به نحوی هدفمند به دنبال فعال 
سازی ظرفیت های این سفر در 

راستای منافع خود هستند.
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ــس شــورای اســالمی مصــرف آب  ــران مجل عضــو کمیســیون عم
ــی دانســت و گفــت:  و گاز در کشــور را بیــش از اســتانداردهای جهان
بایــد صادقانــه بــا مــردم ســخن بگوییــم تــا آنهــا بــاور کننــد منابــع 
ــی در  ــه جوی ــد صرف ــت و نیازمن ــام اس ــه اتم ــور رو ب ــرژی کش ان

ــتیم. ــع هس ــن مناب مصــرف ای
اقبال شـاکری  در مورد شـدت گیـری آلودگی هـوای تهـران، گفت: 
منشـأ آلودگـی هـوا از دو مجـرای سـامانه متحـرک و غیـر متحرک 
نشـات می گیرد، در سـامانه متحرک درصد بسـیاری از آلودگی هوای 

پایتخـت به نـاوگان حمـل و نقـل عمومی کشـور مرتبط اسـت که پر 
واضح اسـت میـزان اتوبوس های موجود در سـطح شـهر پاسـخگوی 
نیاز مـردم نیسـت از طرفی همیـن تعداد، از فرسـودگی رنـج می برند، 
اقدامـات مناسـبی بـرای جایگزینـی اتوبوس هـای فرسـوده از طرف 
شـهرداری و وزارت کشـور در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت کـه 

امیـدوارم هر چـه سـریع تر به سـرانجام برسـد.
نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیـس در 
مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: مهم تریـن اصـل در حمـل و نقل 

عمومی توسـعه سیسـتم حمل و نقل سبز اسـت که براسـاس آن باید 
افزایش خطـوط مترو با رشـد واگن هـای قطـار را در نظـر بگیریم، در 
حـال حاضر متـرو در پایتخـت نیازمند ۷۰۰ الـی ۱۰۰۰ واگن اسـت تا 
بتواند حمل و نقـل مسـافر را از ۲ میلیون نفـر روزانه بـه ۸ میلیون نفر 

بـدون ازدحام برسـاند.
وی در ادامـه یادآور شـد: اگـر خدمـات رسـانی از طرف حمـل و نقل 
عمومی بـا جمعیت همخوانی داشـته باشـد بـی تردید شـاهد کاهش 

ترافیـک و آلودگـی هوا در کالنشـهر تهـران خواهیـم بود.

با مردم صادقانه صحبت کنیم 
که انرژی کشور رو به اتمام 
است

شاکری با تاکید بر اینکه آلودگی هوا از معضالت 
اسراف انرژی است:

خبر اول
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از ابتدای دی ماه آغاز شد؛ 

اجرای طرح جمع آوری 
ضایعات چای در شهر 

اصفهان

ایسنا: فیلم »آواتار ۲« در حالی فروش جهانی خود را به ۱.۴ میلیارد دالر 
رساند که از فروش آخر هفته سال جدید میالدی قسمت اصلی »آواتار«، 

عبور کرد.
انتظار می رود ساخته جدید »جیمز کامرون« آخر هفته طوالنی سال نو را 
با فروش بیش از ۴۴۰ میلیون دالر در آمریکا به پایان برساند، در حالی که 
قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۰۹، در گیشه آخر هفته سال نوی میالدی 

فروش 3۵۲ میلیون دالری را رقم زده بود.
»آوتار راه آب« در حالی فروش داخلی )آمریکای شمالی( خود را به ۷۵۰ 
میلیون رسانده که فروش جهانی خود را تا به امروز از مرز ۱.۴ میلیارد دالر 

عبور داده است و در میان ۱۵ فیلم پرفروش تاریخ سینما قرار دارد.
این فیلم در سایر کشورها نیز در آخر هفته سال نوی میالدی ۱۸۶.۷ میلیون 
دالر فروخت و مجموع فروش خارجی خود را به ۹۵۶.۹ میلیون دالر افزایش 
داد که شامل ۱۵۲.۸ میلیون دالر از چین، ۹۵.۱ میلیون دالر از فرانسه، ۷۴.۹ 
میلیون دالر از کره جنوبی، ۶۷.۲ میلیون دالر از آلمان و ۵۴.۲ میلیون دالر 

