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نخستین بار و در راستای تعامل و هم افزایی با دستگاه های استانی برگزار شد:

جلسه هم اندیشی مدیران آبفا با معاون و مدیران عمرانی استانداری
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سفیدپوش شدن اصفهان پس از سال ها محرومیت از برف؛

آسمان به نصف جهان خندید
2

ســعیده اســکندری : در پی فــوت »مهســا امینی«  
دختــر جــوان ســقزی و شــکل گیری پدیــده 
ــف کشــورمان،  ــای مختل اعتراضــات در بخش ه
ــش  ــت خوان ــادی جه ــیرهای زی ــل و تفس تحلی
ــا  ــط ب ــن مســئله و رویدادهــای مرتب ــِل ای و تحلی
ــادی،  ــی، اقتص ــف سیاس ــای مختل آن، از جنبه ه
جامعه شناســی، روانشناســی، آسیب شناســی 
رفتــاری و غیــره ارائه شــده اســت. درواقــع، 
کارشناســان و تحلیلگــران در حوزه هــای مختلف 

هرکــدام بــه نحــوی ســعی کرده انــد تــا بخشــی 
ــی  ــران را بررس ــاری در ای ــات ج ــد اعتراض از رون
ــف  ــاد مختل ــا و ابع ــِل زمینه ه ــا تحلی ــرده و ب ک
ــی مناســب جهــت حــل مســائل و  آن، چهارچوب
مشــکالت را بــه سیاســت گذاران و مقام هــای 

ــد. ــه کنن ــد کشــورمان ارائ ارش
بااین همــه، این طــور بــه نظــر می رســد کــه 
حضــور طیف هایــی از نوجوانــان و جوانــان در 
ــر کشــورمان را بایســتی  ــان اعتراضــات اخی جری

به مثابــه پدیــده ای مهــم ارزیابــی کرد کــه مطالعه 
ــات و نیازهای  ــده، یکــی از ضروری ــن پدی جدی ای
کشــور در شــرایط فعلــی اســت. اکنــون این طــور 
بــه نظــر می رســد کــه اوج گیــری شــکاف 
عمیــق نســلی در ایــران، یکــی از مهم تریــن 
محرک هــای حضــور نوجوانــان و جوانــان در 

ــت. ــوده اس ــات ب ــان اعتراض جری

ادامه در صفحه 2

حوریه محزونیه
سرمقالـــه
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آنچه در جریان تحوالت اخیر ضروری است

توجه به مؤلفه شکاف نسلی 
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مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی استان اصفهان :

 تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی
در اصفهان 8۹ درصد افزایش یافت

پره هایی با قدرت تولید 18 مگاوات برق، به وسعت 53 هزار متر مربع و تأمین برق نیروی 40 هزار خانه؛

چین ازبزرگترین توربین بادی دریایی 
جهان رونمایی کرد

قدرت نظامی کدام بیشتر است کره جنوبی، چین یا کره شمالی؟

 شرقی ها آماده
سرشاخ شدن! 
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عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی:

 افزایش تعطیالت هفتگی
قطعی شد

چهره روز

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

 BRT روزانه ۱۲۰ هزار اصفهانی با
جابه جا می شوند
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: 
خطوط BRT به خوبی پاسخگوی نیاز همشهریان بوده است، 
به طوری که روزانه حداکثر تعداد ۱۲۰ هزار مسافر جابه جا می کند.

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در اجراى ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعى و ذخائر جنگلى کشور مصوب 1371/07/12و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائى آن مصوب 71/12/16 هیئت وزیران بر  اساس تفویض اختیار شماره  14013077/1مورخ 1401/10/5  
سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى  کشور محدوده اراضى  ملى شده و مستثنیات قانونى پالکهاى اعالم شده  بشرح ذیل:

آگهى تشخیص منابع ملى و مستثنیات قانونى

شناسه آگهى: 1439672 ابوطالب امینى-مدیر  کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

شماره  :   د    / 4444    /1401/301
تاریخ :      8  /   9  /1401 

ردیف
نام رقبه

مشخصات ثبتى

ان
ست

هر
کالسه پروندهمساحت به هکتارحدود اربعهش

پالك 

اصلى

پالك 

فرعى 
جمع کلمنابع ملىمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش

1
مراتع و مزارع 

فیزادان-ردان-دنارت-
کلم خواران-زودان- 

هیسون- سنجوان

-110-107-106
-11516-112

-10408-10409
-517-99-123
-105-98-516

104

اصفهان 5 و 6 متعدد 
حدى به محدوده قانونى شهر اصفهان موضوع نامه 
شماره 99/1120 ص مورخ 99/11/18 اداره کل راه و 

شهرسازى استان اصفهان 

به ترتیب حدى به اجراى قانون پینارت ارغوانیه آگهى شماره 22547 – 
47/12/26 – حدى به محدوده قانونى شهر پینارت نامه 99/1120 ص اداره کل راه 
و شهر سازى – حدى به جاده آسفالته براآن موضوع رأى موات شماره 14763/5 

مورخ 63/8/26

حدى به حریم شهر اصفهان  موضوع نامه 
شماره 99/1120 ص مورخ 99/11/18  اداره 

کل راه و شهرسازى استان اصفهان 

حدى به اجراى قانون هزار دره و اصفهانک 
9-32-1206/3417108/42431314/766096موضوع آگهى شماره 51/2/8-5067

2
قسمتى از قنات و 
مزرعه محمد آباد 

مرکزى
18

آران و بیدگل 4--

در دو قسمت ، اول از نقطه A تا B محدود است 
به اراضى پالك شماره 16 اصلى بخش 4 موسوم 

به سلیم آباد موضوع آگهى شماره 36395 مورخ 
65/11/14 ، دوم از B تا C محدود است به اراضى 

