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شهردار اصفهان تأکید کرد:

مازوت سوزی در اصفهان را متوقف کنید
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

استان میزبان بیش از 10 درصد بافت فرسوده کشور

هفتادویکمین جلسه علنی شورای شهر اسالمی اصفهان در تاالر شورای شهر برگزار شد؛ همچنین در آستانه والدت 
حضرت زهرا )س( از بانوان برگزیده و افتخارآفرین اصفهان در صحن علنی تجلیل شد.
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 در ســال های اخیــر و همزمــان بــا تشــدید  
رقابت هــای راهبــردی میــان قدرت هــای حاضــر 
در نظــام بیــن الملــل، جهــان غــرب بــه رهبــری 
آمریــکا تالش هــای فراوانــی را انجــام داده و 
ــی  ــه اقتصــاد جهان ــن را از صحن ــا چی ــد ت می ده
ــاله  ــد. مس ــف کنن ــت تضعی ــا موقعی ــذف و ی ح
ــت  ــد موقعی ــود می توان ــودی خ ــه خ ــه ب ای ک
سیاســی چیــن در قالــب نظــام بیــن الملــل را نیــز 
بــه صــورت جــدی تضعیــف کنــد. بــا ایــن حــال، 
ایــن اســتدالل بــه یــک دلیــل عمــده و محــوری 

از خاصیــت اجرایــی و عملیاتــی برخوردار نیســت. 
آن دلیــل هــم چیــزی جــز نیــاز فزاینــده اقتصــاد 
جهانــی به حضــور چیــن و بهــره گیــری از مزایای 
ــی گســترده، و  ــای تدارکات ــی، زنجیره ه جغرافیای
مزیت هــای قیمتــی کاالهای تولید شــده توســط 
آن نیســت. دراین رابطه کافی اســت توجه داشــته 
باشــیم کــه هزینه هــای پاییــن تولیــد در چیــن، از 
جذابیــت فراوانــی بــرای بســیاری از شــرکت های 
ــن  ــایگان چی ــه همس ــی و البت ــاً غرب مخصوص
ــده  ــبب ش ــه س ــی ک ــت. موضوع ــوردار اس برخ

بســیاری از ایــن شــرکت ها بــه چیــن کــوچ 
ــد و از ایــن مســاله نفــع اقتصــادی بیشــتری  کنن
ــام کارگاه  ــن در مق ــال، چی ــن ح ــد. درعی را ببرن
ــی  ــد و خدمات ــی را تولی ــدی جهــان، کاالهای تولی
ــز  ــد کــه همانطــور کــه پیشــتر نی ــه می کن را ارائ
ــن  ــد. ای ــی برخوردارن ــت قیمت ــه شــد، از مزی گفت
بــدان معناســت کــه در هیــچ جــای دیگــر جهان 
ــی  ــا قیمت ــات را ب ــا و خدم ــن کااله ــوان ای نمی ت

ــرد. ــدا ک ــن پی ــر از چی پایین ت
ادامه درصفحه 2...

سعیده اسکندری
سرمقالـــه
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کشوری که کارگاهی به گستردگی قاره است
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نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی:

 تعرفه گاز مناطق سردسیر اصفهان
بر اساس اقلیم بندی تعیین شود

نمایشگاه »CES 2023« هر روز جهان را شگفت زده می کند؛

 دست با احساس، یک انقالب
در فناوری بیونیک

اقدامات ایران در برابر حرکت موهن فرانسه کافی نیست 

 شارلی ابدو نماد ادعای آزادی بیان
با نقض حقوق عیان!
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شهرستان های زرد کرونایی اصفهان
2 برابر شد

چهره روز

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

90 درصد کارت های هوشمند ملی 
متقاضیان در اصفهان صادر شد

2

 مدیرکل ثبت احوال اصفهان از صدور ۹۰ درصد کارت های 
هوشمند ملی متقاضیانی که در استان اقدام به ثبت نام کرده 

بودند، خبر داد.

منبع: ایرنا

 آگهی مزایده
شهرداری گلدشت در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1401/623/ش مورخ 1401/7/16 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری بهره برداری از مجموعه فرهنگی 
و ورزشی آیت ا... طالقانی شهرداری گلدشت واقع در قلعه سفید با مستحدثات، امکانات و تجهیزات موجود به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری برای یک دوره یک ساله و 

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

نمایند. )دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری و با ارائه مدارک شناسایی الزم و امضاء مجاز و تعهدآور انجام می گیرد.(
*شرکت کنندگان باید مبلغ 21/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 3100003436004 بنام شهرداری گلدشت نزد بانک ملی و 

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

محمد مهدی فردوسی- شهردار گلدشت شناسه آگهی: 1434357

نوبت دوم

Tips to Make Your Nails Grow Faster
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: شهرستان های با وضعیت زرد 
کرونایی )به نسبت ُپرخطر( در استان در 
این هفته ۲ برابر شد و به هشت مورد رسید.
پژمان عقدک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: طبق آخرین رنگ بندی همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ از ۱۶ دی تعداد 
شهرستان های با وضعیت زرد )به نسبت 
پرخطر( به هشت مورد رسید درحالی که 
هفته گذشته چهار شهرستان در این 

وضعیت قرار داشت.
وی با بیان اینکه مانند هفته گذشته فقط 
نارنجی  نایین در وضعیت  شهرستان 
)پرخطر( قرار دارد، اظهار داشت: با 
توجه به افزایش شهرهای زرد، تعداد 
شهرستان های آبی و با وضعیت عادی 

کاهش یافته است.
عقدک با اشاره به اینکه این رنگ بندی، 
حاکی از بدتر شدن شرایط کرونایی 
نسبت به هفته گذشته است، اضافه کرد: 
شهرستان های اردستان، نطنز، سمیرم، 
دهاقان، فریدن، فریدونشهر، چادگان و 
بویین میاندشت در وضعیت زرد )به نسبت 

پرخطر( هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: آمار کرونا در هفته اخیر در استان 
ثابت بود هرچند در مواردی مانند میزان 
 )ICU( بستری در بخش مراقبت های ویژه

در برخی روزها، مقداری کاهش داشت.
عقدک با بیان اینکه هنوز گزارشی درباره 
در  کرونا  جدید  سویه های  شناسایی 
اصفهان نداشتیم، از مردم خواست تا با 
توجه به پیش بینی های انجام شده درباره 
موج هشتم کرونا، واکسیناسیون و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی را جدی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون کرونا 
در مراکز بهداشتی و جامع سالمت در 

سراسر استان انجام می شود.
وی درباره آنفلوآنزا نیز توضیح داد: طبق 
پیش بینی های قبلی احتمال موج جدید 
این بیماری در بهمن وجود دارد اما در زمان 
حاضر گزارشی مبنی بر افزایش محسوس 

آن نداریم.
عقدک در پاسخ به این پرسش که آیا در 
هفته گذشته که هوای اصفهان در همه 
روزها در وضعیت ناسالم برای عموم قرار 
داشت، با افزایش محسوس بیماران 
اورژانسی قلبی و ریوی در این شهر مواجه 
شدیم، گفت: با این حجم از آلودگی هوا، 
احتمال افزایش معنی دار برای گروه های 
آسیب پذیر و بیماران زمینه ای وجود دارد اما 

برای من گزارشی نیامده است.
بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان که ۱۷ دی جاری منتشر شد، 
جمع کلی بستری بیماران دارای عالئم 
کرونا در بیمارستان های استان ۳۹ نفر 
است و ۲ بیمار بدحال کرونایی در بخش 

مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
آمار مرگ و میر ناشی از کرونا نیز مانند یک 

هفته گذشته صفر بوده است.

شهرستان های زرد کرونایی 
اصفهان ۲ برابر شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

ــات  ــم از قطع ــار پنج ــه چه ــم ک ــت بدانی ــی اس ــاًل کاف ــه مث ــن رابط  در ای
ــر  ــوری نظی ــمند در کش ــراه هوش ــن هم ــی های تلف ــدی گوش ــی و تولی یدک
ــراوان اقتصــادی  ــای ف ــه کــه مزای ــد، توســط چیــن تأمیــن می شــود. البت هن
چیــن ســبب شــده تــا اقتصــاد کشــورهای پیرامونــی آن نیــز تــا حــد زیــادی 
در اقتصــاد چیــن ادغــام شــوند. در ایــن فضــا، چینی هــا زنجیره هــای 
ــص  ــف( مخت ــای مختل ــادی در حوزه ه ــای اقتص ــن نیازه ــی )تأمی تدارکات
بــه خــود را نیــز چــه در ســطح منطقــه ای و چــه فرامنطقــه ای ایجــاد 
ــار  ــت. در کن ــوار اس ــخت و دش ــیار س ــا بس ــا آن ه ــت ب ــه رقاب ــد ک کرده ان
ــب  ــی قری ــا جمعیت ــن کشــوری ب ــه چی ــه داشــت ک ــد توج ــا بای ــه این ه هم
بــه یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون نفــر اســت و ایــن تعــداد جمعیــت برای 
اقتصادهــای کشــورهای مختلــف جهــان بســیار جــذاب اســت و ورود بــه این 
ــد.  ــرده و می کن ــل ک ــا تبدی ــرای آن ه ــوری ب ــدف مح ــک ه ــه ی ــازار را ب ب
ــن  ــادی ای ــای اقتص ــا از مزای ــد ت ــعی دارن ــف س ــورهای مختل ــع، کش در واق
ــد.  ــه هــر نحــو ممکــن در راســتای منافــع خــود بهــره گیرن ــازار گســترده ب ب
درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــاهدیم اکنــون و همزمــان بــا کاهــش 
ــن، شــور و هیجــان  ــا در چی ــا مهــار پاندمــی کرون ــط ب محدودیت هــای مرتب
ــه اقتصــاد جهانــی تزریــق شــده زیــرا بســیاری از کشــورهای  خاصــی نیــز ب
ــان  ــه کشورهایش ــی ب ــار چین ــت ها و تج ــه ورود توریس ــم ب ــه چش ــان ک جه
دارنــد، می تواننــد از مزایــای قابــل توجــه اقتصــادی حضــور آن هــا در خــاک 
ــک  ــن از کی ــه چی ــل توج ــهم قاب ــوب، س ــن چهارچ ــد. در ای ــره برن ــود به خ
اقتصــادی جهــان و کنشــگری مؤثــر در ایــن حــوزه، عمــاًل موجــب شــده تــا 
ایــده حــذف پکــن از منظومــه اقتصــاد جهانــی، بیــش از آنکــه ایــده ای واقــع 
بینانــه باشــد، تــا حــد زیــادی بی پشــتوانه بــه نظــر برســد کــه البتــه تاکنــون 
پیشــبرد آن آســیب های زیــادی را بــه بــه خــوِد دولت هــای غربــی بــه ویــژه 
ــه طــور خــاص در دوره ریاســت جمهــوری  ــز وارد کــرده اســت. ب ــکا نی آمری
دونالــد ترامــپ در آمریــکا کــه وی جنــگ تجــاری گســترده ای را علیــه چیــن 
ــه  ــی را ب ــارات فراوان ــگ، خس ــن جن ــه ای ــم ک ــاهد بودی ــت ش ــه راه انداخ ب
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــا ه ــن ده ه ــت رفت ــی و از دس ــای تدارکات زنجیره ه
ــکا وارد کــرد و در نهایــت عقــب نشــینی واشــینگتن در برخــی حوزه هــا  آمری
را نیــز بــه همــراه داشــت. از ایــن رو، غــرب در دشــمنی خــود بــا چیــن جهــت 
حذف ایــن کشــور از عرصــه کالن اقتصــاد جهانــی، بــا رویکــردی کورکورانه 
بــه جلــو حرکــت می کنــد و همیــن مســاله تبعــات منفــی و مخــرب فراوانــی 

ــد داشــت. ــراه داشــته، دارد و خواه ــه هم ــرای آن ب را ب
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سرمقاله

رئیـس هیات مدیـره مجمـع خیرین 
اصفهـان  اسـتان  سـاز  مدرسـه 
از برگـزاری بیسـت و چهارمیـن 
جشـنواره خیرین با رویکـرد تکمیل 
پروژه هـای نیمـه تمـام در اسـتان 

خبـر داد.
مجتبـی مالاحمـدی در نشسـت 
سـه جانبـه بـا حضـور مدیـران کل 
نوسـازی مدارس، آمـوزش وپرورش 
و مجمع خیرین مدرسـه سـاز استان 
در محـل ایـن مجمـع افـرود: در این 
جشـنواره از خیریـن دعوت می شـود 
کـه بیشـترین تـالش خـود را برای 
تکمیـل پروژه هـای مدرسـه سـازی 
که از سالهای قبل بالتکلیف وناتمام 
مانـده و همچنیـن نـوآوری در ایـن 

عرصـه بگذارنـد.
وی اظهـار داشـت: همچنیـن از 
خیریـن مـی خواهیم کـه عـالوه بـر 
مدرسـه سـازی به مجمع و اداره کل 
نوسـازی مدارس در مـدارس کمک 
کننـد تـا بـه ایـن شـیوه نسـبت بـه 
حفظ و نگهداری فضاهای آموزشـی 
تالش کننـد ونیاز کمتری بـه احداث 

مدرسـه جدیـد حاصل شـود.
رئیـس مجمـع خیرین مدرسـه سـاز 
استان اصفهان همچنین به رونمایی 
از اطلس نیازمندی فضاهای آموزش 
وپرورش در این جشـنواره اشاره کرد 
و افزود: بـا طراحـی و بکارگیری این 
اطلـس، وضعیـت مناطـق مختلـف 
اسـتان در باب تعـداد و نـوع مدارس 
شناسـایی می شـود تـا خیریـن بـا 
شـناخت کامـل نسـبت بـه مدرسـه 

سـازی اقـدام کنند.
وی همچنیـن راه انـدازی سـامانه 
رصد پروژه هـای خیر سـاز را از دیگر 
طرحهای در دسـت اقـدام این مجمع 
همزمان بـا برگـزاری این جشـنواره 

ذکـر کـرد وگفـت: در ایـن سـامانه 
تمام مراحل از زمـان انعقاد تفاهمنامه 
سـاخت مدرسـه تا بهره برداری رصد 

و ثبـت می شـود.
مالاحمدی، رونمایی از طرح مدارس 
متری را از دیگر برنامه های جشنواره 
خیرین مدرسه سـاز استان عنوان کرد 
خیریـن  ایـن طـرح  در  وگفـت: 
می تواننـد در سـاخت یک مدرسـه 
حتی چنـد متـری را بپذیرنـد ودر این 

کار نیـک شـرکت کنند.
وی با اشـاره به وجود یکهـزار و ۵۰۰ 
خیر مدرسه سـاز در اسـتان گفت: در 
مـدت ۲ سـال و نیم گذشـته، رونـد 
مدرسه سـازی در اسـتان رشـد ۲، ۵ 

برابری داشـته اسـت.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه وتجهیز 
مـدارس اصفهـان نیـز بـا اشـاره بـه 
رشـد ۳، ۳۱ درصـدی جمعیت دانش 
آمـوزان اسـتان در سـال تحصیلـی 
جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته از 
خیریـن دعوت کـرد کـه همچنـان 
سـنگر مدرسـه سـازی وکمـک بـه 
دولت در توسـعه فضاهای آموزشـی 

را حفـظ کننـد.
مجیـد نسـیمی افـزود: در سـال 
تحصیلـی جـاری ۲۳۰ مدرسـه بـا ۲ 
هـزار و ۲۱۹ کالس و بـا جمعیت ۶۸ 
هزار و ۲۱۳ دانش آمـوز دونوبته اداره 

. می شـود
وی اظهـار. داشـت: در ایـن راسـتا 
بـرای یـک نوبته کـردن مـدارس در 
اسـتان به ۲۳۰ مدرسـه ۹ کالسـه یا 
۱۸۵ مدرسـه ۱۲ کالسـه نیاز اسـت.

مدیرکل نوسـازی مـدارس اصفهان 
افـزود: همچنیـن در کل اسـتان ۴۰ 
مدرسـه بـا ۴۰۸ کالس و ۱۸ هـزار و 
۲۳۰ دانـش آموز بـر اثر فرونشسـت 
دچار آسـیب شـده کـه بایـد تخلیه و 

بازسـازی شـود.
به گفتـه وی ۹۴ مدرسـه نیز بـا ۷۳۳ 
کالس درس در اسـتان جزء مدارس 
خطرآفریـن اسـت کـه در سـالهای 
اخیر برای ۲۲ مدرسـه با ۱۷۷ کالس 
بـه فوریت تخلیه شـدند و با اسـتفاده 
از محل اعتبارات دولتـی و همچنین 
مشـارکت خیرین تخریب و بازسازی 

شـده است.
سـال  در  شـد:  یـادآور  نسـیمی 
تحصیلـی جـاری بـا ۸۴ نفـر از 
خیریـن بـرای اجـرای ۹۹ پـروژه 
آموزشـی وغیرآموزشـی با ۴۸۸ باب 
کالس و تعهـد ۴۸۶ میلیـارد تومانی 
موافقت نامـه منعقـد شـده اسـت.

مدیرکل آموزش و پـرورش اصفهان 
نیز گفـت: فضـا وتجهیـزات یکی از 
عوامـل مؤثر بـر روند تعلیـم و تربیت 

صحیح اسـت.
محمدرضـا ابراهیمـی افـزود: بـا 

همراهی خوب خیرین مدرسـه سـاز 
اسـتان بـا دسـتگاه تعلیـم وتربیـت 
تعـداد مـدارس خیرسـاز اسـتان بـه 

بیـش از ۲ برابـر رسـیده اسـت.
وی تصریـح کرد: سـاالنه حـدود ۳۵ 
هزار نفـر به جمعیـت دانـش آموزی 
ایـن اسـتان اضافـه می شـود وبـه 
همین دلیل اصفهان بیشـترین نقاط 
بحرانـی را بـه لحـاظ لحـاظ تراکـم 
دانـش آمـوزی و کمبـود فضـای 

آموزشـی دارد.
مدیرکل آموزش و پـرورش اصفهان 
افـزود: عمـوم مـدارس دونوبتـه 
اصفهـان در نقـاط مرکـزی شـهر، 
شـهرک های اقمـاری، فوالدشـهر، 
شـاهین شـهر و نجف آباد وجود دارد.
وی بیان داشـت: باید تالش شـود تا 
عالوه بـر سـاختن مدارس خـوب در 
حفظ و نگهـداری مـدارس فعلی هم 

همت صـورت گیرد.