از بریتانیا می شود.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمپانی »Comscore«، فروش کلی 
سینمای آمریکا درسال ۲۰۲۲ به ۷.۴ میلیارد دالر رسیده که ۶۸ درصد بیشتر 
از سال ۲۰۲۱ است اما 3۸ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹، آخرین سال قبل از همه 

گیری کووید-۱۹ است.
در »آواتار: راه آب« بازیگرانی چون »سم ورتینگتون«، »زویی سالدانا«، 
»کیت وینسلت« و »سیگورنی ویور« ایفای نقش می کنند و به داستان بیش 

از یک دهه پیش از قسمت اول این فیلم می پردازد.
قسمت اول فیلم »آواتار« در سال ۲۰۰۹ به سینما آمد و در نهایت با ۲.۸۴ 
میلیارددالر، عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما را بدون احتساب تورم 
از آن خود کرد و به همراه »انتقام جویان: آخر بازی«، »تایتانیک«، »جنگ 
ستارگان: نیرو بی می خیزد« و »انتقام جویان: جنگ ابدیت« تنها فیلم هایی 
هستند که تاکنون فروشی بیش از ۲ میلیارد دالر داشته اند و قسمت جدید 
»آواتار« در تالش است با گذر از قسمت اصلی عنوان پرفروش ترین فیلم 
تاریخ را از آن خود کند، هدفی که رسیدن به آن در شرایط کنونی کمی دشوار 

به نظر می رسد.

گزارش

»آواتار« رکورد خودش را 
شکست

طــرح جمــع آوری ضایعــات چــای 
تمــام  در  شــده  تولیــد  )تفالــه( 
ســاختمان های اداری شــهر اصفهــان 
ــده  ــرا ش ــال اج ــاه امس ــدای دی م از ابت
ــا،  ــگار ایمن ــزارش خبرن ــه گ ــت. ب اس
شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد 
ــت  ــون مدیری ــاده ۷ قان ــاد م ــق مف طب
ــی  ــر اجرای ــوان مدی ــه عن ــماندها، ب پس
ــف  ــرح وظای ــاس ش ــر اس ــن ب و همچنی
خــود در ارتقــای کیفــی مدیریــت 
پســماندها و اجــرای دقیق تــر و گام 
ــه  ــدأ، برنام ــه گام طــرح تفکیــک از مب ب
جمــع آوری ضایعــات چــای )تفالــه( 
تولیــد شــده در تمــام ســاختمان های 
اداری واقــع در شــهر اصفهــان را بــا 
شــاخص های  ارتقــای  هــدف 
زیســت محیطی، بــه صــورت مجــزا 
ــک  ــماند خش ــای پس ــط خودروه توس
ــاه امســال اجــرا  )بازیافــت(، از اول دی م

کــرده اســت.
ــهولت  ــیر س ــت در مس حرک

بیشتر در عملیات بازیافت  
ــوان  ــدام می ت ــن اق ــداف ای ــر اه از دیگ
بــه ســهولت بیشــتر در عملیــات بازیافت 
ــه جداســازی مــواد، پیشــگیری  در مرحل
نتشــار و توســعه آلودگی هــای  از ا
ــش  ــیرابه، کاه ــی از ش ــی ناش میکروب
مصــرف انــرژی در فرایندهــای حرارتــی 
و متعاقــب آن کاهــش آلودگــی هــوا، 
ارتقــای وضعیــت نظافــت معابر شــهری 
ناشــی از روان شــدن شــیرابه قبــل از 
جمــع آوری، حفــظ ســایر مــواد بازیافتــی 
ــن  ــیرابه همچنی ــب ش ــر نامناس از تأثی
تقویــت فرهنــگ جداســازی پســماندها 

ــرد.  ــاره ک ــدأ اش در مب

دریافت سالح، افزایش فشار و مقبولیت جهانی
بررسی ابعاد پنهان سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا؛



آخریـن روز هفتـه گذشـته مصادف شـد با یـک اعالن؛ 
مرکز روابـط عمومی و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی در اطالعیه ای از شناسایی ۵۱ 
بیمار جدید کووید ۱۹ در کشـور در شـبانه )روز گذشـته( 
خبر داد. به ایـن ترتیب داسـتان زمسـتان ۱40۱ هم که 
بـا آلودگی سراسـری و کـم گازی ملـی گره خـورده بود 
حاال با اعالم رسـمی وزارت بهداشـت کرونایی هم شد!