پالك شماره 1507 فرعى از 14 اصلى بخش 3 
موسوم به شمال محمد آباد على آباد موضوع آگهى 

33964مورخ 90/8/28

از نقطه  C تا D محدود است به اراضى پالك 14 اصلى بخش 4  موسوم به على 
آباد کویر و مراتع جنوبى آن موضوع آگهى شماره 33631 مورخ 85/6/25 

 E تا D   در دو قسمت : اول از نقطه
محدود است به اراضى پالك شماره 
9 اصلى بخش 4 موسوم به فیض آباد 

یزدل  موضوع آگهى شماره 2351 مورخ 
61/11/4 و دوم از نقطه E    تا    F  محدود 

است به اراضى پالك شماره 8 اصلى 
بخش 4 موسوم به یزدل موضوع برگ 

تشخیص 6113 مورخ 1400/7/19

از نقطه F تا G و H تا   I محدود است به اراضى 
پالك شماره 20 اصلى بخش 4 موسوم به شفیع 
آباد موضوع برگ تشخیص شماره 1813 مورخ 

95/5/28 و قسمت دوم و چهارم فى مابین نقاط  
G  تا   H و  I  تا A محدود است به محدوده 

قانونى شهر سفید شهر  

262/734124/8704287/60451400-55-356

2640قسمتى از آران دشت 3

آران و بیدگل 3متعدد
از Aتا B  محدود است به اراضى پالك شماره 2645 
اصلى بخش 3 موسوم به وشاد موضوع آگهى شماره 

18843 مورخ 65/10/10 

در سه قسمت : اول از B تا C  اراضى پالك شماره 2650 اصلى بخش 3 موسوم 
به مال قطب . دوم از C تا D محدود است به اراضى پالك شماره 2649 اصلى 
بخش 3 موسوم به مرتع و مزرعه مبارکه موضوع آگهى شماره 39922 مورخ 

1397/8/13  و سوم از D تا E  محدود است به اراضى پالك شماره 2700 اصلى 
بخش 3 موسوم به مهذب آباد موضوع آگهى شماره 45742 مورخ 96/10/13 

از EتاF  محدود است به محدوده قانونى 
شهر آران و بیدگل 

از نقطه F تا A  محدود است به محدوده قانونى 
شهر آران و بیدگل

11/157221/659432/81661400-55-375

به استثناى مستثنیات تبصره 3 پالکهاى فوق موضوع ماده 2 قانون ملى شدن جنگلها ى کشورکه بوسیله رئیس اداره شهرستان وکارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهى قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان  مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع 
ملى شده موضوع ماده 1 قانون ملى شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده مى شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملى این رقبات معترض مى باشند تا شش ماه  پس از  انتشار این آگهى درروزنامه سراسرى و محلى  اعتراض خود را کتبًا" همراه با مدارك و مستندات قانونى به دبیرخانه کمیسیون ماده 

واحده شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگى قرار گیرد .   

 تجدید آگهى مناقصه عملیات جابجایى تیرهاى برق بلوار کرچگان - چم تقى
(نوبت  دوم)

دهیارى روستاى کرچگان بر اساس بودجه مصوب سال 1401 شوراى اسالمى روستاى مذکور در نظر دارد اجراى عملیات 
جابجایى تیرهاى برق بلوار کرچگان - چم تقى را از طریق مناقصه با مبلغ 13/557/159/655 یک میلیارد و سیصد و 
پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار و نهصد و شصت و پنج تومان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت 
دریافت اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حســاب شماره 0105901421007 بانک ملى به نام دهیارى 
روستاى کرچگان به امور مالى دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایید. اسناد مناقصه در ساعات ادارى 
از تاریخ 1401/10/12 تا 1401/10/26 به مدعوین در استعالم تحویل مى گردد. آخرین مهلت ارائه اسناد شرکت در مناقصه 

روز شنبه تاریخ 1401/11/1 مى باشد.
شناسه آگهى: 1436438علیرضا مختارى- دهیار کرچگان*ارائه ضمانت نامه بانکى الزامى است

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

عنوان مجرم شناخته شوید؟عنوان مجرم شناخته شوید؟
تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          

فاکس: 88353297- 021
روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511

وزارت جهاد کشاورزى 
سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى کشور

Some Healthiest Winter Vegetables



در شـــهر
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سـیزدهمین جشـنواره مردمی فیلـم عمار 
اسـتان اصفهان بـا شـعار »حق تماشـای 
واقعیت« و با حضور ۴۱ فیلم کوتاه مسـتند 
تا فردا سه شنبه، بیسـتم دی ماه در عمارت 

تاریخی سـعدی اصفهان ادامـه دارد.
حامد واعظ پور، دبیر جشـنواره مردمی فیلم 
عمار اصفهـان در گفت وگو با ایسـنا اظهار 
کرد: این جشـنواره با شـعار »حق تماشای 
واقعیت« در ساختمان سعدی حوزه هنری 
اسـتان اصفهان در حال برگزاری است که 
به موضوعـات علمـی، فرهنگـی، هنری، 
اقتصـاد مقاومتـی، مقاومـت و روحیـه 

جهـادی اختصـاص دارند.
او ادامـه داد: دبیرخانـه ایـن جشـنواره بـر 
اسـاس نیاز جامعـه و وقایعی کـه طی این 
مـدت شـاهد بودیـم، ایـن شـعار را بـرای 
جشـنواره عمار اصفهان برگزید و معتقدیم 
که بایـد همـه واقعیت هـا بـدون تعصب و 
داوری ذهنـی به مـردم نشـان داده شـود، 
زیرا یکـی از راه های رسـیدن به حقیقت در 

