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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

آلودگیهواباتعطیلیمدارسازبیننمیرود
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دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آالت معدنی و راهسازی، سیمان، خدمات و صنایع وابسته آغاز شد:
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امیرحسـین حسـینی از اسـتان اصفهان به 
مسـابقات انتخابی تیم ملی بوکس بزرگسـاالن 

دعوت شـد.
روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان 
اسـتان اصفهان اعالم کـرد: مسـابقات انتخابی 
تیـم ملـی بوکـس بزرگسـاالن ۲۱ و ۲۲ دی به 

میزبانـی تهـران برگـزار می شـود.

ورزشـکار مـورد اشـاره بـا کسـب سـکو در 
رقابت هـای قهرمانـی کشـور مجوز حضـور در 

رقابت هـای تیـم ملـی را کسـب کـرد.
اسـتان اصفهـان بـا ۲۸ شهرسـتان و افـزون بر 
پنج میلیـون و ۳۰۰ نفر جمعیـت، حدود ۳۷۵ 
هزار ورزشکار سـازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ 

باشـگاه دارد.

اصفهان با تصمیم فدراسیون ورزش بیماران 
خاص و پیوند اعضا به عنوان میزبان مســابقات 

ورزشی بیماران اِم اِس کشور انتخاب شد.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، روز دوشنبه اعالم کرد: این مسابقات 
در سه رشته دارت، شــطرنج و پتانک با حضور 
بیش از ۲۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان در مجموعه 
فرهنگی ورزشی شــیخ بهایی اصفهان برگزار 

می شود.
این رقابت ها زیر نظر فدراسیون ورزش بیماران 
خــاص و پیوند اعضا و به همــت هیات ورزش 

بیماران خاص و پیوند اعضای استان ۲۰ تا ۲۲ 
دی در ۲ بخش بانوان و آقایــان برگزار خواهد 
شد. شــیوع ابتال به بیماری ام اس در کشور ما 
طی دو دهه گذشته رشد فزاینده ای داشته است 
بطوری که هم اکنون میانگین شیوع این بیماری 
در ایران ۵۰ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت است 
و اصفهان با بیش از ۹۰ نفــر در یکصد هزار نفر 

جمعیت، باالترین میزان شیوع را دارد.
بیماری مولتیپــل اســکلروزیس )MS(، یک 
بیماری بالقوه ناتوان کننده مغز و نخاع )سیستم 
عصبی مرکزی( است. در این بیماری سیستم 

ایمنی به غالف محافظ )میلین( که رشته های 
عصبی را می پوشاند، حمله می کند و باعث ایجاد 
مشکالت ارتباطی بین مغز و بقیه بدن می شود. 

پیشکسوتان  فوتبال  مسابقات 
استان اصفهان به میزبانی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان آغاز شد 
و اسطوره های فوتبال اصفهان در 
نیمه دوم دی ماه پا به توپ می شوند. 
آیین افتتاحیه رقابت های فوتبال 
عنوان  با  استان  پیشکسوتان 
گنبدهای  شهر  اسطوره های 
محمدرضا  حضور  با  فیروزه ای 
ساکت، مدیر عامل باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، علیرضا احسانی، 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و جمعی 
از پیشکسوتان فوتبال اصفهان در 

ورزشگاه آب منطقه ای برگزار شد.
محمدرضا ساکت در این مراسم 
اظهار کرد: برگزاری این دوره از 
رقابت ها ابتکار جدیدی در رده 
پیشکسوتان فوتبال استان اصفهان 

است و از همکاری تمامی نهادها 
به دلیل شکل گیری این مسابقات 
تشکر می کنم. پس از توضیحات 
حمید معماریان، پیشکسوت فوتبال 
سپاهان درباره چگونگی برگزاری 
مسابقات، نوبت به تجلیل از محسن 
یزدخواستی و اکبر دادفرنیا دو چهره 
ویژه فوتبالی رسید و از زحمات این 
دو پیشکسوت فوتبال استان تقدیر 

شد.
به گزارش ایسنا، در بخش دیگری 
مراسم عبداهلل هاشمی،  این  از 
پیشکسوت عکاسی اصفهان، به پاس 
سال ها تالش و زحمات بی وقفه مورد 
تقدیر و تشکر قرار گرفت. الزم به 
ذکر است مسابقات اسطوره های 
شهر گنبدهای فیروزه ای با حضور 
تیم های سپاهان، ذوب آهن، دارایی، 

تربیت، صنعت فوالد و رهنان در رده 
سنی باالی ۵۵ سال از ۱۶ لغایت 
۳۰ دی ماه سال جاری در روزهای 
سه شنبه و جمعه هر هفته برگزار 

خواهد شد.
همچنیــن در روز نخســت ایــن 

رقابت هــا پیشکســوتان ذوب آهــن 
ــپاهان را  ــک س ــر ی ــا نتیجــه ۲ ب ب
شکســت داد، فــوالد مبارکــه و 
ــت  ــدون گل ثب ــاوی ب ــان تس رهن
ــک  ــا حســاب ی ــی ب ــرده و دارای ک
ــه کــرد. ــر تربیــت غلب ــر ب ــر صف ب

با تصمیم فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا:

اصفهان میزبان مسابقات ورزشی بیماران اِم اِس کشور انتخاب شد

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اعالم کرد:

دعوت از بوکسور اصفهانی به مسابقات انتخابی تیم ملی

به میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان:

پیشکسوتان اصفهان پا به میدان گذاشتند

سیاســتمدار جنجالــی و پرحاشــیه رژیــم  
ــات  ــان انتخاب ــراً در جری ــه اخی ــتی ک صهیونیس
پارلمانــی اســرائیل توانســته بــا همراهــی ائتالف 
راســت افراطــی در اراضــی اشــغالی، بــار دیگــر به 
کرســی نخســت وزیــری اســرائیل بــاز گــردد، به 
تازگی بــه صورت رســمی و بــا تشــکیل کابینه ای 
جدیــد، قــدرت را بــه دســت گرفتــه اســت. در این 
ــب  ــدای کارش، در قال ــان ابت ــتا، وی در هم راس
ــران  ــد ای ــه تهدی ــدام ب ــی، اق ــع گیری های موض

ــر  ــود دال ب ــای خ ــرار ادعاه ــن تک ــرده و ضم ک
اینکــه ایــران بــه دنبــال دســتیابی بــه تســلیحات 
اتمــی اســت و به ایــن مســاله بســیار هــم نزدیک 
اســت، کشــورمان را اصلی تریــن اولویــت دولــت 
خــود برشــمرده و تاکیــد کــرده که تــل آویــو آماده 
فعــال ســازی گزینــه نظامــی علیــه تهران اســت. 
ــز  ــم اســرائیل نی ــر جنــگ رژی ــی گانتــس وزی بن
اخیــراً تهدیداتــی را علیــه ایران مطــرح کــرده و از 
احتمــال حملــه هوایی بــه تاسیســات اتمــی ایران 

در آینــده ای نزدیــک خبــر داده اســت. البته شــاید 
ژنرال هــا و سیاســتمداران صهیونیســت در مــورد 
ایــران موضــع گیری هــای صریــح و تهاجمــی را 
اتخاذ کننــد و مثــاًل از گــزاره حملــه به تاسیســات 
ــا ایــن حــال،  اتمــی کشــورمان ســخن گوینــد، ب
ــدون  ــه ب ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــا ب ــوِد آن ه خ
ــتای  ــود در راس ــا خ ــکا ب ــکاری آمری ــود و هم وج
ــی  ــانس چندان ــور، ش ــرح مذک ــازی ط ــاده س پی

ــد داشــت. جهــت موفقیــت نخواهن

سعیدهاسکندری
سرمقالـــه
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آنچه بی.بی در حسرت آن می سوزد؛

طالع بینی خوابی که دشمن دیده؛ کابوس 
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

 انتقاد »محمودی«
از گرانی اقالم خوراکی

شرکت های دانش بنیان و صنعت گیاهان دارویی؛ قهر یا آشتی؟

 معادله دومجهولی
درعلوم نوین

روابط آمریکا و ونزوئال به سمت و سوی جدید می رود؛

 دشمنان دیروز
متحدان امروز
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معاون استاندار اصفهان:

 مخدوش شدن سرمایه های اجتماعی
از مشکالت نظام است

چهره روز

معاون استاندار اصفهان:

اجرایطرحانتقالآببهشتآباد
انتظارقانونیاست

2

معاون امـور هماهنگی عمرانـی اسـتانداری اصفهان گفت: 
طـرح انتقـال آب بهشـت آبـاد از انتظـارات قانونـی مـردم 
اصفهان اسـت، ما منتظر هسـتیم که با یک رویکرد عادالنه 

و عالمانـه این طـرح اجرایی شـود.

صفهان
منبع: اخبار ا

Don’t forget to use 
sunscreen even in autumn and winter



در شـــهر
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جواد ایزددوست کارگردان تئاتر در اصفهان 
گفت: اجراهای عمومی تئاتر دراین خطه 
با تمام حمایت های سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری و تاالر هنر، دچار لکنت 

و امکانات موجود ناکافی است.
جواد ایزدوست با بیان اینکه تنها نهاد 
اصفهان،  تئاتر  هنرمندان  از  حمایتی 
شهرداری است، افزود: با توجه به سابقه ای 
که تئاتر اصفهان دارد اما هیچ نهادی جز 
شهرداری به صورت جدی وارد حوزه تئاتر 
و حمایت از تولید و اجرای عمومی آثار 

هنرمندان نشده است.
وی با تقسیم بندی آثار تئاتر اصفهان در 
سه حوزه طنز، آیینی و مفهومی گفت: 
هنرمندانی که در حوزه طنز کار می کنند در 
چند سال اخیر توانستند مخاطبان خودشان 
را پیدا کنند و آثارشان را در سبد فرهنگی 
مخاطبان قرار دهند و حوزه مفهومی و 
و  دانشگاه ها  به  توجه  با  جدی تر هم 
آموزشگاه های آزاد در سطح شهر و استان 
اصفهان در حوزه سینما و تئاتر مخاطبان 
خودش را دارد اما متاسفانه تمام بار حمایتی 
تئاتر اصفهان بر دوش شهرداری است و این 

برای ظرفیت تئاتر اصفهان کافی نیست.
داور سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان 
اصفهان با بیان اینکه تئاتر این منطقه 
دربخش جشنواره ای خوب عمل کرده 
اما در اجرای عمومی آثار، آن طور که باید 
و شاید فعالیت نداشته است، افزود: سال 
گذشته در جشنوار ه تئاتر فجر، یک نمایش 
خیابانی از تئاتر خمینی شهر اصفهان ۷ 
تندیس جشنواره بین المللی فجر را به خود 
اختصاص داد و این نشان از قوت تئاتر 
اصفهان است اما همه اینها در حالی است 
که در بخش اجرای عمومی در سال های 

اخیر موفق نبوده است.

تئاتر اصفهان در 
اجراهای عمومی دچار 

لکنت است

یک کارگردان:

معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی اسـتانداری 
اصفهان گفـت: طـرح انتقـال آب بهشـت آباد 
از انتظـارات قانونـی مـردم اصفهـان اسـت، ما 
منتظر هسـتیم که بـا یـک رویکـرد عادالنه و 

عالمانـه ایـن طـرح اجرایی شـود.
مهران زینلیـان در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
با بیان اینکه بهشـت آبـاد حقوقی اسـت که ادا 
نشـده و مراجع قضایی بایـد بـه آن ورود کنند، 
افـزود: موضـع اسـتانداری اصفهـان در رابطه 
با موضـوع طرح بهشـت آبـاد صریح و روشـن 
اسـت. یکی از انتظارات به حـق و قانونی مردم 
اصفهـان تأمیـن آبـی اسـت کـه بایـد اتفـاق 
می افتـاد و هـم اکنـون سالهاسـت کـه از آن 
گذشـته و با جبران تاخیراتش باید جبران شود؛ 
از سـوی دیگر آبی را هم از اصفهان به اسـتانی 
دیگر منتقل کرده انـد، این کار قبـل تأمین آب، 
غیرقانونی اسـت و مسوول مسـتقیم آن وزارت 

نیروسـت و باید پاسـخگو باشد.
وی اجـرا نشـدن طـرح بهشـت آبـاد را از 
کوتاهی هایـی دانسـت کـه در حـق اصفهـان 
اتفـاق افتـاده اسـت و گفـت: ایـن یـک مطاله 
جدی اسـت و صدای مردم اصفهان باید شنیده 
شـود. اسـتانداری اصفهان در جلسـات متعدد، 
مکاتبـات و تریبون هـای رسـمی بارهـا ایـن 
مطالبـه را اعـام و پیگیـری کـرده اسـت امـا 
این از تصمیماتی اسـت کـه در خارج از اسـتان 

گرفتـه می شـود.
معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی اسـتانداری 
اصفهـان یاد آور شـد: تمـام پیگیری های طرح 
بهشـت آباد در حال انجـام و مکاتبـه ای هم در 
این رابطه بـا سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
کشـور شـده اسـت، دسـتگاه های متولـی فرا 
اسـتانی مجـوزات را بدهنـد تـا ایـن طـرح که 
چندین سـال متوقف مانده اسـت، انجام شـود.

زینلیان گفـت: اجرای طرح بهشـت آبـاد چه با 
تونل و چه با لوله متوقف اسـت و مـا با تعطیلی 
آن بسـیار مشـکل داریـم امـا این موضـوع که 
گفتـه می شـود طرح بـا لولـه اجـرا شـود مورد 
قبول نیسـت. موضع اسـتان اصفهان این است 
کـه موافق اجـرای هر آنچـه کارشناسـان فنی 

می گوینـد و تأییـد می کنند هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بحـث اجـرای طـرح 
بهشـت آبـاد بـا تونـل و لولـه از ایـن جهـت 
کـه یـک پیشـنهاد مشـخص داده نشـده، 
زیر سـؤال اسـت، افـزود: مـا خطـی را در سـه 
قسـمت خواهیـم داشـت، سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت گفته اسـت اجـرای قسـمتی از 
طـرح کـه در اصفهـان قـرار می گیرد بـا تونل، 
قسـمتی به طول ۱۵ کیلومتر که در چهارمحال 
و بختیـاری اسـت حتمـاً بـا لولـه و وسـط این 
محـدوده اختیـاری )لولـه یا تونـل( اجرا شـود.

معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی اسـتانداری 
اصفهـان تاکیـد کـرد: این گونـه نظـر دادن به 
هیچ وجـه مورد قبـول نیسـت و بدنه سـازمان 
محیط زیسـت هم به ایـن موضوع اذعـان دارد 
چرا کـه معنی نـدارد بخشـی از طـرح بـا لوله و 
بخـش دیگـر آن تونـل باشـد؛ این پیشـنهاد با 
گفتن اینکـه اجرای همـه طرح بـا لوله باشـد، 

فرقی نـدارد.
وی در ادامه گفت: صحبت منتقدان این اسـت 
کـه اگـر پیشـنهاد اجـرای طرح بـا لوله اسـت، 
صریـح و روشـن گفتـه شـود و ایـن کار انجام 
شـود اما اینکه مسـتنداتی تاکید کند طرح فقط 
با لوله اجرا شـود نه بخشـی از چهارمحـال و نه 
اصفهـان قبـول دارند چـرا که فلسـفه وجودی 
تونل این اسـت کـه در پیک بارش ها، سـیاب 

منتقل شـود.
وی تصریـح کـرد: در سـال ۹۸ کـه چندیـن 

میلیـارد مترمکعـب سـیاب باعـث ویرانی در 
مناطق پایین دسـت شـد و از طرفی این آب به 
خلیج فارس رفت، اگر سـدهای تنظیمی شکل 
گرفته بود، این تونل می توانسـت بخشی از آب 
را بـه این طـرف بیاورد. فلسـفه موافقـان تونل 
هم همیـن اسـت و از ایـن رو قانع نیسـتند که 

چرا تونـل بهشـت آباد انجام نشـده اسـت.
وی یادآور شـد: طرح بهشـت آباد، موضوع بین 
اسـتانی اسـت و پایتخت حتمـاً باید بـرای حل 

مناقشـات ورود کند.
همچنیـن بـه گفتـه معـاون امـور هماهنگـی 
عمرانی اسـتانداری اصفهان بر اسـاس دسـتور 
رییـس جمهـور کارگروه هایی تشـکیل شـده 
اسـت که نخبگان راهکارهـای احیـای زاینده 

رود را مـرور کنند.
معاون اسـتاندار اصفهـان در ایـن رابطـه افزود: 
جلسـات متعـددی برگـزار شـد و یکـی از آن ها 
اجاسـی تحت عنوان »بدون تأخیر« اسـت که 
نخبگان فنـی، دانشـگاهی، اجرایی، حـوزوی و 
قضایی، دور هم جمع شدند و مسـائل زاینده رود 
را از نظر حقوقی، فنی، فرونشست، خشکسالی و 

کشـاورزی مورد بررسـی قـرار دارند.
وی در ادامـه با بیان اینکه یک بسـته راهکاری 
آماده شـده و بنابراین مسـیر مشـخص اسـت، 
افـزود: ایـن بسـته راهـکاری حتماً با گذشـت 
زمـان تکمیـل خواهد شـد و منکر آن نیسـتیم 
امـا به طـور حتـم، هـم اکنـون راهـکار احیای 
زاینده رود را در حـوزه تأمین آب و هـم در حوزه 
کنترل مصـرف داریـم و اتفاقات در ایـن رابطه 

روشـن است.
معـاون اسـتاندار اصفهـان تاکیـد کـرد: اصـل 
موضوع این اسـت که منتظر تصمیمات جدی، 
قاطـع، صریـح و روشـن وزیـر نیـرو هسـتیم؛ 
پیگیری هـای مـا مسـتدام اسـت و اسـتاندار و 

معاونـان تقریباً هـر هفتـه موضـوع را از تهران 
پیگیری می کننـد و این موضـوع در مکاتبات و 

هـم در مذاکـرات منعکس شـده اسـت.
»طـرح انتقـال آب بهشـت آبـاد عنوانی اسـت 
کـه بـرای طـرح انتقـال آب از سرشـاخه های 
کارون بـه فـات مرکـزی ایـران بـه کار برده 
می شـود؛ طبـق برآوردهای انجـام شـده، قرار 
بود بـا اجـرای این طـرح، سـاالنه حـدود ۶۰۰ 
میلیون مترمکعـب آب به فات مرکـزی ایران 

منتقل شـود.«
فروردین ۱۴۰۰ عیسـی کانتری، رییس وقت 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت در نامـه ای به 
رییـس دولـت دوازدهـم، پـروژه انتقـال آب از 

طریـق تونل بهشـت آبـاد را بـه دلیل نداشـتن 
مطالعـات فنـی الزم و داشـتن تبعـات محیـط 
زیسـتی فاقد راهکارهای فنی مناسـب و گزینه 
انتقـال آب از طریـق لولـه را گزینه مناسـب تر 

برای طـرح انتقـال آب خوانـده بود.
پیش تـر مدیـر وقـت حفاظـت و مدیریـت 
زیسـت محیطی آب و خاک سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت در پایـگاه اطـاع رسـانی 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت، اعـام کرده 
بود کـه طـرح تونـل بهشـت آبـاد ۶۰ کیلومتر 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و قسـمت ابتدایی 
تونـل از محـل سـد بهشـت آباد تـا حـدود ۱۲ 
کیلومتـر مسـیر انتقـال در نظـر گرفتـه شـده، 

حسـاس ترین جـای مسـیر در این طرح اسـت 
و بنابرایـن سـازمان محیط زیسـت عنـوان به 
هیچ عنـوان با احـداث تونل موافقـت نمی کند 
و باید مجری طـرح به فکر انتقـال آب از طریق 

خـط لوله باشـد.
به گـزارش ایرنا بـه تازگی رأی هیـات عمومی 
دیـوان عدالـت اداری، دسـتور توقـف پـروژه 
بهشـت آبـاد از سـوی رییـس وقـت سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت را متضمن وضع قاعده 
الـزام آور ندانسـته اسـت و از ایـن رو حق وکیل 
حق آبـه داران زاینده رود گفته اسـت دولت باید 
ادامه پروژه انتقال آب بهشـت آباد را در دسـتور 

کار قـرار دهد.

اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد، انتظار قانونی است
معاون استاندار اصفهان:
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معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان گفت: امـروزه یکی 
از مسـائل ُمبتابه مـردم و حاکمیـت، مخدوش شـدن سـرمایه های اجتماعی 
اسـت که در برخـی جاهـا، باورهـای مردم را نسـبت بـه حرکت نظام اسـامی 

دسـتخوش برخی حـوادث کرده اسـت.
محمدرضا جان نثاری، در نشسـت مدیـران و نمایندگان گزینش دسـتگاه های 
اجرایی اسـتان در مجموعه فرهنگی کوثر ملک شـهر اصفهان افزود: از سـویی 
برخی افـراط و تفریط هـا در اجرای قانـون نیز سـرمایه های اجتماعـی را از بین 

می بـرد و ایجاد هـرج و مـرج می کند.

وی تصریح کرد: در این راسـتا گزینشـگران دسـتگاه های اجرایی بایـد افرادی 
را انتخـاب کنند که در ترازشـان نظام جمهوری اسـامی باشـند، زیرا سـامت 
عمومی نظام در دسـت آنـان اسـت بنابرایـن وظیفه بسـیار مهمی را بـر عهده 

رند. دا
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری اصفهان افزود: باید افرادی برای 
خدمت بـه مـردم در دسـتگاه های اجرایـی انتخاب شـوند کـه مؤمـن، متعهد، 

متدین، دلسـوز، کاربلد و کارآمد باشـند.
وی بیان داشـت: برخی از نارضایتی های موجود ناشـی از اشـکاالتی اسـت که 

در سیسـتم ها وجود دارد و این در حالیسـت که ضوابط ما درسـت اسـت ولی در 
اجرای قانـون ضعف وجـود دارد.

به گفته جـان نثـاری، ایـن اشـکاالت به ایـن دلیل اسـت کـه ُمجـری قانون، 
خوب عمـل نمی کند و افراد بکار گمارده شـده در دسـتگاه ها، بدرسـتی انتخاب 

نشـده اند و صاحیـت الزم را ندارند.
معاون اسـتاندار اصفهان تصریح کرد: اگر بناست سیسـتم اداری را اصاح کنیم 
بایـد افـرادی در دسـتگاه های اداری بکار گرفته شـوند که درشـان و تـراز نظام 

جمهوری اسـامی باشند.

مخدوش شدن 
سرمایه های 
اجتماعی از 
مشکالت نظام است

معاون استاندار اصفهان:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

شهرستان  توابع  از  دستگرد  شهردار 
طرح  اجرای  گفت:  اصفهان  برخوار 
در  مبنا«  »ثبتی  سرشماری  آزمایشی 
این شهر در گرو مشارکت اقشار مختلف 
مردم و مراجعه آنها به سامانه های اعالم 

تغییر نشانی و کدپستی است.
طرح آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا سال 
توابع  از  دستگرد  شهرهای  در   ۱۴۰۵
شهرستان برخوار و فوالدشهر از توابع 
شهرستان لنجان در استان اصفهان از 

اول تا پایان دی امسال اجرا می شود.
اینکه  به  توجه  با  افزود:  رحیمی  اصغر 
اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنا، پایه 
شهری  خدمات  از  بسیاری  ارائه  گذار 
دلیل  بهمین  است  آینده  سال های  در 
نقش  مردم،  بیشتر  هرچه  مشارکت 

بسزایی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به اینکه شهر دستگرد بر 
اساس آمار رسمی سرشماری سال ۹۵ 
حدود ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد، اظهار 
رسانی های  اطالع  و  تبلیغات  داشت: 
از  و همچنین  در سطح شهر  بسیاری 
طریق شبکه های اجتماعی برای جلب 
طرح  اجرای  در  مردم  بیشتر  مشارکت 
انجام  مبنا  ثبتی  سرشماری  آزمایشی 

شده است.
وی با بیان اینکه جلسه های هماهنگی 
پرورش،  و  آموزش  مانند  نهادهایی  با 
مدیریت  سازمان  و  احوال  ثبت  پست، 
و برنامه ریزی اصفهان نیز در این زمینه 
برگزار شد، تصریح کرد: برای اجرای این 
طرح در شهر دستگرد با مشکل خاصی 
دارد  اهمیت  آنچه  اما  نبودیم  مواجه 
مشارکت مردم است و امیدواریم شاهد 
حضور خوب شهروندان در اجرای طرح 

سرشماری ثبتی مبنا باشیم.
است همه  اینکه الزم  بیان  با  رحیمی 
ایرانی  غیر  و  ایرانی  مقیم  شهروندان 
باالی ۱۵ سال در این طرح مشارکت 
به  باید  ایرانی  اتباع  کرد:  اضافه  کنند، 
سامانه »اعالم تغییر نشانی سازمان ثبت 
احوال« به نشانی www.ncr.ir و اتباع 
غیر ایرانی به سامانه »اعالم نشانی اتباع 
kanoonnobat. غیر ایرانی« به نشانی

ir مراجعه و اطالعات مربوط به آدرس 
محل اقامت و کدپستی خود را وارد کنند.
اینکه  به  اشاره  با  دستگرد  شهردار 
این  کافی نت های  با  الزم  هماهنگی 
شهر نیز بمنظور تسهیل مراجعه مردم 
گرفته  صورت  مذکور  سامانه های  به 
است، ادامه داد: اقدامات الزم نیز برای 
شناسایی همه اقامتگاه ها و زمین ها در 
سطح شهر انجام و برای ۱۴ هزار و ۱۶۸ 
مکان شناسایی شده، کدپستی مجزایی 

توسط شرکت پست تعریف شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی از نظر 
کدپستی در شهر دستگرد نداریم، گفت: 
اقدامات الزم نیز برای نصب پالک های 
هوشمند در سطح شهر انجام شده است 
دارای  اماکن  همه  نزدیک  آینده  در  و 
 )QR( »پالک هوشمند با »کیو آر کد

می شوند.
پالک های  نصب  با  افزود:  رحیمی 
شهری  رسانی  خدمات  هوشمند، 
اطالعات  همه  زیرا  می شود  یکپارچه 
تعریف  کد  در  مکان  یک  به  مربوط 
شده برای آن در دسترس است و از این 
طریق می توان انواع خدمات شهری را 
با کیفیت و سرعت بهتر به مردم ارائه 

کرد.
از  اینکه بخشی  بیان  با  وی همچنین 
جمعیت شهر دستگرد، کشاورزان مهاجر 
طرح  اجرای  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
 ۱۴۰۵ مبنا  ثبتی  سرشماری  آزمایشی 
نیز  کاملتری  و  جدید  اطالعات  و  آمار 
درباره برخی از شاخص ها مانند جمعیت 

ارائه می کند.
کیلومتری   ۱۰ در  برخوار  شهرستان 

شمال اصفهان است.
مبنا  ثبتی  سرشماری  آزمایش  دومین 
۱۴۰۵، از اول تا سی ام دی ماه ۱۴۰۱ 
در ۳۶ شهر از کشور و کل استان همدان 
شهر  دو  در  نیز  اصفهان  استان  در  و 

فوالدشهر و دستگرد اجرا می شود.
به صورت  داده ها  مبنا،  ثبتی  روش  در 
مستقیم از جمعیت، جمع آوری نمی شود 
و این کار با استفاده از داده های اداری 
اطالعاتی  بانک های  در  نگهداری شده 
دستگاه های مختلف اجرایی و خدماتی 

کشور انجام می گیرد.

شهردار دستگرد برخوار اصفهان:

 اجرای سرشماری
»ثبتی مبنا« در گرو مشارکت 

مردم است

گزارش

ISFAHAN
N E W S

کشـاورزی  بـه  اصفهـان  مـردم  از  درصـد   ۹۳
اشـتغال دارنـد و ۷۳ درصـد حـق آبـه زاینـده رود 
بـرای بخش کشـاورزی اسـت اما نبـود آب و عدم 
مدیریـت درسـت در زاینـده رود باعـث شـده کـه 
کشـاورزان تنهـا ۱۵ الی ۲۰ درصد کشـت داشـته 

. شند با
 بـه گـزارش خبرنـگار اجتماعـی رکنا، زاینـده رود 

نزدیک ۲۰ سـال اسـت که با خشـکی روبرو شـده 
اسـت و دیگـر از سـد چـم آسـمان تـا تـاالب گاو 
خونـی آب بحـران باشـد. همیـن مسـئله باعـث 
تـرک  فرونشسـت،  از جملـه  زیـادی  مشـکالت 
خـوردن آثـار باسـتانی شـهر اصفهـان، منـازل و 
همچنیـن آسـیب دیـدن کشـاورزان شـده اسـت. 
برنامـه ریزی هـا بـرای جلوگیـری از تنـش آبـی 

در حـوزه آب شـرب از سـوی مسـئوالن انجـام 
شـده اسـت اما وضعیت کشـاورزی این اسـتان به 

شـدت در شـرایط بحرانـی قـرار دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت جهاد کشـاورزی 
دسـتور العمـل هایـی بـرای الگـوی کشـت صادر 
کـرده اسـت کـه عمـاًل در اسـتان اصفهـان فایده 
چندانـی ندارد، چـرا که آب برای کشـاورزان وجود 

نـدارد کـه از آن اسـتفاده کنند.

بـه  اصفهـان  مـردم  از  درصـد   ۹۳
کشاورزی اشتغال دارند

محسـن پـور نماینده کشـاورزان اصفهـان و عضو 
هیئـت مدیـره کشـاورزان هرند، درباره مشـکالت 
کشـاورزان در هرنـد و اصفهـان اظهـار کـرد: ۹۳ 
درصـد از مـردم اصفهـان بـه کشـاورزی اشـتغال 
دارنـد و ۷۳ درصـد حـق آبـه زاینـده رود بـرای 
نبـود آب و عـدم  امـا  بخـش کشـاورزی اسـت 
مدیریـت درسـت در زاینـده رود باعـث شـده کـه 
کشـاورزان تنهـا ۱۵ الی ۲۰ درصد کشـت داشـته 

. شند با
او ادامـه می دهـد: یـک کشـاورز در سـال اگـر 

۵۰۰ میلیـون تومـان درآمـد داشـته اسـت امروز 
ایـن عـدد بـه ۸۰ الـی ۱۰۰ میلیـون تومـان در 
سـال رسـیده کـه خیلـی کم اسـت. عمـاًل ضربه 
بزرگـی به کشـاورزی وارد شـده که هر سـال نیز 

بدتـر می شـود و مـا رو بـه نابـودی هسـتیم.
می گویـد:  اصفهـان  اسـتان  کشـاورزان  نماینـده 
نیـز  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  و  جمهـور  رییـس 
بـه اصفهـان آمدنـد امـا عمـاًل هیـچ کاری بـرای 

اصفهـان انجـام ندادنـد.
او ادامـه می دهـد: بیشـتر کشـت شـرق اصفهان، 
گنـدم و غالت اسـت کـه عماًل شـرایط آن نگران 
میـان  ایـن  در  فقـط  نیـز  دولـت  اسـت.  کننـده 
پیشـنهاد می دهد اما هیـچ کاری انجـام نمی دهد. 
یـاری  آب  کـه  می دهـد  پیشـنهاد  مثـال  بـرای 
تحـت فشـار را در مـزارع راه اندازی کنیـم اما این 
مناطـق از ایـن پیشـنهادات اسـتقبال نکرده انـد و 

آب خودشـان را می خواهنـد.
محسـن پـور خاطر نشـان می کنـد: آبیـاری تحت 
فشـار در اسـتان ما به دلیل شـرایط جـوی، جواب 
نمی دهـد از آن طـرف روی آوردن بـه بـاران نیـز 

برای کشـاورزی مناسـب نیست.

حـدود ۶۰ درصـد کشـاورزان تغییر 
شغل داده اند

عضـو هیئت مدیره کشـاورزان هرند در پاسـخ به 
ایـن سـؤال کـه چنـد درصـد از کشـاورزان تغییر 
شـغل داده انـد تشـریح کـرد: حـدود ۶۰ درصـد 
جوان ترهـا  و  داده انـد  شـغل  تغییـر  کشـاورزان 
و  می دهنـد  انجـام  را  کار  ایـن  بیشـتر  خیلـی 
دیگـر مهاجـرت بـه شهرسـتان های  کار   بـرای 

می کنند.
محسـن پور در پایان خاطر نشـان کرد: مسـئولین 
اگـر بخواهنـد، می تواننـد کارهـای موثـری انجام 
دهنـد. باالدسـت زاینـده رود بدون اینکـه حق آبه 
ای داشـته باشـند از باال دست سـد زاینده رود آب 
برداشـت می کننـد و متاسـفانه آب بـه مناطـق ما 
نمی رسـد. فلـذا مسـئولین می تواننـد کاری کننـد 
کـه آب بـه پاییـن دسـت بیایـد. همچنیـن زمانی 
کـه تونل کوهرنگ ۳ در سـال سـاخته شـدن بود 
قـرار شـد کـه از آن برای یـزد و کاشـان لوله های 
هـم آب ببـرد امـا دیدیـم کـه آب را بـرای این دو 
اسـتان انتقـال دادنـد امـا تونـل سـوم را نیـز رهـا 

کردند.

گزارش

نماینده کشاورزان اصفهان و عضو هیئت مدیره کشاورزان هرند:

درآمد کشاورزان اصفهان یک، پنجم شده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و گرانی کاالهای ضروری  ارز  بازار  آشفته  از وضعیت 

انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، سمیه محمودی در تذکری شفاهی در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: علی رغم 
تالش های صورت گرفته وضعیت بازار ارز آشفته است 
و هیچ گونه صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت شنیده 
اقالم  در  خصوص  به  افسارگسیخته  تورم  نمی شود. 

اقشار متوسط و ضعیف  خوراکی و کاالهای ضروری، 
مجلس  قانون  اگر  و  کرده  مواجه  چالش  با  را  جامعه 
با  کاال  خرید  کارت  جایگزینی  درباره  اسالمی  شورای 
یارانه نقدی اجرا شود شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. 
اجرای دقیق قانون عالوه بر این که به نفع اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه است به چرخه تولید نیز کمک می کند.

انتظار می رود تا رئیس جمهور در عملکرد 
معاونت حوزه زنان خود دقت نظرکند

وی ادامه داد: با ادامه گرانی اقالم ضروری در آینده ای 
ضعیف  اقشار  در  درمانی  مشکالت  با  دور  چندان  نه 

جامعه روبه رو خواهیم شد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در آستانه میالد حضرت زهرا )س( و تکریم مقام 
زن انتظار می رود تا رئیس جمهور در عملکرد معاونت 
را مورد بررسی  حوزه زنان خود دقت نظر کرده و آن 

قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد:

انتقاد »محمودی« از 
گرانی اقالم خوراکی

فرمانـدار نطنـز گفت: ابتـالی افراد بـه بیماری 
در  امسـال  طـی  شهرسـتان  ایـن  در  سـالک 
مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته ۴۵۰ 

درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
و هـم  بـا همـکاری  افـزود:  محمـد ظریفـی 
افزایـی مطلـوب ایجاد شـده بین دسـتگاه های 
اجرایـی از جمله شـبکه بهداشـت و درمان نطنز 
از ابتـدای امسـال تاکنـون ۵۰ نفـر بـه بیمـاری 
سـالک مبتال شـدند که نسـبت به مدت مشابه 

سـال قبل کاهـش چشـمگیری دارد.
وی اظهـار کـرد: پارسـال ۲۸۰ مـورد ابتـالی 
افـراد بـه بیماری سـالک در شهرسـتان نطنز به 
ثبت رسـید که بـا انجـام اقدام های پیشـگیرانه 
و نظارت های مسـتمر بهداشـتی، شاهد کاهش 

آمـار مبتالیـان بـه این بیماری هسـتیم.

فرمانـدار نطنـز در ادامـه بیـان کـرد: یکـی از 
کانون هـای بیماری سـالک در اسـتان اصفهان 
شهرسـتان نطنـز و بخـش امامـزاده بـه دلیـل 
وجـود تاغزارهـا و النه هـای بسـیار زیـاد موش 
و انتقـال آن از طریـق گـزش پشـه اسـت و از 
ابتـدای سـال جـاری بـا اقدامـات جهـادی بـا 
حجم باالی سـم پاشـی و النه کوبی و آموزش 
بـه شـهروندان موفـق به کنتـرل مطلـوب این 

شـدیم. بیماری 
ظریفـی گفـت: مـردم بـا اسـتفاده از اسـپری 
ضدپشـه و رعایت نکات بهداشـتی و اسـتفاده از 
قلم های دافع حشـرات نسـبت به مقابلـه با این 

بیمـاری اقـدام کنند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش از لـزوم 
همراهـی رسـانه ای بـرای تغییر رویکرد سـنتی 

بنیـه  تقویـت  و  سـالک  بیمـاری  بـه  نسـبت 
آموزشـی پیشـگیری از ایـن بیمـاری در نطنـز 
رسـانه های  همـکاری  افـزود:  و  کـرد  تاکیـد 
و  کنتـرل  بـرای  رسـانی  اطـالع  در  گروهـی 
کاهش بیماری سـالک در نطنز ضروری اسـت.

سـالک یـا لیشـمانیوز شـایع ترین نـوع بیماری 
پوسـتی اسـت کـه بـر اثـر گـزش جنـس ماده 
نوعـی پشـه خاکی بـه انسـان منتقل می شـود.