ابراهیمی همچنین از خیرین مدرسه 
سـاز اسـتان دعوت کـرد کـه حتی با 
مقدار جزئـی کمک مالـی به نهضت 
مدرسـه سـازی و توسـعه فضـای 

آموزشـی در اسـتان کمـک کنند.
بیسـت و چهارمین جشـنواره خیرین 
مدرسه سـاز اسـتان اصفهان ۲۲ دی 
در سـالن همایش های سـیتی سـنتر 

برگزار می شـود.
مجمـع خیریـن مدرسه سـاز اسـتان 
اصفهـان در سـال ۱۳۷۸ بـه منظـور 
جـذب هـر چـه بیشـتر خیریـن و 
سـاماندهی کمک هـای مـردم در 
حـوزه مدرسه سـازی تشـکیل شـد، 
ایـن مجمـع بـا یکهـزار و ۵۰۰ عضو 
در ۱۶ شهرسـتان اسـتان اصفهـان 

فعـال اسـت.
حـدود یک میلیـون دانش آمـوز در 
بیـش از ۶ هـزار واحـد آموزشـی در 
اسـتان مشـغول به تحصیل هستند.

تکمیل پروژه های نیمه تمام رویکرد جشنواره خیرین مدرسه ساز
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان عنوان کرد:
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 مدیــرکل ثبــت احــوال اصفهــان از صــدور ۹۰ درصــد کارت هــای هوشــمند 
ملــی متقاضیانــی کــه در اســتان اقــدام بــه ثبت نــام کــرده بودنــد، خبــر داد.

حســین غفرانــی کجانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: از جمعیــت هــدف 
چهــار میلیــون و ۱۷۰ هــزار نفــری در اســتان اصفهــان، بیــش از ۹۸ درصــد 

ــد.  ــام کرده ان ــی ثبت ن ــت کارت مل ــرای دریاف ب
وی اظهــار داشــت: ۳۳۵ هــزار و ۱۴۱ قطعــه کارت هوشــمند ملــی در ۹ مــاه 

ــا احتســاب معوقه هاســت. امســال صــادر شــد کــه ایــن آمــار ب
مدیــرکل ثبــت احــوال اصفهــان افــزود: صــدور کارت هوشــمند ملــی بعــد 

ــود در ماه هــای گذشــته  ــر از تحریم هــا ب ــا ۲ ســاله کــه متأث از وقفــه یــک ت
توســط ســازمان پیگیــری و رفــع شــد و در حــال جبــران عقــب ماندگــی این 

مــدت هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه صــدور کارت هوشــمند ملــی حــدود ۲ هفتــه بــه طــول 
ــه  ــدام ب ــم اق ــر ه ــزار و ۱۸۰ نف ــاری ۱۲۱ ه ــاه ج ــت: در م ــد، گف می انجام

ــد. ــی کردن ــام کارت هوشــمند مل ــت ن ــل ثب ــل مراح تکمی
غفرانی افـزود: ثبت نام کارت ملی هوشـمند در ۲ مرحله اسـت کـه متقاضیان 
بایـد در مرحلـه اول در سـایت www.ncr.ir ثبت نـام و کد رهگیـری دریافت 

کننـد و در مرحله بعـد با مراجعـه به دفاتـر پیشـخوان، اثر انگشـت و عکس از 
آنان گرفته می شـود. بـه گفته وی بـرای دریافت کارت هوشـمند ملـی نیاز به 

تعویض شناسـنامه نیسـت اما عکسـدار بودن آن الزامی اسـت.
ــا  ــد در کاهــش هزینه ه ــی جدی ــای مل ــه کارت ه ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب غفران
ــرد:  ــح ک ــذاری دارد، تصری ــش تاثیرگ ــد نق ــای جدی ــتفاده از فرصت ه و اس
ــد  ــی رود و می توان ــمار م ــه ش ــد ب ــای جدی ــمند از ابزاره ــی هوش کارت مل
ــم  ــری و تصمی ــم گی ــزی، تصمی ــه ری ــت برنام ــئوالن را در جه ــه مس هم

ــد. ــاری کن ــازی ی س

90 درصد 
کارت های هوشمند 
ملی متقاضیان در 
اصفهان صادر شد

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: در این کالنشهر حدود ۹ 
هزار تاکسی وجود دارد که ۷۰ درصد آنها فرسوده است.

حجت االسالم منوچهر مهروی پور، در هفتاد و یکمین 
جلسه علنی شورای شهر اصفهان افزود: فرسودگی 
تاکسی ها، افزایش آلودگی هوا را رقم می زند بنابراین 

نوسازی آنها ضروریست.
وی با بیان اینکه سهم تاکسی ها در حمل و نقل درون 
شهری اصفهان بالغ بر ۱۳ درصد است، اضافه کرد: از 
آنجا که برای نوسازی این ناوگان، هر راننده تاکسی 
باید بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بپردازد لذا تخصیص 

تسهیالت در این زمینه باید در اولویت باشد.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر به 
استفاده از مازوت در نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
اشاره و اضافه کرد: مصرف این سوخت از اصلی ترین 

دالیل آلودگی هوا در این خطه به شمار می رود و آلودگی 
آن اصفهان را محاصره کرده است.

وی با تاکید بر توقف مصرف مازوت خاطرنشان کرد: در 
این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیران 
استانی و شهردار باید برای جلوگیری از استفاده از این 

سوخت بکوشند.
به گزارش ایرنا، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی 
استان اصفهان از جمله دالیل افزایش آلودگی هوا 
در این دیار عنوان شده، بطوریکه از آغاز طرح رایگان 
دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی شامل تاکسی 
و وانت بارها تاکنون حدود ۲۲ هزار دستگاه خودروی 
عمومی در استان بصورت رایگان دوگانه سوز شده است.

نفت کوره یا مازوت )Mazut( از هیدروکربن های نفتی 
و ارزانترین ماده سوخت در موتورهای دیزلی و برخی 
نیروگاه هاست، بدلیل اینکه استفاده از آن آلودگی بسیاری 

بویژه در شرایط پایداری جوی بوجود می آورد کاربرد آن 
در واحدهای صنعتی خاصه در مناطق ُپرجمعیت و دچار 
معضل آلودگی هوا محدود یا ممنوع شده است اما با این 

حال استفاده می شود.
به گفته مسووالن، استفاده از مازوت در نیروگاه شهید 
محمد منتظری اصفهان در هفته های گذشته سبب 
افزایش شدید آلودگی هوای این کالنشهر شده است بر 
همین اساس کمیته پژوهش و فناوری "مدیریت کیفیت 
هوا" کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی استان در حوزه 
محیط زیست در بیانیه ای که هفتم دی امسال در اختیار 
ایرنا قرار گرفت، تاکید کرد: میزان گوگرد مازوت مورد 
استفاده در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان ۶ برابر 
بیشتر و غلظت دی اکسیدگوگرد )SO۲( خروجی از آن 

هشت برابر بیشتر از استاندارد اروپاست.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ۶ واحد از هشت واحد این 

نیروگاه، روزانه حدود ۲۵۰ تانکر ۲۰ هزار لیتری )معادل 
پنج میلیون لیتر( مازوت مصرف کرده که سوختن آن 
حدود ۴۰۰ ُتن گاز دی اکسیدگوگرد در روز منتشر 
می کند، تاکید شده است: تأثیر آلودگی ناشی از گاز دی 
اکسید گوگرد در غلظت این آالینده در هوای اصفهان 
به تنهایی ۱۹۰ درصد بیشتر از تمام منابع آالینده دیگر 

است.
بیانیه کمیته پژوهش و فناوری مدیریت کیفیت هوا 
کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی استان حاکیست: 
این نیروگاه همجوار با شهر اصفهان و در منطقه ای قرار 
دارد که کاماًل پوشیده از صنایع آالینده در حوزه نفت و 
گاز و فوق اشباع از انواع آالینده هاست و بطور مستقیم 

این آلودگی ها در ریه های مردم شهر ته نشین می شود.
در بیانیه مذکور با بیان اینکه استفاده از مازوت در نیروگاه 
شهید محمد منتظری نه تنها در بلندمدت بلکه بصورت 

آنی باعث به خطرافتادن سالمت مردم این دیار می شود، 
از مسووالن استان خواسته شده است تا با توجه به تشدید 
آلودگی هوا ناشی از استفاده از مازوت در کالنشهر 
اصفهان بخصوص در روزهای سرد سال که بدلیل 
وقوع وارونگی دما جو پایدار است، مصرف این سوخت، 

بدون فوت وقت متوقف شود.
به گزارش ایرنا، آلودگی هوا یکی از چالش های اساسی 
کالن شهر اصفهان و شهرهای صنعتی اطراف آن 
است؛ بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین سایر 
کالنشهرهای ایران شامل تهران، مشهد، تبریز، کرج، 

اهواز، شیراز و اراک ُرتبه نخست آلودگی هوا را دارد.
مدارس و دانشگاه های استان اصفهان در دو هفته 
اخیر بخاطر شدت آلودگی هوا، هشت روز تعطیل یا 

غیرحضوری شدند.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر:
70 درصد تاکسی های اصفهان فرسوده است
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گفـت:  شاهین شـهر  امام جمعـه   
اسـتان  مدیریـت  نحـوه  این گونـه 
اصفهـان به هیچ عنـوان قابـل نیسـت و 
باعـث ضربـه زدن بـه جریـان انقالبـی 

اسـت.
در  هاشـمی  قاسـم  حجت االسـالم 
شاهین شـهر  نمازجمعـه  خطبه هـای 
بـا تأکیـد و سـفارش بـر رعایـت تقوای 
الهـی اظهـار کـرد: یکـی از ویژگی های 
افـراد بـا تقوا این هسـت کـه حقیقت را 
بیـان کننـد. چراکـه کـه خداونـد متعال 

اهالـی تقـوا را دوسـت دارد.
وی با اشـاره بـه مناسـبت های تقویمی 
وفـات  سـالروز  جملـه؛  از  رو  پیـش 
تکریـم  روز  البنیـن )س(،  ام  حضـرت 
مادران و همسـران شـهداء، روز شهدای 
دانشـجو، اجرای طرح اسـتعماری حذف 
حجـاب بـه دسـت رضاخـان در سـال 
۱۳۱۴ هجری شمسـی، روز بزرگداشـت 
خواجـوی کرمانـی، قیـام خونیـن مردم 
قـم در سـال ۱۳۵۶ هجـری شمسـی، 
شـهادت میـرزا تقـی خـان امیـر کبیـر 
در سـال ۱۲۳۰ هجری شمسـی، حادثه 
سـقوط هواپیمـای اوکراینـی، تشـکیل 
شـورای انقالب بـه فرمان امـام )ره( در 
سـال ۱۳۵۷ هجـری شمسـی و والدت 
حضـرت زهرا روز زن و همچنین والدت 
امـام خمینـی )ره( افـزود: باالتـر از مقام 
شـهادت در راه خداونـد متعـال نیکـی و 
فضیلتـی وجود نـدارد. باقی مانـدن روح 
شـهدات طلبی به برکت همیـن مادران 
و همسـران شـهداء هسـت. چـرا کـه 
ترویـج فرهنـگ شـهادت باعـث بـاال 
رفتـن روحیـه سلحشـوری و مقاومت و 
ایسـتادگی در سـطح جامعـه در مقابـل 
جبهه کفر و اسـتکبار می شـود. مادران و 
همسـران شـهدا ام البنین هـای انقالب 

هستند. اسـالمی 
ضمـن  شـهر  شـاهین  جمعـه  امـام 
گرامـی داشـت حادثه سـقوط هواپیمای 
همـه  بـا  کـرد:  تصریـح  اوکراینـی 
همـدردی  ابـراز  آنـان  خانواده هـای 
می کنیـم و بایـد خانواده هـای آنـان بـه 
خاطـر صبـر و همراهـی کـه بـا انقالب 
اسـالمی داشـته اند مورد تکریم و تقدیر 
قـرار گیرنـد. وی با بیـان اینکه امیرکبیر 
یک چهـره ماندگار در تاریـخ ایران بوده 
اسـت، ادامه داد: امیرکبیر نمک شـناس، 
حـق شـناس، مخالف نفـوذ خارجی بود، 
پـرکار و اهـل اخـالص بـود بـه همین 
از  نتوانسـت  را  او  سـختی ها  خاطـر 

خدمـت مـردم بـاز دارد.
شـاهین  جمعه هـای  نمـاز  خطیـب 
شـهر بـا انتقاد از اعدام شـیعیان توسـط 
حکومت پادشـاهی آل سـعود ادامـه داد: 
جـای باسـی تأمـل و تأسـف نسـبت به 
رژیـم  جنایت هـای  قبـال  در  سـکوت 
پادشـاهی آل سـعود توسـط سـازمان ها 
و کشـورهای مدعی حقوق بشـر بسـیار 

وجـود دارد.
وی خطـاب بـه دولـت حجت االسـالم 
رئیسـی رئیـس دولـت سـیزدهم، وزیـر 
کشـور و اسـتاندار اصفهان گفت: انتظار 
داریـم آقای حجت االسـالم رئیسـی در 
انتخاب مسـئولین نهایت دقت را داشـته 
باشـند، چـرا کـه امـروز یکـی از ایـن 
ناکارآمدهای مدیریتی به شـدت گریبان 
گیر شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه را 
گرفته اسـت و شهرسـتان شاهین شهر 
و میمـه بـا نزدیـک بـه ۳۰۰ هـزار نفـر 
جمعیت نزدیک ۴۰ روز هسـت که فاقد 
فرمانـدار اسـت بـا ایـن دسـت و فرمان 
نمی شـود اسـتان اصفهـان را مدیریـت 
کـرد. وی بـا انتقـاد شـدید از عملکـرد 
حوزه هـای  برخـی  در  رئیسـی  دولـت 
دیگـر از جملـه انتخـاب اسـتانداران و 
بـازار  نکـردن  مدیریـت  فرمانـداران، 
اسـتدعا  کـرد:  اظهـار  ارز  و  مسـکن 
دارم بـه کسـانی مسـئولیت بدهیـد که 
سـرمایه های اجتماعـی را جذب کنند نه 
به همین اندک سـرمایه اجتماعی چوب 
حراج بزنند. حجت االسـالم هاشمی در 
پایـان افـزود: در گفتـن حـرف حـق از 
هیـچ کسـی تـرس و واهمـه نداریـم و 
مـردم نیـز از مـا به عنـوان ائمـه جمعه 
انتظـار دارنـد که حرف حـق و حرف دل 
آنهـا را بزنیم و ایـن گونه نحوه مدیریت 
اسـتان اصفهـان بـه هیـچ عنـوان قابل 
نیسـت و باعـث ضربـه زدن بـه جریان 

اسـت. انقالبی 

امامجمعهشاهینشهر؛

ناکارآمدی مدیریت استان 
 گریبان شاهین شهر را

گرفته است

خطبه

ISFAHAN
N E W S

 )Varzaneh Desert( :کویـر ورزنـه بـه انگلیسـی
یکـی از جاذبه هـای گردشـگری طبیعـی اسـتان 
اصفهان اسـت که دارای بزرگترین سـایت تفریحی 
کویـر در ایـران اسـت کـه شـامل بخش هایـی از 
جملـه موتورهـای چهار چـرخ یک نفـره و دو نفره، 
زیـپ الیـن، سـافاری، شـتر سـواری، رسـتوران، 

شـربت خانـه، کمپینـگ و پاراگالیدر اسـت.
از آنجا که امکان دسترسـی به کویر از مسـیر جاده 
حسـن آبـاد، وجـود دارد، ایـن کویـر را به نـام کویر 
حسـن آبـاد هم می شناسـند. گرمـای هـوای کویر 
در تابسـتان طاقـت فرسـا اسـت یکـی از بهتریـن 
مکان های برای سـفر در فصل زمسـتان و سـردی 
هـوا، کویرهـا هسـتند یکـی از بهتریـن مکان هـا 
بـرای گردشـگری در فصل زمسـتان و کویر گردی 
و راه رفتـن روی ماسـه های داغ، کویر ورزنه اسـت.

در شـهر گردشـگری ورزنه می توانیـد از تاالب بین 
المللـی گاوخونی هـم دیدن نمایید.

 کویرورزنهکجاست؟
کویر ورزنه با وسعت ۱۷ هزار هکتار در ۱۰ کیلومتری 
شهر ورزنه در بخش شرقی استان اصفهان در ۱۱۷ 
کیلومتری شهر اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری غرب یزد 
و جنوب غربی تاالب بین المللی گاوخونی قرار دارد. 
کویر ورزنه در شمال با شهرستان ورزنه و رودخانه 
زاینده رود، در شرق با تاالب گاوخونی، در جنوب 
با حسن آباد و در غرب با محور مواصالتی ورزنه به 

حسن آباد احاطه شده است.
معرفیکویرورزنهاصفهان

کویر ورزنه در قدیم به نام بیابان خارا شناخته 
می شود ولی در حال حاضر کویر ورزنه بخش نزدیک 
به شهر ورزنه و بیابان خارا بخش نزدیک به روستای 
خارا می باشد. این بخش حدود ۳۰ کیلومتر دورتر از 

کویر ورزنه است و به دلیل زمین سستی که دارد 
مکان خوبی برای گردشگری محسوب نمی شود و 

دارای امکانات گردشگری نیست.
وزش  کویـر  ایـن  بـارز  مشـخصه های  از  یکـی 
بادهـای متفـاوت اسـت کـه فرم هایـی دیدنـی و 
خـارق العـاده از تپه هـای ماسـه ای طولـی، هاللی 
و هرم هـای ماسـه ای ایجـاد می کنـد کـه ارتفـاع 

برخـی از آن هـا بـه ۱۰۰ متـر هـم می رسـد.
طـول تـل ماسـه ها حـدود ۴۵ کیلومتـر اسـت و 
عرضشـان از ۱۰ کیلومتـر در نزدیـک ورزنـه و ۱ 

کیلومتـر در خـارای جرقویـه می رسـد.
بیشـتر بخـش غربی کویـر ورزنـه با ماشـین قابل 
دسترسـی اسـت ولی برای بازدید از حاشـیه شرقی 
یا باید از سـمت شـهر ورزنـه از بین شـنزارها عبور 
کنیـد یـا مسـیر حاشـیه جنوبـی شـهر ورزنـه را در 

امتـداد زاینـده رود به سـمت شـرق ادامـه دهید.
رمل هـا و تپه هـای منحصـر به فـرد کویـر در کنار 
بزرگتریـن سـایت تفریحـی کویـری ایـران، باعث 
شـده کویـر ورزنـه یکـی از پرطرفدارتریـن مقاصد 

کویـر نوردان محسـوب شـود.
پوششگیاهیکویرورزنه

گیاهـان مختلفی در کویر ورزنه دیده می شـود 
از جمله:

گیـاه اسـکنبیل کـه در اغلـب کویرهـای و بخـش 
علف هـای  تیـره  از  و  می رویـد  ایـران  مرکـزی 
هفـت بند اسـت. ایـن گیـاه در عربی به نـام بطبط 
شـروع  اسـفند  از  آن  رویـش  می شـود،  شـناخته 
شـده و تـا اواخـر اردیبهشـت ادامـه دارد. گل هـای 
اسـکنبیل، ریز و سـفید رنگ هسـتند و در فروردین 
تـا اردیبهشـت در زیباتریـن حالـت خود قـرار دارد.