زمانـه فعلـی، بیـان واقعیت ها اسـت.
واعظ پـور افـزود: جشـنواره مردمـی فیلم 
عمـار اصفهـان از روز جمعـه ۱۶ دی مـاه 
با حضـور جمعـی از هنرمنـدان و بـا اکران 
۲ مسـتند »روایـت حبیـب« و »پاییـز ۵۰ 
سـالگی«، درباره سـردار قاسـم سـلیمانی 
برگـزار شـد و تـا روز سه شـنبه ۲۰ دی ماه 
۴۱ فیلم در دو سـانس ۱۶ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۱۹: 
۳۰ در عمارت سـعدی، واقع در گذر سعدی 

اکـران می شـوند.
او اضافـه کـرد: روز شـنبه هفدهـم دی ماه 
آبـرودار«،  »نماهنـگ  مسـتندهای 
»قاسـم آباد«، »شـاید وقتـی دیگـر«، 
»نماهنـگ اعتـراض«، »کهکشـان«، 
و  خورشـید«  مسـافران  »نماهنـگ 
»دختـر ایرانـی« اکـران شـد و یکشـنبه 
نیـز مسـتندهای »کریم آبـاد«، »خـواب 
زمسـتانی«، »نماهنگ برگردیم«، »نامه« 

و »نگهبـان« روی پـرده رفـت.
دوشـنبه  امـروز  گفـت:  واعظ پـور 
نوزدهـم دی مـاه نیـز مسـتندهای ویـژه 
گـروه کـودک و نوجـوان در سـانس 
سـاعت ۱۶ تـا ۱۷ و ۱۸ تـا ۱۹: ۳۰ شـامل 
»مـن و آق بانـو«، »قصه هـای عزیـز ۱ 
و ۲«، »رشـوه«، »نفـس تـازه«، نگیـن 
سـلمان«، »اول بسـم اهلل«، »قندپهلو ۱ و 
۲«، »روایـت سـتاره ها«، »سـفیر امیـد«، 
»آرتیـن فرزنـد ایـران«، »چهـار چـرخ«، 
»نماهنـگ خـروش«، »دعـوت«، »قصه 
اینسـت« و »صالحیـت« اکـران خواهـد 
شـد و فـردا سه شـنبه بیسـتم دی مـاه نیز 
کـه روز آخر جشـنواره اسـت مسـتندهای 
مـن »ایرانـی ام«، »ارغـوان«، »نماهنگ 
شـاه چراغ«، »نماهنـگ نمـره عالـی«، 
»سـانس ویژه«، »سه شـنبه ۱۴ جوالی«، 
»نماهنـگ چـراغ«، »امتحـان نهایـی«، 
»توکل« و »کاپرا کجاسـت« در ساختمان 
سـعدی اصفهان واقع در خیابان استانداری 
اکران می شـود و بعد از آن بـه تحلیل فیلم 

اختصـاص دارد.
دبیـر جشـنواره مردمـی عمـار فیلـم 
اصفهـان ادامه داد: بعـد از پایان جشـنواره، 
عالقه منـدان و مجموعه هـای فرهنگی و 
مردمی و مسـاجد می توانند بـا دریافت آثار 
از دبیرخانـه، آن هـا را بـرای اعضـای خود 
در مکان هایـی کـه در دسـترس و اختیـار 
آن هـا اسـت اکـران کننـد. ضمـن اینکـه 
امکان تماشـای آثار در سایت جشـنواره به 
نشانی https://ammaryar.ir/ برای 

عالقه منـدان فراهـم اسـت. 

حق تماشای واقعیت با 
جشنواره فیلم عمار

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار 
اصفهان خبر داد:

مدیر منطقـه ۱۰ شـهرداری اصفهان گفـت: عملیات 
هـرس درختـان از اول دی مـاه بـه مـدت ۷۰ روز )تـا 
دهم اسـفندماه( با اعتباری بالغ بر سـه میلیـارد و ۵۰۰ 

میلیـون ریـال انجام می شـود.
بـه گـزارش ایمنـا، داوود بحیرایـی بـا اشـاره بـه آغاز 
عملیـات هـرس درختـان منطقـه ۱۰ شـهرداری 
اصفهان اظهار کرد: هر سـاله عملیات هرس درختان 
از اول دی مـاه به مـدت ۷۰ روز تا دهم اسـفندماه اجرا 

می شـود.
وی با بیان اینکـه اعتبار اختصاص یافته بـرای اجرای 

عملیـات هـرس درختـان منطقه برای امسـال، سـه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیـون ریال اسـت، افـزود: نگهداری 
ارتفـاع تـاج درختـان در حـد مطلـوب و جلوگیـری از 
رشـد بیـش از حـد و تراکـم بـاالی شـاخه ها، حـذف 
شـاخه های خشـکیده، بیمـار، ضعیـف و شکسـته، 
حـذف شـاخه های روی هـم افتـاده و خمیده، شـکل 
و فـرم دادن مناسـب بـه درختـان و خلـوت کـردن 
قسـمت داخلـی درختـان کـه سـبب چرخـش بهتـر 
هـوا داخـل شـاخه ها شـده از مزایـای هـرس پـالرد 

به شـمار مـی رود.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: هرس 
درختان خیابان عالوه بر مزایایی که برای درختان داشته 
است، سبب افزایش دید کسبه و بازنمایی بهتر تابلوهای 

مغازه ها برای شهروندان می شود.
وی با بیـان اینکه هرس درختان تـوت در خیابان های 
پرویـن اعتصامـی، فجـر، صفوی نـژاد، آل خجنـد و 
بلـوار عطـار بـه منظـور کاهـش میوه دهی بـه روش 
ُپـالرد انجـام می شـود، خاطرنشـان کـرد: شـاخه ها 
و سرشـاخه های درختـان پـس از عملیـات هـرس، 
تفکیـک و تنه درختـان جـدا و سرشـاخه درختان هم 