بیمـاری سـالک بـا زخـم تـاول شـکل و بدون 
درد همـراه اسـت کـه با توجـه به درمان بسـیار 
سـخت آن رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری 

مهمتریـن راهـکار مقابله با آن اسـت.
شهرسـتان ۴۷ هـزار نفـری نطنـز در فاصلـه 
نزدیـک بـه ۱۲۵ کیلومتـری شـمال اصفهـان 

دارد. قـرار 

شـهردار چمگردان گفـت: به منظور وصـول کدهای 
موقـع  بـه  پرداخـت  در  فرهنگ سـازی  و  درآمـدی 
عـوارض بـه خصـوص عوارض نوسـازی و مشـاغل، 
الیحه شـهرداری تقدیم شـورای اسـالمی شـهر شد 
و پـس از موافقـت اعضـای شـورا بسـته تشـویقی 
پرداخـت عـوارض بـرای شـهروندان شـهر مصـوب 

شـد و بـه مرحلـه اجرا رسـید.
در  پوربافرانـی  علـی  ایمنـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه تخفیـف عـوارض 
فرصـت طالیـی بـرای شـهر و شـهروندان به شـمار 
می آیـد کـه نبایـد بـه سـادگی از کنـار آن گذشـت، 
اظهـار کـرد: شـهرداری یـک نهـاد غیردولتی اسـت 
و بـرای ارتقـای کیفیـت خدمـات خود به شـهرداری 
نیـاز بـه درآمدزایـی و اسـتفاده از شـیوه های نویـن 
دارد و پرداخـت عـوارض یکـی از درآمدهـای پایـدار 

به شـمار می آیـد. بـرای شـهرداری 
حمایـت  گـرو  در  را  شـهر  آبادانـی  و  توسـعه  وی 
شـهری  عـوارض  به موقـع  پرداخـت  و  شـهروندان 
مهـم  دغدغه هـای  از  یکـی  افـزود:  و  دانسـت 
جانبـه  توسـعه همـه  بهبـود  شـهرداری چمگـردان 
شـهر، توزیـع عادالنـه خدمـات و افزایـش کیفیـت 
زندگـی شـهروندان اسـت و یکـی از راهکارها تحقق 
ایـن مهـم کسـب درآمـد از دارایی هـای شـهری و و 
فرهنگ سـازی بـرای پرداخـت بـه موقع عـوارض از 

سـوی شـهروندان اسـت.
شـهردار چمگردان شـهروندان را وارثان اصلی شـهر 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: شـهرداری ها از محـل 
دریافـت عـوارض شـهری کـد درآمـدی را تعریـف 

کرده انـد تـا بـا اسـتفاده از این منبـع بتوانند بـه امور 
شـهر رسـیدگی کنند و به مطالبات بحق شـهروندان 
پاسـخ دهنـد، امـا نبایـد ایـن نکتـه را فرامـوش کرد 
کـه عـوارض شـهرداری تنها صـرف تأمین بخشـی 
شـهر  توسـعه  و  نگهداشـت  بـاالی  هزینه هـای  از 

می شـود.
گـرو  در  را  شـهر  آبادانـی  و  توسـعه  پوربافرانـی 
عـدم  داد:  ادامـه  و  دانسـت  شـهروندان  مشـارکت 
پرداخـت بـه موقـع عـوارض، قطعـًا شـهرداری را با 
کمبـود منابـع مالـی جهـت ارائـه خدمـات شایسـته 
عمومـی بـه شـهروندان مواجه خواهد کـرد بر همین 
اسـاس شـهروندان بـا پرداخـت بـه موقـع عـوارض 
ارائـه  راسـتای  در  را  شـهری  مدیریـت  می تواننـد 

بـه شـهروندان یـاری کننـد. خدمـات شایسـته تر 
وی اضافـه کرد: بـه منظور وصول کدهـای درآمدی 
عـوارض  موقـع  بـه  پرداخـت  در  فرهنگ سـازی  و 
بـه خصـوص عـوارض نوسـازی و مشـاغل، الیحـه 
از  پـس  و  شـد  شـهر  شـورای  تقدیـم  شـهرداری 
موافقت اعضا شـورای اسـالمی شهر بسـته تشویقی 
شـهر  ایـن  شـهروندان  بـرای  عـوارض  پرداخـت 

مصـوب و بـه مرحلـه اجـرا رسـید.
شـهردار چمگـردان تصریـح کـرد: میـزان تخفیـف 
عـوارض از یکـم تـا سـی ام دی مـاه ۳۰ درصـد، از 
یکـم تـا سـی ام بهمن مـاه ۲۰ درصـد و از یکـم تـا 
بیسـت و نهـم اسـفندماه ۱۰ درصـد بـوده و افزایش 
مراجعـات شـهروندان بـه واحد نوسـازی شـهرداری 
چمگـردان بـرای پرداخـت عـوارض نشـان از لمـس 
نتایـج عملکرد شـهرداری توسـط شـهروندان اسـت.

شهردار چمگردان خبر داد:

تخفیف ۳۰ درصدی پرداخت عوارض شهری

تیـم فوتبـال پیشکسـوتان نوش آبـاد در پایـان هفته ششـم، بـا کسـب ۱۲ امتیاز 
به عنـوان صدرنشـین دوره مقدماتـی گـروه »ب« شهرسـتان ها، بـه مرحلـه دوم 

مسـابقات فوتبـال پیشکسـوتان اسـتان اصفهان، راه پیـدا کرد.
تیـم انوشـه نوش آبـاد در هفتـه ششـم مسـابقات فوتبـال پیشکسـوتان اسـتان 
اصفهـان بـا نتیجـه چهار بر یک تیم پیشکسـوتان تیران را در ورزشـگاه امیرکبیر 
نوش آبـاد بـا شکسـت بدرقـه کـرد و پرونـده مقدماتی گـروه شهرسـتان ها را به 

پایان رسـید.
تیـم انوشـه نوش آبـاد که بـه نمایندگی از شهرسـتان کاشـان، در این مسـابقات 
شـرکت کـرده بـود و از پنـج بـازی خـود، چهـار پیـروزی و یک باخت را کسـب 

کـرد و بـا ۱۲ امتیـاز صدرنشـین گروه خود شـد.
تیـم کشـاورز بـادرود که منتخب شهرسـتان نطنز بـود، در پنج بازی خود با سـه 
بـرد، یـک تسـاوی و یـک باخت موفق به کسـب ۱۰ امتیاز شـد و به عنـوان تیم 

دوم گـروه به مرحله بعـد راه یافت.
تیـم نوش آبـاد، در مجمـوع پنـج بـازی، ۱۵ گل زده و چهـار گل خـورده را ثبـت 
کـرد و تیـم منتخـب نطنـز نیز بـا هفـت گل زده و هفت گل خورده دور نخسـت 

مسـابقات پیشکسـوتان اسـتان اصفهـان را به پایـان برد.
مسـابقات فوتبال پیشکسـوتان اسـتان اصفهـان با حضور ۴۹ تیـم و در هفت گروه 
گرامیداشـت مرحـوم محمـود یـاوری از آبان مـاه آغاز شـده بـود و با برگـزاری ۵۶ 

مسـابقه در نیمـه دی ماه به پایان رسـید.
مرحلـه نخسـت ایـن رقابت هـا به صورت منطقـه ای برگزار شـد که ۱۶ تیم از شـهر 
اصفهـان و تیم های انوشـه نوش آباد، تاراز چادگان، منتخب نطنز، منتخب اردسـتان، 
منتخـب شاهین شـهر، منتخـب تیـران و پدافند هوایـی در گروه ب شهرسـتان های 
اسـتان اصفهـان و تیم هـای فالورجـان، زریـن شـهر، لنجـان، مبارکه و سـمیرم در 

گـروه الف شهرسـتان های این اسـتان شـرکت کردند.

در پایان هفته ششم با کسب ۱۲ امتیاز انجام شد؛

 راه یابی نوش آباد، به مرحله حذفی فوتبال
پیشکسوتان استان اصفهان

فرماندار نطنز:

بیماری سالک در این شهرستان ۴۵۰ درصد کاهش یافت

فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان اردسـتان 
گفـت: پلیس در اردسـتان موفق به کشـف 
مقـدار ۴۸۵ کیلو و ۴۰۰ گـرم مواد مخدر از 

نـوع هروئین و مرفین شـد.
بـا  گفت وگـو  در  صـادق زاده  مصطفـی 
ایسـنا، اظهـار کـرد: در راسـتای اجـرای 
محورهـای  کنتـرل  و  ذوالفقـار  طـرح 
منظـور  بـه  و  شهرسـتان  مواصالتـی 
پیشـگیری از قاچـاق انـواع مـواد مخـدر، 
مامـوران مبـارزه بـا مـواد مخـدر و یگان 
انتظامی شهرسـتان اردسـتان با همکاری 
مامـوران اداره عملیاتـی پلیـس مبـارزه با 
مـواد مخـدر اسـتان اصفهـان و نیروهای 
محل هـای  در  نائیـن  شهرسـتان  فراجـا 

تعییـن شـده مسـتقر شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای عملیاتـی پلیس 
افـزود: ماموران موفق به توقف دو دسـتگاه 
خـودرو حامل مـواد مخـدر و مراقب کننده 
شـدند کـه در بازرسـی از یکـی از خودروها 
مقـدار ۴۸۵ کیلو و ۴۰۰ گـرم مواد مخدر از 

نـوع هروئین و مرفین کشـف شـد.

اردسـتان،  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
تصریـح کـرد: متهمـان در زمـان توقـف 
خودروهـا بـا اسـتفاده از تاریکـی شـب از 
محـل متـواری و در سـطح معابر شـهری 
اردسـتان باعـث رعـب و وحشـت عمومی 
شـدند کـه بـا حضـور حداکثـری نیروهای 
فراجـا شهرسـتان و پـس از طـی مسـافت 
طوالنـی توقـف خـودرو میسـر نشـد کـه 
مأمـوران بـه ناچـار و بـا رعایـت قانـون به 
کارگیـری سـالح در خیابـان دانشـگاه آزاد 
اقـدام بـه تیـر انـدازی هوایـی و سـپس 

السـتیک خـودرو شـدند.
صـادق زاده افـزود: پس از توقـف خودروها 
هر سـه نفـر قاچاقچی دسـتگیر و به یگان 

انتظامی شهرسـتان منتقل شدند.
وی خاطرنشـان کـرد: هـر دو خـودرو در 
پارکینـگ متوقـف و مواد مخدر مکشـوفه 
تحویل پلیـس مبارزه با مواد مخدر اسـتان 
اصفهـان شـد و متهمان نیز جهـت تعیین 
تکلیـف تحویل مقامـات قضایی اردسـتان 

شدند.

رئیـس اداره راه و شهرسـازی اردسـتان گفـت: محـور اردسـتان - اصفهان بـا توجه به 
قـرار گرفتـن کارخانه سـیمان در کنار این جـاده و حجم زیاد تردد خودروهای سـنگین 
مسـیری حادث خیز اسـت و تکمیل محور یادشـده مطالبه مردم این شهرسـتان است.

سـید امیرحسـین زرگری افزود: طول محور اردسـتان - اصفهان در محدوده شهرستان 
اردسـتان ۸۷ کیلومتر اسـت و عملیات اجرایی تکمیل باند دوم این محور سـال ۱۳۸۶ 
آغاز شـده و تا کنون ۸۰ کیلومتر این مسـیر تکمیل شـده و ۷۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

تومان برای آن هزینه شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: تکمیـل هفـت کیلومتـر باقـی مانده ایـن محـور نیازمنـد ۵۶ میلیارد 
تومـان اعتبـار دیگر اسـت و اگـر این اعتبار امسـال تخصیـص یابد محور اردسـتان - 

اصفهـان تـا پایـان سـال ۱۴۰۳ تکمیل می شـود.
رئیس اداره راه و شهرسـازی اردسـتان بیان کرد: محور یادشـده اصلی ترین راه ارتباطی 
اردسـتان بـا اصفهـان اسـت کـه از جنوب غـرب اردسـتان به سـمت اصفهـان امتداد 

داشـته و از شـهرهای کمشـچه و حبیب آبـاد اصفهان عبـور می کند.
زرگـری گفت: قسـمت باقیمانـده باند دوم محور اردسـتان - اصفهان نیاز بـه احداث ۲ 
دسـتگاه پل زیر گذر در مسـیر عبور قطار تهران- اصفهان، زیرسـازی، دوالیه آسـفالت 

و سـاخت ۱۲۰۰ متر کمربندی شـهر کمشچه دارد.
شهرسـتان اردسـتان با بیش از ۴۳ هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شـمال اصفهان 

قرار دارد.

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد:

کشف بیش از ۴۸۵ کیلوگرم هروئین و مرفین

رئیس اداره راه و شهرسازی:

تکمیل باند دوم جاده اردستان - اصفهان مطالبه مردم اردستان است
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Iran exported 2.209 million 
tons of non-oil products val-
ued at $1,093,875,996 to the 
African countries during the 
period from the beginning of 
the current Iranian calendar 
year (March 21, 2022) up to 
December 31, the vice pres-
ident of Iran and Africa Mer-
chants Club Ruhollah Latifi 
said.

According to Latifi, Iran and 
Africa traded 2.29 million tons 
of commodities worth $1.169 
million in the mentioned peri-
od, IRIB reported.
The official said 96.5 percent 
of the total weight of the traded 
goods was related to the Irani-
an exports to Africa, while 93.5 
percent of the total value was 
also gained by Iranian export-

ers.
He named South Africa, Mo-
zambique, Ghana, Sudan, and 
Nigeria as the main export des-
tinations for Iranian products 
while Tanzania, Kenya, South 
Africa, Ghana, and Seychelles 
were the major sources of 
imports among the African 
countries in the period under 
review.

According to Latifi, following 
the 13th government’s policy 
of multilateralism and atten-
tion to new markets, espe-
cially in Asia and Africa, Iran’s 
business relations with African 
countries have been on the 
path of growth.
The official noted that last year 
trade between Iran and Africa 
reached $1.250 billion with a 
100 percent growth, and con-
sidering the current trend of 
trade with the African conti-
nent the figure is expected to 
reach $1.7 billion by the end of 
the current year (March 20).
Head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak has said the 
country is taking the necessary 
steps to increase annual trade 
exchanges with African coun-
tries to $5 billion by the Iranian 
calendar year 1404 (begins in 
March 2025).
Peyman-Pak said the trade 
with the mentioned countries 
is expected to reach $2.5 bil-
lion by the end of the current 
Iranian calendar year.
Referring to the preparation of 
the country’s trade develop-
ment roadmap at the begin-
ning of the work of the 13th 
administration, the official 
said: “In this roadmap, major 
factors including exports and 
the share of different sectors 
are specified, and in the case 
of Africa, the priorities and 
targets for trade with different 

countries and the require-
ments for reaching these tar-
gets are determined.”
Peyman-Pak put the share 
of African countries in Iran’s 
export basket at $1.2 billion, 
saying: “Africa’s annual im-
ports amount to about $580 
billion and our share of this 
figure is still small despite all 
the efforts. We have managed 
to export $1.2 billion to this 
market.”
He further mentioned the ca-
pacities of the mentioned con-
tinent for the export of techni-
cal and engineering services 
and said: “The total exports 
of technical and engineering 
services to Africa is currently 
$300 billion; But our share last 
year, despite a slight increase 
reached only $200 million, 
which is still small.”
According to the TPO head, 
in order to increase the lev-
el of trade with Africa certain 
infrastructure including trans-
portation and direct shipping 
lines, as well as proper legal, 
commercial, monetary, and 
banking relations must be 
provided, and TPO has been 
recently focusing on providing 
such requirements to facilitate 
trade with Africa.
“To solve the transportation 
problems, four countries have 
been selected in East, West, 
South, and North of Africa, to 
launch air and shipping lines,” 
he said.

Export to Africa reaches $1.094b

Iran president re-
ceives credentials of 
foreign ambassadors
Iranian President Ayatollah Ebrahim 
Raisi received on Sunday a copy of 
credentials of the new ambassa-
dors of Russia, Mali, Venezuela, 
and Malaysia to Iran. 
Russian Ambassador Alexey De-
dov, Malian Ambassador Moham-
med Maiga, Malaysian Ambassador 
Khairi Bin Omar, and Venezuela Am-
bassador Jose Rafael Silva Aponte 
all met separately with President 
Raisi. 
In his meeting with the Russian 
ambassador, Raisi described Teh-
ran-Moscow relations as strategic 
and emphasized, “Iran and Russia 
have good grounds for cooperation 
in the bilateral, regional and inter-
national fields,” according to the 
official website of the Iranian pres-
idency.
 He referred to the increase in diplo-
matic interactions between the two 
countries and emphasized the ne-
cessity of forming and strengthen-
ing strategic economic cooperation 
between Iran and Russia.
In the meeting with the Venezuelan 
ambassador, Raisi stated that the 
relations between the two countries 
are very close and friendly, adding, 
“During Mr. Maduro’s visit to Teh-
ran, we had constructive discus-
sions that led to fruitful agreements 
for the development of relations 
between the two countries”.
Expressing hope that effective 
steps will be taken in the implemen-
tation of these agreements during 
the mission of the new Venezuelan 
Ambassador, the President added, 
“The implementation of these un-
derstandings can operationalize the 
diverse capacities of the two coun-
tries in the direction of expanding 
fields of bilateral cooperation”.
Raisi stated that the independ-
ence-seeking spirit of the Vene-
zuelan people has made them a 
privileged nation in the region, and 
stated, “Today’s desire of the Amer-
icans to be close to Venezuela is 
not due to friendship, but due to the 
country’s need for energy resourc-
es”.
Raisi praised the relations with Mali 
in his meeting with the new Malian 
ambassador. Raisi said, “After the 
victory of the Islamic Revolution, 
the Islamic Republic of Iran has 
pursued the development of rela-
tions with African countries”.
While condemning the policy of 
Western governments towards Af-
rican countries, Raisi stated that 
the Westerners did not come to this 
continent to help, but to colonize 
and plunder the wealth of African 
people, adding, “We believe that Af-
rican countries, with regard to their 
rich reserves and resources, as well 
as human resources, will be able 
to achieve more development and 
progress through independence 
without the interference of West-
erners”.
President Raisi stated that the 
presence of Westerners in different 
parts of the world does not bring 
about security, but also disrupts 
security, and added, “We hope that 
the new government of Mali will 
take great steps towards independ-
ence and development with the help 
of the people of the country”.
In the meeting with the new Ma-
laysian ambassador, Raisi stated 
that the relations between the two 
Muslim countries of Iran and Ma-
laysia have been on the path of 
development, especially after the 
victory of the Islamic Revolution, 
adding, “The priority of the Iranian 
government is the development of 
economic, cultural and political re-
lations with Muslim countries”.
Raisi stated that despite the sanc-
tions and threats, the Islamic 
Republic of Iran has taken great 
steps towards development and 
progress, and stated, “Considering 
the great capacities available in the 
two countries, we hope that these 
capacities will lead to the further 
development of the cooperation be-
tween Iran and Malaysia”.