تاغ هـا، درختچه هایـی از تیـره تاج خروس هسـتند 

کـه در برابـر گرمـا و خشـکی مقاومنـد و بـه دلیل 
داشـتن سیسـتم ریشـه ای بسـیار گسـترده بـرای 

بیابـان زدایی مناسـب هسـتند.
نسـی، کـه از تیـره گندمیـان اسـت و در خاک های 
گچـی و آهکی رشـد می کنـد و برای بیابـان زدایی 
مفیـد اسـت. در اطـراف ریشـه این گیـاه غالفی از 
دانـه شـن ایجاد می شـود کـه باعث مقاومـت گیاه 

در زمـان کـم آبی می شـود.
حیواناتکویرورزنه

روباه شـنی: روباه شـنی حیوانی شـبگرد است 
از روبـاه معمولـی کوچکتـر اسـت و گوش هـای 
درازی دارد. کـف پـای ایـن روبـاه موهـای بسـیار 
بنـدی دارد و امـکان حرکـت راحـت در شـن ها را 

برایـش فراهـم می کنـد.
پامسـواکی: موش پامسـواکی چشـمانی درشـت و 
جثـه و گوشـهایی بـزرگ دارد و ماننـد روباه شـنی 
کـف پاهایـش پـر از مو اسـت. مـوش پامسـواکی 
در  او  دیـدن  امـکان  و  اسـت  موجـودی شـبگرد 

شـب های مهتابـی کـم می شـود.
سـارگپه پـا بلنـد: سـارگپه پـا بلنـد نوعـی پرنـده 
شـکاری اسـت کـه صـدای آرامتـری نسـبت بـه 

دارد. معمولـی  سـارگپه 
شـغال،  ورزنـه،  کویـر  سـاکن  حیوانـات  دیگـر 
خرگـوش، گربه، شـاهین، افعی شـاخدار و شـترمار 

هسـتند.
تفریحاتکویرورزنه

کویـر گـردی: پیـاده روی بـدون کفـش روی 
تپه هـای شـنی داغ و رمل هـا یکـی از لـذت بخش 
تریـن تفریحات کویری اسـت. آرامش و سـکوت و 
گرمـای کویـر تجربه ای فراموش نشـدنی و آرامش 
بخش اسـت. عکاسـی و رصد آسـمان: عکاسـی از 

مناظـر بکـر کویر و تماشـای آسـمان صـاف کویر 
در شـب ها یکـی از دالیل اصلی سـفر گردشـگران 
به کویر اسـت. آسـمان شـب های کویـر منظره ای 
تماشـایی و بسـیار زیبا اسـت که عالقمندان زیادی 
را برای عکاسـی و تماشـای آسـمان بـه خود جلب 
در  زدن  چـادر  و  کمپینـگ  کمپینـگ:  می کنـد. 
شـب های کویـر تجربـه ای بـه یـاد ماندنـی اسـت 
کـه روشـن کـردن آتـش و نشسـتن دور آن همراه 
بـا دیگـر اعضـای گـروه می توانـد شـبی خاطـره 
انگیـز برایتـان بـه همـراه داشـته باشـد. تفریحات 
گردشـگری: سـایت تفریحـی واحه با وسـعت ۱۰۰ 
کیلومتر مربع بزرگترین سـات تفریحـی کویری در 
ایـران اسـت کـه در کویر ورزنـه خدماتـی از جمله 
موتورهـای چهار چـرخ یک و دو نفـره، زیپ الین، 
سـافاری، شـتر سـواری، رسـتوران، شـربت خانـه، 
کمپینـگ و پاراگالیـدر را برای گردشـگران فراهم 
کـرده اسـت. از دیگـر تفریحاتـی کـه می توانید در 
ایـن مجموعـه اسـتفاده کنیـد، اجـرای موسـیقی 
محلـی زنده، آتش بـازی، اجرای حرکات نمایشـی، 
برگزاری مراسـم های مناسـبتی از جمله سـال نو و 

یلدا هستند. شـب 
زیـپ الیـن: بیـن دو تگـه شـنی در کویـر ورزنـه 
زیـپ الیـن قـرار گرفته اسـت یکـی به طـول ۳۰ 
متـر در بیابـان خـارا و دیگـری بـه طـول ۴۰۰ متر 
در سـایت تفریحـی واحـه. هنـگام سـوار شـدن بر 
زیـپ الین از همراه بردن وسـایلی از جمله عینک، 
موبایـل و هندزفـری اجتنـاب کنید چرا کـه افتادن 
ایـن وسـایل در طـول زیـپ الیـن مسـاوی با گم 

شدنشـان در بیـن شـن های بیابان اسـت.
موتورهـای چهـار چـرخ: موتورهـای چهـار چـرخ 
یکی از وسـایل هیجان انگیز و مناسـب برای تردد 

در کویـر اسـت و می توانیـد بـا سـرعت زیـاد روی 
تپه هـای شـنی موتـور سـوارید کنید. ماشـین های 
آفرود: ماشـین های آفرود یا شاسـی بلنـد به یادگی 
در ماسـه های روان کویـر حرکـت می کننـد. ایـن 
سـافاری از سـاعت 8 - ۱8 در مسـیرهای مشخص 

می کنند. حرکـت 
پاراگالیـدر: یکـی از ورزشـهای هیجـان انگیـز در 
مناطـق بادخیـر پـرواز بـا پاراگالیـدر اسـت. بـرای 
پرواز باید به آرامی از سـطحی شـیب دار به سـمت 
پاییـن بدویـد تـا بر فـراز کویـور بـه پـرواز در آیید. 
شـتر سـواری: شـتر سـواری یکـی از تجربه هـای 
محصر به فرد کویر اسـت. هر سـال در اردیبهشـت 
مـاه در ایـن کویـر مسـابقات شـتر سـواری برگزار 
می شـود کـه دیدن آن خالی از لطف نیسـت. شـن 
سـواری: برای شـن سـواری روی تپه هـا می توانید 
بردهـای موجـود در اقامتـگاه را کرایه کنیـد.  باگی 
سـواری: باگی وسـیله نقلیـه موتوری بـا چرخ های 
بـزرگ و عریض اسـت که روی شـن ها بـه راحتی 

می کند. حرکـت 

بهتریـنزمـانبرایسـفربـهکویر
ورزنه

ــه  ــر ورزن ــه کوی ــفر ب ــرای س ــان ب ــن زم بهتری
ــر  ــزی کوی ــای پایی ــت. روزه ــز اس ــل پایی فص
خیلــی گــرم نیســت و شــب ها هــم خیلــی ســرد 

نمی شــود.
در فصــل زمســتان روزهــای کویــر ورزنــه فــوق 
ــب ها  ــی ش ــت ول ــر اس ــک و دلپذی ــاده خن الع
ســرد اســت و امــکان چــادر زدن وجــود نخواهــد 
داشــت. دمــای هــوا در شــبهای زمســتان کویــر 

ــد. ــم می رس ــه ه ــی ۱۰ درج ــا منف ــه ت ورزن

گزارش

کویرورزنه؛

جاذبه گردشگری طبیعی استان اصفهان

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: اقلیم بندی و منطقه بندی در تعرفه گذاری گاز 

مصرفی مناطق سردسیر اصفهان و کشور ضروری است.
در  یخبندان  دوره  و  سرد  روزهای  تعداد  افزود:  محمدصالحی  حسین 
مناطق سردسیر غرب اصفهان بیشتر همچنین زمان آغاز و پایان سرما 
گذاری  تعرفه  در  باید  مساله  این  که  است  مناطق طوالنی تر  این  در 
گاز مصرفی لحاظ شود. نماینده مردم شهرستان های غرب اصفهان در 
مجلس افزود: از طرفی سرمای هوا و یخبندان عالوه بر ایجاد مشکالتی 

مانند سختی عبور و مرور و مسدود شدن متناوِب مسیرهای دسترسی، 
بر معیشت بخش مهمی از مردم این منطقه که بر مبنای کشاورزی 

است تأثیر گذاشته که به این نکته باید در تصمیم گیری ها توجه شود.
محمد صالحی افزود: اعمال تعرفه گذاری پلکانی برای مصارف خانگی 
نیازمند آن است که اقلیم مختلف در کشور از جمله مناطق سردسیر که 

مصرف گاز آنها در فصولی از سال باالتر است، در نظر گرفته شوند.
این نماینده مجلس خواستار تعدیل بهای گاز مصرفی مناطق سردسیر 

حوزه انتخابیه از سوی شرکت ملی گاز ایران شد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، یکی از مواد مصوب شده در بودجه 
بوده که متولی  الگوی مصرف گاز طبیعی در کشور«  ۱۴۰۱ »تعیین 
آن نیز وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و 

شهرسازی و سازمان ملی استاندارد و هیات وزیران است.
نفر  هزار   ۴۹ از  بیش  با  فریدن  گیِر  برف  و  سردسیر  شهرستان های 
جمعیت، فریدونشهر با ۳۵ هزار نفر جمعیت، چادگان با ۳۲ هزار نفر 
و بوئین میاندشت با ۲۴ هزار نفر به ترتیب در ۱۴۰، ۱8۰، ۱۱۰ و ۱8۵ 

کیلومتری غرب استان اصفهان قرار دارند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و 
بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی:

تعرفه گاز مناطق سردسیر 
اصفهان بر اساس اقلیم 
بندی تعیین شود

حجتـی با اشـاره به اینکه تصادفات فوتـی در تیران به 
صفر رسـیده اسـت، گفت: فرهنـگ ترافیک مهم ترین 
مؤلفـه در کاهـش تصادفـات اسـت کـه قانونمـداری 

شـهروندان این شـاخص را ارتقـا می دهد.
تصادفـات  امسـال  اظهارداشـت:  حجتـی«  »حسـن 
فوتی در شـهر تیران به صفر رسـیده و شـاهد کاهش 

حـوادث ترافیکـی بوده ایـم.
شـهردار تیـران با اشـاره بـه واکاوی علت های کاهش 
تصادفـات افـزود: قانونمـداری، اصالحـات هندسـی و 
نظارت هـای پلیس بر رفتـار راننـدگان از جمله عوامل 

مؤثـر در کاهـش حادثه بوده اسـت.
 وی ادامـه داد: فرهنـگ ترافیـک مهم تریـن مؤلفه در 
کاهـش تصادفات اسـت کـه اگر شـهروندان قانونمدار 
بـر ایـن موضـوع توجـه داشـته باشـند عامل انسـانی 
نقـش مهمـی را ایفـا کرده و شـاخصه فرهنگـی ارتقا 

می یابـد.

حجتی خاطرنشـان سـاخت: نظارت های پلیس بیشتر 
در راسـتای آمـوزش و تذکـر بـوده که همیـن موضوع 
نیـز منجر بـه فرهنگ سـازی و افزایـش رضایتمندی 

شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش فرهنـگ ترافیـک در 
مدارس و شـهرک ترافیک انجام می شـود، یادآورشـد: 
کـودک  مهدهـای  در  کـودکان  و  آمـوزان  دانـش 

می گیرنـد. فـرا  را  ترافیکـی  آموزش هـای 
کاهـش  در  را  مسـائل  ایـن  همـه  تیـران  شـهردار 
تصادفـات و افزایـش ایمنـی مهـم خوانـد و گفـت: 
شـهروند قانونمندار نقش مهمـی در کاهش تصادفات 
و افزایـش ایمنـی داشـته و بایـد در ایـن حوزه بیشـتر 

کار شـود.
وی اقدامـات صـورت گرفتـه در رفع نقـاط حادثه خیر 
را از دیگـر شـاخص های افزایش ایمنی در شـهر بیان 

کرد.

مدیـرکل میـراث فرهنگی صنایع دسـتی 
و گردشـگری شهرسـتان اردسـتان گفت: 
بـا توجـه به شـاخص بودن مسـجد جامع 
مسـجد  اولیـن  به عنـوان  کـه  اردسـتان 
جامـع دوطبقه جهان اسـالم مطرح اسـت 
از محـل اعتبـارات ملـی ۱۰ میلیـارد ریال 
اعتبـار بـرای حفـظ و مرمـت آن در نظـر 

گرفتـه خواهد شـد.
علیرضا ایزدی، در حاشیه بازدید از بناهای 
تاریخی شهرسـتان اردسـتان، اظهار کرد: 
اردسـتان یکی از شهرسـتان های با ارزش 
ابنیه هـای  و  فرهنگـی  حوزه هـای  در 
تاریخـی در نقـاط مختلـف آن اسـت کـه 

تـالش خواهیم کـرد با افزایـش اعتبارات 
ملی و اسـتانی برای اردسـتان نگاهمان را 
نسـبت بـه آثـار و ابنیه های تاریخـی این 

دهیم. تغییر  شهرسـتان 
وی در خصـوص آخریـن وضعیـت ثبـت 
جهانـی مسـجد جامـع اردسـتان، افـزود: 
شـاخص ترین  اردسـتان  جامـع  مسـجد 
بنـای شهرسـتان و از هویت هـای اصلـی 
اردسـتان اسـت اما ثبـت جهانی آثـار تابع 
یـک سـری ضوابط و مقـررات اسـت که 

ایـن دسـتورات طوالنـی مدت اسـت.
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی و گردشـگری اسـتان اصفهـان با 

بیـان اینکـه برنامه ریـزی بـرای برطرف 
مرمتـی،  تملکـی،  مشـکالت  کـردن 
احیـای بافت هـای تاریخـی و آثـار واجـد 
شـرایط ثبـت جهانـی در دسـتور کار اداره 
کل میـراث فرهنگـی اسـت، اضافـه کرد: 
مسـجد جامـع اردسـتان در ایـن زمینـه از 
قابلیـت باالیـی برخـودار اسـت و تملـک 
فضاهـای پیرامـون این بنـای تاریخی در 

دسـتور کار اسـت.
در  امسـال  کـرد:  خاطرنشـان  ایـزدی 
اولویـت کاری وزارتخانه میـراث فرهنگی 
ثبت جهانی ۹۰ کاروانسـرای ایرانی اسـت 
در  واقـع  اردسـتان  کاروانسـراهای  کـه 

روسـتاهای بقـم و ظفرقند در دسـتور کار 
قـرار دارد و بایـد مولفه هـای آن از جملـه 
تملک، آزادسـازی و اسـتهکام بخشـی آن 
فراهم شـود تـا مـورد تأیید یونسـکو قرار 

. د گیر
وی بـا بیـان اینکه در سـال های گذشـته 
بـرای مسـجد جامـع  بایـد  آنگونـه کـه 
اردسـتان اعتبـار قابل توجهـی اختصاص 
نگرفتـه اسـت، گفت: با توجه به شـاخص 
بـودن مسـجد جامـع اردسـتان کـه بـه 
دوطبقـه  جامـع  مسـجد  اولیـن  عنـوان 
محـل  از  اسـت  مطـرح  اسـالم  جهـان 
اعتبـارات ملـی ۱۰ میلیـارد ریـال اعتبـار 

بـرای حفـظ و مرمـت آن در نظـر گرفتـه 
خواهـد شـد.

مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
در  اردسـتان  شهرسـتان  گردشـگری  و 
خصـوص برنامـه ریـزی میـراث فرهنگی 
بـرای سـفرهای نـوروزی گفـت: اکنـون 
سـتاد خدمـات سـفر در اسـتان تشـکیل 
فضـای  در  خوشـبختانه  و  اسـت  شـده 
و  اسـتانداری  در مجموعـه  کـه  تعاملـی 
شهرسـتان ها  دارد،  وجـود  شهرسـتانها 
نـوروز  بـه  نسـبت  تـا  می شـوند  آمـاده 
گذشـته خدمـات بهتـر و بیشـتری را بـه 

مسـافران ارائـه دهنـد.