خبرگزاری خبرآنالین در گزارشی نوشـته است: چند روز 
بعد از اینکه ۳ متخصص سرشـناس کشـور درباره شیوع 
کرونا در کشور هشـدار دادند، سخنگوی وزارت بهداشت 
از مشـاهده نخسـتین مورد ابتال به زیرسـویه های جدید 
اومیکرون در کشـور خبر داد، حاال باید ببینیم که با توجه 
بـه پیش بینـی و احتمـال افزایـش مـوارد ابتـال بـه این 
بیماری آیا وزارت بهداشـت آمادگی الزم را دارد و یا اینکه 

می خواهد غافلگیر شـود.
پـدرام پاک آییـن گفتـه اسـت: سـه مـورد ابتـال بـه زیر 
سـویه های جدید اومیکرون که در بسـیاری کشورهای 

جهان شـایع اسـت، در کشـورمان مشـاهده شد.
به گفته او از این سـه مورد، دو نمونه مربوط به زیرسـویه 
BQ۱ و یـک مورد مربوط به زیرسـویه XBB اسـت. این 
نمونه ها در آزمایشـگاه مرجع دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی تهران تشـخیص داده شده است.
سـخنگوی وزارت بهداشـت هشـدار داده که با توجه به 
سـرعت انتقال باالی ایـن زیرسـویه ها در روزهای آینده 
شـاهد افزایش آمـار ابتال بـه ایـن زیرسـویه های جدید 
خواهیـم بـود. ایـن هشـدار همـان موضوعی اسـت که 
متخصصان چنـد روز پیش مفصـل دربـاره آن صحبت 

کـرده بودند.
هرچند کـه سـخنگوی وزارت بهداشـت هیـچ جزئیاتی 
از هویـت مـوارد مبتال بـه زیرسـویه جدید نگفته اسـت 
اما مینـو محـرز، متخصص عفونـی، پیش از ایـن اعالم 
کرده بـود کـه درگیـر شـدن کشـور چین بـا زیرسـویه 
جدیـد و احتمال اینکـه ایـن زیرسـویه به کشـور ما هم 
برسـد، یـادآور همـان اتفاقی اسـت که زمسـتان سـال 

۱۳۹۸ رخ داد.
او می گویـد: حـاال هـم چینی هـای سـاکن ایـران، اعم 

از تاجـر و دانشـجو بـرای تعطیـالت سـال نـو و جشـن 
کریسـمس بـه چیـن رفتـه و برمی گرددنـد و احتمـال 
اینکـه ویـروس جدیـد وارد ایـران شـود، بـاال مـی رود. 
بایـد در فـرودگاه عبـور و مرورها به شـدت کنترل شـود 
تـا از احتمال شـیوع مجدد کرونـا طی زمسـتان پیش رو 

پیشـگیری شـود.

 وزارت بهداشـت می خواهـد غافلگیـر 
شود؟

حمید عمادی، متخصص عفونی و اسـتاد دانشگاه علوم 
پزشـکی دانشـگاه تهـران می گویـد: پیش بینی هایـی 
مبنی بر شـیوع کرونا در زمستان امسـال، خصوصاً اوایل 
اسـفند وجود دارد اما هیچ کـدام از ایـن پیش بینی ها پایه 
و اسـاس علمی نـدارد، فعاًل از لحـاظ کرونـا در موقعیت 
خوبی هسـتیم، امـا واقعیـت این اسـت کـه بـا توجه به 

تعطیـالت کریسـمس و آمـد و شـد مسـافران ایرانی و 
خارجی به کشـور، احتمال شـیوع زیرسـویه جدیـد زیاد 