Iran determined to 
set up a joint mili-
tary working group 
with Pakistan: top 
general
Chief of Staff of the Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad 
Hossein Baqeri has announced 
Iran’s determination to establish a 
joint working group with the Paki-
stani army. 
General Baqeri made the an-
nouncement in a phone call with 
General Sahir Shamshad Mirza, 
the chairman of t Joint Chiefs of 
Staff Committee (CJCSC) of Paki-
stan’s army. In the call, the Irani-
an general congratulated General 
Mirza on his appointment as the 
head of the JCSC. 
He pointed out the good relations 
between the armed forces of the 
two countries from the past to 
the present and the trend towards 
the development of defense and 
security cooperation, especially 
in enhancing the security of the 
common border. Major General 
Baqeri announced the full readi-
ness of the armed forces of the Is-
lamic Republic of Iran to speed up 
the proposal of General Nadeem 
Raza, the former head of JCSC, to 
establish a joint military task force 
between the two countries.
The Chief of General Staff of the 
Armed Forces also evaluated the 
mutual meetings of high-rank-
ing commanders and the use of 
training, operational, security, and 
technical capacities of the two 
sides as a sign of the seriousness 
of the two countries in developing 
cooperation within the framework 
of national interests.Shamshad 
Mirza, while thanking Major Gen-
eral Baqeri for his congratulations 
and attention, called the common 
border of the two countries a bor-
der of peace and friendship.  He 
announced that the Islamic Re-
public of Pakistan has always sup-
ported the interests of the Islamic 
Republic of Iran in international 
forums, especially in the issue of 
nuclear energy, and there is no ob-
stacle to the expansion of bilateral 
interaction, according to Iran’s of-
ficial news agency IRNA. He con-
sidered accelerating the activation 
of the joint military working group 
of the two countries as one of the 
priorities of the Pakistan Army. He 
appreciated the unwavering sup-
port of the leadership of the Islam-
ic Republic of Iran regarding the 
Kashmir issue.General Mirza also 
asked General Baqeri to convey 
his greetings to the Leader of the 
Islamic Revolution and the presi-
dent of Iran. Baqeri held a phone 
conversation with Pakistan’s new 
army chief, General Asim Mu-
nir in December. In this phone 
conversation, the Iranian general 
congratulated General Munir on 
taking charge as Pakistan’s new 
army chief, Tasnim reported. 
Highlighting the impact of coop-
eration between Iran and Pakistan 
on security along the common 
border, Iran’s highest-ranking 
military commander called for the 
expansion of security and defense 
ties with the neighboring state, 
according to Tasnim.Stressing 
the need to promote defense and 
security cooperation between Teh-
ran and Islamabad, Major General 
Baqeri said the expansion of de-
fense relations between the two 
neighbors will strengthen security 
along the common border.
The two commanders also 
weighed plans for continued co-
operation between Iran and Paki-
stan in ensuring border security, 
the fight against terrorist groups, 
the expansion of economic ac-
tivities in the border regions, and 
turning the common border into 
the border of friendship and fra-
ternity.

The value of non-oil export from Sistan-Baluch-
estan province, in the southeast of Iran, rose 32 
percent in the first nine months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-December 21, 2022), 
as compared to the same period of time in the past 
year, according to a provincial official.
Mojtaba Shojaei, the director-general of the prov-
ince’s governorate’s office of economic affairs 
coordination, said 1.165 million tons of products 
worth $165 million were exported from Sistan-Bal-
uchestan in the mentioned nine-month period, in-
dicating also 78 percent growth in terms of weight 
year on year.

He named cement, clinker, travertine stone, coal 
coke, coal, dates, gas, vegetables, agricultural poi-
son and agricultural products as the main exported 
items, and Pakistan, Afghanistan, India, Iraq, Ku-
wait, the United Arab Emirates (UAE), Turkmeni-
stan, Uzbekistan and Indonesia as the major export 
destinations.
The official further announced that 1,157 tons of 
commodities valued at $1.184 million were import-
ed to the province in the first nine months of the 
present year, with 17 percent rise in value, while 26 
percent drop in weight, year on year.
He named wheat, rice, cattle corn, cattle oats, man-
go, banana, sesame, potato, live livestock, fabric, 
tea, car spare parts, light and heavy car tires, cool-
ing devices, spices, and fish as the main imported 
items, and Russia, Pakistan, France, Germany, In-
dia, Brazil, United Arab Emirates, China, Thailand 
and Afghanistan as the major sources of imports 
during the first nine months of the current year.
Based on the data released by the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRICA), the value 
of Iran’s non-oil export rose 19 percent from the 
beginning of the current Iranian calendar year 
(March 21,2022) up to December 31, as compared 
to the same period of time in the past year.
According to the IRICA data, Iran exported 97.843 
million tons of goods valued at $43.088 billion in 

the mentioned period, also registering a two-per-
cent increase in weight
Liquefied natural gas, liquefied propane, methanol, 
liquefied butane, and film-grade polyethylene were 
the main exported products in the said time span.
Major export destinations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, Turkey, the United Arab 
Emirates, and India.
The Islamic Republic has also imported 28.18 mil-
lion tons of non-oil commodities worth $44.337 
billion in the first 286 days of the present year, with 
a 14.7-percent growth in value and a 10-percent 
increase in weight, year on year.
The major items of goods imported into the coun-
try in the said period include corn, rice, wheat, soy-
beans, sunflower seed oil, and cell phones, based 
on the IRICA data.
The United Arab Emirates was the top exporter to 
Iran in the mentioned period, followed by China, 
Turkey, India, and Germany.

Reportedly, the value of Iran’s non-oil trade rose 17 
percent during the mentioned period, as compared 
to the same time span in the past year.

Iran traded more than 126 million tons of non-oil 
products worth over $88 billion with other coun-
tries in the mentioned period.

Export from Sistan-Baluchestan up 32% in 9 months yr/yr

Head of the Tehran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (TCCIMA) visited some 
home appliance production units in Tehran during 
which the challenges facing the home appliance in-
dustry were reviewed.
During the visit, Masoud Khansari met with the man-
agers and members of the board of directors of the 
mentioned units to discuss some solutions for the 
raised issues, the TCCIMA portal reported.
According to the owners of the mentioned busi-
nesses, banking problems, liquidity shortage and 
fluctuations in the foreign currency exchange rates 
are some of the major obstacles in the way of the 
developing export of Iranian home appliances.
The inefficiency of banks in the optimal allocation of 
necessary resources and facilities to industrial units 
and the problems created in granting production li-
censes to industrial enterprises were also mentioned 
as other problems faced by home appliance manu-
facturing units.
Over the past few years, the Iranian government has 
been following a new strategy for supporting domes-
tic production to neutralize the impacts of the U.S. 
sanctions while reducing the reliance of the economy 

on oil revenues.
The home appliances sector has been one of the pi-
oneers in this regard and like many other areas, the 
production of home appliances has witnessed a sig-
nificant rise in the past four years.
Following the government’s policy of supporting the 
manufacturing of home appliances, this industry has 
had a five-fold growth in output, so that it can meet 
the maximum demand of the market.
As an official with Industry, Mining, and Trade Minis-
try has previously stated, the manufacturing of home 
appliances in Iran is expected to reach 18 million sets 
in the current Iranian calendar year (ends on March 
20).
According to Mohsen Shokrollahi, the director-gen-
eral of the home appliances office at the ministry, 
there are currently 220 active home appliance man-
ufacturing units in the country that managed to pro-
duce 16.5 million sets of products in the previous 
year.
Considering the previous year’s data, the manufactur-
ing of the said products is expected to increase by 1.5 
million sets (about 10 percent) in the current year.
Shokrollahi put the country’s total value of home ap-

pliances exports in the previous Iranian calendar year 
at $300 million, saying: “With the new approach, we 
will increase last year’s exports and provide strong 
support to the home appliance industry by reducing 
raw material tariffs.”
The official mentioned some of his ministry’s pro-
grams for supporting the domestic production of 
home appliances in the country and increasing the 
self-sufficiency rate in this industry, saying: “This 
year, we are pursuing an increase in both quantity 
and quality of home appliance production; in this re-
gard, new plans have been set by our office, so that 
the domestic production in this sector is increasing 
and new investments have been made.”
He further mentioned the significant role of the home 
appliances industry in creating job opportunities 
in the country and noted that there are currently 
300,000 people working in this industry.
Shokrollahi also referred to the Industry, Mining, 
and Trade Ministry’s roadmap for the development 
of the country’s home appliances industry and said: 
“The roadmap for this industry is been formulated in 
collaboration with the country’s top think tanks and 
knowledge-based companies.”

Banking, monetary issues among main obstacles in way of home appliance exports
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The Iranian Energy Ministry is deter-
mined to add at least 400,000 cubic 
meters to the capacity of the country’s 
water desalination plants by the end of 
the current government incumbency 
(2025), the deputy head of National 
Water and Wastewater Engineering 
Company said.
According to Hashem Amini, there are 

currently 95 water desalination plants 
with a total capacity of 638,000 cubic 
meters per day, operational or being 
constructed across the country, IRNA 
reported on Sunday.
Amini put the total investment made in 
the mentioned plants at 38.6 trillion ri-
als (about $101.3 million) considering 
the prices at the time of the contracts.

Desalination 
plants capacity 
to be raised by 
400,000 cubic 
meters

Iran FM holds 
phone conversa-
tions with Alge-
rian, Venezuelan 
counterparts
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian spoke 
over the phone with his Alge-
rian and Venezuelan counter-
parts. 
Amir Abdollahian and Algeri-
an Foreign Minister Ramtane 
Lamamra discussed issues of 
bilateral significance as well 
as the developments in the 
region and the Muslim world, 
including the desecration of 
al-Aqsa Mosque by the Zion-
ist regime and the insulting 
move by a French magazine 
against Islamic values.
During the talks, Amir Abdol-
lahian said ties between the 
two countries are good and 
developing, expressing Iran’s 
readiness for convening a 
session of the bilateral Joint 
Economic Commission in the 
near future.
He pointed to the desecration 
of al-Aqsa Mosque by the Zi-
onist regime and the insulting 
move by a French publication 
against Islamic values and the 
religious authority, calling for 
the creation of an effective in-
ternational legal mechanism 
aimed at stopping scornful 
acts against religious values 
and holy sites.
The Iranian foreign minister 
further conveyed President 
Ebrahim Raisi’s greetings for 
his Algerian counterpart, in-
viting the country’s chief ex-
ecutive to visit Iran.
For his part, Lamamra con-
demned the Zionists’ dese-
cration of al-Aqsa Mosque 
and the French publication’s 
insult, stressing the necessity 
for an enhancement of coop-
eration among Muslim coun-
tries at international bodies, 
including the United Nations 
and the Organization of Islam-
ic Cooperation, to confront 
such acts.
The chief diplomat also 
voiced readiness for the hold-
ing of political consultations 
between the two states in the 
near future.
He also relayed the Algeri-
an president’s greetings for 
Iran’s high-ranking authorities 
and invited Amir Abdollahian 
for a visit to Algeria.

Iran FM extends congratu-
lations to new Venezuelan 
counterpart

Amir Abdollahian held a 
phone conversation with his 
new Venezuelan counterpart, 
Yvan Gil Pinto, late on Sat-
urday, offering him congrat-
ulations on his appointment 
to the post. The two sides 
exchanged views on topics of 
bilateral importance.
The two sides exchanged 
views on topics of bilateral 
importance.
During the talks, Amir Abdol-
lahian expressed hope that 
ties between the two countries 
will see a boost in all fields on 
the back of the two countries’ 
efforts and cooperation
For his part, the top Venezue-
lan diplomat thanked Amir 
Abdollahian for the felicita-
tions, describing Iran and 
Venezuela as two significant 
partners on the international 
stage.
He expressed satisfaction 
with the successful holding 
of a session of the two coun-
tries’ Joint Economic Com-
mission.

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
37,166 points to 1.635 million on 
Sunday.
As reported, over 28.554 billion se-
curities worth 70.697 trillion rials 
(about $186 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index rose 28,554 
points, and the second market’s in-
dex climbed 70,697 points.
TEDPIX lost 68,000 points to 1.579 
million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
As reported, the index has risen 
87,603 points (6.22 percent) to 
1.496 million points in the previous 
Iranian calendar month Azar (ended 
on December 21).
TSE is one of the four Iranian stock 

exchanges, and the most important 
one. The other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran En-
ergy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse (IFB).
Head of Iran’s Securities and Ex-
change Organization (SEO) has said 
that the country’s stock market has 
been passing through a challenging 
time but considering the govern-
ment’s support, the future of the 
market is going to be bright.
“The capital market has gone 
through a challenging period and in 
the past two and a half years, vari-
ous issues occurred in the market 
that led to the creation of a heavy 
psychological atmosphere,” Majid 
Eshqi has stated.

TEDPIX climbs 37,000 points on Sunday

As announced by an official with Iran’s 
Agriculture Ministry, it is expected that the 
country’s annual chicken meat production 
reach 2.65 million tons in the current Ira-
nian calendar year (ends on March 20).
Hossein Damavandi-Nejad, the deputy 
minister for livestock products, stated 
that the production capacity of chicken 
meat in the country is three million tons 
and added that the full supply of the 
country’s chicken meat market has been 
achieved so far.

He also said that egg production is fore-
cast to reach 1.2 million tons in this year, 
of which 80,000 tons are exported.
“Interventions have caused ups and 
downs, but we must pay attention to the 
logic that the system is a system of supply 
and demand”, the official noted, adding, 
“Even in addition to fully meeting the do-
mestic needs of poultry, we can respond 
to the needs of up to 10 million people 
around the country.”
Damavandi-Nejad also pointed out that 

about nine months have passed since the 
implementation of the big plan to reform 
the economic structure, especially in the 
agricultural sector and the poultry sector 
of the country, and said: “In the begin-
ning, due to the magnitude of this plan, 
there were concerns, but with the efforts 
of the Ministry of Agriculture, the issue 
was managed and now production and 
storage of chicken meat, eggs, and other 
livestock and agricultural products are in 
suitable conditions.”

The value of Iran’s liquefied petroleum gas (LPG) export 
rose 86 percent from the beginning of the current Iranian 
calendar year (March 21, 2022) up to December 31, as 
compared to the same period of time in the past year, data 
released by the Islamic Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) show.
Iran exported $6.783 billion worth of LPG in the mentioned 
period to register a new record in the country’s gas ex-
ports, Fars News Agency reported.
The Islamic Republic had exported $3.651 billion worth of 
LPG in the same period of the previous Iranian calendar 
year.

Iran’s LPG exports mostly go to China despite the U.S. 
sanctions, facilitated by Chinese shipowners who have 
developed an armada of very large gas carriers since sanc-
tions were imposed on Iran in 2014 and then in 2018.
The Islamic Republic’s LPG exports could be higher with-
out the restrictions that international shipping and trading 
firms face due to the sanctions and allow Iranian exporters 
to resume access to the global markets.
Liquefied petroleum gas (LPG or LP gas) is a fuel gas 
that contains a flammable mixture of hydrocarbon gases, 
specifically propane, propylene, butylene, isobutane, and 
n-butane.

Iran’s LPG exports increase %86

Annual chicken meat production 
expected to reach 2.65m tons by mid-March

Don’t forget to use sunscreen even in autumn and winter
By: PARISA JAMADI Source: https://www.healthline.com/health/sunscreen-miss-body-burn#midriff

7 Body Parts People Always Miss with 
Sunscreen
Which body parts are easiest to miss with 
sunscreen?
There’s always that one pesky area of skin 
you miss when it comes to applying sun-
screen in the summer. And unfortunately, 
by the time you notice, your skin might 
be beyond rescue and you’re left to deal 
with the aftermath: a stinging, peeling 
sunburn.
While the goal is to ultimately prevent a 
painful sunburn from happening, thinking 
more long-term, the goal of proper sun 
protection is to prevent skin cancer. Here 
are some of the most common areas that 
we miss and how to protect them:
Spot #1: Sides and back of the neck
“People 

may be good with applying sunscreen to 
their face, but an area that often can be ne-
glected is the neck,” says Dr. Kassardjian.
While the entire neck needs SPF — in-
cluding the front part that’s usually in the 
shadow of your jaw — the sides and back 
of the neck are particularly vulnerable to 
the sun’s damaging rays. 
 “The sides of the neck, especially in cities 
like Los Angeles (left side more than the 
right typically) can be affected over the 
years from driving, as this is a common 
location that the sun hits day in and day 
out.” 
Spot #2: The upper chest
We’re talking about the area of the 
chest right above where your 

T-shirt stops covering you, right beneath 
the start of your neck — or where your 
collarbone is located. 
Spot #3: Lips
“Lips are often an area that are missed 
when protecting from the sun, and are 
chronically exposed to UV rays,” says Dr. 
Kassardjian. If you’ve ever burned your 
lips before, you know it’s a painful, an-
noying recovery.
“Unfortunately, we do see quite a bit of 
skin cancers on the lip, and these skin 
can- cers can become more aggres-

sive [and] require surgical 
treatment, so prevention 

is key,” says Dr. Kas-
sardjian.

Fortunately, 

there are many sunscreens or lip balms 
that are made specifically to go on the lips 
— and some of them taste good, too!
Spot #4: Tops of hands
“The tops of the hands are especially sus-
ceptible to long-term UV damage and risk 
of skin cancer and premature aging due 
to driving,” says Dr. Kassardjian. Even on 
a cloudy day, it’s important to protect your 
hands, especially while doing activities 
outside. 
Protecting your hands can prevent dam-
aging sunburns and also prevent devel-
oping signs of premature aging like sun 
spots and freckles. 
Spot #5: Tops of ears
A popular accidental burn spot, the tops 
of your ears are especially vulnerable.
“This is an area that we un- fortu-

nately see many skin cancers develop and 
is an area that is forgotten when applying 
sunscreen,” says Dr. Kassardjian. “Not 
only the ears themselves, but behind the 
ears as well, especially behind that left ear 
for those people that are commuting long 
distances daily (as mentioned with the 
neck) as they will have constant exposure 
to those UV rays.” 
Spot 6: The tops of the feet
You’ve either been this person or seen 
this person with toasted feet. It can make 
wearing any kind of shoe painful, or even 
impossible.
Whether you’re relaxing on the beach or 
spending the day out on a boat or hiking 
trail, it may be easy to forget to protect the 
tops of your feet — especially if you al-
ready have on flip flops or other sandals. 