ایـزدی گفـت: در حـوزه سـفرها اعتبارات 
قابـل توجهـی را بـرای اسـتان در نظـر 
گرفتیـم کـه می توانـد تحولـی را در حوزه 
مرمـت و احیـا بافت هـای تاریخی اسـتان 
و مخصوصـاً شهرسـتان هایی کـه واجـد 

ارزش هسـتند، رقـم بزنـد.
وی بـه پیگیـری بـرای برطـرف کـردن 
مشـکالت مرمت مسـجد جامـع و میدان 
نقـش جهان اصفهان اشـاره کـرد و گفت: 
در ایـن راسـتا فصـل جدیـدی را در حوزه 
اعتبـارات بـرای ایـن دو بنای ارزشـمند و 
جهانـی قـرار دادیم تـا اعتبـارات پایداری 

باشد. داشـته 

شهردار تیران:

فرهنگ ترافیک مهم ترین مؤلفه در کاهش تصادفات است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای مسجد جامع اردستان

فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـان با بیان اینکه عامـل ناامنی در 
یکی از محالت کاشـان دسـتگیر شـد، گفت: متهم سـابقه اخالل 

در نظم عمومی داشـت.
سـرهنگ ایـرج کاکاونـد، از دسـتگیری عامـل ناامنـی در یکـی از 
محـالت کاشـان خبـر داد و اظهار داشـت: در پی شـکایت تعدادی 
از سـاکنان یکـی از محالت شـهر کاشـان مبنـی بر اینکـه فردی 
شـرور با اقدامات شـرارت آمیز، ایجاد درگیری و تهدید سـالح سـرد 
باعـث سـلب آسـایش آنان شـده اسـت، موضـوع به صـورت ویژه 
در دسـتور کار مامـوران پلیـس اطالعـات و امنیـت عمومـی ایـن 

شهرسـتان قـرار گرفت.
وی ضمـن اشـاره بـه اقدامات تخصصی پلیسـی در شناسـایی فرد 
مذکـور افـزود: پـس از انجـام تحقیقـات گسـترده در ایـن زمینـه، 
سـرانجام متهـم کـه متـواری شـده بـود در مخفیگاهـش مـورد 

شناسـایی قـرار گرفت.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان کاشـان ابراز داشـت: مامـوران پس از 
شناسـایی مخفیـگاه متهـم در هماهنگی بـا مقام قضایـی متهم را 
در یـک عملیـات ضربتـی دسـتگیر و تحویل مراجع قضایـی دادند 
و در بررسـی سـوابق نامبرده مشـخص شـد این فرد دارای سـوابق 
کیفری به اتهام اخالل در نظم عمومی و مشـارکت در نزاع دسـته 

جمعـی و مزاحمـت برای مردم اسـت.
کاکاونـد با بیـان اینکه افراد شـرور در کمترین زمان توسـط پلیس 
دسـتگیر و در برابـر توانایی باالی مامـوران پلیس و حافظان امنیت 
جامعـه به زانـو در می آیند گفـت: برخورد پلیس و دسـتگاه قضایی 
بـا مخـالن نظم و امنیت بـدون اغماض، قاطعانه و سـخت خواهد 
بـود و افـراد هنجارشـکن بداننـد پلیـس خـواب را از چشمانشـان 

خواهـد گرفت.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان تیران وکرون از دسـتگیری سـارقان 
داخـل خـودرو بـا هشـت فقره سـرقت در عملیـات مأمـوران این 

فرماندهـی خبر داد.
سـرهنگ یوسـف بهرام پـور اظهـار کـرد: درپـی وقـوع چندیـن 
فقـره سـرقت داخـل خـودرو در این شهرسـتان بررسـی موضوع 
جهـت دسـتگیری سـارق یا سـارقان به صـورت ویژه در دسـتور 
کار مأمـوران فرماندهـی انتظامی شهرسـتان تیران و کـرون قرار 

گرفت.
وی افـزود: تـالش پلیس برای دسـتگیری سـارقان ادامه داشـت 
تـا اینکه مأمـوران یـگان امداد شهرسـتان حین گشـت زنی فعال 
و هدفمنـد در سـطح شـهر دو متهـم را حیـن سـرقت وسـایل از 
داخـل یک دسـتگاه خـودروی پارک شـده کنار خیابان مشـاهده 
و آن هـا را در عملیاتـی ضربتی دسـتگیر و به مقـر انتظامی انتقال 

دادنـد. فرمانـده انتظامـی شهرسـتان تیران وکـرون بـا اشـاره بـه 
کشـف امـوال مسـروقه در بازرسـی از خودروی متهمـان، تصریح 
کـرد: سـارقان که در مواجهـه با ادله و مدارک پلیـس چاره ای جز 
بیـان حقیقـت نداشـتند، در تحقیقـات اولیـه انجام شـده عالوه بر 
بـزه ارتکابـی خود به هشـت فقـره سـرقت داخل خـودرو اعتراف 

کردند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه متهمـان پس از تشـکیل پرونـده و انجام 
اقدامـات قانونـی تحویل مرجع قضائی داده شـدند، از شـهروندان 
درخواسـت کـرد: با مجهز کـردن خودرو و وسـائط نقلیـه خود به 
دزدگیـر و وسـایل ضـد سـرقت ایمن، از گذاشـتن هرگونـه اموال 
و وسـایل بـا ارزش از جملـه تلفـن همـراه، اسـناد، شناسـنامه و 
پـول نقـد داخل خـودرو، خـودداری و در حد امـکان از رها کردن 

خـودرو در مکان هـای خلـوت و تاریـک خـودداری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی تا پایان سال انجام می شود
فرمانده انتظامی خبر داد:

ناکامی سارقان داخل خودرو در تیران وکرون
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Head of Iran Small Industries 
and Industrial Parks Organi-
zation (ISIPO) Ali Rasoulian 
announced the opening of 
650 workshops in the coun-
try in the past nine months 
and said: “Today, if we want 
people to be prosperous, we 
must provide the necessary 
hardware and software in-
frastructure for production, 
and the determination of the 
government is to ensure that 
a balanced investment is 
formed in the country.”
The official also said, “We 
have created more than 100 
industrial zones in deprived 
areas of the country, although 

the construction of these 
zones is mainly implemented 
from the organization’s inter-
nal resources.”
Unfortunately, most of the 
investments have taken place 
in big cities and these invest-
ments have not been made 
in different regions of the 
country, he criticized, adding 
that small cities and regions 
that have investment capacity 
have been given less atten-
tion.
Last month, Rasoulian said 
that over 40 trillion rials 
(about $105.2 million) has 
been invested for implement-
ing infrastructure develop-

ment projects in the country’s 
industrial parks and zones 
since the beginning of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2022).
“With more than 2,200 de-
velopment projects being im-
plemented in industrial parks 
and zones, we hope that near-
ly eight trillion rials (about 
$21 million) will be invested 
in these projects by the end of 
the year,” he added.
Mentioning his organization’s 
plan for establishing 1,000 
workshops units in industrial 
parks across the country, the 
official expressed hope that 
some of these units will be-

come operational by the end 
of the year.
He further underlined reviving 
idle units as another priority 
plan of ISIPO, saying: “Since 
the beginning of the 13th 
government administration 
(August 2021), 2,200 stag-
nant production units have 
returned to the production 
cycle.”
In line with the current Iranian 
year’s motto, which is “Knowl-
edge-Based and Job-Creating 
Production”, the Ministry of 
Industry, Mining and Trade 
has been implementing new 
programs to support produc-
tive units across the country.
Providing infrastructure and 
incentives to small and medi-
um-sized enterprises (SMEs) 
are among the major pro-
grams that the ministry has 
been following in relation to 
industrial parks.
Rasoulian had earlier said that 
over 2,023 projects related to 
providing infrastructure for 
industrial parks, including 
water, electricity, and gas 
supply, with 60 trillion rials 
(more than $157.8 million) 
of credit were underway in 
different parts of the country.
According to Rasoulian, 
2,067 idle industrial units 
were revived in the country’s 
industrial parks and zones 
during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on 

March 20, 2022).
The official noted that with 
the reviving of the mentioned 
units job opportunities were 
created for over 39,000 peo-
ple.
“ISIPO had put it on the agen-
da to revive 2,000 stagnant 
units inside and outside in-
dustrial parks and zones in 
the previous year and by the 
end of the year 2,067 idle 
units returned to the produc-
tion cycle, which provided 
employment for more than 
39,000 people,” Rasoulian 
said.
The official noted that 1,433 
small workshop units were 
also established in the men-
tioned year most of which 
were productive and knowl-
edge-based units with high 
technology.
The necessary licenses were 
also obtained for establishing 
26 new industrial parks and 
zones across the country in 
the previous year, he added.
He stressed that reviving idle 
production units is the main 
approach that the govern-
ment is currently following in 
the industry sector.
The government is seriously 
pursuing its programs to re-
solve production units’ prob-
lems in collaboration with 
the private sector; Very good 
planning has been done in 
this regard, Rasoulian said.

650 workshops opened in country in 9 months
Close the Strait of 
Hormuz

Hossein Sharyatmadari, ?the 
Kayhan chief editor, called for 
closing the Strait of Hormuz in 
response to the hostile policies of 
some Western countries toward 
Iran.
“Now this serious and of course 
this logical question is being 
asked (not just from Iranian dip-
lomats in the Foreign Ministry 
but) of the Iranian authorities, 
why don’t they use this legal right 
to make the hostile countries re-
morse?” he wrote.
If Iran had closed the Strait of 
Hormuz to oil tankers and com-
mercial vessels with the first hos-
tile action of the enemies and had 
confiscated the cargoes of some 
of them, the criminal enemy 
would not have dared to continue 
its crimes, the veteran journalist 
added.
------------------------------------------------------

Leader names Ah-
madreza Radan as 
Iran’s police chief
In a decree issued on Saturday, 
the Leader of the Islamic Rev-
olution Ayatollah Ali Khamenei 
appointed Brigadier General Ah-
madreza Radan as Iran’s police 
chief.
Radan replaced Hossein Ash-
tari, who had been serving in 
the post since 2014.
“With the end of the mission of 
Brigadier General Ashtari and 
with expressing thanks and 
satisfaction over his services, I 
appoint you as the chief of the 
Law Enforcement Forces of the 
Islamic Republic of Iran,” the 
Leader said in his decree to 
Radan.
The Leader recommended 
Radan to win the “satisfaction 
of the dear people in guarding 
security and protecting public 
calm.”
Respecting the dignity of police 
forces and training specialized 
police forces for different sec-
tors were also insisted on by 
the Leader of the Islamic Rev-
olution.
 Radan, a native of Isfahan, 
was born in 1963. He was the 
police chief of Greater Tehran 
from 2006 to 2008.  He had pre-
viously served as police chief 
of the provinces of Kurdistan, 
Sistan-Balouchestan, and Kho-
rasan.
------------------------------------------------------

Murderers of Ru-
hollah Ajamian are 
executed
Mohammad Mehdi Karami, 22, 
and Mohammad Hosseini, 39, 
who were the main culprits in 
martyring Ruhollah Ajamian 
were hanged on Saturday morn-
ing (January 7).
“Mohammad Mehdi Karami and 
Seyyed Mohammad Hosseini, 
main perpetrators of the crime 
that led to the unjust martyr-
dom of Ruhollah Ajamian were 
hanged this morning,” the Judi-
ciary said in a statement, IRNA 
reported.
The hanging of had been con-
firmed by the Supreme Court.
The two men had been convict-
ed of killing Ajamian, a member 
of the Basiji (volunteer forces) 
on 3 November in Karaj, a city 
40 kilometers west of Tehran. 
The murder took place on Ka-
raj-Qazivn highway, where the 
rioters had blocked the road.
Ajamian, 28, was voluntarily 
trying to help open the high-
way that was suddenly attacked 
by group of rioters because he 
was wearing the Basij uniform. 
He was attacked by stone, knife, 
machete, and brass knuckles, 
Tasnim reported.
Ajamian was unarmed when he 
was attacked.

Enmity against 
Iran goes nonstop

The Jam-e Jam newspaper 
reports on the recent move-
ments of the European troika 
(Britain, France, and Germany) 
against Iran.
In recent months, the Europe-
ans have played well their role 
in hostility against the Iranian 
nation. It is normal for West-
erners to make any kind of 
insults against the respected 
values of nations in a colorful 
paper in the name of freedom 
of speech and feed them to the 
public opinion in the world. 
But when it comes their in-
terests, they use international 
institutions as a tool against 
independent nations to provide 
grounds for issuing sanctions 
resolutions, the publication 
wrote. The report mentioned 
the Europeans’ support for 
the recent moves against Iran, 
saying that from the very be-
ginning of the nuclear dispute 
the Europeans, who have been 
at the side of America in the 
enmity with Iran, have thought 
of changing the tactics of the 
game. The European troika 
tried to force the Islamic Re-
public to implement its JCPOA 
commitments with colorful 
but empty promises such as 
INSTEX and solving some of 
Iran’s economic problems, but 
they showed complete unwill-
ingness in this regard, and the 
reason for this inaction was 
the dependence of these coun-
tries on the United States. 

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

Unprecedented 
international pres-
sure on Iran

Arman-e Melli’s author argued 
that from the beginning of the 
revolution until today, Iran has 
never been under international 
pressure to this extent. The 
Europeans use human rights 
tactics because they cannot di-
rectly interfere in Iran’s internal 
issues. This tactic is very an-
noying. The paper mentioned 
the removal of Iran from the 
United Nations Commission 
on the Status of Women 
(CSW) as an example.

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

Three plans of the 
West against Iran

Pointing to the nuclear dispute 
between the West and Iran, 
Shargh wrote: The representa-
tive of Russia in Vienna while 
criticizing the United States 
and its European partners to-
wards Iran’s nuclear program, 
expressed concern about Plan 
B. Mikhail Ulyanov wrote on 
his Twitter page: “Allegations 
that Iran has sold drones to 
Russia are an unprofession-
al excuse to stop (if not end) 
the Vienna negotiations on the 
JCPOA.”
The Russian envoy added: “It 
seems that the United States 
and the E3 are trying to im-
plement Plan B, but this is a 
big mistake and is probably 
doomed to fail.” 
Ulyanov refers to the willing-
ness of the United States and 
the European trio (E3) that are 
still signatories to the 2015 nu-
clear agreement to use Plan B, 
a coercive approach that may 
include economic sanctions, 
diplomatic pressure, and even 
the military attack (a case that 
the US has been talking about 
for years) to solve Iran’s nucle-
ar issue.

Based on the data released by the 
United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO), Iran has been 
among the top exporters of agricultur-
al products in the world during 2021, 
IRNA reported.
Iran was the world’s top exporter of 
figs in the mentioned year, exporting 
8,763 tons of the product in 2021. 
Austria and Spain occupied the sec-
ond and third places, respectively.
The Islamic Republic was also the 

world’s second-biggest pistachio 
exporter in the year under review 
after the U.S. The country exported 
136,000 tons of pistachios to foreign 
destinations in the mentioned year.
Iran was also ranked second in terms 
of the export of raisins and eggplant, 
according to the FAO statistics. The 
country ranks third in the world in the 
export of watermelon and gooseberry.
In 2021, Iranian farmers exported 
more than 245,000 tons of dates, 

which was less than the exports of 
only three countries. Saudi Arabia 
ranked first in terms of the export of 
dates with 318,000 tons, followed by 
Iraq and the United Arab Emirates.
Over 166,000 tons of cucumbers 
were also exported from Iran in 2021, 
which was less than the exports of 
only four countries. Mexico stood in 
first place in the world with the export 
of 840,000 tons of the mentioned 
product.
As for the exports of kiwis and onions, 
the Islamic Republic was ranked sixth 
among the top exporters of the men-
tioned products. Iran exported more 
than 69,000 tons of kiwis in 2021 
when New Zealand was the top ex-
porter of the mentioned fruit, export-
ing 85,000 tons.
FAO statistics show that Iran also 
stands among the world’s top produc-
ers of many agricultural products.
Based on the FAO data, the Islamic 
Republic is the third-largest producer 
of dates, honey, pistachios, and wal-
nuts in the world.
Iranian farmers produce 1.28 million 
tons of dates annually, making the 
country the third-largest producer of 

this product in the world after Egypt 
and Saudi Arabia.
Honey production in Iran is 80,000 
tons per year, which is the highest 
honey production in a country after 
China and Turkey. China’s honey pro-
duction is estimated at 458,000 tons 
per year.
The FAO has put Iran’s pistachio pro-
duction at 190,000 tons in 2020, plac-
ing the country in third place among 
the world’s top producers of the 
mentioned products after the United 
States and Turkey.
Iran has been usually ranked first 
or second in the world in terms of 
pistachio production, but due to 
the drought in 2020, production fell 
sharply. The U.S. pistachio production 
this year was 474,000 tons.
The Islamic Republic is also ranked 
third in the world in the production of 
walnuts with 356,000 tons of annual 
output. China stands in first place with 
1.1 million tons of production and the 
United States is in second place.
Iran is also ranked fourth in terms of 
almond and watermelon production. 
The country’s almond production is 
reported to be 164,000 tons per year. 

Iran among world’s top agro-food exporters in 2021: FAO

As announced by an official with the 
Agriculture Department of Alborz 
province, over 22,000 tons of agri-

cultural products were exported from 
this province in the first seven months 
of the current Iranian calendar year 

(March 21-October 22, 2022).
Alireza Badri, the director of plant 
protection of the province’s Agri-
culture Department, said that 1,725 
containers of export cargo containing 
22,126 tons of agricultural products 
such as lettuce, cabbage, bell pepper, 
celery, eggplant, nectarine, watermel-
on, cherry, sour cherry, dates, dried 
fruits, etc. were exported to Russia, 
Kazakhstan, Armenia, Germany, 
Canada, Australia, Sweden, Britain, 
Belgium, United Arab Emirates, and 
Belarus in the mentioned time span.
As announced on Tuesday by the 
head of Iran’s Plant Protection Organ-
ization, all agricultural products of the 
country will be exported with a QR 
tracking code from the next Iranian 
calendar year (begins on March 21), 
and said that the process of certifying 
eight products has already started.
Shahpour Alaei-Moqaddam said: 

“Last year, some of Iran’s products 
were returned from Russia and Eura-
sian countries, which made us create 
a certificate and a tracking system for 
our products to determine the place 
of production.”
“Now, it has become mandatory for 
four agricultural products and four 
garden products to be registered, and 
from next year, agricultural products 
with a QR tracking code and accord-
ing to the standards of the destination 
countries must be exported”, the offi-
cial reiterated.
He further said that Iran has 4.2 mil-
lion farmers whose per capita pro-
duction is calculated at 30 tons per 
hectare. In fact, every Iranian has 
1,500 kilograms of food security.
He put the total under-cultivation area 
in the country at 14 million hectares 
and Iran’s total agricultural produc-
tion at 125 million tons.

Over 22,000 tons of agricultural products exported from Alborz province
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Iraqi government has decided to im-
port more gas or electricity from Iran to 
meet the increasing electricity demand 
and manage problems in the country’s 
power grid, Fars News Agency report-
ed citing the Iraqi press. Iraq relies on 
Iran for natural gas which generates as 
much as 45 percent of its 14,000 meg-
awatts of electricity consumed daily. 

Iran transmits another 1,000 MW di-
rectly, making itself an indispensable 
energy source for its Arab neighbor.In 
late July 2022, Iranian Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian said the Islamic 
Republic has signed a long-term stra-
tegic electricity contract with Iraq to 
provide the country with sustainable 
energy supplies.