خواهـد بود.
او معتقد اسـت: عقل حکـم می کنـد تحت این شـرایط 
غافلگیر نشـویم و از لحـاظ دارو، پرسـنل و کادر درمان، 
تخت هـای مـورد نیـاز بـرای بسـتری و ... کامـاًل آماده 

. شیم با

 بازگشـت ویـروس می توانـد خـدای 
ناکرده تکـرار شـده و بازهم تلفـات روزافـزون به 

بار آورد
در واکنشـی دیگـر به شـیوع کرونـا در ایران حسـینعلی 
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای 
به رئیس جمهور نوشـت: »با غفلت یا تغافل از بازگشـت 
این ویـروس منحـوس می توانـد خـدای ناکـرده تکرار 

شـده و بازهم تلفـات روزافزون به بـار آورد. ایـن احتمال 
با توجه به اخبار شـیوع در آسیای جنوب شـرقی و برخی 
از کشـورهای اروپایـی و غیر اروپایـی، احتمالـی قوی و 

خطری بسـیار جدی اسـت.«

 مؤثرتریـن کمک دولـت در ایـن روزها، 
فراهم کردن شـرایط الزم بـرای تولید و 

یا واردات واکسن
دکتـر حسـین کرمانپـور بـا تجربـه کار در اورژانـس 
بیمارسـتان سـینا نیز در گفت وگو با خبرآنالین می گوید: 
مؤثرترین کمـک دولـت در این شـرایط، فراهـم کردن 
شـرایط الزم بـرای تولیـد و یـا واردات واکسـن اسـت. 
خوشبختانه در نقشـه کرونایی کشور، شـهر قرمز نداریم 
اما کم وبیش بـا تبدیل برخی از شـهرهای آبـی به رنگ 
نارنجـی، وضعیت بـه مرحله هشـدار نزدیک می شـود؛ 

دولـت و تمـام ارگان هـای ذیربـط می بایسـت در ایـن 
زمینه از آمادگی الزم برخوردار باشـند تـا در صورت ورود 
موج جدید در شـهرها، محدودیت های هوشـمند )اعم از 

ممنوعیـت سـفر، فاصله گذاری هـا و ...( اجـرا شـود.
 

 شهروندان چه کنند؟
مهم ترین توصیه پزشـکان و متخصصـان به مردم 
دربرابـر ایـن زیرسـویه جدیـد،  همچنـان مراقبت های 

بهداشـتی اسـت، از ماسـک زدن تا تزریق واکسن.
دکتـر محـرز درایـن بـاره می گویـد: یکـی از عوامـل 
مهـم در افزایـش ابتـال بـه ایـن ویروس هـا را می توان 
ماسـک دانسـت، اغلـب مـردم ماسـک نمی زننـد، در 
حالـی که ماسـک و خصوصـاً اسـتفاده از ماسـک خوب 
که بینـی و دهان و راه های تنفسـی را بپوشـاند،  می تواند 
در پیشـگیری از ابتال بـه ویروس ها و حتی تاحـدودی از 

عـوارض آلودگی هـوا، تأثیـر زیادی داشـته باشـد.
عمـادی، متخصص عفونـی نیز بـه شـهروندان توصیه 
می کند: اگـر از تزریق دز سـوم واکسـن کرونای کسـی 
۶ ماه گذشـته باشـد، و در گروه پرخطر شـامل کودکان و 
زنان بـاردار و دارای بیماری های زمینـه ای از جمله قلبی 
و تنفسی باشـد، بهتر اسـت تزریق دز چهارم را هم حتمًا 

انجـام دهد.
پیام طبرسـی، معاون آموزشـی بیمارسـتان دکتر مسیح 
دانشـوری نیـز می گویـد: کرونـا در لحظـه تغییراتـی را 
پیش مـی آورد کـه قابـل پیش بینی نیسـت امـا باالخره 
افزایش موارد خواهیم داشـت، فقط اینکـه آمار مبتالیان 
و میزان مرگ و میر چقـدر خواهد بود، نمی تـوان از االن 