به مـاده اولیه چیپس چـوب و نئوپان تبدیل می شـود.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: تبدیل شاخه ها 
و سرشاخه های درخت به وسیله دستگاه های مخصوص 
به قطعات بسیار کوچک تر و نازک چوب را در اصطالح 
چیپس چوب می گویند که بعضی از چیپس های چوب 
را با رنگ اکسید آهن مخلوط و از این ترکیب در فضای 

سبز شهری استفاده می کنند.
بحیرایی از دیگر موارد کاربرد چیپس چوب را استفاده 
از آن در تولید نئوپان دانست و اظهار کرد: مهم ترین 
نکته ای که در خصوص فواید تهیه چیپس چوب می توان 

در نظر گرفت، استفاده بهینه و مجدد از تمام بقایای 
سرشاخه های حاصل از هرس زمستانه درختان، کاهش 

هزینه های انتقال و مقدار تولید پسماند گیاهی است.
وی ادامه داد: صرفه جویی در تبخیـر و مصرف آب نیز 
از دیگر فوایدی اسـت که با پاشـیدن این تراشـه ها به 

زیر درختان آبیاری شـده حاصل می شـود.
بحیرایی خاطرنشان کرد: شـهرداری اصفهان دو خط 
تولید چیپس چوب در مناطق شـش و ۱۴ داشته است 
که مناطـق سرشـاخه ها را بـرای تولیـد چیپس چوب 

به ایـن دو مرکز انتقـال می دهند.

جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان از توقیف یک دستگاه خودروی 
تویوتـا خارجی قاچـاق حین مراجعه بـه مرکز تعویـض پالک این 
فرماندهـی خبـر داد. سـردار محمدرضا هاشـمی فر بیان داشـت: 

کارشناسـان پلیس راهور فرماندهـی انتظامی حین بررسـی یک 
دسـتگاه خـودروی سـواری تویوتـا دو کابیـن کـه بـرای دریافت 
پالک جدید بـه مرکز تعویـض پالک مراجعـه کرده بـود، متوجه 
شـدند این خودرو فاقـد اصالت اسـت. وی افـزود: پس از بررسـی 
دقیـق از مبـادی قانونی در نهایت مشـخص شـد که ایـن خودرو 
بصورت قاچاق تهیه شـده اسـت کـه در ایـن رابطـه آن را توقیف 
و به پارکینـگ هدایت کردنـد. جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان 
اصفهـان ارزش خودروی مکشـوفه را ۱۵ میلیارد ریـال اعالم کرد 
و گفـت: مالک خودرو نیز با تشـکیل پرونـده برای انجـام اقدامات 

قانونی تحویـل مرجع قضائی شـد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از کشف انواع کاالهای خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال 
حین تخلیه در یک باربری خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی افزود: 

ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی این 
فرماندهی حین بازدید از باربری های سطح شهر اصفهان به وجود 
تعداد زیادی کاالی خارجی در حال تخلیه در یک باربری مشکوک 
شدند و موضوع را بررسی کردند. وی اظهار داشت: در این عملیات 
۲۲۲ هزار ۷۲۴ عدد نواع کاالی قاچاق و فاقد مدارک معتبر گمرکی 
شامل یخچال، پیانو، عود، لوازم یدکی خودرو، پوشاک و هدست 
کشف شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان، 
ارزش کاالهای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این 
کاالها توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل 

و ُمتصدی باربری نیز دستگیر شد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهانجانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات هرس پالرد درختان منطقه ۱۰ اصفهان

محموله ۱۰ میلیارد ریالی قاچاق در یک باربری تخلیه شدتوقیف خودروی ۱۵ میلیارد ریالی قاچاق در اصفهان

۹۶ دسـتگاه خـودروی عمومـی، راه سـازی و 
سـاختمان سـازی، در آیینـی بـه نـاوگان خدمات و 
تجهیزات ماشـینی شهرداری های اسـتان اصفهان 

واگـذار شـد.
معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی اسـتانداری 
اصفهـان در این مراسـم اظهـار داشـت: در مجموع 
ارزش این تجهیزات و ماشـین آالت حـدود ۲ هزار 
و ۵۰۰ میلیـارد تومان اسـت کـه امروز حـدود ۵۰۰ 
میلیـارد تومـان از آنهـا شـامل حـدود ۷۳ دسـتگاه 
اتوبـوس شـهری و ۲۳ ماشـین آالت سـنگین 
راهداری شـامل لودر، بولـدوزر و گریدر وارد اسـتان 

شـد.
مهـران زینلیان بـا بیـان اینکـه ۲۰ دسـتگاه از این 
اتوبوس هـای شـهری مربـوط بـه شـهر اصفهـان 

اسـت، افـزود: بقیـه تجهیـزات و ماشـین آالت 
در فصـل زمسـتان بـرای بـرف روبـی و کنتـرل 

مسـیرهای تـرددی بسـیار مؤثـر هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه چهـار سـت امـدادی و 
چهار سـت آتـش نشـانی نیـز بـر اسـاس ضوابط و 
تجهیزات موجـود در شـهرها تخصیص داده شـده 
اسـت، ادامـه داد: پیگیـری الزم بـرای ورود مابقی 
این ماشـین آالت و تجهیزات به اسـتان در کمترین 
زمـان ممکن در حـال انجـام اسـت و امیدواریم که 
در سـال جاری بخش زیادی از این ماشـین آالت و 

تجهیزات وارد اسـتان شـود.
زینلیـان خاطرنشـان کرد: همـه ایـن اتوبوس های 
شـهری، تجهیـزات و ماشـین آالت تولیـد شـده 
داخل کشـور هسـتند و شـرکت های معتبـر ایرانی 