Iraq eyes more 
gas, electricity 
imports from 
Iran

Iran launches dip-
lomatic push amid 
anti-Islam provo-
cations
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian has launched 
a diplomatic campaign with the 
purpose of countering sacrilege 
to Islamic sanctities. 
Over the last few days, two blas-
phemous incidents took place 
that struck a raw nerve.  Itamar 
Ben Gvir, a leader in Israel’s 
far-right Jewish Power party, 
stormed Al-Aqsa Mosque last 
week immediately after taking 
over as the minister of national 
security in the new Israeli gov-
ernment. A longtime extremist, 
Ben Gavir did so under the pro-
tection of occupation forces. 
The provocative move sparked 
widespread uproar in the Mus-
lim world given the lofty status 
of the Mosque as the first Qi-
blah. The Ben Gavir controver-
sy came simultaneously with 
outrageous cartoons published 
by French satirical magazine 
Charlie Hebdo. The obscene 
cartoons were widely consid-
ered sacrilege as they depicted 
Iranian religious and political 
officials in a very improper way.
Iran was quick to respond to 
both provocative moves.  Irani-
an Foreign Ministry Spokesman 
Nasser Kanaani has strongly 
condemned the desecration of 
al-Aqsa Mosque by Ben Gavir 
and described it as “a violation 
of international law and an af-
front to the values and sanctities 
of the world Muslims.”
Iran’s response to the French 
magazine was multi-layered. 
First, Amir Abdollahian con-
demned it on Twitter. Then, 
French Ambassador to Tehran 
Nicolas Roche was summoned 
to the Iranian Foreign Ministry 
on Wednesday. 
Kanaani said France has no right 
to justify insult to the sanctities 
of other nations and Islamic 
countries under the pretext of 
freedom of speech.
The Iranian foreign minister 
spoke with a number of foreign 
officials to discuss the provoca-
tions of Ben Gavir and Charlie 
Hebdo, among other things. 
First of all, Amir Abdollahian 
spoke to Secretary General 
of the Organization of Islamic 
Cooperation Hissein Ibrahim 
Taha about the two issues. He 
appreciated the stance of the 
OIC chief and his immediate 
condemnation of the defiling of 
al-Aqsa Mosque by the Zionists, 
according to the Iranian foreign 
ministry.
He also thanked Ibrahim Taha 
for condemning Charlie Heb-
do’s publication of insulting 
cartoons.
Condemning Charlie Hebdo’s 
insulting move, Taha said, “We 
are looking into the issue to give 
an appropriate response.”
The issues of Charlie Hebdo and 
Al-Aqsa Mosque also featured 
high in the phone conversations 
Amir Abdollahian had with Pa-
kistani Foreign Minister Bilawal 
Bhutto Zardari and Kuwaiti For-
eign Minister Sheikh Salem Ab-
dullah Al-Jaber Al Sabah.
The recent cases of desecration 
of Islamic sanctities once again 
highlighted the need to set up 
mechanisms for standing up to 
insults given that such cases are 
not the first ones. Iran appears 
to be pushing for such mecha-
nisms within the Muslim world. 
In his conversation with the 
Kuwaiti counterpart, Amir Ab-
dollahian condemned the recent 
desecration of al-Aqsa Mosque 
by the Zionists and called for a 
coordinated and joint action by 
Muslim countries in order to 
preserve the historical and legal 
status of the mosque.

Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) has said the 
government is going to take all the 
necessary measures to facilitate the 
implementation of the world’s biggest 
saffron trade deal signed between 
Iran and Qatar. Alireza Peyman-Pak 
said the contract has been signed be-
tween one of the most famous Iranian 
brands with a prominent Qatari busi-
nessman, the TPO portal reported.
According to the official, as the 
world’s biggest contract for saffron 
trade, the deal was signed in the pres-
ence of Iran’s Ambassador in Doha 
Hamidreza Dehqani-Poudeh, and Qa-
tar’s Finance Minister Ali bin Ahmed 
Al Kuwari on September 18.
As per the contract, 200 tons of saf-

fron worth $300 million will be ex-
ported to Qatar to be processed and 
then exported to global markets.
The TPO head said the first Iranian 
saffron consignment worth $15 mil-
lion is ready to be shipped to the Arab 
neighbor under the framework of the 
mentioned contract.
This contract is one of a kind and 
can have a positive impact on Iran’s 
domestic saffron market and help ex-
port processed saffron, creating value 
added for the precious Iranian spice, 
according to Peyman-Pak.
Kuwari had said in the signing cer-
emony of the contract that Qatar is 
ready to cooperate with Iran in pro-
cessing saffron on par with global 
standards.

Government fully supports Iran-Qatar 
saffron trade deal

The value of Iran’s exports to the Unit-
ed States registered a 10-fold increase 
in the first 11 months of 2022 from 
the same period in 2021, based on the 
data released by the United States Cen-
sus Bureau.
As IRNA reported, the U.S. imported 
commodities worth $11 million from 
Iran in the first 11 months of this year, 
while the figure was only $1.1 million 
in the same period of time in the past 
year.
According to the mentioned data, the 
two countries traded $51.3 million 
worth of goods during January-No-
vember which was 38 percent more 

than the figure in the first 11 months 
of 2021 when the trade between the 
two sides amounted to $37.2 million.
The United States Census Bureau’s 
data shows that the value of U.S. ex-
port to Iran also increased 11 percent 
to $40.3 million in the 11-month peri-
od of this year, from $36.8 million in 
the same time span of the previous 
year.
As previously reported by this bureau, 
the value of Iran’s exports to the Unit-
ed States increased by 11 folds in the 
first 10 months of 2022 from the same 
period in 2021.
The U.S. imported commodities worth 

$10.9 million from Iran in the first 10 
months of this year, while the figure 
was only $1 million in the same period 
of time in the past year.
The two countries traded $46.5 million 
worth of goods during January-Octo-
ber which was 41 percent more than 
the figure in the first 10 months of 
2021 when the trade between the two 
sides amounted to $33.8 million.
The United States Census Bureau’s 
data shows that the value of U.S. ex-
port to Iran increased eight percent to 
$35.6 million in the 10-month period 
of this year, from $32.8 million in the 
same time span of the previous year.

Iranian Oil Minister Javad Oji has said several semi-finished oil 
industry projects worth $8 billion in total are scheduled to go op-
erational by the end of the current Iranian calendar year (March 
20), Shana reported.
The projects are in a variety of fields including enhancing oil and 
gas production, boosting gas refining capacity, gas transmission 
pipelines, petrochemical complexes and gathering associated 

gases, Oji said in a live televised interview on Friday.
Referring to the president’s emphasis on the completion of 
semi-finished projects and the need to determine their fate as 
soon as possible, he said that since the beginning of the cur-
rent government administration, the Oil Ministry has taken seri-
ous measures for completing prioritized semi-finished projects 
across the country.

Oil projects worth 8$b to be 
inaugurated by late March

Iran’s exports
to U.S. rise 10 folds
in 11 months on year

Tips to Make Your Nails Grow Faster
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/how-to-make-your-nails-grow-faster#bottom-line

 Fingernails are made of many layers of 
a hard protein called keratin. Your fin-
gernails are an important indicator of 
your overall health. 
Healthy nails should be smooth and 
hard, free of any dents or grooves, and 
consistent in color.
If your nails grow slower than average 
and you’d like them to grow faster, there 
are several home remedies and groom-
ing techniques that may help. 
Home remedies for nail growth
There is no scientifically proven method 
for making nails grow faster. But taking 
good care of your body through proper 
nutrition and using the following tips 
to strengthen your nails can help them 
grow strong and long over time.
1. Take biotin
Biotin is an important type of B vitamin 
that allows the body to turn food into 
energy. It’s also highly recommended as 
a supplement to help boost the strength 
of hair and nails. 
Several human studies suggest that tak-
ing a biotin supplement daily can help 
strengthen nails. Some scientistsTrust-
ed Source say a dose of 2.5 milligrams 
of biotin daily can improve nail strength 
in just a few weeks. Biotin can be found 
naturally in: 
• brewer’s yeast
• cooked eggs
• sardines
• nuts and nut butters
• whole grains
• soy and other beans

• cauliflower
• bananas
• mushrooms
2. Use nail hardeners (sparingly)
Nail softness makes nails more prone 
to breaking, which increases the need 
for nail regrowth. To prevent nails from 
breaking, experts normally recommend 
nail hardeners. These are substances 
that get painted onto nails like a polish 
and are later removed with nail polish 

remover. 
This is helpful in strengthening nails and 
preventing breakage in the short-term. 
However, experts sayTrusted Source 
prolonged use of nail hardeners can 
sometimes cause nails to become weak-
er and more prone to breakage.
3. Avoid glue-on nails and toxic pol-
ishes
ResearchersTrusted Source have found 
that regular use of glue-on artificial 

nails can weaken real nails and make 
them more prone to breaking. The bet-
ter option is to paint your nails with 
nail polishes that have little or no toxic 
chemicals.
4. Practice good grooming
Regular nail grooming can also help 
boost the strength of your nails, en-
couraging growth and reducing break-
age. Some ways to keep your nails 
well-maintained include:

• keeping your nails dry and clean, 
which keeps bacteria from growing be-
neath them
• using sharp manicure scissors or clip-
pers to trim your nails straight across, 
and then using them to round the tips of 
your nails into a soft curve
• moisturizing your hands and nails with 
a lotion, making sure to rub it into your 
fingernails, especially at the base where 
the cuticles are located
• avoiding nail biting or cutting your 
nails too short
What causes unhealthy nails?
Poor health can cause nails to grow 
abnormally. Some common nail growth 
issues include:
• changes in color
• changes in thickness or shape
• separation of the nail from the sur-
rounding skin
• bleeding
• swelling or pain around the nails 
• slow-growing nails
Slower growing nails come with age but 
can also be a sign of illness or nutrition-
al deficiency. They can even be caused 
by some medications. 
Hormones also play a role in driving nail 
growth. Younger people tend to have 
faster growing nails than older people, 
and men and pregnant women tend 
to experience faster nail growth than 
others. In healthy adults, average fin-
gernail growth is about 3.5 millimeters 
per monthTrusted Source — about the 
thickness of a ballpoint pen cap.



اقتصاد استان

Isfahan News

 مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه بیش 
از ۱۰ درصد کل بافت های فرسـوده 
و ناکارآمد کشـور در اصفهان است، 
گفت: در اسـتان اصفهان بافت های 
سـکونتگاه های  و  حاشـیه ای 
غیررسـمی دربرگیرنـده ۵۲ محلـه 
با جمعیتـی بالـغ بـر ۴۵۰ هـزار نفر 

اسـت.
علیرضـا قاری قـرآن مدیـرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان اصفهـان در 
بافت هـای  وضعیـت  خصـوص 
فرسـوده شـهری اسـتان اصفهـان 
اظهـار داشـت: ایـن اسـتان بـا ۲۸ 
شهرستان و ۱۱۳ شـهر، وسیع ترین 
شبکه شـهری را در بین استان های 

کشـور دارد.  
وی بـا بیـان اینکـه حـدود ۱۴ هزار 
هکتـار از اراضـی شـهری اسـتان 
بافت هـای  زمـره  در  اصفهـان 
شـهری  ناکارآمـد  و  فرسـوده 
اسـت، اذعـان داشـت: هشـت هزار 
و ۱۰۰ هکتـار از ایـن پهنه هـا بـه 
بافـت فرسـوده میانـی شناسـایی 
شـده، سـه هـزار و ۷۸۳ هکتـار 
بـه سـکونتگاه های غیررسـمی و 
حاشـیه ای شناسایی شـده و دو هزار 
و ۲۰۰ هکتار بـه بافت های تاریخی 
شناسـایی شـده اختصـاص دارد.

قـاری قـرآن بـا اشـاره بـه اینکـه 
ایـن میـزان بیـش از ۱۰ درصد کل 
بافت هـای فرسـوده و ناکارآمـد 
کشـور اسـت، گفـت: در اسـتان 
اصفهـان بافت هـای حاشـیه ای 
غیررسـمی  سـکونتگاه های  و 
دربرگیرنـده ۵۲ محلـه بـا جمعیتی 

بالـغ بـر ۴۵۰ هـزار نفـر اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان در خصـوص مجموعـه 
اقدامـات انجـام شـده بـه منظـور 

بازآفرینـی شـهری محـات هدف 
اسـتان اصفهـان بیـان داشـت: 
ایـن اداره کل در راسـتای ضـرورت 
توانمندسـازی  و  سـاماندهی 
و  حاشـیه ای  بافت هـای 
سـکونتگاه های غیر رسـمی استان 
نسـبت بـه احـداث پایگاه سـامت 
پرویـن اعتصامـی در محلـه جـوی 
آبـاد و سـالن اجتماعـات آمـوزش 
بهداشـت عمومی در محله قرطمان 
شهرسـتان خمینـی شـهر اقـدام و 
مجموعه های مذکـور را جهت بهره 
بـرداری الزم بـه شـبکه بهداشـت 
ودرمـان ایـن شهرسـتان واگـذار 

نمـوده اسـت.
وی افـزود: عـاوه بـر ایـن بـا 
تاش هـای بعمـل آمـده، احـداث 
دو سـرای محله در سـکونتگاه های 
غیررسـمی محـات جوی آبـاد و 
وازیچـه خمینـی شـهر در دسـت 
اقـدام اسـت کـه تـا کنـون مرحلـه 
سـفت کاری آن بـه پایـان رسـیده 

سـت. ا
قـاری قـرآن از دیگـر اقدامـات 
در  مشـارکت  بـه  حـوزه،  ایـن 
احـداث سـالن ورزشـی رسـتم در 
محلـه ارزنـان زینبیـه به میـزان ۱۲ 
هـزار میلیـون ریـال، مشـارکت در 
سـاخت سـالن ورزشـی )زورخانـه( 
محمود آبـاد اصفهان، احداث سـالن 
ورزشـی جهـان پهلـوان تختـی در 
محله قشـقایی شهرسـتان شهرضا، 
روشـنایی وآسـفالت معابـر محات 
حاشـیه نشـین زینبیـه و دارک، 
ارزنـان، حصـه شـمالی و جنوبـی 
محـات  اصفهـان،  شهرسـتان 
قشـقایی، خمینـی آبـاد و طالقانـی 
شـهرضا و محـات جـوی آبـاد، 
وازیچـه و قرطمـان خمینـی شـهر 

اشـاره کـرد.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
عملیـات  داد:  ادامـه  اصفهـان 
آسـفالت ریـزی بـه میـزان تقریبی 
۱۴ هـزار تـن و نصـب دو هـزار و 
۹۱۳ پایه چـراغ و المـپ آل ای دی 
بـا همـکاری شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان های فـوق اجـرا شـده 

اسـت.
جملـه  از  داشـت:  بیـان  وی 
اقداماتـی کـه در جهت سـاماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی در استان 
اصفهـان انجـام پذیرفتـه می تـوان 
بـه واگـذاری یـک قطعـه زمیـن به 
جهـت  خمینی شـهر  شـهرداری 
احـداث پاسـگاه نیـروی انتظامـی 
در محلـه جوی آبـاد، پیگیـرِی اخـذ 
مجوز کمیسـیون ماده پنـج بمنظور 
تغییـر کاربـری زمیـن کشـاورزی 
واقع در میـدان جـوان منطقه حصه 
و ابتـدای جـاده جلـوان )عاشـق 
اصفهانـی( جهـت احـداث اورژانس 
اجتماعی، اتمـام مرحله سـفتکاری 
مدرسـه در محلـه یحیی آبـاد آران و 

پروژه هـای  احـداث  بیـدگل، 
مشـارکتی فرهنگسـرا و مدرسـه 
۹ کاسـه در محلـه صالح آبـاد 
شهرسـتان نجف آبـاد اشـاره کـرد.

قاری قـرآن افـزود: عـاوه بـر ایـن 
احـداث دو پروژه مجتمـع فرهنگی، 
ورزشـی و احـداث پـارک محلی در 
محله کارگر کاشـان، احـداث مرکز 
آموزشـی، ورزشـی و بازارچه صنایع 
دسـتی در محله چاوشـی شـهرضا، 
آسـفالت معابر و خیابان هـای محله 
کوشـک )قلعـه( سـمیرم، احـداث 
خانـه کشـتی و چمـن مصنوعـی 
در محلـه جـوی آبـاد خمینی شـهر 
از دیگـر پروژه هـای مشـارکتی 
در دسـت اقـدام ایـن اداره کل در 
محالت هدف بافت های حاشـیه ای 
رسـمی  غیـر  وسـکونتگاه های 
شهرسـتان های اسـتان اصفهـان با 
همـکاری شـهرداری های مربوطه 

اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهان خاطرنشـان کـرد: از محل 

محرومیـت  موضـوع  اعتبـارات 
زدایـی از مناطـق کـم برخـوردار، 
ایـن اداره کل بـرای سـال جـاری 
تعـداد ۲۳ پـروژه بـرای بافت هـای 
حاشـیه ای و سـکونتگاه های غیـر 
رسـمی شـهرهای اسـتان بـه مبلغ 
۵۰ میلیـارد تومـان تعریـف و پیش 

بینـی کـرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: چشـم اندازهـا، 
رفـع  وراهکارهـای  راهبردهـا 
مشـکات بافت هـای حاشـیه ای 
رسـمی  غیـر  سـکونتگاه های  و 
در دسـتور کار ایـن اداره کل قـرار 
دارد کـه درصـورت اتخـاذ تدابیـر 
الزم بمنظـور ابـاغ تخصیـص 
۱۰۰ درصـدی اعتبـارات پیـش 
بینـی شـده وهمچنیـن در صـورت 
وجـود نقدینگـی بمیـزان اعتبارات 
تأمیـن شـده، طرح هـا وبرنامه های 
وتوانمندسـازی  سـاماندهی 
حاشـیه ای  بافت هـای 
رسـمی  غیـر  وسـکونتگاه های 
می شـود.  وعملیاتـی  اجرایـی 

دوشنبه 1۹ دی 14۰1  | شمـاره 1244

معـاون برنامه ریزی، توسـعه مدیریت و منابع 
سـازمان منابع طبیعـی و آبخیـزداری گفت: 
اسـتفاده از پسـاب بـرای توسـعه آبیـاری و 
اجـرای طرح هـای مرتبـط بـا منابـع طبیعی 

ضـروری اسـت و بایـد افزایـش یابد.

مصطفی جلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در 
اصفهان افزود: در طرح های حفاظت و توسعه 
منابع طبیعی به ویژه در صنعت زراعت چوب، 
از پساب می توان بهره برد، اما در استفاده از 
پساب باید نوع محصوالتی که آبیاری می شود 

مشخص و خاص باشد و نمی توان همه گیاهان 
را با این منبع آبی آبیاری کرد.

معاون برنامه ریزی، توسـعه مدیریـت و منابع 
سـازمان منابع طبیعـی و آبخیزداری کشـور با 
اشـاره به اهمیت اسـتفاده از پسـاب در مناطق 
درگیر بـا معضل خشکسـالی ماننـد اصفهان 
تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه و در بخـش 
کشـاورزی آبیـاری محصـوالت و گیاهـان 

غیرمثمـر انجـام می شـود.
جلیلی همچنیـن با اشـاره طرح دولـت برای 
توسـعه پوشـش گیاهی به تعداد یک میلیارد 
اصلـه نهـال در سراسـر کشـور خاطرنشـان 
کـرد: درایـن زمینـه از تمـام نهالسـتان های 
کشـور بهـره خواهیـم گرفـت کـه یکـی از 

اصلی تریـن آن اسـتان اصفهـان اسـت.
وی اضافـه کـرد: ایـن طـرح از جملـه 

پروژه هـای پیشـران منابـع طبیعـی و مـورد 
تاکیـد رییـس جمهـور اسـت.