چیـزی گفت.
او دربـاره تزریق واکسـن و خصوصـاً که وزیر بهداشـت 
گفته اسـت ۵0 میلیـون دز آماده داریـم، ادامـه می دهد: 
بایـد بگویم اگر کسـانی کـه بیمـاری زمینـه ای ندارند و 
سـه ذر را تزریق کردنـد، نیازی بـه تزریق جدیـد ندارند، 
همان طـور کـه در دنیا هـم بـرای افـراد بـدون بیماری 
و شـرایط خـاص تزریـق مجـدد توصیـه نمی شـود. اما 
گروه های پرخطـر و خصوصاً کسـانی که نقـص ایمنی 

بدن دارنـد، نیاز اسـت دز چهـارم را دریافـت کنند.
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بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

در محل برگزاری دومین همایش بزرگداشت عالمه مصباح یزدی در تهران 
منتشر شد. بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده آیت اهلل محمدتقی 
مصباح یزدی )رضوان اهلل علیه( که ۵ دی ماه ۱40۱ برگزار شده بود، در محل 
برگزاری دومین همایش بزرگداشت عالمه مصباح یزدی در تهران منتشر شد.
ایشان در بخشی فرمودند: مرحوم آقای مصباح )رضوان اهلل علیه( یک 
خصوصّیات منحصربه فردی داشتند که من در مجموعه فضالی برجسته 
قم که از قدیم می شناختیم، و حاال هم بحمداهلل برکات بعضی شان ادامه دارد، 
نگاه می کنم، جامع این خصوصّیات را کسی مثل مرحوم آقای مصباح مشاهده 
نمی کنم؛ علم فراوان، فکر خوب و نوآور، بیان رسا و واضح، انگیزه تمام نشدنی 

و بی نظیر، خلقّیات و رفتارهای شایسته و برجسته، سلوک و معرفت و توّجه 
معنوی و مانند اینها؛ مجموع اینها را واقعاً انسان نمی تواند پیدا کند. این ها در 
آقای مصباح جمع بود. همچنین در بخش دیگری اظهار داشتند: در مورد حفظ 
آثار، نکته ای که وجود دارد، این است که نگذاریم این آثار کهنگی پیدا کند. یعنی 
آن روزی که ایشان این مؤّسسه امام خمینی را راه انداختند، یک کار تازه ای بود؛ 
آیا امروز هم اگر به همان شکلی که اّول راه افتاده، اداره بشود، باز هم تازه است؟ 
این، جای سؤال است؛ این به عهده شماها است. آقای رجبی )4( و شما آقایان 
ببینید چه کار باید کرد که آن تازگی و طراوت حفظ بشود. آن اّولی که ایشان این 
کار را شروع کردند، خب یک کار خیلی نِو جدیدی بود، توّجه هایی را به خودش 

جلب کرد؛ حاال هم باید همان جور باشد.

رهبر انقالب در دیدار خانواده آیت اهلل مصباح یزدی:

ابتکارات و راه آقای مصباح باید ادامه پیدا کند

 پریسـا جمـدی  می دانیـد 
کوچکتریـن کشـورهای جهـان 
کدامنـد؟ واتیکان با مسـاحت کمتر 
از یـک کیلومتـر مربـع و جمعیـت 
کمتـراز ۱000 نفـر، کوچک تریـن 
کشـور جهـان اسـت. در ایـن مقاله 
قصـد داریـم بـه معرفـی ۱0 مـورد 
از کوچکتریـن کشـورهای جهـان 

بپردازیـم.
10 - کشـور مالـت – بـا 
کیلومتـر   316 مسـاحت 

 : بـع مر
مالت یک جزیـره کوچـک واقع در 
جنـوب اروپـا و متشـکل از مجمـع 
الجزایر دریـای مدیترانه می باشـد.