سـازنده آنها هسـتند.
وی بیـان کـرد: امـروز همـه مدیـران، فرمانـداران 
و شـهرداران در نقـاط مختلـف اسـتان عـزم جدی 
بـرای کار، تـالش و خدمـت به مـردم دارنـد و این 

تـالش و پیگیری هـا قابـل مشـاهده اسـت.
معاون امور هماهنگی عمرانی اسـتانداری اصفهان 
گفت: اصفهان اسـتانی پهنـاور با اقلیم و شـهرهای 
مختلف، مسـائل خاصی دارد که امـروز آلودگی هوا 
بعنوان یکی از مشـکالت جدی اسـتان و کالنشهر 
اصفهـان مطرح اسـت و کمبـود آب، فرونشسـت و 
مسـائل زیسـت محیطی از دیگر مشـکالت بزرگ 

این اسـتان محسـوب می شود.
وی اظهـار داشـت: تـوان حـل مسـائل بـا همت و 
تـالش مسـووالن و نیروهـای انسـانی کارآمـد و 

تالشـگر در این اسـتان وجود دارد که بایـد با کمک 
و همـکاری مضاعف در راسـتای تأمیـن امکانات و 
تجهیـزات و اعتبارات و بـا برنامه ریـزی و مدیریت 

مسـائل اسـتان را برطـرف کنیم.
معاون امور هماهنگی عمرانی اسـتانداری اصفهان 
ادامه داد: سـند پهنه بندی آمایشـی کاربردی برای 
هـر شهرسـتان تدویـن خواهـد شـد و پروژه هـای 
کالن در اسـتان بـا هماهنگی هـای انجام شـده در 

حـال پیگیری اسـت.
وی بیـان کـرد: پیگیـری مصوبـات سـفر رییـس 
جمهـور و اسـتاندار و کارهـای باقیمانـده پیـش رو 
بـا همـت فرمانـداران انجـام خواهـد شـد تا بسـتر 
مناسـبی بـرای زیرسـاخت های اسـتان و خدمـت 

رسـانی بیشـتر بـه مـردم فراهم شـود.

طی آیینی در استان اصفهان انجام شد؛

واگذاری ۹۶ دستگاه خودرو به ناوگان شهرداری های اصفهان

شهر اصفهان پس از سال ها محرومیت 
از بارش برف، سفیدپوش شد و مردم 
این شهر را شادمان کرد. در زمستان 
سال ۸۹ بارش برف اندکی در این 
شهر صورت گرفت و شهر مقداری 
سفیدپوش شد اما به دلیل تابش نور 
آفتاب و گرم شدن هوا، ماندگاری آن 
برف بسیار کوتاه مدت بود. مردم شهر 
اصفهان که از مدتها قبل انتظار بارش 
چنین برفی را می کشیدند با اظهار 
خوشحالی و شکرگزاری نسبت به 
این نعمت الهی، همچنان نسبت به 
بارش های بیشتر امیدوار هستند تا 
خشکسالی و کم آبی، کمتر این شهر 
و استان را تهدید کند. مدیر منطقه ۱۲ 
شهرداری اصفهان از آمادگی کامل 
ستاد مدیریت بحران این منطقه برای 
مقابله با شرایط ناشی از تغییرات جوی 
و نزوالت آسمانی با تاکید بر حفظ 
سالمتی شهروندان خبر داد. به گزارش 
ایمنا، علی اکبر رسالت اظهار کرد: در 
مواجهه با بحران های احتمالی فصل 
زمستان، جای هیچ گونه نگرانی برای 
شهروندان وجود ندارد و ستاد مدیریت 
بحران منطقه ۱۲ برای مقابله با شرایط 
ناشی از تغییرات جوی، بارش های 
سیالبی، رخدادها و حوادث احتمالی از 

آمادگی کامل برخوردار است.
وی افـزود: هنـگام بـارش نـزوالت 
نقـاط  شناسـایی  ضمـن  جـوی 
بحران خیـز منطقـه، عوامـل اجرایی 
ثابت و توجیه شـده اند و در محل های 
مسـتعد بحران و آب گرفتگی مستقر 
هسـتند تا نسـبت بـه رفـع و کاهش 
مشـکالت اقدامـات الزم را بـه عمل 
آورنـد. مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری 
اصفهان با بیان اینکه امکانات، ادوات 
جانبـی و ملزومـات مورد نیـاز عوامل 

اجرایـی مدیریت بحران آماده اسـت، 
گفـت: به منظـور تجهیـز بیشـتر بـا 
تأمیـن اعتبار مـورد نیـاز، بخشـی از 
کمبود امکانات ستاد مدیریت بحران 

ایـن منطقـه رفع شـد.
وی بـا اشـاره بـه آمادگـی و تأمیـن 
تجهیـزات، ماشـین آالت و ادوات 
جانبـی و ملزومـات مورد نیـاز عوامل 
اجرایـی، گفـت: تمهیـدات الزم 
جهـت آمادگـی نیروهـای انسـانی و 
برخـورداری از تجهیـزات و تحـت 
کنتـرل بـودن امـور، بـرای مواجـه 
شـدن با بحران های احتمالی توسـط 
سـتاد مدیریـت بحـران ایـن منطقه 
انجام شـده است. رسـالت تاکید کرد: 
حفـظ جـان تمـام شـهروندان برای 
مدیریت شـهری مهم اسـت و سـتاد 
مدیریـت بحـران منطقـه ۱۲ تمـام 

توان و تالش خـود را برای حفظ جان 
آن ها و پیشگیری از خطرات احتمالی 

بـه کار می گیـرد.
معاون امـداد و نجـات جمعیت هالل 
احمر اصفهان از امدادرسـانی به ۷۲۲ 
حادثـه دیـده همزمان بـا آغـاز بارش 
بـرف و باران در این اسـتان خبـر داد.