در زمـان حاضـر از مجمـوع ۸.۵ میلیـارد 
مترمکعـب مصرف آب آشـامیدنی در کشـور 
کـه ۷۰ درصـد آن، معـادل ۵.۵ میلیـارد 
مترمکعـب به پسـاب تبدیـل می شـود، تنها 
یـک میلیـارد و ۱۰۰ میلیـون مترمکعـب آن 

بازچرخانـی و بـاز می گـردد.
اسـتان اصفهـان ۱۰.۷ میلیـون هکتـار دارد 
کـه بیـش از ۹۰ درصـد آن معـادل حـدود 
۹.۸ میلیـون هکتـار را عرصـه منابـع طبیعی 
و ملـی و از ایـن میـزان حـدود ۴۰۳ هـزار 
هکتار را جنـگل )معادل ۴ درصـد(، ۶ میلیون 
هکتـار را مرتـع )معـادل ۶۴ درصـد( و سـه 
میلیون هکتـار را بیابـان )معـادل ۳۲ درصد( 

دربرگرفتـه اسـت.

شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه مهم تریـن علـت 
آالیندگی در ایـن روزها مصرف مازوت اسـت، گفت: 
مـردم به شـکل های مختلـف از متولیان درخواسـت 
کرده انـد کـه حداقـل در شـرایط اضطـرار مصـرف 

مازوت متوقف شـود، متولیـان نیز باید شـرایط مردم 
اصفهـان را درک کنند.

علـی قاسـم زاده با بیـان اینکـه ایـن روزهـا اصفهان 
شـرایط سـختی را از حیـث زیسـت محیطی تجربـه 

می کند، اظهـار کـرد: علیرغم بـارش بـاران در پایان 
هفتـه گذشـته انتظـار می رفـت شـرایط آب وهـوا 
بهتر شـود امـا چنیـن نشـد و ایـن می توانـد دلیلی بر 
این باشـد که صرفـاً منابع متحـرک یعنـی خودروها 
منبـع آالیندگی شـهر نیسـتند و بایـد به دنبـال علل 

اصلـی بگردیم.
وی بـا تأکید بـر اینکه مهم تریـن علـت آالیندگی در 
این روزهـا مصرف مـازوت اسـت، خاطرنشـان کرد: 
مـردم به شـکل های مختلـف از متولیان درخواسـت 
کردند که حداقل در شـرایط اضطرار مصـرف مازوت 
متوقف شـود، متولیان نیز باید شـرایط مردم اصفهان 

را درک کنند.
قاسـم زاده با بیان اینکه مدیریت شهری در جایگاهی 
نیسـت کـه بتوانـد تصمیـم بگیـرد، تأکیـد کـرد: ما 
به عنوان یک مطالبه گـر و از زبان مـردم مطالبه آن ها 

را مطـرح می کنیم.
وی با بیـان اینکـه اعام شـده اگـر در مصـرف برق 
و گاز صرفه جویـی کنیـم، امـکان توقـف اسـتفاده از 
سـوخت مـازوت فراهـم می شـود، گفـت: از مـردم 

نیـز درخواسـت می شـود در مصـرف بـرق و گاز 
صرفه جویی کننـد و جلوی بهانـه اسـتفاده از مازوت 
را بگیرنـد، زیـرا عمـده مصـرف مـازوت در نیـروگاه 
بـرای تولیـد بـرق اسـت و اگـر مدیریـت مصـرف را 
انجام دهیم، شـاید بتـوان مصرف سـوخت نیـروگاه 
را از مازوت بـه گاز تغییر داد و مشـکل برطرف شـود.

شهردار اصفهان خاطرنشـان کرد: از مردم درخواست 
می شود سـفرهای شـهری خود را به حداقل برسانند، 
زیـرا تنفس در ایـن هوا عوارضـی برای آن هـا خواهد 

داشت.
شـهردار اصفهان با بیان اینکه در پارک های عمومی 
سـطح شـهر و نـاژوان موتورسـواران حقـوق مـردم 
را رعایـت نمی کننـد، گفـت: دو هفتـه گذشـته بـه 
همـراه پلیس راهـور اصفهان جلسـه ای در تهـران با 
حضـور سـردار سـیدکمال هادیان فر، رئیـس پلیس 
راهنمایی و رانندگی فراجا داشـتیم و مقرر شـد اعمال 
نظارت بیشـتر بـر موتورسـواران از طریـق دوربین و 

شناسـنامه دار کردن موتورسـواران انجام شـود.
وی با بیـان اینکه بایـد انتظامات شـهرداری و پلیس 

راهور بر نقاط پرآسـیب متمرکز شـوند، افزود: طراحی 
ناژوان و جاده سـامت بـر مبنای ایجـاد مکانی برای 
پیـاده روی و ورزش اسـت، ازایـن رو مدیریـت ناژوان 
بایـد به صـورت ویـژه از ورود موتورسـیکلت بـه این 

فضا جلوگیـری کند.
قاسـم زاده تغییر تکنولـوژی خودروهـای رفت وروب 
در شـهر را از دیگـر برنامه هـای شـهرداری اصفهان 
دانسـت و گفت: تعداد کمی از خودروهای رفت وروب 
را بـا تکنولـوژی جدیـد به صورت آزمایشـی به شـهر 
وارد کردیم کـه طراحی آن ها از سـوی شـرکت های 
دانش بنیان انجام شـده اسـت. اگـر آزمایش ها جواب 

دهد، ماشـین آالت قدیمـی جمع آوری می شـود.
وی بـا اشـاره بـه مدیریـت حمل ونقل برون شـهری 
افـزود: تغییـر رویه هـا در ایـن حـوزه واکنـش مـردم 
شـهرهای اطراف را بـه همـراه دارد، اما باید ایسـتگاه 
و پایانه هـای ترکیبـی را در اطراف شـهر فعـال کنیم 
کـه در ایـن راسـتا یـک پایانـه در خیابان جـی ایجاد 
شـده اسـت، همچنین برای ایجـاد پایانه هـای دیگر 
در اطراف شـهر بررسـی نقاط در دسـت انجام اسـت.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:

استفاده از پساب در توسعه طرح های منابع طبیعی ضروری است

شهردار اصفهان تأکید کرد:

مازوت سوزی در اصفهان را متوقف کنید

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

استان میزبان بیش از 10 درصد بافت فرسوده کشور

نوراهلل عبدللهی، در گفت و گو با ایرنا افزود: ماحظات حذف این قانون در 
حوزه صنایع با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری و در 
الیحه احکام دائمی دولت تصویب شده است و در صورت تصویب در مجلس 
و عماتی شدن آن، قانونی که صادرکننده های صنایع دستی را معطل می کرد، 

حذف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مهر گذشته، میز ملی صادرات توسط اداره کل میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت با حضور 
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار 
شد و یکی از مصوبات آن، پیگیری رفع پیمان سپاری ارزی بود که توسط معاون 

صنایع دستی و وزیر میراث فرهنگی پیگیری شد.
به گفته عبداللهی، میز صادرات یکی از میزهای کشوری است که در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود و هر کدام از میزها مربوط به یکی از 

استان ها بوده و استان اصفهان مدیر میز صادرات صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی اصفهان یادآور شد: زمانی که قرار است کاالی صنایع 
دستی از ایران خارج شود، صادرکننده باید پیمان سپاری ارزی کند تا ارز به کشور 
بازگردد اما این مساله یکی از عواملی است که در صادرات صنایع دستی مانع 

ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی صادرکننده های صنایع دستی را معطل 
می کند، افزود: ضرورت حذف این قانون در حوزه صنایع دستی به این دلیل 
است که بعضی از کاالها ارز نیمایی دریافت می کنند ولی صنایع دستی ارز 
دریافت نمی کند بنابراین توجیهی هم برای پیمان سپاری ارزی فعاالن این 

عرصه وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار 
است در الیحه احکام دائمی که توسط دولت تصویب شده است و مجلس 
رسیدگی آن را آغاز خواهد کرد، حوزه صنایع دستی از پرداخت هرگونه عوارض، 
دریافت های مختلف قانونی و پیمان سپاری ارزی )یکی از ابزارهای سیاست 

کنترل ارز( ُمعاف شود.
سیدعزت اهلل ضرغامی با تاکید بر اینکه دولت را قانع کرده ایم تا صنایع دستی را 
از پرداخت هرگونه عوارض و پیمان سپاری ُمستثنا کند، اظهار اطمینان کرد که 
که تصویب این الیحه در مجلس در رونق صادرات و تولید صنایع دستی اثرگذار 
خواهد بود. اصفهان بعد از جیپور هند، عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی را 
در دنیا دارد. از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی شده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط 
به ایران و از این تعداد ۱۹۸ رشته مربوط به استان اصفهان است. تاکنون ۹۰ هزار 

نفر شاغل در این بخش ساماندهی شده اند.
استان اصفهان از لحاظ حجم ۶۰ درصد تولید صنایع دستی کشور را به خود 
اختصاص داده که از جمله این رشته ها زری دوزی، قلمکاری، ترمه و نقره کاری، 
تذهیب و تحریر انواع کتاب، قطعات نگارگری و نقاشی است و در خاتم کاری، 
میناکاری، ُمنبت و قلمزنی روی انواع فلزات، شهرت جهانی دارد. امروزه از ۱۹۶ 

محصول صنایع دستی ایران حدود ۳۵ هنر، بیشتر باقی نمانده است.

اداره کل میراث فرهنگی،  معاون صنایع دستی 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: اجرای قانون 
پیمان سپاری ارزی هیچ توجیهی برای صادرات صنایع 
دستی ندارد و در صورت حذف آن در مجلس شورای 
اسالمی، یک مرحله سخت از پیش پای هنرمندان این 

عرصه برداشته می شود.

معاون میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:
تسهیل صادرات صنایع دستی با حذف 

قانون پیمان سپاری ارزی

گزارش مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، 
گفـت: اجـرای طـرح بهینـه سـازی در 
بیـش از ۶ هـزار و ۵۰۰ واحـد موتـور خانه 
در مجتمع های مسـکونی، اداری و تجاری 
سطح اسـتان، کاهش ۳۲ مصرف گاز را در 

پی داشـته اسـت.
بوالقاسـم عسـکری، مدیـر عامـل ایـن 
شـرکت در خطبه های پیـش از خطبه های 
نماز جمعـه اصفهـان، با اشـاره بـه مراحل 
تولیـد و توزیـع گاز طبیعـی، گفـت:  ایـن 
انـرژی ارزشـمند و اسـتراتژیک از اعمـاق 
زمین اکتشـاف و اسـتخراج می شـود، پس 
از انتقـال بـه پاالیشـگاه بـا خارج کـردن 
ناخالصی ها، به گاز شـیرین تبدیل می شود 
و بعـد از مراحـل پیچیـده و دشـوار تقلیـل 
فشـارو... به دسـت مصرف کننده می رسد.

وی، افـزود: بـه برکـت نظـام جمهـوری 
اسـامی، روزانـه ۹۵۰ میلیـون متر مکعب 
گاز تولیـد می شـود کـه ۱۰۰ میلیـون متر 
مکعب آن، میعانـات و ناخالصی هـا و ۸۵۰ 
میلیون متر مکعـب آن، گاز طبیعی اسـت.

مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، 
بـا اشـاره به رتبـه نخسـت این شـرکت در 
اجرای طـرح بهینه سـازی موتـور خانه ها، 
گفـت: اگـر سـاختمانی دارای موتورخانـه 
قدیمی اسـت، مالـک یا مالکیـن می توانند 
بـا مراجعه بـه سـایت شـرکت گاز اسـتان 
 nigc-isfahan.ir اصفهـان بـه آدرس
ثبت نـام نمـوده و نسـبت به بهینه سـازی 
موتورخانه سـاختمان مسـکونی یا تجاری 

خـود اقـدام نمایند.
وی، تصریـح کـرد: اجـرای ایـن طـرح به 
صـورت کامـًا رایـگان انجـام می شـود و 
موتورخانـه از طریق عملیـات عایق بندی، 
نصب رسـوب گیـر و تنظیم مشـعل بهینه 
شـده کـه ایـن اقـدام مؤثـر کاهـش ۳۲ 
درصـدی مصـرف گاز را بـرای موتورخانه 
ایجـاد می کنـد کـه در کاهـش گازبهـای 
مصرفـی سـاکنین ایـن مجتمع ها بسـیار 

مؤثـر اسـت.
عسـکری، بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر 
بیش از ۱۱۴ شـهر و ۱۰۵۱۶ روستا و مکان 
مزرعـه و بیـش از ۱۷ هـزار و ۵۰۰ واحـد 
صنعتی و کشـاورزی در سـطح استان بهره 
منـد از گاز طبیعی هسـتند، افزود:، سـاالنه 
حدود ۲۲ میلیـارد گاز در این اسـتان پهناور 

توزیـع و بـه مصرف می رسـد.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، 
بـا اشـاره بـه ۲ میلیـون و ۵۰۰ هـزار واحد 
مصرف کننـده در سـطح اسـتان، گفـت: 
امسـال نیـز حـدود ۵۰ هـزار مشـترک به 
تعـداد مشـترکین اسـتان اضافـه گردیـد.

عسـکری، با بیان اینکه مصرف گاز کشور، 
۲۲ میلیون متر مکعب بیش تـر از تولید گاز 
اسـت کـه باعـث می شـود در شـرایط اوج 
مصـرف، گاز برخـی از صنایـع را محـدود 
کنیم، ادامـه داد: ۷۴ درصد گاز کشـور فقط 
در حـوزه خانگـی مصـرف می شـود،. وی، 
تصریح کـرد: میزان مصـرف گاز در بخش 
خانگی در ابتـدای مهرماه روزانـه حدود ۱۲ 
میلیون متر مکعـب بود و هم اکنـون به ۴۷ 

میلیون متر مکعب رسـیده اسـت.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، با 
بیـان اینکه دمـای آسـایش بایـد در منازل 
و تمامـی فضاهـای اداری و تجـاری و... از 
۱۸ تـا ۲۱ درجـه سـانتی گراد باشـد، گفت: 
تقاضـا می شـود کـه تنظیـم دمـا در ایـن 
اماکـن روی ۱۸ درجـه باشـد تـا امـکان 
اسـتفاده از گاز ایمن و مسـتمر بـرای همه 

هم میهنـان فراهـم گـردد.
عسـکری، با تاکید بـر صرفه جویـی که از 
موازیـن تاکیـد شـده در دین مبین اسـام 
است، افزود: شـهروندان محترم در صورتی 
که اتاقی در منزل بااستفاده است، توصیه 
می شـود در این فصـل سـرد درب آن اتاق 
را بسـته و وسایل گرمایشـی آن را خاموش 
کنیـد، همچنیـن اسـتفاده از پرده هـای 
ضخیم، پوشـیدن لباس گـرم بیشـتر و دو 
جـداره کـردن پنجره هـا بسـیار در کاهش 

مصـرف گاز مؤثر اسـت.
وی، در ادامـه، بـا اشـاره بـه اینکه بـه ازای 
یـک درجـه کاهـش دمـای سـاختمان، 
۶ درصـد در مصـرف گاز صرفه جویـی 
می شـود، گفـت: عمـًا بـا حسـاب اینکه 
مصـرف گاز در کشـور ۶۵۰ میلیـون متـر 
مکعـب، بـا کاهـش ۵ درجـه ای دمـای 
سـاختمان ها، می توانیـم ۱۹۵ میلیون متر 
مکعـب در مصـرف گاز صرفه جویی کنیم.

صرفه جویی گازبا اجرای 
 بهینه سازی موتورخانه

ممکن است

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان
در خطبه های پیش از خطبه های نماز 

جمعه اصفهان:

 خبر
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان گفت: عملیات اصاح و به روزرسانی تابلوهای فرمان 
تله سیژ ناژوان با همکاری یک شرکت دانش بنیان داخلی با دارا بودن بیش از 

دو دهه سابقه کار در حوزه اتوماسیون صنعتی آغاز شده است.
سعید ساکت با اشاره به عملیات اصاح و به روزرسانی تابلوهای فرمان تله سیژ 
ناژوان اظهار کرد: تله سیژ به واسطه موقعیت جغرافیایی و حضور در پهنه سبز 
منطقه ناژوان از طبیعت بکر جهت حضور گردشگران برخوردار بوده است، 
به همین دلیل توجه به کیفیت بخش های مختلف آن شامل فنی، برقی، 

مکانیکی و خدماتی به منظور ارائه خدمات با کیفیت و قابل توجه به مردم و 
گردشگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: در راستای تأمین مستمر ایمنی ابرسازه های تفریحی کان شهر 
اصفهان و تداوم این عملیات برای نخستین بار، نسبت به اصاح و به روزرسانی 
تابلوهای فرمان )PLC( و نقشه های مدارهای برقی تله سیژ ناژوان اقدام شد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه این اقدام به منظور بهبود عملکرد خط تله سیژ 
ناژوان صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: این پروژه در مدت زمان دو هفته با 

حضور متخصصان داخلی یک شرکت دانش بنیان و دارای بیش از دو دهه 
سابقه در حوزه اتوماسیون های صنعتی و کارکنان متخصص شرکت توسعه 

مجتمع های سیاحتی سپاهان انجام می شود.
وی اظهار کرد: از مزایای اصاح و به روزرسانی تابلوهای فرمان و نقشه های 
مدارهای برقی می توان به تحصیل در امور تعمیرات و نگهداری، دسترسی 
به نقشه های به روز شده برق، حذف خطاهای سیستم مدارهای فرمان 
و افزودن موارد درخواست شده توسط شرکت بازرسی معتمد اداره کل 

استاندارد اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان خبر داد: 

آغاز عملیات اصالح و 
به روزرسانی تابلوهای فرمان 
تله سیژ ناژوان



جهـــــــان

Isfahan News

مریــم عمــادی   نشــریه شــارلی ابــدو کــه کارش 
اهانــت بــه مقدســات و ادیــان اســت و قبــًا هــم بــه 
ــک  ــیدن ی ــا کش ــم ب ــر اعظ ــدس پیامب ــاحت مق س
ــی  ــون فراخوان ــود، اکن ــرده ب ــت ک ــور اهان کاریکات
ــن  ــی موه ــک مســابقه و اقدام ــرده و در ی منتشــر ک
ــور  ــا کاریکات ــا خواســته ت از کاریکاتوریســت های دنی
ــند و  ــامی را بکش ــران اس ــه ای ــی رتب ــات عال مقام

ــد. ــال کنن ارس

ــه  ــد جمهــوری اســامی ب واکنــش تن
اقدام شارلی ابدو

در پــی انتشــار کاریکاتورهای فوق »نیــکاس رش« 
ســفیر فرانســه در جمهوری اســامی ایران بــه وزارت 
امــور خارجــه احضــار شــد. »امیرعبداللهیــان« وزیــر 
امور خارجــه کشــورمان نیــز فرانســه و شــارلی ابدو را 
به »پاســخ قاطــع« تهدیــد کــرد و ســفارت جمهوری 
اســامی ایــران در پاریــس در محکومیــت ایــن 
ــن  ــرد. همچنی ــادر ک ــه ای ص ــه بیانی ــدام فرانس اق
ــار  ــورت انتش ــد درص ــد کردن ــی تهدی ــات ایران مقام
کاریکاتورهــای اهانت آمیــز، عــاوه بــر نشــریه 
»شــارلی ابــدو«، ســایر رســانه هایی کــه آن تصاویــر 
موهــن را منتشــر کنند بــا محدودیــت ســفر و فعالیت 
خبرنگارانشــان در جمهــوری اســامی مواجــه 

می شــوند.