But this area of skin is important to pro-
tect just like any other part of the 

body.
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 مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهـان گفـت: علـت آلودگـی هوا 
بـا برقـراری مدرسـه نیسـت کـه بـا 
تعطیلی مـدارس از بیـن بـرود و باید 
با علت یابـی، عامـل اصلـی برطرف 

شـود.
محمدرضـا ابراهیمـی در یک صـد و 
شـصت و چهارمین جلسـه شـورای 
آمـوزش و پـرورش اسـتان با اشـاره 
بـه تعطیلـی مـدارس بـه علـت 
آلودگی هوا، اظهار داشـت: سـامت 
دانش آمـوزان و جامعه بـرای ما مهم 
اسـت، اما باید اهتمام ویژه ای داشـته 
باشـیم کـه مـا نیـازی بـه تعطیلـی 
مـدارس نباشـد؛ علـت آلودگـی هوا 
فعالیت مدارس نیسـت که با تعطیلی 
آن از بیـن بـرود و بایـد ایـن مهـم 
علت یابـی و علـت اصلـی برطـرف 

شـود.
وی اضافـه کـرد: میـاد باسـعادت 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س(، روز 
زن و روز مـادر یکـی از مهم تریـن 
مناسـبت ها و جشـنی کـه در پیـش 
رو داریـم، کـه مـدارس ما باقـدرت و 
قـوت در ایـن مناسـبت برنامه هـای 
خود را انجـام می دهند؛ اما بـا موانعی 
مانند تعطیلی های ناخواسـته مدارس 

مواجـه هسـتیم.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان ادامه داد: یکـی از مهم ترین 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری 
اسـامی، مشـارکت مـردم در امـور 
اجرایـی و تصمیم سـازی ها اسـت 
و یکـی از بسـترهای مناسـب بـرای 

مردمی سـازی و مردمی شـدن امـور 
از جملـه مدارس، شـورای آمـوزش و 

پرورش اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه شـعار دولـت 
سـیزدهم مردمـی بـودن اسـت، 
عنـوان کـرد: تـاش دولـت بـر این 
اسـت که در راسـتای مردمی سـازی، 
اقداماتـی انجـام دهـد و می طلبد که 
در شـورای آموزش و پرورش اسـتان 
و شهرسـتان ها، بـه ایـن موضـوع 

اهتمـام بیشـتری شـود.
ابراهیمـی خاطرنشـان کرد: شـورای 
آمـوزش و پـرورش محفلـی بـرای 
مشـارکت دادن همـه ادارات و نهادها 
اسـت، اگـر همـه ادارات بـا آمـوزش 
و پـرورش همـکاری داشـته باشـند، 
قطعـاً اثرگـذاری اقدامات آن بیشـتر 

خواهـد بـود.
وی تصریـح کـرد: شـورای آمـوزش 
و پـرورش در اسـتان مرتـب و منظم 
بـا دسـتور جلسـه مشـخص برگـزار 
می شـود؛ امـا متأسـفانه برخـی از 
شهرسـتان ها و مناطق بـه این بحث 
توجهـی ندارنـد و حتماً در ایـن زمینه 
بایـد بـه شـهرداران، بخشـداران و 

فرمانـداران تاکیـد شـود.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان بیـان کرد: بـرای اولین بار در 
آموزش و پرورش، پیکر پاک و مطهر 
یک شـهید گمنـام در اردوگاه تربیتی 
بـاغ ابریشـم تشـییع و خاک سـپاری 
شـد و ما شـاهد بودیم که زیـر بارش 
رحمت الهـی چـه جلوه های ویـژه و 

زیبایـی خلق شـد.

وی خاطرنشـان کـرد: پیـش از 
فرارسیدن سـالروز شـهادت حضرت 
فاطمـه زهـرا )س( بیـش از ۲۶۰ 
مدرسـه در اسـتان اصفهـان میزبان 
پیکر پاک و مطهر شـهید گمنام بود، 
حضـور پیکـر مطهـر شـهید گمنـام 
کـم و کاسـتی های مـا در مـدارس 
را جبـران کـرد و به انـدازه ده هـا 

سـخنرانی اثربخـش بـود.
ابراهیمـی اضافـه کـرد: بـه ُیمـن 
حضـور شـهدا در مـدارس، معنویـت 
دانش آمـوزان بسـیار زیـاد شـد و 
بسـیاری از مشـکاتی کـه ناشـی از 
اغتشاشـات و جنگ ترکیبی دشـمن 
علیـه ملـت ایـران بـود، بـا حضـور 
شـهدای گران قدر در مدارس و جهاد 
تبییـن از بیـن رفـت و کم رنگ شـد.

وی بـا اشـاره به عـدم وجـود فضای 
آموزشـی کافـی در شـهرک های 
مسـکونی اسـتان اصفهـان، عنـوان 
کـرد: در شـهرک های مسـکونی مـا 
با انبوهـی از جمعیت مواجه هسـتیم 
که یا اصـًا فضـای آموزشـی ندارند 
و یا بسیار متراکم هسـتند و متأسفانه 
سـرانه زمیـن بـرای ایجـاد فضـای 

آموزشـی در آن وجـود نـدارد.
به گـزارش ایرنـا، یک صد و شـصت 
و چهارمیـن جلسـه شـورای آموزش 
و پـرورش اسـتان اصفهان بـا حضور 
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی 
اسـتانداری، مدیـرکل آمـوزش و 
پـرورش، مدیـرکل راه و شهرسـازی 

و سـایر اعضـا برگزار شـد.
اسـتان اصفهـان حـدود یک میلیون 

دانش آمـوز در بیـش از ۶ هـزار واحـد 
آموزشـی دارد.

بررسـی آخریـن مصوبـات اسـتان 
اصفهـان و درصـد عملیاتی شـدن 
برنامه ریـزی  مصوبـات،  ایـن 
ویژه برنامه هـای هفتـه گرامیداشـت 
شـوراهای آمـوزش و پـرورش، 
بررسـی مصوبـه حمایـت از خانـواده 
و جوانـی جمعیـت و تشـریح نقـش 
سازمان ها، نهادها و الگوی مشارکت 
دسـتگاه های اجرایـی در تحقـق 
سـاحت های سـند تحـول بنیادین و 
توسـعه زیرسـاخت های مرکـز داده 
در آموزش و پرورش اسـتان اصفهان 
از جملـه مـوارد مطـرح شـده در این 
جلسـه بـود و همچنیـن مصوباتـی 

تصویـب و بـه تأییـد اعضـا رسـید.
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مراسـم روبـان چینـی و آغـاز بـه کار نمایشـگاه 
تخصصـی صنایـع و ماشـین آالت معدنـی و 
راهسـازی، سـیمان، خدمـات و صنایـع وابسـته بـا 
حضور ریاسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت، 
مشـاور کمیسـیون معـدن اتـاق بازرگانـی، صنایـع 
و معـادن اصفهـان و آقایـان مبصـر رئیـس نظـام 
مهندسـی معـدن اسـتان اصفهـان و اسـماعیلی 
ریاست اسبق سـازمان نظام مهندسـی معدن ایران 

انجـام شـد.
ایـن دوره از نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان بـا 
حضـور 75 مشـارکت کننـده از اسـتان های تهران، 

اصفهـان، یـزد، کرمـان، البـرز، خراسـان شـمالی، 
آذربایجان شـرقی، خوزسـتان، سـمنان و کردستان 
برگـزار می شـود. ایـن نمایشـگاه در متـراژ 14 هزار 
متر مربـع فضای نمایشـگاهی برگزار شـد و شـش 
نماینـده از کشـورهای آلمـان، ایتالیا، سـوئد، ژاپن، 
کـره جنوبی و چیـن نیز در ایـن رویـداد تخصصی و 
نمایشـگاهی با رویکرد معرفی آخریـن محصوالت 
و کاالهای تولید شـد و همچنین خدمات ارائه شـده 
به سـایر صنعت گـران حضـور خواهنـد داشـت. در 
این نمایشـگاه کارخانه هـای تولید سـیمان، تجهیز 
گننـدگان زنجیـره تأمیـن سـیمان، فرآورده هـای 

نسـوز، تجهیزات انتقـال مـواد، نمایندگان ماشـین 
آالت معدنی و راهسـازی، تأمین کننـدگان قطعات 
یدکـی ماشـین آالت معدنـی و راهسـازی، معـادن 
سـنگ آهـن، گندلـه و کنسـانتره، معـادن ذغـال 
سـنگ، شـرکت های حفاری و اکتشـافی، ماشـین 
آالت حفاری اکتشـافی، تولید کننـدگان پلی یورتان 
و تجهیزات آزمایشـگاهی حضور دارنـد. از برندهای 
مطرح حاضـر در این رویـداد نمایشـگاهی می توان 
از شـرکت تیراژه ماشـین، پیشـتاز صنعت پارسیان، 
آترا کوماتسـو، سـامان قطعـه، معادن زغال سـنگ 
کرمان، معدنـی و صنعتی صبانـور و آلومینای ایران، 

سـیمان اردسـتان، ایـران ذوب و متالـورژی مصمم 
اصفهـان نـام بـرد. بـا توجـه بـه برنامه ریزی هـای 
انجام شـده نشست کمیسـیون معادن اتاق بازرگان، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی اصفهـان بـه عنـوان 
یکـی از برنامه هـای جنبـی و در راسـتای افزایـش 
بهـره وری و اتقـاء کیفـی نمایشـگاه برگـزار خواهد 

شـد.
دوازدهمیـن نمایشـگاه تخصصی صنایع و ماشـین 
آالت معدنی و راهسازی، سـیمان، خدمات و صنایع 
وابسـته از تاریـخ 18 تـا ۲1 دی مـاه از سـاعت 1۰ تا 

18 برپاسـت. 

سرپرسـت گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشـی 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت 
بـه گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
درخصـوص فرونشسـت در ورزشـگاه نقـش 

جهـان واکنـش نشـان داد.
اخیـراً گـروه عمـران و شهرسـازی مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس گزارشـی در خصوص 
فرونشست در اسـتان های کشـور منتشر کرد. 
نتیجه تحقیقات در این گزارش نشـان می دهد 
کـه اسـتان های اصفهـان، تهـران، کرمـان 
و خراسـان رضـوی در معـرض خطـر شـدید 

فرونشسـت قـرار دارنـد.
در اصفهـان حـدود 1۰ هـزار کیلومترمربـع 

شـامل ۳۰, ۳۰۰ واحـد مسـکونی و بـه طـور 
ویژه پاالیشـگاه نیروگاه برق شـهید منتظری، 
ورزشـگاه نقـش جهـان، فـرودگاه بین المللی 
شـهید بهشـتی، پسـت های خطـوط انتقـال 
نیرو فشـار قوی، شـهرک صنعتی محمودآباد، 
خطـوط انتقـال سـوخت بـه فـرودگاه نائین و 
سـگزی، خطـوط قطـار شـهری به ویـژه خط 
اصفهـان بـه شـاهین شـهر، ابنیـه تاریخـی 
ماننـد پـل روی رودخانـه زاینـده رود به شـدت 
در معـرض تهدیدهـای ناشـی از فرونشسـت 

هسـتند.
اشـاره این گزارش به ورزشـگاه نقـش جهان و 
تهدید جدی پدیده فرونشست در این استادیوم 

باعث شـد تا خبرگزاری ایمنا این موضـوع را از 
سـوی اداره کل ورزش و جوانان پیگیری کند.

در ایـن بـاره رامیـن ناطقـی سرپرسـت گـروه 
نظـارت فنـی بـر اماکـن ورزشـی اداره کل 
ورزش و جوانـان اسـتان اصفهـان در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایمنا بـا اشـاره بـه گـزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شـورای اسـامی اظهار 
کـرد: اسـماعیلی رئیـس مرکـز تحقیقاتـی و 
همکارانشـان کـه ماه هـای گذشـته در بحـث 
فرونشسـت آزمایش هایـی را در آن منطقـه و 
در حیطـه زمیـن شناسـی انجـام داده انـد به ما 
اعـام کردنـد ورزشـگاه نقش جهان مشـکل 

حـادی نـدارد.

وی ادامـه داد: در مـورد فرونشسـت دهکـده 
المپیـک نیـز صحبتـی مطـرح نشـد و قـرار 
اسـت در آینده جلسـه ای را بـا یکدیگر داشـته 
باشـیم تا پـس از بررسـی گزارش هـا نتیجه را 
بـه اصحـاب رسـانه گـزارش دهیـم. در حـال 
حاضـر درخصـوص ایـن دهکـده نمی توانـم 
صحبتـی را مطـرح کنـم و بایـد برای بررسـی 
زوایـای موضـوع جلسـاتی را برگزار کنیـم، اما 
بـرای اسـتادیوم نقش جهـان به دلیـل حضور 
تماشـاگران و جمعیـت کثیـری از عاقمندان 
فوتبال حساسـیت هایی را نسـبت به آن نشان 
دادیم و به ما اعام شـد مشـکل حـادی وجود 

نـدارد.

واکنش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛

به ما اعالم شد ورزشگاه نقش جهان مشکل حادی ندارد

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آالت معدنی و راهسازی، سیمان، خدمات و صنایع وابسته آغاز شد:

حضور پررنگ 75 مشارکت کننده داخلی و شش کشور خارجی

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

آلودگی هوا با تعطیلی مدارس از بین نمی رود

منصور شیشـه فروش مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهان در 
گفت وگـو با خبرنـگار فـارس در اصفهان اظهار داشـت: همه دسـتگاه ها 
موظف هسـتند در بحـث آمـوزش و اطاع رسـانی در بخـش مخاطرات 
جـوی آمـوزش پرسـنل را انجـام دهنـد و مانورهای امـداد سـیل، برف، 

کنترل حریـق و تصادفات جـاده ای را برگـزار کنند.
وی بیان کـرد: خشکسـالی و کـم آبی، فرونشسـت زمیـن، گـرد و غبار، 
آلودگـی هـوا، زلزلـه، رانـش زمیـن در باالدسـت، بـارش رگبارهـای 
ناگهانـی، بیابان زایی، بیماری سـالک، بیماری هـای دام و طیـور و زلزله 

از عمـده حوادثی اسـت کـه اصفهـان بـا آن روبه رو اسـت.
شیشـه فروش بـا بیـان اینکـه زلزلـه اتفـاق می افتـد امـا ضـرورت دارد 
برای کاهـش خطرپذیری زلزلـه مکان یابـی و مناسب سـازی کاربری ها 
در تأسیسـات مهم شـهری و روسـتایی مـورد تأکید قـرار بگیـرد، گفت: 
مرکز لـرزه نـگاری اصفهان 1۲ ایسـتگاه و ۶۰ دسـتگاه شـتاب نگار دارد 
و در مناطـق مختلـف نصـب شـده اسـت و می توانـد شـتاب های وقوع 

زلزلـه را مشـخص کند.
مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهـان با بیـان اینکـه ۶۰ هزار 
واحد مسـکونی در اسـتان اصفهان بـا دریافت تسـهیات بانکـی مقاوم 
سـازی شـدند، عنوان کرد: طرح های بازآفرینی در شـهرها اجرا می شـود 

و باید بافت های فرسـوده شناسـایی و مقاوم سـازی شـود.
وی با اشـاره به اینکـه مطالعات پهنه بنـدی خطر زلزله در شـهر اصفهان 
انجام شـده اسـت، ادامه داد: شـهرداری اصفهان هم برای شهر اصفهان 
مطالعـات تکمیلـی را در دسـت تهیـه دارد و مطالعات فرونشسـت زمین 
در شـهر اصفهان در حال تکمیـل و مطالعات پیشـگیری و کنترل سـیل 

نیز تکمیل شـده اسـت.
شیشـه فروش بـا تأکیـد بـر اینکـه تمـام طرح هایـی توسـعه ای کـه 
می خواهـد اجـرا شـود بایـد پیوسـت کاهش خطـر داشـته باشـد، اضافه 
کرد: قبـل از اجرا و جانمایـی باید الزامـات مدیریت بحران را قبـل از اجرا 

و طراحـی اجرایـی کنند.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان بـا تأکیـد بـر اینکه در 
حوادث پوشـش بیمه ای بسـیار مهم اسـت، تصریح کرد: امسـال سـیلی 
که در مـرداد ماه آمـد، هر واحد مسـکونی کـه بیمه بـود خسـارت به آن 

پرداخت شـد.
وی با انتقاد از اینکـه در بخش کشـاورزی از بیمه راضی نیسـتیم و کمتر 
از ۳۰ درصد در بخـش زارعت و باغات بیمه شـدند، گفت: ضـرورت دارد 
بـا توجـه بـه مخاطـرات جـوی جهـاد کشـاورزی بـا مشـارکت صنوف 

کشـاورزان بـرای بیمه اقـدام کنند.
شیشـه فروش از تدوین سـند سـاز و کار کاهش خطـر و آمادگی و پاسـخ 
به بحـران با همـکاری دانشـگاه های اسـتان خبـر داد و افزود: این سـند 
با افـق 1۰ سـال آینـده پدیده هـای مخاطره آمیزی کـه اسـتان را تهدید 
می کنـد بـرای آن راهکارهـای کوتـاه، میانـد مـدت و بلندمـدت تدوین 

می کنـد.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه 54 
مخاطره سـابقه وقوع در کشـور داشـته اسـت، بیان کـرد: 4۳ مخاطره از 
جمله کـوالک برف، یخبنـدان، آتش سـوزی، سـیل، زلزله، خشکسـالی 

و صاعقـه اسـتان را تهدیـد می کنـد.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه اصفهـان معین 5 اسـتان و جانشـین 
تهـران در مدیریـت بحـران اسـت و در حـوادث بـه اسـتان های دیگـر 
کمک کـرده اسـت، نیـاز بـه حمایـت ملـی دارد، شـرایط اسـتان خاص 
اسـت و تاالب گاوخونی و زاینده رود خشـک است و ۳۶۰ روسـتا با تانکر 

آبرسـانی می شـود.
شیشـه فروش بـا تأکیـد بـر نوسـازی تجهیـزات و پایگاه هـای اورژانس 
اصفهان تصریح کـرد: پایگاه ها و ماشـین آالت آتش نشـانی اصفهان نیز 
نیاز بـه تقویت دارد و سـازمان شـهرداری های کشـور باید در ایـن زمینه 

اعتبـار اختصـاص دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
محیط زیست کشور با توجه به شرایط آلودگی هوای 
استان باید کارگروه ملی آلودگی هوای کشور را با 
موضوع دستور کار اصفهان تشکیل دهد و در جهت 
پیشگیری استفاده از مازوت و تأمین گاز نیروگاه ها 

اقدام کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 کارگروه ملی آلودگی هوا
باید تشکیل شود

گزارش

کشور ایران با در اختیار داشتن منابع، 
ذخایر سوختی و دیگر مواد معدنی مورد 
نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی 
دنیا به شمار می آید و از منابع معدنی و 
ذخایر تحت االرضی یک کشور به عنوان 
پایه های اقتصادی آن کشور یاد می شود. 
استخراج معادن، معدن کاری و توسعه 
صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی، 
از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. 
تاریخ نگاران با استناد به حفاری های انجام 
شده، نوشته اند که مردم ایران، از اولین 
کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب 
کرده اند. آثار بسیاری از حفاری های عظیم 
در بیش تر معادن ایران، بخصوص معادن 
سرب و مس دیده می شود. نمونه های 
باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، 
نشانگر فعالیت های گسترده معدنی و 

صنعتی می باشد.
نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به 
مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد 
اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می تواند 
سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت های 
شغلی، کاهش بیکاری و فقر در کشور 
داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی 
نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم 
در این بخش درآمد خانوارها را افزایش 
می دهد بلکه به طور غیرمستقیم از طریق 
ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با 
سایر بخش های اقتصادی کشور موجب 
افزایش تولید و اشتغال این بخش ها 

می شود.
در مورد نقش معدن در اقتصاد کشورها، 
بیان شده که به ازای هر استخدام در یک 
شرکت معدنی، ۳ تا 4 استخدام در سایر 
بخش های اقتصاد، بطور غیرمستقیم ایجاد 
می شود. سهم معدن از اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم جهانی مطابق گزارش بانک 
۲۰۰ میلیون  5 درصد ) جهانی حدود ۲/
نفر( است. فعالیت معدن کاری در مناطقی 
با درآمد پایین از اهمیت ویژهای برخوردار 
است. مثبت ترین موارد مربوط به ایجاد 
و رشد فعالیت های بنگاه های کوچک 
محلی است. معدن جزو حوزه هایی است 
که باعث اشتغال پایدار، متوازن و افراد 

بومی می شود.
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه صنایع و 
ماشین آالت معدنی، راهسازی و سیمان 
و خدمات وابسته پس از چهار سال وقفه 
در تاریخ 18 تا ۲1 دی ماه جاری در محل 
برگزاری نمایشگاه های اصفهان واقع در 
منطقه روشن دشت، این فرصت را در 
اختیار فعاالن صنعت، صاحبان کسب و 
کار، متخصصان و دانش آموختگان این 
حوزه قرار می دهد تا ضمن آشنایی با فرآیند 
فعالیت های معدنی و بازارهای آینده امکان 

گسترش کسب و کار خود را فراهم کنند.