تشـریح  بـا  کریمـی  داریـوش 
امدادرسـانی در مـدت اخیر افـزود: در 
این مـدت ۴۵ حادثه دیده نیز اسـکان 
اضطـراری یافتنـد و پنج مصـدوم به 

مراکـز درمانـی منتقـل شـدند.
وی با اشـاره بـه اینکـه امدادرسـانی 
به آسـیب دیـدگان در جنوب اسـتان 
اصفهان به دلیل تشـدید بـارش برف 
بیشـتر بوده اسـت، اضافه کرد: هفت 
فقره تصـادف جـاده ای در اسـتان نیز 
از جملـه حـوادث سـاعات اخیـر بوده 

اسـت. معاون امداد و نجـات جمعیت 
هالل احمـر اصفهـان اظهارداشـت: 
سـه مورد رهاسـازی مصـدوم و یک 
مورد سـانحه صنعتـی و کارگاهی نیز 

در ایـن مـدت گزارش شـد.
کریمی بـا بیـان اینکـه ۱۱۲ شـماره 
تماس نـدای امداد هـالل احمر برای 
امدادرسـانی بـه مصدومـان اسـت، 
تصریح کـرد: کاهش حـوادث به ویژه 
در جاده هـا نیازمند مشـارکت آگاهانه 
مردم، رعایت نـکات ایمنـی و همراه 

داشـتن تجهیزات ایمنی اسـت.
بـه گفتـه وی بـرای کاهش حـوادث 
در زمـان بارندگـی، بایـد اسـتفاده از 
تجهیـزات ایمنـی ماننـد زنجیـر 
چرخ، رفـع عیـب خـودرو به ویـژه در 
الستیک، همراه داشـتن وسایل مورد 
نیـاز و حـذف سـفر غیرضـروری مد 

نظـر باشـد.
وی با اشـاره به اینکه حوادث جاده ای 
در زمان بارندگی هـا افزایش می یابد، 
اظهارداشـت: بنابرایـن در ایـن مواقع 
رانندگـی بـا حـواس بـاال و پرهیـز از 
رانندگی هنگام خـواب آلودگی نکات 

مهمی اسـت کـه باید توجه شـود.
بیشـتر جاده هـای مناطـق اسـتان 
به علـت بـارش بـرف در شـرایط یخ 
زدگـی و لغزندگی اسـت. مرکز پیش 
بینـی جـوی اداره کل هواشناسـی 
اصفهان پیـش از این از آغـاز فعالیت 
سـامانه ناپایـدار بارشـی از نواحـی 
جنوبی و غربی اسـتان خبـر داده بود. 
اسـتان اصفهـان اکنون سـه هـزار و 
۸۷۵ نجاتگـر و امدادگـر، ۲۳ هـزار 
عضو جـوان و ۱۵ هـزار داوطلب ثبت 

شـده در سـامانه دارد.

آسمان به نصف جهان خندید
سفیدپوش شدن اصفهان پس از سال ها محرومیت از برف؛
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مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی اسـتانداری اصفهان گفت: توانمندسـازی 
بافت های کـم برخـوردار اصفهـان و بهبـود شـرایط زندگی سـاکنان این 

محالت در گرو هـم افزایـی و همگرایی نهادهای مسـوول اسـت.
مسـعود مهدویان فـر در کارگروه فرهنگـی، اجتماعی، سـالمت بانـوان و 
خانواده اسـتانداری که در شـهرداری منطقه ۱۲ اصفهان برگزار شد، افزود: 
براینـد اقدامـات و برنامه ریزی هـای نهادهـای متولـی در ایـن مناطق در 
نهایت بایـد به رفـع محرومیت هـا و کاهش آسـیب های اجتماعـی در این 

محالت منجر شـود.

وی با بیـان اینکه افـزون بـر ۲۰ نهـاد دولتی عضو ایـن کارگروه هسـتند، 
افـزود: در ایـن میـان هماهنگی بیـن نهادهـای مردمـی و دولتـِی مداخله 
گر در ایـن حوزه با هدف تسـهیل و تسـریع خدمـات دهی ضروری اسـت.

وی گفت: ُزدودن غبار محرومیت از برخی مناطق اصفهان نیازمند اقدامات 
چند جانبه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، توسعه ای و زیر ساختی، عمرانی، 

امنیتی و انتظامی اسـت که در این کارگروه با جدیت دنبال می شـود.
مدیـرکل دفتر امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری اصفهان افـزود: در 
رویکـرد نوین، شـهرداری ها بایـد از یک نهـاد خدماتـی به نهـاد اجتماعی 

تبدیل شـوند و این مسـاله از سـوی رهبـر معظم انقـالب نیز مـورد تاکید 
قـرار گرفته اسـت.

وی افـزود: برنامه ریـزی اجتماع محـور، شـناخت محله، جلب مشـارکت 
مردم، بهبود کیفیت زندگـی و توانمندسـازی افراد، حساس سـازی و توجه 
بـه مسـائل اجتماعـی، درگیـر سـاختن جامعه هـدف بـا مسـائل، افزایش 
مشـارکت اجتماعی و مطالبه گـری شـهروندان از جمله اهدافی اسـت که 
در سـایه توجه بـه رویکـرد اجتماعـی خدمـات شـهرداری ها می تـوان به 

آنهـا دسـت یافت.