آزادی بیان یا اهانت و توهین؟
ــاپ  ــه چ ــران ب ــد ای ــش تن ــا واکن ــان ب همزم
کاریکاتورهــای موهــن از رهبــر جمهوری اســامی، 
ــا  ــرد ب ــاش ک ــر ت ــار دیگ ــه ب ــه فرانس وزیرخارج
دلیل تراشــی و سوءاســتفاده از مقولــه »آزادی بیــان« 
ــد. وی  ــه کن ــارلی ابدو را توجی ــریه ش ــای نش رفتاره
ادعا کــرد: »مــا برخــاف جمهــوری اســامی آزادی 
ــی  ــان مفهوم ــت آزادی بی ــد گف ــم.« بای ــان داری بی
ــوده  ــت ب ــت از حقیق ــف و حمای ــفه آن کش ــه فلس ک

ــات  ــش و تعام ــا آفرین ــب ب ــه متناس ــی ک و ارزش
زندگی بشــر در صــدد رشــد و کمــاالت او بوده اســت 
هرگــز بــه عنــوان یــک حــق مطلــق در اســناد بیــن 
المللــی شناســایی نشــده اســت. اعمــال حــق آزادی 
بیــان بــدون محدودیــت در تعامــات انســانی تزاحم 
ــوان  ــه عن ــت ب ــن محدودی ــی دارد و ای ــای فراوان ه
یــک ضــرورت عقانــی در اســناد بیــن المللــی مورد 
تصریــح قــرار گرفتــه اســت. آیــا حقــی تحــت عنوان 
ــک  ــی تحری ــرت پراکن ــی، نف ــی احترام ــت، ب اهان
احساســات مذهبــی و قومــی در اســناد بیــن المللــی 
ــترک  ــهای مش ــا و ارزش ــا هنجاره ــر و ی ــوق بش حق

ــه رســمیت شــناخته شــده اســت؟! بشــری ب

ــوی ها در  ــوای فرانس ــام و دوه ــک ب ی
مفهوم آزادی بیان

رویکــرد مقامــات فرانســه از اهانــت نشــریه شــارلی 
ــر  ــار دیگ ــامی ب ــوری اس ــر جمه ــه رهب ــدو ب اب
رویکــرد متناقــض اروپایی هــا در دفــاع از آزادی 
ــرار داده  ــی ق ــکار عموم ــد اف ــرض دی ــان را در مع بی
اســت. مقامــات فرانســوی خــود را آزادی خــواه 
می داننــد امــا از اســام ســتیزی و تحقیــر ارزش های 
ــه  ــرام ب ــک احت ــی ش ــد. ب ــاع می کن ــلمانان دف مس
مســائل اعتقــادی ادیــان مختلــف یکــی از مهمترین 
اصــول دموکراســی و بخشــی از اخــاق همزیســتی 
ــای  ــت از کاریکاتوره ــا حمای ــت ام ــانیت اس و انس
ــه  ــه بهان ــام )ص(   ب ــر اس ــه پیامب ــز ب ــن آمی توهی
ــه دور  ــی ب ــک اقدام ــی ش ــان،   ب ــاع از آزادی بی دف
از بلــوغ و عقانیــت سیاســی اســت کــه منجــر 
ــی  ــا درحال ــود. غربی ه ــی می ش ــرت پراکن ــه نف ب
توهیــن بــه رهبــران کشــورها همچــون رهبــر معظم 
ــه  ــد ک ــان می نامن ــی از آزادی بی ــاب را مصداق انق
ــی  ــکار و حت ــورها، ان ــیاری از کش ــان در بس خودش
تردیــد هولوکاســت را جــرم انــگاری کرده انــد و با هر 
کــه در ایــن بــاره جــز قرائــت رســمی چیــزی بگویــد 

یــا بنویســد، شــدیدترین برخوردهــا را می کننــد. 
ــر  ــرم زی ــه ج ــور »روژه گارودی« ب ــه پروفس محاکم
ــهورش،  ــاب مش ــت در کت ــردن هولوکاس ــؤال ب س
ــرون  ــه در دوران ق ــه گالیل ــه محاکم ــباهت ب بی ش
وســطی بــه جــرم متحــرک دانســتن زمیــن نیســت. 
ــه  ــدود ب ــا مح ــه تنه ــان در فرانس ــض آزادی بی نق
موضوع هلوکاســت نیســت و انتقــاد از اســرائیل را نیز 
ممنــوع کــرده اســت. بــه موجــب تصویــب مجلــس 
ــی  ــم یعن ــوژی صهیونیس ــا ایدئول ــارزه ب ــه مب فرانس
ایدئولــوژی رژیــم اســرائیل، نوعــی یهــودی ســتیزی 
ــن  ــون ای ــت. اکن ــازات اس ــتوجب مج ــت و مس اس
ــر در فرانســه آزادی  ــه اگ ــود ک ــؤال مطــرح می ش س
بیــان وجــود دارد چــرا تحقیــق و اظهــار نظــر دربــاره 
هولوکاســت در آن کشــور ممنــوع اســت؟ درنهایــت 
بایــد گفــت آزادی بیــان در غــرب و شــارلی ابــدو بــه 
عنــوان نماینــده آن هماننــد بســیاری از نقــاط دیگــر 
دنیــا درگیــر پدیــده قدیمــی »یــک بــام و دو هــوا« و 
تابعــی از البی هــای سیاســی و اهــداف ایدئولوژیــک 
ــه  ــرد ک ــد بپذی ــق می توان ــدام منط ــه ک ــت وگرن اس
ــی  ــوع تاریخ ــک موض ــاره ی ــد درب ــکیک و تردی تش
مثــل هولوکاســت جــرم باشــد ولــی اهانــت بــه رهبر 
ایــران و پیامبــر اســام )ص(، مصداقــی از آزادی بیان 

ــمار رود! ــه ش ب

اجــازه ندهیــم دولــت فرانســه پــا را از 
گلیم خود فراتر گذارد!

اقدامــات اهانــت آمیــز یــک نشــریه در برابــر رهبــر 
یــک کشــورهم منفــور اســت و هــم از ســطح نــازل 
یک رســانه خبــر می دهــد. امــا کامــًا طبیعی اســت 
کــه ایــن رســانه ها بــا توجــه بــه سیاســت و رویکــرد 
خودشــان فعالیــت کننــد. دشــمن، دشــمنی خــودش 
ــه  ــم ب ــن نشــریه ه ــته ای ــات گذش ــد اقدام را می کن
ــای آن  ــردد. از ویژگی ه ــر می گ ــمنی ب ــن دش همی
هــم نفــرت پراکنــی و ماهــی گرفتــن از آب گل آلــود 

ــون  ــان چ ــت. آن ــا اس ــران دنی ــردم و رهب ــن م در بی
ــاب  ــر از اســام ن ــه ســبکی غی ــران اســامی را ب ای
ــه  ــی ب ــه زمان ــت ک ــی اس ــس طبیع ــد، پ می پذیرن
ــروژه اســام  ــد و پ ــر اســام )ص( برون ســراغ پیامب
ــود  ــه خ ــم ب ــون ه ــد و اکن ــال کنن ــی را دنب هراس
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــه رهب ــه ب ــد ک ــازه دهن اج
ایــران اهانــت کننــد و پــروژه ایــران هراســی را کلید 
بزننــد. در شــرایط حاضــر اگــر بنایــی بــر حــل ایــن 
موضــوع باشــد، راهــکار می توانســت ایــن باشــد که 
ــا،  ــان حکومت ه ــره و دیپلماســی می ــق مذاک از طری
ــزار  ــه از اب ــت فرانس ــود. و حکوم ــاد ش ــی ایج توافق
ــتفاده  ــریاتی اس ــن نش ــرل چنی ــرای کنت ــی ب قانون
کنــد. امــا وقتــی اولیــن موضــع مقامــات فرانســوی 
در قبــال چنیــن مســئله ای ایــن گونــه ناامیــد کننــده 

باشــد، طبیعتــًا بایــد انتظــار داشــت جمهــوری 
اســامی ایــران در تقایــل بــا توهینــات مدام نشــریه 
ــرد. در  ــدو از ســاز و کار دیگــری بهــره گی شــارلی اب
ایــن راســتا بایــد گفــت هرکــس خــط قرمــزی دارد. 
ــی  ــا و چیزهای ــای م ــط قرمزه ــه خ ــان ب ــی ان وقت
ــد مــا هــم  ــه می کنن ــرم اســت حمل ــرای محت کــه ب
ــم.  ــت بگذاری ــا دس ــیل آنه ــنه آش ــد روی پاش بای
ــن  ــتر از گرفت ــیار بیش ــردی بس ــن رویک ــر چنی تأثی
ــت کل  ــون الزم اس ــت. اکن ــی اس ــت تدافع سیاس
ــت  ــت هولوکاس ــران، ماهی ــت های ای کاریکاتوریس
ــر دارد  ــد؛ آن وقــت اســت کــه اث ــر ســؤال بردن را زی
ــه دســت و  ــروع ب ــانه های فرانســوی ش ــه رس و هم
ــز  ــط قرم ــت خ ــون هولوکاس ــد چ ــا زدن می کنن پ

آن هاســت.
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زهرا وفایی نیا  عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسامی گفت: 
سیاست های کلی در شهریورماه اباغ شده و دولت می توانست در سه ماه، 
کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد و حتی اگر نظر دولت این بود 
که برنامه ششم تمدید شود، دولت از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه 

را از مقام معظم رهبری می گرفت.
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسامی در پاسخ به اظهار 
نظر سخنگوی دولت درباره دالیل عدم ارائه الیحه برنامه هفتم در موعد 
مقرر، گفت: بدیهی است باید الیحه بودجه سال 1402 براساس برنامه هفتم 

توسعه تنظیم و بررسی شود اما متأسفانه تاکنون دولت الیحه برنامه هفتم 
توسعه را به مجلس تقدیم نکرده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: سیاست های 
کلی در شهریورماه اباغ شده و دولت می توانست در سه ماه، کار نگارش 
برنامه هفتم توســعه را انجام دهد و حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه 
ششم تمدید شود، دولت از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام 

معظم رهبری می گرفت تا در صورت موافقت ایشان برنامه تمدید شود.
رشــیدی ادامه داد: در هرصورت دولت در چندماه گذشته نه مجوز تمدید 

برنامه را گرفته و نه برنامه هفتم را آماده تقدیم به مجلس کرده این در حالی 
است قوه مقننه باید براساس قانون عمل کند.

وی با انتقاد از تأخیر در ارائه الیحه بودجه گفــت: حتی الیحه بودجه ای 
که به مجلس ارسال شده بدون انجام تشــریفات قانونی مجلس و بدون 
لحاظ جداول و با تأخیر ارائه شده و حتی روال در انجام این مهم، نیز رعایت 
نشده و الیحه بودجه در صحن مجلس تقدیم نشده است و به دلیل اینکه 
نمایندگان مردم به دنبال تعامل و همکاری با دولت هستند تاکنون به این 

موارد اشاره ای نشده است.

دولت باید اجازه تمدید 
برنامه را از مقام معظم 
رهبری می گرفت

گفت و گو با یک عضو هیات رئیسه مجلس 
درباره تاخیردر لوایح:

خبر اول
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وزیر امور خارجه سابق کشورمان:

آمریکا، اتحادیه اروپا را در 
سیاست خارجی تهی کرد

وزیر امور خارجه سابق کشورمان گفت: 
آمریکا اتحادیه اروپا را در سیاست خارجی 
تهی کرد و بعد از فروپاشی شوروی دیگر 
سیاست خارجی نداشت و تابعی از متغیر 

سیاست خارجی آمریکا بود.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر 
امور خارجه اسبق کشورمان گفت: حدود 10 
سال پیش زمانی که سردار سلیمانی خیلی در 
فضاهای مجازی و غیرمجازی مطرح نشده 
بودند، در برنامه شناسنامه سیما زمانی که 
از من پرسیده شد در مورد سردار سلیمانی 
صحبت کنم، بنده گفتم سردار سلیمانی 
کسی است که در آینده شناخته خواهد شد. 

شخصیت او اینگونه است.
سلیمانی  سردار  دل  در  افزود:  وی 
ذره ای کینه نسبت به آنهایی که با او کار 
می کردند جا نمی گرفت و خشم تمام و 
مستمر خود را نسبت به دشمنان اسام و 
مقاومت عرضه می کرد و این دو ویژگی 
متضاد را در تمام لحظات سردار سلیمانی 
می بینید. حتی زمانی که در جلسه ای از 
کسی گله ای می کرد طرف مقابل سراپا 
گوش بود و جمات سردار سلیمانی، کلمه 
به کلمه حساب شده بود به گونه ای که 
قبل از پایان جلسه اثرگذاری آن را در طرف 
مقابل می توانستید ببینید. این البته برآمده 
از شخصیت پیدا و پنهان سردار حاج قاسم 

سلیمانی بود.
وی در سخنرانی خود در اولین اجاس بین 
المللی مکتب شهید سلیمانی خاطرنشان 
کرد: زمانی که پوتین پست ریاست جمهوری 
را بعد از دو دوره تحویل آقای مدودف داد و 
مدودف رئیس جمهور روسیه شد، او در صف 
مقدم مواجهه با آمریکا هر چه جلوتر رفت، 
ماحظه کرد مطالبات آن ها بیشتر می شود 

و در نهایت به حرف پوتین رسید.

شارلی ابدو نماد ادعای آزادی بیان با نقض حقوق عیان!
اقدامات ایران در برابر حرکت موهن فرانسه کافی نیست 



دسـت بیونیک Ability Hand با ویژگـی بازخورد 
چند لمسـی و ۳۲ حالـت برای گرفتـن اشـیاء، در نوع 

خود اولین اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از آی ای، شـرکت 
Psyonic(، سـازنده دسـتگاه های  سـایونیک )
بیونیـک در نمایشـگاه CES ۲۰۲۳ یـک دسـت 
بیونیک موسـوم بـه Ability Hand را بـه نمایش 
گذاشـته اسـت کـه اولین دسـت بیونیـک بـا توانایی 

لمسـی در جهـان اسـت.
ایـن دسـت بیونیـک می توانـد چیزهایـی را کـه نگه 
مـی دارد، حتـی ظریف تریـن اشـیاء را حـس کنـد. 
این در واقـع یـک دسـتگاه مصنوعی بیونیک اسـت 
و شـرکت سـازنده آن قصد دارد آن را به افـراد نیازمند 

بیشـتری برسـاند.
ایـن محصـول اولیـن دسـت بیونیـک بـا قابلیـت 
بازخـورد چنـد لمسـی اسـت. وزن آن تنهـا ۴۹۰ 
گـرم اسـت کـه ۲۰ درصـد کمتـر از میانگیـن وزن 
دست انسـان اسـت و سرعت مشـت شـدن آن ۲۰۰ 
میلی ثانیـه اسـت کـه باعـث می شـود سـریع تر از 
هر دسـت بیونیـک دیگر موجـود در بـازار باشـد. این 
بـدان معناسـت که ایـن دسـت بیونیـک، انگشـتان 
خـود را بـا سـرعتی بسـیار سـریع می بندد که نشـان 
می دهـد توانایی آن در گرفتن اشـیا سـریع تر از سـایر 

دسـت های بیونیـک اسـت.
عـاوه بـر ایـن، Ability Hand بـه طور خـودکار 
انگشـت شسـت خود را روی شیء انتخاب شـده قرار 
می دهد تـا محکـم نگه داشـته شـود. ایـن محصول 
همچنین در برابر آب مقاوم اسـت و چسـبندگی خوب 
آن از لیـز خوردن اشـیاء از میـان انگشـتان جلوگیری 

می کنـد.
از  بسـیاری  ۲۰۲۳ شـاهد   CES نمایشـگاه 
محصـوالت مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی، از جملـه 
دسـت بیونیـک Ability Hand بـود. ایـن دسـت 

بیونیک بسـیار بـادوام اسـت و هـر انگشـت می تواند 
بـدون اینکـه بشـکند، ضربه هـای معینـی را تحمل 
کنـد و اگـر انگشـتان یـا کل دسـت شکسـت، کاربر 
 Psyonic باید آن را برای تعمیر به شرکت سـازنده

بفرسـتد.
Ability Hand دارای الگـوی ۳۲ حالتـی بـرای 
کنترل بهتر در هنگام نگه داشـتن اشیاء اسـت. با این 
حال، فقط از چند الگـوی اصلی در طول روز اسـتفاده 
می کنـد و این الگـو را با توجه به سـطح گرفتـن مورد 
نیـاز بـرای نگـه داشـتن یـک شـیء تغییـر می دهد. 
این دسـت بیونیک دارای حسـگرهای میوالکتریک، 
الکترومکانیـک و یک سیسـتم کنترل برای اسـتفاده 

از حالت هـای گرفتـن اصلی برای نگه داشـتن اشـیاء 
مختلف اسـت.