9 - مالدیـو – بـا مسـاحت 
300 کیلومتـر مربـع: 

مالدیـو یک کشـور مجمـع الجزایر 
کوچک واقـع در شـبه قـاره هند در 
آسـیا می باشـد که در اقیانوس هند 

قـرار دارد.
8 - سـنت کیتس و نویس– 
بـا مسـاحت 261 کیلومتـر 

مربـع: 
سـنت کیتـس و نویـس در شـرق 
دریـای کارائیـب قـرار دارد و از دو 
جزیـره سـنت کیتـس و نویـس 

تشـکیل شـده اسـت.
7 - جزایـر مارشـال- بـا 
کیلومتـر   181 مسـاحت 

 : بـع مر
منطقـه  در  مارشـال  جزایـر 
میکرونزی اقیانـوس آرام قـرار دارد 
و به عنوان هفتمین کشـور کوچک 

جهـان شـناخته شـده اسـت.
6 - لیختـن اشـتاین- بـا 
کیلومتـر   160 مسـاحت 

 : بـع مر
لیختـن اشـتاین کشـوری کوچک 
آلمانـی زبـان می باشـد کـه در 
کوه هـای آلـپ بیـن اتریـش و 
سـوئیس قـرار دارد. جمعیـت ایـن 
نفـر می باشـد.   ۳۸۱2۸ کشـور 
مسـاحت کلی این کشـور حدود ۶2 
مایـل مربـع )۱۶0 کیلومتـر مربـع( 

اسـت.
بـا  مارینـو–  سـن   -  5
مسـاحت 61 کیلومتر مربع: 
سـن مارینو با مسـاحت ۶۱ کیلومتر 
مربـع )24 مایـل مربـع( بـه عنوان 
پنجمین کشـور کوچک جهـان در 

سـال 2022 شـناخته شـده است.
4 - تووالـو– با مسـاحت 26 

کیلومتـر مربع: 
جزیـره دور افتـاده تووالـو چهارمین 
کشـور کوچـک جهـان اسـت کـه 
در جنـوب اقیانـوس آرام قـرار دارد. 
جزایر تووالـو بین هاوایی و اسـترالیا 

واقـع شـده اند.
3 - نائـورو– با مسـاحت 21 

کیلومتـر مربع: 
نائورو کشـوری جزیره ای و کوچک 
واقع در اقیانوسـیه در مرکز اقیانوس 

آرام می باشـد.
2 - موناکـو– بـا مسـاحت 

2.02 کیلومتـر مربـع: 
موناکـو از شـمال، شـرق و غـرب 
در همسـایگی فرانسـه قـرار دارد. 
مسـاحت موناکو تنها 2.02 کیلومتر 

مربـع )0.7۸ مایـل مربـع( اسـت.
1 - واتیـکان بـا مسـاحت 

0.49 کیلومتـر مربـع: 
سـریر مقدس )شـهر واتیکان(، مقر 
کلیسـای کاتولیک رومی، به عنوان 
کوچکترین کشـور جهان در سـال 

2022 شناخته شـده است.
https://infos10.com/small� 
/est-countries-in-the-world

علمی 

ISFAHAN
N E W S

 فهرست عجیب
و متفاوت

 کوچک ترین کشورهای جهان
از دهم تا یکم؛

بالخره با اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود زیرسویه در ایران تأیید شد؛

کرونایی شدن زمستان کم گاز، سرد و آلوده!

همزمان با ورود به عصر دیجیتال و ظهور رسانه ها و تکنولوژی های 
دیجیتالی، اغلب فعالیت های بشر تحت تأثیر این تکنولوژی ها قرار گرفت. 
هنر نیز از این مساله مستثنی نبوده و در این زمان پیوندی تنگاتنگ میان 
تکنولوژی و هنر برقرار و زمینه پیدایش انواع هنر جدید ایجاد شد. امروزه 
انیمیشن ها در قالب کارتون تأثیر زیادی در روند رشد شخصیتی کودکان 
و نوجوانان دارند. تأثیر انیمیشن بر کودکان بدیهی و قابل مشاهده است. 
کارتون ها در عین تاثیرگذاری، منبع بی انتهای سرگرمی برای کودکان و 

حتی بزرگساالن را فراهم می کنند.
در دوران کودکی، ذهن کودکان کنجکاو و در حال رشد است و ظرفیت 
باالیی برای یادگیری دارد؛ به همین دلیل انیمیشن ها به شکل مستقیم بر 