توانمندسـازی بافت هـای 
کم برخـوردار اصفهان در 
گـرو همگرایـی نهادهای 
است مسـوول 

مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان:

خبر اول
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طیفی که از حیث اندیشه، رفتار و حتی طریقه صحبت کردن، تفاوت های قابل توجهی 
را با نسل های پیشین خوددارند و اساسًا در جهاِن خاص خودشان زندگی می کنند. 
این طیف، سال هاست که به دلیل حضوری فعال در فضای مجازی و یا مواجهه با 
پدیده بازی های رایانه ای، برنامه های ماهواره ای و امثالهم، عماًل در فضای ذهنی 
رشد کرده اند که اصول و مبانی ابتدایی آن نشاءت گرفته از هرجایی اال فرهنگ 
ایرانی-اسالمی بوده است. در این چهارچوب، جهاِن ذهنی این گروه های سنی 
نوجوان و جوان، با داده ها و محتویاتی پرشده که برنامه ریزی و ارائه آن ها با مدیریِت 
سیاست گذاران فرهنگی کشور و متناسب بافرهنگ خاص ایرانی-اسالمی نبوده 
است. در این فضا، سال به سال، شکاف نسلی و تفاوت باورها در ایران تعمیق و 

گسترده تر شده است. 
در این راستا، نَه خانواده ها و نَه سیستم آموزشی و تربیتی کشور نیز نتوانسته اند کارایی 
چندانی را از خود نشان دهند. درواقع، این محیط ها به عنوان اصلی ترین محیط هایی 
که یک نوجوان و یا جوان بخش اعظم زندگی خود را در فضای آن ها می گذراند، 
نه تنها نتوانسته اند در شکل گیری جهاِن ذهنی طیف سنی مذکور کنشگری مؤثر 
داشته باشند بلکه حتی خودشان به صورت های مستقیم و غیرمستقیم زمینه را 
جهت جذب شدن آن ها به سمت دستور کارهایی که مطلوب کنشگرانی در خارج 
از ایران بوده فراهم کرده اند. در این فضا، شیوه های رفتاری و گفتاری خاصی از 
سوی نوجوانان و جوانان در طی سال های اخیر ایجادشده که بعضاً حتی برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی در کشورمان نیز این حس را پیداکرده اند که اگر از آن ها در قالب 
برنامه سازی های خود استفاده نکنند، عماًل از مدار رقابت عقب مانده اند. ازاین رو، شیوه 
خاص کنشگری های فکری، رفتاری و گفتاری طیف ها و نسل های جدید کشورمان 
که تحت تأثیر فضای مجازی و دیگر محیط های مشابه شکل گرفته نه تنها به صورت 
غیررسمی پذیرفته شده بلکه حتی در میز خطابه های رسمی نظیر صداوسیما نیز 
استفاده شده است.مسئله ای که در نوع خود کنشگری در زمین بازی که مهندسان و 
طراحان آن در کیلومترها ورای مرزهای ایران قرار دارند، تحلیل و ارزیابی می شود. 
ازاین رو، آنچه جامعه ایرانی اکنون در قالب اعتراضات و از منظر حضور نوجوانان و 
جوانان در آن مشاهده می کند، محصول پروژه ای چندساله است که در فضای غفلت 
مسئوالن فرهنگی، تربیتی و آموزشی و همچنین خانواده ها رخ داده و در شرایط 
کنونی، جلوه های عینی خود را به نمایش می گذارد. موضوعی که اگر بنا باشد اکنون 
نیز مورد بی توجهی قرار گیرد، در ادامه راه چالش ها و بحران هایی جدی تری را برای 

ایران ایجاد خواهد کرد.
 تردیدی نیست که در این مسیر، رفتارهای قهری کارگشا نخواهند بود و راه حل 
اساسی، تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی و اجتماعی جذاب )از منظر نسل های 
جوان( با توجه به چهارچوب های فرهنگی کشورمان است. میدان فرهنگ در ایران 
سال هاست که در گیروداِر بوروکراسی های اداری و برنامگی ها، تضعیف شده و اکنون 

زمان کنشگری مفید، سازنده و البته علمی در این حوزه است.  

ادامه از صفحه ۱

سرمقاله
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رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
شهرسـتان کاشـان از انجام سرشماری 
زمسـتانه گونه هـای شـاخص جمعیت 
حفاظـت  منطقـه  وحـش  حیـات 
شـده قمصـر و بـرزک بـا مشـارکت 
و  محیطـی  زیسـت  تشـکل های 

داد. خبـر  کوهنـوردان 
الهیـار دولتخـواه در گفت وگو با ایسـنا، 
اظهـار کرد: اجرای ایـن طرح با حضور 
هشـت تیم سـیار و هشـت تیـم ثابت 
انجـام  مسـتقیم  مشـاهده  به صـورت 
شـد کـه بـه علـت پوشـش بـرف بـا 
سرشـماری نیمی از منطقه، ۷۵۰ گونه 
کل، قـوچ و بز و میش شناسـایی شـد.

وی افـزود: سرشـماری حیـات وحش، 
بـا هدف برآورد جمعیـت حیات وحش، 
بررسـی وضعیـت حفاظتـی گونه های 
تحـت حفاظت، تعیین ترکیب جنسـی 
گونه هـا، آگاهـی از وضعیت زیسـتگاه، 
وحـش  حیـات  ولـد  و  زاد  از  اطـاع 
و مقایسـه آمـار جمعیتـی نسـبت بـه 

سـال های قبـل انجـام می شـود.
تیم هـای  کـرد:  تصریـح  دولتخـواه 
سرشـمار در مسـیرهای مشـخص در 
زیسـتگاه ها گونه هـا جانـوری حرکـت 
کـرده و گونه هـای مشـاهده شـده را 
می کننـد  ثبـت  مربـوط  فرم هـای  در 
و اطاعـات حاصـل پـس از تجزیـه و 
تحلیـل بـرای برنامه ریـزی و حفاظت 
گونه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
منطقـه  گفـت:  کاشـان  شهرسـتان 
حفاظـت شـده قمصـر و بـرزک، یکی 
اسـتان  بـزرگ  و  مسـتعد  مناطـق  از 
اصفهـان اسـت که بـا ۶۰ هـزار هکتار 
وسـعت در جنـوب غربـی شهرسـتان 
جغرافیـای  گسـتره  در  و  کاشـان 
و  کامـو  قمصـر،  بـرزک،  شـهرهای 