ایـن محصـول همچنین بـا اکثـر مبدل هـای خطی 
شـخص ثالـث، مقاومت هـای حسـاس بـه نیـرو، 
سیسـتم های  و   EMG کنتـرل  سیسـتم های 

تشـخیص الگـو سـازگار اسـت.
 Ability Hand تنها چند دسـت بیونیـک از جملـه
بازخـورد حسـی دارنـد. ایـن دسـت بیونیـک دارای 
حسـگرهایی در نوک انگشـتان خود اسـت که باعث 
ایجاد لـرزش در باقـی اندام می شـود. این ارتعاشـات 
بـه کاربر می گویـد چه زمانی دسـت با چیـزی تماس 
پیدا می کنـد و چه مقدار فشـار به جسـم وارد می کند.

اگرچـه Ability Hand مقـاوم و بـادوام اسـت، اما 
می توانـد اشـیاء ظریف ماننـد تـوت و آلبالو یا پوسـته 
تخم مـرغ را بدون له کـردن و خرد کـردن آنها بچیند 
و نگـه دارد. ایـن مهـم اسـت، زیرا هـر چیـزی که به 
کاربـر اجـازه دهد بیشـتر بـه دسـت بیونیـک متصل 
باشـد و به کنتـرل اشـیاء کمـک کنـد، یـک ویژگی 

خوشـایند است.
بـا دسـت های بیونیکـی کـه امـروزه در دسـترس 
هسـتند، کاربر مجبور اسـت برای هر حرکت کوچک 
دسـت را به صورت بصـری هدایت کنـد و اقدامات را 
آهسـته تر از حالـت طبیعـی انجـام دهـد. ایـن باعث 
افزایـش اسـترس روانـی بـر کاربـر می شـود، امـا 

Ability Hand بـا سـرعت بسـته شـدن سـریع و 
بازخورد حسـی، بـار ذهنی کاربـر را کاهـش می دهد 
و شـکاف میان دسـت های بیونیـک و دسـت واقعی 

انسـان را کاهـش می دهـد.
در صـورت تصادفـات کوچـک یـا بـزرگ، عملکـرد 
دسـت، انگشـتان یا بازوهای افراد به دلیل وارد شدن 
 Ability Hand آسیب از دسـت می رود. انگشـتان
از السـتیک انعطاف پذیر و سیلیکون سـاخته شده اند 

کـه آن را سـازگار و بـادوام می کند
دسـت بیونیـک Ability Hand دارای اسـتاندارد 
IP۶۴ اسـت که به این معنی اسـت کـه در برابر گرد 
و غبـار و پاشـش آب کامـًا مقـاوم اسـت و می تواند 
پاشـیدن آب را از هر جهتـی تحمل کند، امـا کاربران 

نبایـد آن را در آب فـرو ببرند.
دسـت بیونیـک Ability Hand دارای یک باتری 
لیتیـوم پلیمری ۷.۴ ولـت DC با ظرفیت بـاال و قابل 
شـارژ اسـت که انرژی کافی بـرای اسـتفاده یک روز 
کامـل را فراهـم می کنـد. کاربـران می تواننـد ایـن 
باتری را از طریق درگاه شـارژ USB-C شـارژ کنند 
کـه تنهـا بـه یـک سـاعت زمان بـرای شـارژ شـدن 

نیـاز دارد.
دسـت بیونیـک Ability Hand بـا دسترسـی بـه 
یـک برنامـه موبایل مبتنـی بـر اندروید بـرای راحتی 

کاربـران در نظـر گرفته شـده اسـت.
این محصـول بـرای اسـتفاده با سـایر دسـتگاه های 
بیونیـک طراحـی شـده اسـت. Ability Hand بـا 
اکثر دسـتگاه های بیونیک شـخص ثالث، حسـگرها 
و سیسـتم های کنتـرل و اغلب دسـتگاه های بیونیک 

مخصوص بـاالی آرنج سـازگار اسـت.
دسـت بیونیـک Ability Hand فعـًا فقـط در 
ایاالت متحـده برای فـروش در دسـترس اسـت؛ اما 
شـرکت Psyonic ممکـن اسـت آن را در آینده در 

سـایر نقاط جهـان نیـز در دسـترس قـرار دهد.
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داود رضاوند، عضو هیات مدیره شـرکت شـهاب تسـمه آسـیا با اشاره به اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

این کـه یکـی از مهم ترین تسـمه های مـورد اسـتفاده در صنعت تسـمه 
پروانـه اسـت، گفت: تسـمه های وی شـکل جز تسـمه های انتقـال نیرو 
یـا انتقال قدرت هسـتند. تـاش کردیـم با بومی سـازی ایـن تجهیزات، 
نیاز کشـور به این محصـول را تأمیـن کنیـم. در واقع وظیفه تسـمه های 
صنعتـی انتقال قـدرت موتور توسـط یـک پولی به قسـمت دیگر اسـت. 
تسـمه های وی شـکل در اکثـر صنایع سـبک و سـنگین کاربرد داشـته 
و جنـس تسـمه های وی شـکل، از السـتیک و نخ بـوده و سـطح مقطع 
آن به شـکل ذوزنقه اسـت. تسـمه های وی شـکل روکـش دار سـاده در 
ماشـین آالت کشـاورزی به علت ارزان و در دسـترس بودن مورد استفاده 

قـرار می گیـرد. معمواًل تسـمه های وی شـکل در برابـر حـرارت و روغن 
و الکتریسـیته سـاکن مقـاوم بـوده و قابلیـت قـرار گیـری دور پولی های 
کوچـک را دارد و باعث می شـود تسـمه به خوبی بـه فولی چنـگ بزند و 
چسـبندگی بیش تری دارد. تسـمه های وی شـکل دنده دار منعطف بوده 
و دارای عمربیشـتر و حرکت کمتر اسـت. بـه علت افزایش قدرت تسـمه 
و افزایـش کشـش یکنواختی در سراسـر تسـمه آن ها بـه یکدیگر وصل 
می شـوند. این مدیر حوزه دانش بنیـان توضیح داد: تولید تسـمه در داخل 
کشـور سـبب شـده تا نیاز کشـور با هزینه کم تر برطرف شـود و از سـوی 
دیگر صرفه جویـی ارزی قابل توجهی رخ دهد. تولید تسـمه های صنعتی 

در داخـل کشـور منجر بـه ایجاد ده ها فرصت شـغلی نیز شـده اسـت.

عضو هیات مدیره شرکت شهاب تسمه آسیا خبر داد:

بومیسازیتسمههایصنعتیتوسطیکشرکتدانشبنیان

تفاهم نامـه سـه جانبه برای اسـتفاده 
از ظرفیـت دانش بنیان هـای فعال در 
حوزه سـاخت ماشـین آالت در توسعه 
اشـتغال زایی بـرای مددجویان کمیته 
امـداد امضـا شـد. رضـا اسـدی فـرد 
رییـس مرکز شـرکت ها و مؤسسـات 
دانش بنیان معاونت علمـی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاسـت جمهوری 
در مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامه با 
اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده از ظرفیت 
دانش بنیان هـا بـرای اشـتغال زایی 
اقشـار کمتر برخـوردار همیشـه یکی 
از دغدغه هـای ایـن مرکـز بـوده و 
هسـت، گفت: باید تاش کنیم از این 
توانمندی موجود در کشور در راستای 
انجام مسـئولیت اجتماعی خود برای 
حمایت از گروه های محـروم جامعه و 
ایجاد اشـتغال پایـدار برای آنهـا بهره 
بگیریـم. ایـن تفاهم نامـه هـم نقطه 
آغازین چنین حرکتی در کشـور است 
و ظرفیت هـای باالی فناورانه کشـور 
را بـه توسـعه اشـتغال بـرای جامعـه 

کمتربرخـوردار متصـل می کند.
اسـدی فرد تاکید کرد: در گام نخست، 
اتصـال شـرکت های دانش بنیـان 
فعـال حـوزه طراحـی و سـاخت انواع 
ماشـین آالت کـه بتوانـد اشـتغال 
مددجویان را توسـعه دهد، مدنظر قرار 
دارد تـا بـا اسـتفاده از ایـن طرفیت به 
سـمت ایجاد اشـتغال پایدار در کشور 
حرکـت کنیـم. مرتضـی فیروزآبادی 
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته 
امداد امـام خمینی نیز در این مراسـم، 
گفت: چنـد سـالی اسـت کـه کمیته 
امـداد بـه دنبـال ایجـاد اشـتغالی نو، 
مبتنی بـر فنـاوری و نـوآوری و کامًا 
متناسـب با شـرایط روز جامعـه برای 
مددجویـان اسـت بـه همیـن دلیـل 
از ورود شـرکت های دانش بنیـان و 
نوآوری هـای آنهـا بـه ایـن عرصـه 
حمایـت و اسـتقبال می کنـد. وی 
ادامـه داد: در همیـن راسـتا نیز سـعی 
می کنیم بـر روی توانمنـدی فرزندان 
خانواده هـای کمتربرخـوردار تمرکـز 
کنیـم کـه عاقـه و انگیزه بیشـتری 
بـرای فعالیت در ایـن حوزه هـا دارند و 
می توانند زنجیره فقـر را در خانواده ها 

قطـع کنند.
فیروزآبادی معتقد اسـت که رسـیدن 
بـه یک مـدل توسـعه یافتـه و کامل 
از چنیـن همـکاری می توانـد زمینه 
توسـعه این نوع طرح هـای حمایتی 
اثرگـذار را فراهـم کنـد و از ظرفیـت 
و منابـع دیگـر نهادهـا نیـز اسـتفاده 
شـود. معاونت علمـی هـم می تواند 
در ایجـاد و شـکل گیری شـبکه ای 
از شـرکت های دانش بنیـان مؤثـر 
طرح هایـی  چنیـن  اجـرای  در 

نقش آفرینـی کنـد.
جلسـه،  ایـن  در  همچنیـن 
رضویـه  رحیمـی  محمدمهـدی 
پژوهـش  صنـدوق  مدیرعامـل 
صنعـت  غیردولتـی  فنـاوری  و 
ماشین سـازی، بـا اشـاره بـه نقـش 
در  صندوق هـا  تسـهیل گری 
زیسـت بوم فناوری و نوآوری، گفت: 
صندوق هـا می تواننـد در همـکاری 
بـا نهادهـای حمایتـی، مدلـی از 
خدمت رسـانی بـه جامعـه هـدف را 
پایه ریزی کنند که حمایت هـا و ارائه 
خدمات به مددجویـان را هدفمندتر و 
موثرتر کند. وی معتقد اسـت که این 
تفاهم نامه یـک پایلـوت و نقطه آعاز 
برای چنیـن حرکتـی اسـت و باید با 
توسـعه ایـن مـدل از همکاری هـا؛ 
بـه توانمندسـازی و ایجـاد اشـتغال 
بـرای گروه های هـدف و مددجویان 

کمـک کنیـم.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

شرکت های دانش بنیان 
در صنعت ماشین سازی 

مشارکت می کنند

نمایشگاه»CES 2023«هرروزجهانراشگفتزدهمیکند؛

دستبااحساس،یکانقالبدرفناوریبیونیک

شـرکت گوهرنشـان آتنـا بـا همـت فنـاوران اصفهانـی تحـت نظارت 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهـان در زمینه هنرهـای تلفیقی صنایع 
دسـتی فعالیـت دارد کـه بـه کمـک پشـتیبانی از شـکوفایی اقتصـاد و 

اشـتغال آفرینی آمده انـد.
صنایع دسـتی و هنر سـنتی همواره ریشـه در فرهنگ و تمدن این مرز و 
بوم داشـته و یکـی از نقاط برجسـته فرهنـگ اصفهان به شـمار می آیند 
که ظرفیت حمایـت و پشـتیبانی اشـتغال آفرینی، اقتصـادی و بازرگانی 

را به همـراه دارند.
بنابرایـن در سـال »تولیـد؛ دانـش بنیـان، اشـتغال آفرین«، ایـن چیزی 
بجز یک امتیاز بزرگ محسـوب نمی شـود کـه از فناوران خـاق در این 
حوزه در مسـیر رونـق افزایش درآمدهـای غیر نفتی کمک گرفته شـود.

شـرکت گوهر نشـان آتنا با مدیریت میثـم زارعان همت خـود را بر تولید 
و توسـعه هنرهای تلفیقی قرار داده اسـت و با ایده اصلـی گوهرکوبی بر 
بستر چوب و فلز از سال 1۳۹۷ وارد شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
شـده اسـت. این شـرکت در حوزه زیورآالت و جواهرات فعالیت داشته و 

آن را اکنون از حالت دسـتی بـه نیمه صنعتی تبدیل کرده اسـت.
وی وجه تمایـز فعالیت خـود را گوهـر کوبی بر بسـتر چوب عنـوان کرد 
و گفـت: تلفیقـی از هنـر سنگ تراشـی، گوهرکوبـی، فلز و چـوب انجام 
می شـود اما تخصص اصلـی در گوهرکوبی بر بسـتر چوب و فلز اسـت؛ 
در واقع سـنگ های قیمتی مانند عقیق و فیروزه و یاقـوت را با مکانیزمی 
خاص بر سـطح فلـز و یـا چـوب قـرار می دهیـم و مجموعه آثـار چوبی 
تولید شـده خاصیـت ضـد آب دارند و همیـن امر ایـن آثـار را منحصر به 

فرد کرده اسـت. بـه عبارتـی بـا فرمول هـای خاصـی چوب هـا را برای 
تعبیه گوهرهـا آماده می کنیم کـه تغییـری در بافت آنها، پوسـیدگی و یا 

آسـیب پذیری از طریق آفـت را نخواهد داشـت.
زارعـان بـا بیـان اینکـه واردات محصـوالت مشـابه ایـن شـرکت و 
فعالیت هـای جانبـی آن از کشـور چیـن، رقیـب اصلـی مـا محسـوب 
می شـوند، گفت: در این مـدت زمـان فعالیتی که داشـتیم خوشـبختانه 
میزان واردات محصوالت مشـابه کاهـش یافته و توانسـتیم از خروج ارز 

جلوگیـری کنیـم. 
شـایان ذکر اسـت از آنجـا که حمایـت از ایـن نـوع شـرکت ها و صنایع 
عاوه بر اینکه اقتصاد فرهنگـی و برند اصفهان را بیـش از پیش تقویت 
کـرده و مشـاغل جدیدی را بـرای جوانـان و حتـی نوجوانان بـه ویژه در 

قشـر متخصص فراهم می کند، شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان با 
تأسـیس گروه تخصصی فناوری هـای فرهنگی، نـرم و صنایع خاق در 
نظر دارد در حوزه هـای گوناگون ایده ها و شـرکت های نـوآور و خاق را 
جذب و با حمایت از آن ها در سـال »تولید، دانش بنیان، اشـتغال آفرین«، 

نسـبت به غنی شـدن ایـن فعالیت ها گام بـردارد.
لـذا از آنجا کـه فرصـت خوبی بـرای فعـاالن فرهنگـی فراهم شـده، از 
همـه دانشـجویان، صاحبـان ایـده و شـرکت های فعـال کـه ایده هایی 
مبتنی بـر فناوری، نـوآوری و خاقیت بـا ارزش تجاری سـازی در اختیار 
دارنـد، دعـوت می کنیـم نسـبت بـه ثبت نـام و ارسـال مـدارک جهـت 
پذیرش در شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان اقـدام و از حمایت های 

موجـود اسـتفاده کنند.

نمایشــگاه فنــاوری CES ۲۰۲۳ کــه میزبــان جدیدتریــن 
 ۲۰۲۳ CES فناوری هــای جهان اســت، افتتــاح شــد. در نمایشــگاه
ــای الس وگاس  ــه در مرکزهمایش ه ــتم ژانوی ــا هش ــه پنجــم ت ک
برگزارمی شــود، برخــی ازجدیدتریــن محصــوالت غول هــای 
ــرارو،  ــزارش ف ــه گ ــود. ب ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــاوری ب فن
ــال  ــی )CES( در س ــی مصرف ــوازم الکترونیک ــگاه ل ــن نمایش اولی
1۹۶۷ در شــهر نیویــورک برگــزار شــد. از آن زمــان تاکنون هــزاران 

محصــول در ایــن نمایشــگاه رونمایی شــده اســت کــه بســیاری از 
آن هــا زندگــی مــا را تغییــر داده اســت. برخــی از روندهــای نوظهور 
در نمایشــگاه لــوازم الکترونیکــی مصرفی امســال، از جمله وســایل 
نقلیــه الکتریکــی، ســامت دیجیتــال، هــوش مصنوعــی و رباتیک 
بیشــتر بــه چشــم خواهــد خــورد. نمایشــگاه CES بــه طور ســنتی 
بــه عنــوان مکانی شــناخته می شــود کــه شــرکت ها در آن فنــاوری 
ــمند  ــای هوش ــاپ، تلفن ه ــپ ت ــون، ل ــد تلویزی ــود مانن ــد خ جدی

ــای  ــی از رویداده ــد. برخ ــی می کنن ــوالت را معرف ــایر محص و س
ــگاه  ــا در نمایش ــر آن ه ــد منتظ ــه بای ــود دارد ک ــز وج ــور نی نوظه

ــیم. امســال باش
ــده  ــاوری مصــرف کننــدگان کــه برگزارکنن ــه انجمــن فن ــه گفت ب
ــه  ــا ۸ ژانوی ــه از ۵ ت ــگاه ک ــن نمایش ــت، در ای ــگاه CES اس نمایش
ــه دار  ــش از ۳1۰۰ غرف ــود، بی ــزار می ش ــاه( برگ ــا 1۸ دی م )1۵ ت
از 1۷۰ کشــور حضــور دارنــد. در ایــن نمایشــگاه، بزرگ تریــن 

برندهــای جهــان حضــور دارنــد و بــا شــرکای جدیــد دیدارمی کنند 
ــگاه  ــد. نمایش ــه می گذارن ــه عرص ــا ب ــرکان پ ــن مبت و زیرک تری
ــه  ــود. از جمل ــامل می ش ــاوری را ش ــای فن ــی جنبه ه CES تمام
ــد،  ــه نمایــش در می آی ــاوری ب مــواردی کــه در ایــن نمایشــگاه فن
فناوری هــای مربوط بــه حــوزه هــوش مصنوعی، انــرژی، خــودرو، 
ســامت، ســرگرمی، صفحه هــای نمایــش و تلفن همــراه، وســایل 

ــت. ــر اس ــای دیگ ــیاری از فناوری ه ــات و بس ــه، رب خان

ش تصویری
گزار

افزایش درآمدهای غیرنفتی با توسعه هنر تلفیقی صنایع دستی میسر است؛
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