نقش معدن در اقتصاد؛ پررنگ 
و غیرقابل انکار است

در استقبال از برگزاری یک نمایشگاه پس 
از چهار سال وقفه؛

یادداشت

ISFAHAN
N E W S

فرمانـده انتظامی شهرسـتان اصفهـان از کشـف 88 دسـتگاه ماینر )دسـتگاه 
اسـتخراج ارز دیجیتال( قاچاق به ارزش سـه میلیارد ریال در عملیـات مأموران 

انتظامی ایـن فرماندهی خبـر داد.
سـرهنگ حسـین بسـاطی افزود: در راسـتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال 
و جمع آوری دسـتگاه های غیرمجاز اسـتخراج ارز دیجیتال، مأمـوران انتظامی 
شهرسـتان اصفهـان از فعالیـت ُمجرمانـه فـردی در ایـن بـاره مطلع شـدند و 

موضـوع را در دسـتورکار خود قـرار دادند.

وی اظهـار داشـت: در ایـن راسـتا مأمـوران کانتـری ۲۹ ایـن شهرسـتان با 
هماهنگی مرجع قضائی بـه محل نگهداری دسـتگاه های ماینر قاچـاق اعزام 
شـدند و در بازرسـی از یک کارگاه 88 دسـتگاه اسـتخراج ارز دیجیتال را کشف 

کردنـد.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان اصفهان با بیـان این که مالـک کارگاه هیچگونه 
مـدارک قانونی و ُمعتبـری در باره دسـتگاه ها و فعالیت خود در زمینه اسـتخراج 
ارز دیجیتال ارائه نکرد، افزود: برابر اعام نظر کارشناسـان ارزش دسـتگاه های 

ماینر سـه میلیارد ریال برآورد شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: در این عملیـات یک متهم دسـتگیر و بـه مرجع قضائی 

تحویل شـد.
سـرهنگ بسـاطی، برخورد با قاچاق کاال و اخاگران در نظام اقتصادی کشـور 
را از اولویت های فراجا اعام کرد و از شـهروندان خواسـت تـا در صورت اطاع 
از هرگونـه فعالیت غیرمجـاز در زمینـه قاچـاق کاال و اسـتخراج غیرقانونی ارز 

دیجیتال، مراتـب را از طریق شـماره تمـاس 11۰ به پلیس اطـاع دهند.

 فرمانده انتظامی
شهرستان اصفهان:

۸۸ دستگاه 
استخراج ارز 
دیجیتال در اصفهان 
کشف شد

ش تصویری
گزار

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تملک ۵۰ هزار متر مربع زمین جهت پروژه های محله حصه جنوبی در سال جاری
مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان از شتاب در اجرای پروژه های عمرانی، فضای 
سبز و ورزشی در محله حصه جنوبی خبر داد و گفت: به این منظور آزادسازی و تملک 
بیش از 5۰ هزار متر مربع زمین به ارزش تقریبی 545 میلیارد ریال در سال جاری 

انجام شده است.
به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی با اشاره به برنامه های عمرانی منطقه 1۰ در محله 
حصه اظهار کرد: شهرداری منطقه 1۰ اصفهان آزادسازی و تملک ۲۲ هزار متر 
مربع زمین به ارزش ۳15 میلیارد ریال را برای تعریض میدان عروج و خیابان شهید 

سردار رئیسی در ورودی جنوب غربی محله حصه انجام داده و در حال حاضر پروژه 
در حال اجرا است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۳ هزار متر مربع زمین در جنوب محله حصه برای احداث 
فضای سبز و پارک، معابر و ساخت زمین ورزشی روباز به صورت توافق تملک شده 

است.
مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان ارزش تقریبی این زمین را ۲۳۰ میلیارد ریال 

اعام کرد و افزود: طراحی و تغییر کاربری این زمین ها نیز در دست اقدام است.

به گزارش ایمنا، منطقه حصه با 17 هزار نفر جمعیت واقع در شرق شهر اصفهان در 
حاشیه بزرگراه فرودگاه از مناطق کم برخوردار این شهر به شمار می رود که در محدوده 

منطقه 1۰ شهرداری اصفهان واقع شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان و هیات همراه با حضور در مجموعه شهرک های صنعتی 
جی اصفهان به بررسی مشکات مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی در مجموعه 
پرداختند. شایان ذکر است مدیرکل امور مالیاتی استان در ادامه جلسه از طریق میز 

خدمت مالیاتی پاسخگوی سؤاالت مالیاتی مراجعین بودند.



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم یادگاری  نزدیک به دو ماه است که واردات برنج 
خارجی به کشور ممنوع شده و گمرک اجازه ورود برنج های 
هندی و پاکستانی را نداده است، این تصمیم شاید برای حمایت 
از فروش برنج داخلی است اما مفهوم دیگری نیز می تواند داشته 
باشد و آن هم اینکه قدرت خرید بسیاری از مردم که توان خرید 
برنج ایرانی را ندارند کمتر و کمتر شده و سفره های خانه شان 
رنگ پریده تر می شود. این داستان ها مصرف کننده را به یاد 
ماجرای خودروهای خارجی و داخلی می اندازد و قیمت هایی 

که فقط رو به باال می رود!

برنج سفره شش دهک اول کشور خارجی است
در حال حاضر سفره حداقل شش دهک اول کشور، معادل 
نیمی از مصرف کنندگان برنج، وابسته به برنج های وارداتی 
است که قیمتی به مراتب کمتر از تولیدات داخلی دارند. از 
ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن 
برنج خارجی وارد کشور شده، در حالی که نیاز کشور به واردات 

یک و نیم میلیون تن است و تا پایان سال باید ۲۵۰ هزار تن 
برنج دیگر وارد کشور شود تا پاسخگوی نیاز باشد چرا که در 
ایام پایانی سال و هم زمان شدن عید نوروز و حلول ماه مبارک 
رمضان تقاضا برای خرید برنج تشدید خواهد شد و اگر نیاز بازار 
تأمین نباشد کمبود برنج مشکل ساز می شود، این شرایط در 
حالی پیش بینی می شود که دولت واردات هر نوع برنج هندی 
و پاکستانی را از نیمه آبان ماه ممنوع کرده واز گمرک ترخیص 
نشده اند. البته برخی از تجار هندی در مورد علت توقف واردات 
برنج این کشور توسط ایران به مذاکرات دو کشور برای احیای 
مکانیسم تسویه تجاری با روپیه اشاره می کنند و می گویند 
تجار ایرانی منتظر راه اندازی دوباره این مکانیسم مالی هستند.

وارد نشدن برنج و محروم شدن اقشار کم 
درآمد از خرید

اخوان اکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج است وی با 
اشاره به اینکه مصرف کنندگانی که در گروه اقشار کم برخوردار 
قرار می گیرند، نمی توانند با هر تغییری در بازار هماهنگ شوند، 
خاطر نشان کرد: اقشار کم درآمد بودجه مشخصی برای سبد 
غذایی ماهیانه دارند و افزایش قیمت یک محصول، ایشان را 
از خرید و مصرف آن محصول محروم می کند. رئیس انجمن 
واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برنج 
در بازار داخلی و خالی شدن سفره ها تنها تبعات این تصمیم 
ناگهانی نیست، افزود: اعضای انجمن واردکنندگان برنج 
ایران به واسطه سال ها فعالیت و خوش حسابی، نزد شرکای 
تجاری در کشورهای مبدأ واردات برنج، برای اقتصاد کشور 
اعتبار کسب کرده اند و اینگونه رهاکردن ناگهانی بازار به 
اعتبار و پیشینه اقتصاد کشور آسیب جدی می زند. وی با بیان 
اینکه نباید فراموش کنیم که به دلیل تحریم، اقتصاد کشور در 

شرایط ویژه ای قرار دارد، مطرح کرد: فعاالن بخش خصوصی 
تاکنون توانسته اند به انحاء مختلف تحریم را خنثی و مواد 
غذایی مورد نیاز کشور از جمله برنج را تأمین کنند و متوقف 
شدن روابط تجاری یعنی از دست رفتن کانال های ویژه ای که 
می توانستند راهگشای تجارت خارجی کشور باشند. اکبری 
با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی و خالء ایجاد شده در 
بازار، موجب افزایش قیمت برنج داخلی می شود، عنوان کرد: 
افزایش قیمت برنج داخلی موجب خروج آن از سفره گروه های 
بیشتری از مصرف کنندگان می شود، چنانکه امروز شاهد رکود 
جدی در بازار این محصول هستیم. وی گفت: در صورتی که 
افزایش قیمت برنج داخلی ادامه یابد، تقاضا بیش از پیش برای 
این محصول کاهش می یاید و این به منزله کاهش تولید، تغییر 

کاربری شالیزارها و مرگ تدریجی برنج ایرانی است.
تولید برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز بازار 

نیست
وی ضمن اعالم ممنوعیت واردات برنج به کشور از این تصمیم 
ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: این 
تصمیم موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار کم برخوردار 
از برنج و کوچک شدن سفره آنان خواهد شد. اکبری با بیان 
اینکه این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی به اقتصاد 
کشور، سفره اقشار آسیب پذیر و امنیت غذایی کشور خدشه وارد 
می کند، افزود: تولید محصول برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز 
بازار نیست، مضاف بر اینکه باید توان خرید مصرف کنندگان 
را در نظر داشت. رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان 
اینکه، توقف ناگهانی و از قبل اعالم نشده واردات، بازار را با 
شوکی بزرگ روبرو می کند، تصریح کرد: این اتفاق نه تنها به 
افزایش قیمت محصوالت وارداتی منجر می شود که بازار برنج 

ایرانی را نیز متأثر کرده و افزایش قیمت را به دنبال خواهد 
داشت. وی متذکر شد: پیش از این نیز در سال های گذشته 
تصمیمات مشابهی اتخاذ شده بود که متاسفانه مسووالن وقت 
دولت در آن مقاطع هشدارهای انجمن واردکنندگان برنج ایران 
را جدی نگرفتند و تبعات آن تصمیمات یعنی گرانی و رکود 

همچنان گریبانگیر بازار برنج کشور است.

هند به تعهدات خود در حوزه تجارت عمل نکرد
مسـیح کشـاورز، دبیـر کمیسـیون واردکننـدگان و تأمین 
کننـدگان برنج کشـور امـا دربـاره چرایـی ممنوعیـت واردات 
برنـج خارجـی نظـری متفـاوت دارد و می گویـد: تناقـض بین 
آمـار وزارت جهاد کشـاورزی و واردکنندگان برنج سـبب شـده 
تا واردات برنـج خارجی بـه طور کامل ممنوع شـود. بر اسـاس 
آمـار اعالمـی وزارتخانـه امسـال بیـش از ۱.۴ تـن برنـج وارد 
کشـور شـده در حالی که ایـن آمار در اسـناد بخـش خصوصی 
یک میلیون تـن آمده اسـت. وی اظهـار کرد: جلسـه ای حدود 
یـک مـاه قبـل در کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای 
اسـالمی با حضور وزیر جهاد کشـاورزی تشـکیل شـد. در این 
جلسـه که برخـی واردکننـدگان برنج کشـور هم حاضـر بودند 
درخواسـت شـد برای برقراری تراز تجاری با برخی کشورهای 
صادرکننـده برنـج بـه کشـور از جملـه هنـد محدودیت هایـی 
اعمال شـود. دبیر کمیسـیون واردکننـدگان و تأمیـن کنندگان 
برنج کشـور با بیان اینکـه ۶۰ درصد کسـری بازار برنج کشـور 
از هند تأمین می شـد، ادامـه داد: عدم پایبندی هنـد به تعهدات 
تجاری خـود می تواند ایـن فرصـت را در اختیار پاکسـتان قرار 
دهد؛ اما در حـال حاضر ایـن ممنوعیت بـرای تمـام برنج های 

خارجی اعمال شـده اسـت.

ممنوعیت واردات برنج خارجی برای حمایت از برنج داخلی!

سرنوشت برنج در جاده خودرو 

 مریم عمادی   پیش »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهــور ونزوئال در 
کنفرانســی خبری اعــالم کرد که 
کشورش آماده است تا فرایند عادی 
سازی روابط دیپلماتیک، کنسولگری 
و سیاسی را با دولت کنونی آمریکا و 
دولت های بعدی این کشــور برقرار 
کند. وی خاطر نشان کرد که مشخصه 
اصلی دولــت او، ترویج گفت وگوی 
دائمی با بازیگران مختلف سیاســی 
و اقتصادی در این کشور است و این 
مسئله راهکار احیای ثبات ونزوئال در 

سال ۲۰۲۲ میالدی بوده است.

شلرایط داخللی ونزوئلا 
محیلای علادی سلازی 

روابط
جرقه تحـوالت ونزوئال کـه حاال به 
تصمیـم گیری بـرای عادی سـازی 
روابـط بـا ایـاالت متـده انجامیـده، 
در مـاه گذشـته زده شـد. نمایندگان 
دولـت ونزوئـال و اپوزیسـیون پـس 
از یـک سـال مذاکـرات خـود را از 
سـر گرفتنـد و قـرار همکاری هـای 
بشردوسـتانه گذاشـتند.. دو طـرف 
روز ۲۶ نوامبـر )۵ آذر( توافق نامـه ای 
امضـا کردنـد. »دومیـن توافـق نامه 
مرحلـه ای برای حمایـت اجتماعی« 
راه را بـرای آزادی منابـع ونزوئـال در 
خـارج از کشـور گشـود که بـه دلیل 
تحریم هـای بین المللـی مسـدود 
شـده بود. پـس از امضای این سـند، 
دولـت آمریـکا بالفاصلـه اعـالم 
کـرد، محدودیت هـای اعمال شـده 
علیـه شـرکت نفتـی »شـورون« در 
ونزوئـال را کاهش خواهـد داد. طبق 
این مجـوز، ایـن شـرکت آمریکایی 
می توانسـت اسـتخراج مـواد خـام 
در ونزوئـال را از سـر بگیـرد. بـرای 
ونزوئال کـه از انتخابات سـال ۲۰۱۹ 
تاکنون اسـیر بحـران بـوده امضای 
چنیـن توافقـی، اندکـی از تنش هـا 
را کـم کـرد. همچنیـن اظهـارات 
مادورو مبنـی بر عادی سـازی روابط 
بـا امریـکا چنـد روز پـس از آن بیان 
شـد کـه سـه حـزب از چهـار حزب 
اصلـی مخالـف ونزوئال بـه انحالل 
دولـت موقـت بـه رهبـری »خـوان 
گوایـدو« رأی دادنـد. گفتتـی اسـت 
چنیـن تصمیمـی باعـث بازیابـی 
قـدرت مـادورو شـد و ایـن موفقیت 
بـرای دولـت کاراکاس درحالی رقم 
خـورد کـه گوایـدو هرگز نتوانسـت 
مادورو را که از پشـتیبانی یک ارتش 

قـوی برخـوردار بـود، کنـار بزند.

سله سلال تقابل تمام قد 
آمریکا با ونزوئا

روابـط آمریـکا و ونزوئـال از سـال 
۲۰۱۹ و پـس از انتخـاب مجـدد 
نیـکالس مـادورو تیره تـر و پرتنش 
شـده بـود. آمریـکا و کشـورهای 
غربـی بـا وجـود پیـروزی مـادورو 
ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  در 
»خـوان گوایـدو رقیب غربگـرای او 
را بـه عنـوان رئیس جمهـور منتخب 
ونزوئـال اعـالم و تحریم هایـی را 
کردنـد.  اعمـال  ونزوئـال  علیـه 
شـخص  کـه  تحریم هـا  ایـن 
رییس جمهـور، حلقـه نزدیـکان او و 
شـرکت های دولتـی بزرگ بـه ویژه 
شـرکت نفت ونزوئـال را هـدف قرار 
می داد، آسیب های بسـیار مخربی به 
اقتصاد ونزوئال وارد کـرد. با چرخش 
قـدرت در آمریـکا و بـا کنـار رفتـن 
جمهوری خواهـان و روی کار آمـدن 
بایـدن دموکـرات، سیاسـت خارجی 
ایـاالت متحـده در قبـال ونزوئـال 
همـان سیاسـت خارجـی قبلـی، 
یعنـی اسـتمرار سیاسـت تحریـم 
منتهـا با شـدت کمتر بـود. حتـی در 
ژانویـه ۲۰۲۱ »آنتونـی بلینکـن« 
وزیـر خارجـه آمریـکا »گوایـدو« را 
بـه عنـوان رئیس جمهـور منتخـب 
مردم مورد شناسـایی قرار داد؛ چراکه 
آمریکایی هـا همچنان منتظـر بودند 
تحریم هـا تأثیـر خـود را در ونزوئـال 
برجای بگـذارد و بتواند مـادوو را پای 

میـز مذاکـره با مخالفـان بکشـاند تا 
اینکه جنـگ اوکرایـن رخ داد و همه 

معـادالت جهـان تغییـر کـرد.