ذهن آن ها تأثیر می گذارند.
در این راستا ساخت انیمیشن هایی با محتوای آموزِش مناسبت های فرهنگی 
به کودکان، یکی از اهداف کمپانی های بزرگ صنعت انیمیشن سازی است. 
ساالنه تعداد بسیاری انیمیشن با موضوع کریسمس در کشورهای غربی 

تولید و پخش می شوند تا این مناسبت همچنان در بین نسل ها زنده بماند.
این در حالی است که چنانچه پیشتر در گزارش ها و در گفت وگو با متولیان 
امر به آن پرداختیم، در کشور ما به دالیلی چون کمبود بودجه، نداشتن 

امکانات و مهم تر از همه احساس نکردن ضرورت ساخت برنامه های 
تاثیرگذار برای کودکان و نوجوانان، این فضا همچنان چندان مجال رشد 
نداشته است و ما به ندرت شاهد انتقال مفاهیم فرهنگی به کودکانمان در 

قالب انیمیشن های خوش ساخت ایرانی هستیم.
در ادامه این گزارش و در آستانه نوی میالدی، تعدادی از انیمیشن هایی 

که با فضای کریسمس و سال نو میالدی تولید شده اند را مرور می کنیم.
Klaus 20۱۹: انیمیشن کالوس در ژانر خانوادگی، کمدی و ماجراجویی 
است. این انیمیشن محصول اسپانیا و انگلستان است که با کارگردانی 

Sergio Pablos ساخته شده است.
فیلم داستان یک پستچی را روایت می کند که در هنگام انجام مأموریت 
خود در یک شهر یخ زده واقع در شمال متوجه می شود که بابانوئل خود را 

مخفی کرده است.
The Grinch 20۱۸: انمیشن گرینچ در ژانر فانتزی، خانوادگی، کمدی و 
موزیکال است. این انیمیشن محصول کشورهای آمریکا، ژاپن و فرانسه 
است که با کارگردانی »Scott Mosier« و »Yarrow Cheney« ساخته 

شده است.
داستان انیمیشن حول محور یک موجود سبز رنگ جریان دارد که به شدت 

عبوس است و از کریسمس نفرت دارد. او که به همراه سگش در نزدیکی 
یک روستا زندگی می کند، تصمیم دارد کریسمس را برای مردم دهکده 

خراب کند اما اتفاقاتی که رخ می دهد روند داستان را تغییر می دهد.
Arthur Christmas 20۱۱: آرتور کریسمس، محصول کشور انگلستان در 

سبک انیمیشن و ماجراجویی به کارگردانی سارا اسمیت است.
داستان درباره آرتور، جوانی خوش گذران و بی خیال است که تمام دوران 
زندگی اش را صرف شرکت در انواع جشن های کوچک و بزرگ کرده است. 
عالوه بر این آرتور بسیار خوش شانس نیز هست! در شب کریسمس، آرتور 
تصمیم می گیرد از تشکیالت قدیمی پدربزرگش برای انجام یک کار 

ضروری استفاده کند.
A Christmas Carol 200۹: »سرود کریسمس« که بارها شاهد 
پخش آن از تلویزیون خودمان هم بوده ایم محصول کشور آمریکا و به 
کارگردان اسکاری رابرت زمکیس است. این انیمیشن در ژانر درام، فانتزی 

و ماجراجویی است.
داستان حول محور شخصیت اسکروچ می چرخد. اسکروچ مردی خسیس 
و بداخالق که در آستانه کریسمس با تنگ نظری خود قلب منشی همیشه 
وفادارش را می شکند و در شب کریسمس طبق معمول تنهاست تا اینکه 

ارواح کریسمس به سراغ او می آیند و او را با خود در سفری طوالنی همراه 
می کنند.