نفلت؛ عاملل نزدیکلی 
واشنگتن و کاراکاس

روابـط پرتنـش ایاالت متحـده و 
ونزوئـال زمانـی تغییر جهـت داد که 
پوتیـن رییس جمهـور روسـیه در 
۲۴ فوریـه ۲۰۲۲ تصمیـم گرفت به 
اوکرایـن حمله کنـد. واکنـش غرب 
به حمله روسـیه بـه اوکراین شـامل 
تحریم هـا علیـه مسـکو و همچنین 
کاهـش توانایـی صـادرات انـرژی 
از سـوی روسـیه باعـث شـد قیمت 
انـرژی در جهان به صـورت ناگهانی 
افزایش پیدا کند و این مسـئله دولت 
بایـدن را مجبور به آغـاز گفت وگوها 
با دولت ونزوئـال بـرای واردات نفت 
و ترمیـم روابـط شـد. از آن زمـان 
تاکنـون مقامـات ارشـد ایـاالت 
متحـده آمریـکا چندیـن بـار و بـی 
سـر و صدا بـه کاراکاس سـفر کردند 
آنـان حتـی در مقاطعـی صحبـت از 
لغـو برخـی تحریم هـا علیـه ونزوئال 
مطـرح کـرده و مجـوزی شـش 
ماهـه بـه کمپانـی شـورون، غـول 
انـرژی آمریکایـی بـرای فعالیت در 
ونزوئـال اعطـا کردنـد. از دیگر سـو 
باید توجه داشـت مشـکالت ونزوئال 
بـه خصـوص مشـکالت اقتصـادی 
در سـطح باال همچنـان باقـی مانده 
بـود و ایـن کشـور اخیـراً بـه دنبـال 
جـذب سـرمایه گذاری های نفتـی و 

خارجی بوده کـه در این بیـن آمریکا 
یکـی از مهم تریـن بازیگـران در 
بحث هـای اقتصـادی بـا کاراکاس 
محسـوب شـود. درسـت اسـت کـه 
رئیس جمهـوری ونزوئـال از حیـث 
ایدئولـوژی و سیاسـت یـک راهبرد 
چپ گرایانـه دارد امـا بـه ایـن نتیجه 
رسـیده کـه می تواند بـا حـل برخی 
اختالف هـا، اوضـاع کشـورش را رو 
به راه کند و تصمیمـات بهتری برای 
پیشـرفت و به حرکت در آوردن چرخ 
اقتصـاد و صنعت تحـت نظر خودش 
اتخـاذ کنـد. در مقابل هـم آمریکا به 
ایـن نتیجـه رسـیده کـه بـا احتـرام 
متقابـل بـه ونزوئـال و کـم کـردن 
دخالت هـا و فشـار بـر ایـن کشـور، 
می توانـد کاراکاس را بـه گونـه ای 
دیگـر و در کنـار خـود و زیـر چتـر 
اقتصـادی و سیاسـی اش کنترل کند 
و منافـع اش را درراسـتای آرام کردن 
این روابـط تأمین کنـد. درواقـع باید 
گفت نیـاز آمریـکا بـه منابـع عظیم 
انـرژی ونزوئـال در شـرایط کنونی و 
نیـاز کاراکاس به درآمدهـای نفتی و 
بهبود شـرایط اقتصادی باعث شـده 
تـا روابـط میـان دو طـرف از تقابـل 
تمام قـد بـه مصالحه نسـبی برسـد.

ایلران مهم تریلن بازنده 
از تغییر سیاسلت خارجی 

مادورو
سیاسـت خارجی عملگرایانه ونزوئال 
و کوشـش برای بهره بردن از شرایط 
امـروز جهـان که شـامل حرکـت به 

بـا  روابـط  عادی سـازی  سـوی 
ایاالت متحـده، کشـوری کـه همـه 
تـالش خـود را بـرای سـرنگونی 
مادورو به کار بسـت، بـرای متحدان 
همیشـگی کاراکاس از جملـه ایران 
چنـدان خوشـایند نیسـت. ایـران 
درچنـد سـال گذشـته از مـراوده 
تجاری بـا کاراکاس که هـر دوهدف 
شـدیدترین تحریم هـای اقتصـادی 
آمریـکا بوده انـد، موجبـات نگرانـی 
آمریـکا را فراهـم کـرده بـود. ضمن 
اینکـه نزدیکـی ایـران بـه ونزوئـال 
طبـق  )کـه  امریکایی هـا  بـرای 
دکترین مونگروئـه، امریکای التین 
را حیـاط خلـوت خـود می دانسـتند( 
عـذاب آور و بـرای ایـران بخشـی از 
اسـتراتژی بقای سیاسـی بود. در این 
راسـتا برای افزایش فشـار برآمریکا، 
تحکیم متحدانـی ماننـد ونزوئال که 
فاصلـه جغرافیایـی کمـی از ایاالت 
متحـده داشـتند، در بـه حداقـل 
رسـاندن خطـرات ایـران، امـری 
حیاتی محسـوب می شـد. همچنین 
سیاسـی  و  فرهنگـی  همـکاری 
تهـران و کاراکاس، توانایـی ایران را 
برای انتشـار روایتـی از مشـروعیت 
ایدئولوژیـک خـود درمقابلـه بـا 
گفتمـان ایـاالت متحـده در نیمکره 
غربـی افزایـش مـی داد. این ها همه 
مزیت هایی بود که ایـران از نزدیکی 
بـا ونزوئـال می توانسـت بـه دسـت 
آورد امـا گویـا بـا چرخش مـادورو به 
سـمت آمریکا باید با ایـن فرصت ها 

خداحافظـی کـرد.
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تیـم والیبـال بانـوان سـپاهان پـس از قطعـی کـردن صعـودش، در فینـال 
نیز خـوش درخشـید و با پیروزی سـه بـر صفر تیـم برابـر نصر تهـران جام 
قهرمانـی را باالی سـر بـرد. در این دیـدار کـه در اصفهـان برگزار شـد، در 
سـت نخسـت موتـور طالیی پوشـان بـا خسـتگی روزهـای گذشـته دیرتر 
روشـن شـد تـا مهمـان تهرانـی ۱۷ بـر ۱۳ پیـش بیفتـد، امـا حـدادی بـا 
تعویـض طالیی و به موقع پریسـا رحمتـی فاصله امتیـاز ۵ جبران شـده و با 
سـرویس های هدفدار نیلوفر یمینـی امتیازات ۲۱ بر ۱۶ را در ۲۴ به تسـاوی 
کشـاند. در ادامـه دختـران سـپاهان که بـه خـود آمده بودنـد با شایسـتگی 

و هماهنگـی بهتـر نتیجه را با حسـاب ۲۶ بـر ۲۴ به سـود خـود برگرداندند. 
دسـت دوم این دیدار با امتیـاز اول نصر آغاز شـد، اما بلندقامتان سـپاهان پا 
پس نکشـیدند و از امتیـاز ۵ تا ۲۲ پا بـه پایه حریـف پیش آمـده و در نهایت 
با حسـاب ۲۵ بـر ۲۳ بـه سـود طالیی ها بـه پایان رسـید. سـومین سـت با 
قدرتمانـی سـپاهان شـروع شـده و تـا امتیـاز ۱۱ مهمـان تهرانی را دسـت 
خالـی گذاشـته و ۱۱ بر صفـر جلـو افتادند تـا نگرانـی از قهرمانـی کمرنگ 
شـود. در نهایـت سـپاهانی ها مقتدرانـه ۲۵ بر ۵ سـت سـوم و بازی را سـود 

خـود قهرمـان تمـام کردند.

تیم والیبال بانوان 
سپاهان قهرمان 
لیگ دسته یک شد

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسامی:

سالطین سکه را جمع 
کنند تا پول ملی ارزش 

پیدا کند

 در قانـون سـینمای کالسـیک، لورنـس عربسـتان، بـه عنـوان حماسـه 
مانـدگار کارگـردان دیوید لین به شـرح سـفر باسـتان شـناس و دیپلمات 
نظامـی بریتانیایی تـی الرنـس )پیتر اوتـول( می پـردازد که قبایـل بومی 
عرب را برای شـورش علیـه ترک هـا در خاورمیانه در طـول جنگ جهانی 
متحـد کرد. امـا این اثـر اکنـون در ۶۰ سـالگی خـود، هنوز به هیچ شـکل 
قدرت سـینمایی اش را از دست نداده اسـت. لورنس عربسـتان بر بسیاری 
از بالک باسـترهای سـینمای مدرن کـه فیلم های قـرن بیسـت و یکم را 
تعریـف کرده اند، تأثیر گذاشـته اسـت. ولی شـاید هیـچ فیلمی جـز آواتار، 
سـاخته ماجراجویی علیمی تخیلـی جیمز کامرون وجود نداشـته باشـد که 

تاثیـری بیشـتری از این اثر مانـدگار گرفته باشـد.
در مصاحبـه ای کـه منتهـی بـه اکـران فیلـم آواتـار در سـال ۲۰۰۹ شـد، 
کامـرون از حماسـه تاریخـی لورنـس عربسـتان بـه عنـوان منبـع اصلی 
الهام خـود یاد کـرد و اظهار داشـت که »این فیلم مدیون داسـتان سـرایی 
خوب، قدیمـی و ماجراجویی نوجوانان مانند… لورنس عربسـتان اسـت«؛ 
همچنیـن بسـیاری از کهـن الگوهای بسـیار قابل تشـخیص در داسـتان 
آواتـار وجـود دارد کـه مرزهـای آمریـکا و درگیری بیـن یک تمـدن فنی، 
نظامـی و یـک جمعیت بومی همسـو بـا طبیعت را نشـان می دهـد که آن 
نیز از حماسـه دیوید لین بیـرون آمده اسـت. در حالی که تحسـین برانگیز 
اسـت که بدانیم چیزی چون آواتـار از لورنس الهام گرفته شـده اسـت، اما 
گام های اشـتباه داسـتان گویی و شـخصیت پردازی مکرر آواتار تنها نشان 
می دهد کـه فیلم لین بـه عنوان یک دسـتاورد هنـری چقدر دقیق اسـت.

طراحـی بصـری و زیبایـی شناسـی لورنـس عربسـتان و آواتار به شـدت 
متفاوت بـه نظـر می رسـد. بـرای مثـال، جهـان کامـرون از نظـر مفهوم 
سـاختگی اسـت، یک سـیاره پرمحتوا به نام پانـدورا، و سـاخت آن از یک 
کامپیوتـر از طریـق جلوه هـای بصـری پیشـگامانه انجام شـده اسـت. از 
سـوی دیگر، فیم لین مناظـر مسـحورکننده ای را در محـل، از بیابان های 
واقعی در اردن و اسـپانیا به تصویر کشـید. با این تفاسـیر هر دو طرح تولید 
با هم همزیسـتی می کنند تـا مکان دیگـری را بـه تصویر بکشـند، که در 
مـورد آواتـار، در واقعیـت وجود نـدارد. هـم قهرمـان لورنس عربسـتان به 
عنوان یـک ماجراجـو و هـم جیک سـالی )سـم ورتینگتـون( از آواتـار در 
موقعیت هـای خطرناکـی قـرار می گیرنـد. آن ها با سـاکنان محیـط روبرو 
می شـوند و در نهایت تحـت مراقبت شـاهزاده فیصل )الـک گینس( برای 
الرنـس و نیتیری )زوئی سـالدانا( بـرای جیـک، وارد یک دوسـتی متقابل 

می شـوند.
در پایـان باید گفـت: اهمیـت لورنس عربسـتان نـه تنها به دلیـل عظمت 
آن بـه عنوان یک فیلم مسـتقل، بلکـه به دلیـل تأثیر آن بر شـاخص ترین 
فیلم های دوران اخیر اسـت که ارزش تقویـت دارد. عالوه بر ایـن، با درک 
متـن و سـاختار لورنـس عربسـتان، می تـوان دید کـه چگونـه فیلمی که 
بسـیاری از آن هـا به عنـوان بهترین اثـر در تمـام دوران هـا یـاد می کنند، 
می توانـد زمینـه را بـرای آواتـار، یـک فیلم جریـان اصلـی هوشـمندتر و 
کنجکاوتر در مـورد جهان نسـبت به بالک باسـترهای همراهـش فراهم 

. کند

تخیل جیمز کامرون گسترده است، اما »آواتار« بدون 
وجود حماسه کاسیک دیوید لین به جایی نمی رسید؛ 
پس بیایید در این مطلب از ویجیاتو به بررسی چرایی 

این ماجرا بپردازیم.

یادداشت

چگونه »لورنس عربستان« بر »آواتار« تأثیر گذاشت؛

ماجرای پاندورا و شباهت هایش 
به صحرای سوزان

 دریا وفایی  طبیعی اســت که بدون پول 
نمی توان به زندگی اجتماعی ادامه داد و این 
پول است که میزان کیفیت زندگی را مشخص 
می کند. درواقع پول، چیزی بیشتر از یک تکه 
کاغذ یا اسکناس فلزی است. اما همین فاکتور 
بسیار مهم و ارزشمند، چرا درممالک مختلف 
ازجمله ایران هرروز بی ارزش تر می شود؟ شاید 
بتوان پاسخش را در دو کلمه تولید و بهره وری 
خالصه کرد. بااین حال یکی از مطالبات عمده 
مردم همین اســت که علت بی مقدار شدن 
پولمان چیست و چرا امروزمان فقیرتر از دیروز 

می شود؟
 این پرسشی است که بیش از گذشته جواب 
درست و درمانی برایش یافت نمی شود و 
به نظر صرفًا سرگرمی برای روسا و متولیان 
اقتصادی کشور و البته سوژه ای تکراری برای 
رسانه هاست. مثاًل وقتی با یکی از همین 
تصمیم گیران راجع چرایی تنزل ارزش پول 
کشورمان صحبت کردیم، جواب داد: ما 
هم ناراحتیم که ارزش پول ملی کشورمان 
کم شده، انشاها وزرت اقتصاد با مجموعه 
اقتصادی دولت تالش می کنند که ارزش پول 

ملی افزایش پیدا کند.
علی رضایی نماینده کرمانشاه و عضو گروه 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامِه این 
ابراز تألم گفت: خودم می گویم، آیا جز همدردی 
با ملت کاری دیگر از دستمان برمی آید وقتی 

هرکسی ساز خودش را می زند؟
از او پرسیدیم" همه ناراحت هستند ولی راهکار 
احیای ارزش پولمان چیست؟"، پاسخ داد: 
راهکار این است که خریدوفروش ارز، جرم 
محسوب شود. اگر واقعاً می خواهند درد ملت 
را دوا کنند و پول مملکت ارزش پیدا کند بروند 

جلوی سالطین سکه را بگیرند.
رضایی در جواب این سؤال که" سالطین سکه 
چه کسانی هستند؟" پاسخی نداد و گفت: خوِد 
آقایان می دانند منتهی اراده ای برای جمع کردن 

بساط این سالطین وجود ندارد.
 این نماینده کرمانشاه در خانه ملت ادامه داد: 
وقتی به حوزه های انتخابی مان می رویم مدام 
مورد هجمه واقع می شویم که شماها دارید 
در مجلس چکار می کنید. اتفاقًا سؤالشان 
به جاست اما تیغ ما در حد سؤال و استیضاح 
بُرش دارد. ما در حوزه مجلس وظیفه 

نظارتی مان را انجام می دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم 
یادآور شد: همه می دانند که مردم از وضعیت 
موجود اقتصادی بسیار ناراضی اند. آن از 
وضعیت دالر و بازار سهام و بانکداری مان 
و برخی انتصابات، این از اوضاع هرج ومرج 
در گوشه و کنار بازار. وی با اشاره به تعویض 
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: به دنبال 
افزایش تنش در کشور نیستیم و امیدواریم این 
عزل و نصب ها بتواند عالج واقعی اقتصاد ایران 
باشد، بتواند نمایندگان را از شرمساری بیشتر 

جلوی مردم نجات دهد.

دشمنان دیروز؛ متحدان امروز
روابط آمریکا و ونزوئا به سمت و سوی جدید می رود؛



 اخبار اصفهان  چندی پیش در حالی که دبیر 
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی با خوش بینی از استقبال روزافزون شرکت های 
دانش بنیان و فن آور از صنعت گیاهان دارویی سخن 
می گفت خبر نداشت درست 40 روز بعد اعالم شود 
تنها ۲۵ درصد بنگاه های فعال در حوزه گیاهان دارویی 

دانش بنیان هستند.
دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوری گیاهـان دارویی 
و طـب سـنتی، از اسـتقبال روزافـزون شـرکت های 
دانش بنیـان و فـن آور از صنعـت گیاهـان دارویـی 

خبـر داد.
مهدی سـیف سـهندی گفت: حـوزه گیاهـان دارویی 
و فرآورده هـای طبیعـی به صـورت جدی مـورد اقبال 
شـرکت های دانش بنیـان و فـن آور قرار گرفته اسـت 
و با توجـه بـه حمایت هایـی که سـتاد توسـعه علوم و 
فناوری گیاهان دارویـی و طب سـنتی معاونت علمی 
فناوری ریاسـت جمهوری در راسـتای جذب سرمایه، 
توسـعه بازار و صـادرات بـرای این گونه شـرکت ها در 
نظر گرفتـه، نـرخ ورود نخبـگان علمی کشـور به این 

صنعـت رو به افزایش اسـت.
وی افـزود: هم اکنـون شـرکت های دانش بنیـان و 
فنـاور، ۲۵ درصـد از کل شـرکت های فعـال در حوزه 
صنعـت گیاهـان دارویـی و فرآورده هـای طبیعـی را 
به خـود اختصـاص داده اند. مـا نیز بـا توجه بـه قانون 
جهـش دانش بنیـان، بـه صـورت جـدی از ورود مؤثر 
نخبـگان و شـرکت های دانش بنیـان به ایـن صنعت 

اسـتقبال می کنیـم.
هم اکنـون بالـغ بـر ۸00 شـرکت بـا ماهیت هـای 
مختلف در زنجیـره ارزش صنعـت گیاهـان دارویی و 

فرآورده هـای طبیعـی فعـال هسـتند.
سـهندی در توصیـف برنامه هـای حمایتـی سـتاد 
توسـعه علوم و فناوری گیاهـان دارویی و طب سـنتی 
بـرای تشـویق شـرکت های دانش بنیـان، گفـت: مـا 
اقدامـات گسـترده ای را بـرای حمایـت از این گونـه 
شـرکت ها در مسـیر جـذب سـرمایه و همچنیـن 
توسـعه بـازار در دسـتور کار قـرار داده ایـم و امیـد 

داریـم، بـا ورود و فعالیـت بیشـتر نخبـگان در صنعت 
گیاهـان دارویـی و فرآورده هـای طبیعی، شـاهد خلق 
فناوری هـای داخلـی بیشـتر و تجاری سـازی آنهـا 
در بخش هـای مختلـف از جملـه عصاره گیـری، 
تولیـد اسـانس و افزودنی ها، گیاهـان دارویـی و دیگر 
محصـوالت فـرآوری شـده باشـیم. در این راسـتا، در 
ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه ملی گیاهان دارویی، 
فرآورده هـای طبیعی و طب سـنتی، پاویونـی را تحت 
عنـوان »سـرمایه گذاری و شـتاب دهی« بـه بحـث 
حمایـت مالـی از شـرکت های دانش بنیـان و خالق و 

اسـتارتاپ ها اختصـاص داده ایـم.
وی افـزود: در نمایشـگاه و در قالب پاویون ذکر شـده، 
فضایی را بـرای حضـور و ارتباط گیـری صندوق های 
سـرمایه گذاری خطرپذیـر و صندوق هـای پژوهـش 
فنـاوری در نظـر گرفته ایم. بر ایـن اسـاس، نخبگان، 

دانشـجویان و شـرکت های دانش بنیـان می تواننـد با 
ارائـه ایده هـا و طرح هـای توجیهـی خـود، نسـبت به 
جذب سـرمایه اقـدام کننـد. ایـن رویـداد، گام مؤثری 
در مسـیر تجاری سـازی ایده هـای فناورانـه و علمـی 

نخبگان کشـور محسـوب می شـود.
شـرکت های فعـال در حـوزه گیاهـان دارویـی و 
فرآورده های طبیعی، همچنین می توانند با مشـارکت 
فعـال در پاویـون بین المللـی، بـا مهمانـان خارجـی 
نمایشـگاه کـه جملگـی از تجـار و بازرگانـان معتبـر 
هسـتند، رایزنـی کـرده و نسـبت بـه ایجـاد بازارهای 
صادراتـی برای خود اقـدام کنند. بـا هماهنگی های به 
عمل آمده از سـوی سـتاد، بیش از صد بـازرگان، تاجر 
و هیئـت تجـاری، از ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه 
ملـی گیاهـان دارویـی، فرآورده هـای طبیعـی و طب 

سـنتی، بازدیـد خواهنـد کرد.