The polar express 2004: انیمیشن »قطار سریع السیر قطبی« در ژانر 
ماجراجویی و خانوادگی است. این انیمیشن محصول کشور آمریکا است و 

آن را هم زابرت زمکیس کارگردانی کرده است.
داستان انیمیشن درباره کودکی است که برخالف تمسخر بسیاری از 
دوستانش به بابانوئل و حضورش در روزهای کریسمس باور دارد. در یکی 
از شب های کریسمس، پسربچه سوار قطاری جادویی می شود که در راه 

قطب شمال و خانه بابانوئل است.
The Nightmare Before Christmas ۱۹۹۳: کابوس قبل از 
کریسمس، در ژانر خانوادگی، فانتزی و موزیکال است. این انیمیشن 

محصول آمریکا و به کارگردانی Henry Selick ساخته شده است.
داستان از شهر هالوین آغاز می شود. سیر اصلی داستان با پادشاه کدو تنبل ها 
که اسکلتی خوش تیپ و جذاب است رنگ می گیرد. او که از کارهای 
همیشگی اش خسته شده و در جست و جوی سالی متفاوت است، پا در 
شهری دیگر می گذارد و بعد از دیدن جشن کریسمس تصمیم می گیرد 

کریسمس آن سال را خود رهبری کند.

فیلم کوتـاه »زنان لَجَمـن« بـه نویسـندگی و کارگردانی زیور 
حجتی، منتخب بخش مسـابقه بیسـت و هشـتمین جشـنوراه 
Ja River Short Film Showcase آمریـکا شـد کـه در ماه 

ژانویـه 202۳ درویرجینیـا برگزار می شـود.
زیور حجتـی، کارگردان فیلـم کوتاه »زنـان لجمن« به ایسـنا 
گفـت: فیلم نامه این فیلم سـال ۱۳۹7 در مرحله دوم جشـنواره 
سراسـری »چهـل سـال، چهـل فیلـم« کـه از سـوی انجمن 
سـینمای انقـالب و دفـاع مقـدس برگـزار می شـد، به عنـوان 
بهتریـن فیلم نامه انتخاب شـد، اما نهـاد برگزارکننـده خواهان 
تغییر در محتـوای فیلم نامه شـد و حتی با مدیریـت آن نهاد نیز 
بر تغییـر در محتوا اصـرار وجود داشـت که مـن مخالفت کردم 

و این موضوع طرح حمایـت و تهیه کنندگی را تحـت تأثیر قرار 
داد و باوجـود تمـام پیگیری ها فیلم سـاخته نشـد.

او کـه کارگردانـی فیلم هـای »آدمـک چوبـی سـایه مـن«، 
»فنگشـوی وارونـه« و »گلوله های تعمیـد« را نیـز در کارنامه 
دارد، ادامـه داد: بعـدازآن در آذرمـاه سـال ۹۸ فیلمنامـه »زنان 
نـان  لجمـن« را بـرای »پیچینـگ انجمـن سـینمای جوا
اصفهـان« ارسـال کـردم کـه آن هم بـه دلیـل شـرایط کرونا 
اردیبهشـت سـال ۹۹ برگـزار و سـرانجام تولیـد ایـن فیلـم 
تصویـب شـد. پـس از تصویـب سـاخت فیلـم، پیش تولیـد و 
فیلم برداری متأثر از شـرایط اقتصـادی، مدیریتـی و همچنین 
گسـترش ویـروس کرونـا بـه تأخیـر افتـاد و سـرانجام فیلـم 

»زنـان لجمـن« در اول بهمن سـال ۹۹ به مـدت ۱۳ روز در 2 
شـهر اصفهـان و دولت آبـاد فیلم بـرداری شـد.

حجتـی دربـاره موضوع ایـن فیلـم توضیـح داد: داسـتان فیلم 
»زنـان لجمـن« در مـورد آسـیب های جنـگ ایـران و عـراق 
اسـت و در ایـن خصـوص از زاویـه ای جدیـد بـه بحـران یک 

خانـواده بـا محوریـت زن در ایـن دوران می پـردازد.
او به انتخاب عنوان »لجمن« نیز اشـاره کرده و گفت: قسـمت 
دوم عنوان ایـن فیلم یعنـی واژه »لجمن« یک عنـوان نظامی 
و مخفـف »لبـه جلـوی میـدان نبـرد« اسـت و انتخـاب آن بر 
این اسـاس بـوده کـه کامـاًل مطابـق بـا رویکـرد محتوایی و 

تـم فیلم اسـت.
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