سـهندی، دربـاره اهمیـت ورود مؤثـر و گسـترده 
شـرکت های دانش بنیان بـه صنعت گیاهـان دارویی 
و فرآورده هـای طبیعـی تأکیـد کـرد: کشـورهای 
اروپایـی، آمریکایـی و حتـی بسـیاری از کشـورهای 
آسـیایی کـه دارای فنـاوری و تکنولوژی هـای برتـر 
در حـوزه صنعـت گیاهـان دارویـی هسـتند، بیشـتر 
مایـل هسـتند کـه محصـوالت ایـن حـوزه را بـه 
صورت خـام و فرآوری نشـده از مـا خریـداری کنند. 
ایـن در حالی اسـت کـه بـرای خلق ثـروت، مـا باید 
نسـبت بـه فـروش محصـوالت فـرآوری شـده در 
قالـب دارو، اسـانس، عطـر، افزودنی هـا و…، اقـدام 
کنیـم. بنابرایـن بـا ورود مؤثـر و گسـترده نخبـگان 
و شـرکت های دانش بنیـان و حمایـت از آن هـا 
می توانیـم گام مؤثـری در راسـتای ارزآوری بیشـتر 

بـرای میهـن عزیزمـان برداریـم«.

تنهـا ۲۵ درصـد بنگاه هـای فعـال در 
حـوزه گیاهـان دارویـی دانش بنیـان 

هستند
 معاونـت علمـی اعـالم کـرد در حـال حاضـر 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور، ۲۵ درصـد از کل 
شـرکت های فعـال در حوزه صنعـت گیاهـان دارویی 
و فرآورده هـای طبیعـی را به خـود اختصـاص داده اند.

چنـد سـالی اسـت کـه حـوزه گیاهـان دارویـی و 
فرآورده هـای طبیعـی به صـورت جـدی مـورد اقبال 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور قـرار گرفته اسـت 
و باتوجه بـه حمایت هایـی کـه سـتاد توسـعه علـوم و 
فناوری گیاهـان دارویی و طب سـنتی معاونت علمی، 
فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان ریاسـت جمهوری در 
راسـتای جذب سـرمایه، توسـعه بازار و صادرات برای 
این گونه شـرکت ها در نظر گرفته، نـرخ ورود نخبگان 

علمی کشـور به ایـن صنعـت رو بـه افزایش اسـت.
در کنار این اقدامـات و حمایت ها؛ قانـون جهش تولید 
دانش بنیـان نیز یکـی از قوانینی اسـت کـه به صورت 
جدی ورود مؤثر نخبـگان و شـرکت های دانش بنیان 
بـه صنایـع مختلـف را تسـهیل می کنـد. بـر همیـن 
اسـاس و با کمـک همیـن ریل گذاری ها امـروز بیش 
از ۸00 شـرکت بـا ماهیت هـای مختلـف در زنجیـره 
ارزش صنعت گیاهـان دارویـی و فرآورده های طبیعی 

فعال هسـتند.
ایـن شـرکت ها محصـوالت و تولیداتـی دارنـد کـه 
می توانند بـه بازارهـای بین المللی نیز صـادر کنند؛ اما 
در حال حاضـر درصد باالیی از فـروش محصوالت در 
این حوزه را خام فروشـی تشـکیل می دهـد. این اتفاق 
مانع از خلق ثـروت از صنعت گیاهان دارویی و کسـب 
سـهم درسـت و واقعی ایران از بـازار بین المللی شـود.

فنـاوران ایرانـی برای خلـق ثـروت و ارزش افـزوده از 
این صنعت کهـن باید نسـبت به فـروش محصوالت 
فرآوری شـده در قالب دارو، اسـانس، عطر، افزودنی ها 
و... اقـدام کننـد و بـا ورود مؤثـر و گسـترده نخبگان و 
شـرکت های دانش بنیـان و حمایـت از آن هـا ایـن 

دسـتاوردها زودتـر به دسـت خواهـد آمد. 
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محمـد رئیسـی نافچی بـا دریافـت حکمـی از دکتـر قاسـم مصلحی، اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رئیس شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان، بـه عنوان معـاون جدید 
پشـتیبانی فنـاوری این شـهرک منصوب شـد. محمد رئیسـی نافچی 
بـا دریافـت حکمی از دکتـر قاسـم مصلحـی، رئیس شـهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهـان، به عنـوان معـاون جدید پشـتیبانی فنـاوری این 

شـهرک معرفی شـد.
در ایـن حکم آمـده اسـت: همـراه بـا آرزوی سـالمتی و توفیـق الهی 
بـرای جنابعالـی، بدین وسـیله بـا توجـه بـه تجربیـات ارزشـمند و 
گرانقدرتـان بـه سـمت معـاون پشـتیبانی فنـاوری شـهرک علمـی 
و تحقیقاتـی اصفهـان منصـوب می شـوید. رجـا واثـق دارم کـه بـا 

همـکاری و همراهـی جنابعالـی و سـایر مدیـران و همـکاران محترم 
شـهرک، گام هـای موثرتـری در جهـت پیشـبرد اهـداف شـهرک 

برداشـته می شـود.
امیـد اسـت در دوران مدیریـت جنابعالـی نـوآوری در فرآیندهـا، ارائه 

خدمـات جدیـد و رضایـت ذینفعـان در رأس برنامه هـا قـرار گیرد.
دکتـر رئیسـی عضـو هیـات علمـی دانشـکده مهندسـی صنایـع و 
سیسـتمهای دانشـگاه صنعتـی اصفهـان، دارای دکتـرای مهندسـی 
صنایع از این دانشـگاه اسـت. پیـش از این سـودابه آقابابایـی، تصدی 
سـمت سرپرسـت معاونـت پشـتیبانی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 

اصفهـان را برعهـده داشـت.

با دریافت حکمی از رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

دکتر رئیسی نافچی معاون پشتیبانی فناوری شهرک شد

محققان کالج دانشگاهی لندن در 
مطالعه اخیرشان برخی از نواحی مغز 
را که برای تفکر سریع الزم هستند، 

شناسایی کردند.
به گفته دانشمندان، هوش سیال 
عامل تعیین کننده شناخت انسان 
است. این چیزی است که به ما کمک 
می کند به موقعیت های غیرمنتظره 
واکنش نشان دهیم، ایده های جدید را 
تدوین کنیم و استراتژی های موفقیت 
را با دقت برنامه ریزی کنیم. مطالعات 
نشان می دهد که هوش سیال باال، 
شکوفایی حرفه ای، تحرک اجتماعی، 
سالمتی و طول عمر را پیش بینی 
می کند و همچنین با ظرفیت های 
شناختی قوی تر مانند حافظه مرتبط 
جدید  تحقیقات  اکنون،  است. 
بخش هایی از مغز را که از توانایی 
ما برای فکر کردن سریع پشتیبانی 
می کند، شناسایی کرده است. کالج 
دانشگاهی لندن اظهار کردند که 
هوش سیال کلید تفکر فعال است، 
که تفکر فعال نیز مجموعه ای از 
فرآیندهای ذهنی پیچیده درگیر 
در انتزاع، بازداری، قضاوت، توجه 
و تولید استراتژی است. ما به طور 
روزانه مثاًل هنگام رانندگی با ماشین یا 
سازماندهی یک مهمانی شام، از هوش 
سیال استفاده می کنیم. پروفسورلیزا 
سیپولوتی عصب شناس و سرپرست 
تیم تحقیق از کالج دانشگاهی لندن 
گفت: یافته های ما برای اولین بار نشان 
می دهد که نواحی لوب راست مغز 
برای عملکردهای سطح باالی هوش 
سیال مانند حل مسئله و استدالل، 
حیاتی هستند. به رغم اینکه علم مدرن 
تا حد زیادی موافق است که هوش 
سیال جنبه کلیدی چیزی است که 
ما را انسان می کند، هنوز مشخص 
نیست که آیا این توانایی های شناختی 
واحد است یا خوشه ای و اینکه ماهیت 
دقیق رابطه آن با مغز هنوز ناشناخته 
است. همچنین مطالعه این موضوعات 
برای دانشمندان بسیار دشوار است. به 
منظور تعیین اینکه کدام بخش از مغز 
برای یک توانایی خاص ضروری 
است، محققان می بایست بیمارانی 
را مطالعه می کردند که قسمتی از 
مغز آنها از بین رفته یا آسیب دیده 
بود. محققان در این پروژه جدید در 
مجموع به بررسی ۲۲۷ بیمار پرداختند 
که تومور مغزی یا سکته مغزی را در 
بخش های خاصی از مغز خود تجربه 
کرده بودند. محققان این کار را با 
استفاده از ماتریس های پیش رونده 
ِریِون انجام دادند. در مرحله بعد، 
محققان یک رویکرد جدید نقشه 
برداری نقص ضایعه را معرفی کردند 
که به تفکیک الگوهای آناتومیکی 
پیچیده آسیب های مغزی رایج مانند 
سکته کمک کرد. رویکرد منتخب 
نویسندگان مطالعه، روابط بین نواحی 
مغز مانند یک شبکه ریاضی شامل 
شبکه هایی که تمایل نواحی را با هم 
تحت تأثیر قرار می دهند را می دانست. 
این استراتژی به تیم تحقیقاتی کمک 
کرد تا نقشه مغزی توانایی های 
شناختی را از الگوهای آسیب جدا 
کنند، که این امر نقشه برداری از 
بخش های مختلف مغز را تسهیل 
کرد و توانستند تعیین کنند که کدام 
بیماران در آزمایش هوش سیال با 
توجه به آسیب هایشان بدتر عمل 
می کنند. محققان گفتند: رویکرد 
ما که ترکیب نقشه برداری جدید با 
بررسی دقیق عملکرد ماتریس های 
پیش رونده ِریِون در نمونه بزرگی از 
بیماران است، اطالعات مهمی در 
مورد اساس عصبی هوش سیال ارائه 
می کند. بررسی بیشتر کشف رابطه 

بین مغز و شناخت ضروری است.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

هوش سیال چیست؟

ش تصویری
گزار

شرکت کامیون و اتوبوس میتسوبیشی فوسو )Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation( به تازگی از نوماد پرو کانتر )NOMADPro Canter( رونمایی کرده است. این خودرو مفهومی از یک سبک زندگی کار از راه 
دور جدید پشتیبانی می کند، در شرایطی که ارتباط عمیق با دنیای بیرون را نیز ترویج می کند.

شرکت های دانش بنیان و صنعت گیاهان دارویی؛ قهر یا آشتی؟

معادله دومجهولی درعلوم نوین

محققـان کرم هـای گـرد را طـوری اصـالح کرده انـد کـه بتواننـد نور 
خورشـید را به سـلول انرژی تبدیـل و عمرشـان را طوالنی کننـد. این 
پیشـرفت نشـان دهنده تأثیـر نور بر مکانیسـم های سـالمندی اسـت. 
به گـزارش خبرگزاری مهر بـه نقـل از ان دی تـی وی، تحقیق مذکور 
اخیـراً در نشـریه »ژورنـال نیچـر ایجینیـگ« منتشـر و در آن توضیح 
داده شـده که بـه طـور ژنتیکـی نیروگاه های سـلولی میتوکنـدری در 
کرم هـای گـرد تغییـر یافته انـد تـا اندامـک مذکـور بتوانـد نـور را بـه 
انرژی شـیمیایی تبدیل کند. محققـان از جمله افرادی که در دانشـگاه 
روچسـتر آمریکا فعالیت می کنند، متوجه شـدند با ارتقای متابولیسم با 
کمـک میتوکندریایی که از نور نیـرو می گیرد، کرم های آزمایشـگاهی 
زندگی طوالنی تـر و سـالم تری خواهند داشـت. انـدرو ووجتویچ یکی 

از مولفـان پژوهـش در ایـن بـاره می گویـد: ایـن یافته هـا و همچنین 
ابزارهـای تحقیقاتی جدیـد به ما کمـک می کنـد دربـاره میتوکندری 
پژوهش های بیشـتری انجـام دهیم و روش هـای نوینی بـرای درمان 
بیماری هـای مرتبط با سـالمندی و همچنیـن بهبود فرایند سـالمندی 
در افـراد توسـعه دهیـم. میتـو کندریایـی که قـدرت خـود را از نـور به 
دسـت می آورد در بیشـتر سـلول هایی به کارمی رود کـه از گلوکز برای 
تولیـد ترکیب ATP اسـتفاده می کند. این نـوع انرژی هـم اکنون برای 
فعالیت های کلیـدی در سـلول ها بـه کارمـی رود.ATP در میتوکندریا 
پـس از انبوهـی واکنش هـای شـیمیایی تولید می شـود که احتمـااًل با 
تبـادل پروتون ها در بخش هـای جداکننده غشـاء درایـن نیروگاه های 

سـلولی امکانپذیر می شـود.

معاونـت علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانـش بنیـان اعـالم کـرد: ۲۷۱ 
شـرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶4 شـرکت سـازنده تجهیزات نانو 
در کشـور فعالیـت می کنند و بـه بـازار این صنعـت رونق بخشـیده اند.

بر اسـاس اعالم سـتاد توسـعه فناوری نانـو معاونت علمی، فنـاوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاسـت جمهوری، شـرکت های تولیـدی در حوزه 
فناوری نانو، شـامل دو دسـته شـرکت های تولیدکننـده محصوالت و 
سـازنده تجهیـزات نانو می شـوند که در سـال گذشـته، ۲۶۳ شـرکت 
تولیدکننده محصول نانو و ۶۱ شـرکت سـازنده تجهیـزات نانو فعالیت 
داشـتند. تـا پایـان آذرمـاه سـال ۱40۱ نیـز ۲۷۱ شـرکت تولیدکننده 
محصول نانـو و ۶4 شـرکت سـازنده تجهیـزات نانـو در حـال فعالیت 

ند. بود

در کشـور ۱۳۷۶ محصول نانو )شـامل محصـوالت نانویی و دسـتگاه 
یا تجهیزات نانـو( تولیـد می شـود. گزارش ها از ایـن امر حکایـت دارد 
که مجمـوع محصوالت و تجهیـزات نانو از سـال ۱۳۹۲ تا پایان سـال 

۱400 بیش از ۶ برابر شـده اسـت.
در سـال ۱400 شـرکت های فنـاوری نانـو موفـق بـه صـادرات 
محصـوالت ایـن فنـاوری بـه ارزش ۶۲ میلیـون دالر شـده اند. پس 
از سـال ۹۸ کـه کمتریـن مقـدار و سـهم صـادرات محصـوالت نانو 
سـاخت ایران ثبت شـد، حجم صـادرات رونـد صعودی گرفته اسـت 
و در سـال ۱400 نسـبت به سـال قبـل ۵۳ درصد رشـد داشـت ولی 
سـهم ۷ درصـدی صـادرات از کل بـازار نانـو تغییـر چندانـی نکرده 

اسـت.

در نمایشـگاه محصـوالت مصرفـی الکترونیکـی 
۲0۲۳ میـالدی از یـک کالسـکه برقـی کـودکان 
رونمایـی شـد کـه دارای ویژگی هـای هوشـمند 

متعـدد و موتورهـای برقـی اسـت.
به گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از نیواطلس، 
کالسـکه »اال« یکـی از دریافـت کننـدگان برنده 
جایزه نوآوری در این نمایشـگاه اسـت که توسـط 
اسـتارت آپ کانـادا »گلوکـس کاینـد« سـاخته 

شـده است.
در ایـن ابـزار هوشـمند موتورهـای برقـی نصـب 
شـده اند. موتورهای برقـی دو چرخ عقـب را فعال 
نگـه می دارنـد و هنگامیکـه مـادر یا پدر کالسـکه 
را در سـرباالیی به سـمت جلو مـی رانـد، کار آنها 
را سـاده تر می کننـد. همچنیـن موتورهـای برقی 

مذکـور قابلیت کمـک ترمـز را فراهـم می کنند و 
اجـازه نمی دهند کالسـکه در سـرازیری هنگام رد 

شـدن از روی پسـتی و بلنـدی، کج شـود.
در حقیقت اگر دسـتان پدر یـا مادر پر باشـد )مانند 
زمانیکه آن هـا بخواهند نـوزاد را بـرای مدتی بغل 
کنند( کالسـکه بـه طـور خـودکار در پیـاده رو و با 
سـرعتی متناسـب با آنها حرکـت می کنـد. در این 
وضعیـت ابـزار بـا کمـک حسـگرهای ۳۶0 درجه 
خود پیـاده رو را رصـد و از هرگونه مانعـی اجتناب 
و همزمـان باردیابـی موبایـل کاربـر در فاصلـه 

نزدیکـی از او حرکـت می کنـد.
لدیـن بـرای اسـتراحت توقـف  هنگامیکـه وا
می کننـد، می تـوان کالسـکه اال را در وضعیـت 
»تـکان دادن نـوزاد« قـرار داد. در ایـن حالـت 

کالسـکه به آرامی به عقـب و جلو حرکـت می کند 
و در حقیقـت عملکـرد آن مشـابه گهـواره خواهد 
بـود. در کنـار ایـن مـوارد کالسـکه مذکـور دارای 
ابزاری اسـت که سـروصدای سـفید ایجاد می کند 
تـا نـوزاد راحت تـر بخوابـد. دیگـر ویژگی هـای 
ابـزار شـامل ترمز بـرای پـارک کـردن، سـبد زیر 
ابـزار برای قـرار دادن وسـیله های مختلـف و یک 
صندلـی خودروی هوشـمند بـرای نوپایان اسـت. 
همچنیـن یـک آفتابگیـر مخصـوص نـوزاد را در 
برابـر نـور خورشـید محافظـت می کنـد و دارای 

یـک پشـه بنـد نیز اسـت.
عـالوه بـر آنچـه گفتـه شـد کالسـکه بـه یـک 
اپلیکیشـن موبایـل متصل می شـود که مـکان آن 

در تمـام نقـاط شـهر را ردیابـی می کنـد. 

 کرم های آزمایشگاهی با دریافت نور
عمر طوالنی می کنند

 رونق بازار نانو با فعالیت
بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان

 توسط استارت آپ کانادایی »گلوکس کایند«
انجام شد؛

کالسکه هوشمندی که 
نوزاد را می خواباند
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