جوشـقان قالـی واقـع شـده اسـت.
وی افـزود: بیشـترین وسـعت منطقـه 
بـرزک،  و  قمصـر  شـده  حفاظـت 
کوهسـتانی اسـت که این شرایط برای 
محیط زیسـت بسـیار مهم و بـا ارزش 
اسـت، امـا امکانـات سـخت افـزاری، 
یـگان خودرویـی و نیروی انسـانی آن 
نیـز بایـد تقویـت شـود تا بـه وضعیت 

برسـد. مطلوب 
گونه هـای  کـرد:  اظهـار  دولتخـواه 
جانـوری شـاخص ایـن منطقه شـامل 
امـا  اسـت،  میـش  و  قـوچ  بـز،  َکل، 
گربـه وحشـی، گربـه پـاالس، کفتـار، 
گـرگ، روبـاه، پایـکا، انـواع جونـدگان 
و خزنـدگان، انـواع پرنـدگان ازجملـه 
کبـک، تیهـو، بلدرچیـن، کوکر شـکم 
سـیاه، عقـاب صحرایی و... نیـز در این 

زندگـی می کننـد. منطقـه 
وی تصریح کرد: جلب مشـارکت مردم 
در قالـب جوامـع محلـی، دوسـتداران 
محیط زیسـت و تشـکل های زیسـت 
جملـه  از  آنهـا،  آمـوزش  و  محیطـی 
برنامه هایـی اسـت کـه بـرای حفاظت 
از گونه هـای جانـوری و گیاهی منطقه 

اجرا شـده اسـت.
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
کـرد:  تصریـح  کاشـان،  شهرسـتان 
جانـوران بـا دیـدن انسـان، نـوزاد خود 
را رهـا کـرده و فـرار می کننـد و برخی 
از شـهروندان بـا هدف کمک بـه آنها، 
بره هـا را جـدا می کننـد. بنابرایـن بـه 
کـه  می کنیـم  سـفارش  شـهروندان 
هنـگام حضـور در طبیعـت بـه ویـژه 
در زمـان زادآوری جانـوران، بـه آنهـا 

نزدیـک نشـوند.
سرشـماری زمسـتانه منطقـه حفاظت 
شـده قمصر و برزک با حضـور معاون، 
اداره  حفاظـت  یـگان  و  کارشناسـان 
کل محیـط زیسـت اسـتان اصفهان و 
تشـکل های  مجـاور،  شهرسـتان های 
زیسـت محیطی، کوهنـوردان و برخی 

از اصحـاب رسـانه انجام شـد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
کاشان:

سرشماری زمستانه حیات 
 وحش قمصر و برزک

انجام شد

گزارش
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 داریـوش مجد: قوانین و دسـتورات متعـددی برای 
افزایـش نـرخ رشـد جمعیـت صـادر و ابـاغ شـده 
اسـت. وام ازدواج، اگـر تسـهیاتش موجـود باشـد، 
افزایش یافتـه و زوج هـای جـوان و خانـه اولی ها در 
اول صف پرداخت تسـهیات مسـکن قرارگرفته اند. 
نمـا سـنج ها امـا روزبـه روز سـقوط می کننـد. نـرخ 
فرزنـد آوری همچنـان رو بـه افول اسـت و به هیچ 
دسـتور و قانـون و تبصـره ای روی خـوش نشـان 
نمی دهـد. »سال به سـال، دریـغ از پارسـال« شـده 
حکایـت ایـن روزها که داده ها از سـقوط نرخ ازدواج 
هـم خبر داده اند. حتی در روسـتاها هم که روزگاری 
تعداد فرزندان خانواده نشـانه ثروت و سـرمایه بیشتر 
بـود، تعداد پسـر و دخترهـای خانوارهـا آب رفته اند و 
همان هـا هـم کـه هسـتند راهـی شـهرها شـده و 

تمایلـی بـرای ازدیاد نسـل ندارند.

قانون هم درمان نکرد
آمـار عجیبی هسـت که می گویـد: »۶۰ درصد 
خانواده هـای اصفهانی از زن و شـوهر و فرزند و ۱۵ 
درصـد از زن و شـوهر تشکیل شـده اند! مابقـی هـم 
به صـورت گسـترده یـا جـدا زندگـی می کننـد.« در 
بیـن ۲۴ شهرسـتان اسـتان اصفهـان فقـط در پنج 

شهرسـتان فریـدن، فریدون شـهر، نجف آبـاد، تیران 
و کـرون و چـادگان تعـداد خانوارهـای چهارنفـره از 
سـه نفره بیشـتر اسـت؛ بنابرایـن فقـط اندکی بیش 
از نیمـی از خانواده هـای اصفهانـی فرزنـد دارند که 

بیشـتر آن ها هـم تک فرزند هسـتند.
بـه جمعیـت  توسـعه کشـور  پنج سـاله  برنامـه  دو 
اختصـاص یافـت و وزارت بهداشـت مأمـور اجـرای 
ازدواج  تسـهیل  قانـون  شـد.  آن  سیاسـت های 
جوانـان مصوبـه سـال ۱۳۸۴ را دارد. تعـداد مراکـز 
اسـتاندارد درمـان نابـاروری ظرف سـه سـال از ۱۲ 
بـه ۸۴ مرکـز افزایـش یافـت و هزینه هـای درمان 
در حـد تـوان دولت ها کاهـش یافت اما نـرخ موالید 
همچنان در حال سـقوط اسـت؛ بنابراین مشـکل را 

بایـد در جـای دیگـری جسـتجو کرد.
رواج  معتقدنـد  شناسـان  جامعـه  از  بسـیاری 
طـاق،  رشـد  ازدواج،  سـن  افزایـش  فردگرایـی، 
افزایـش تحصیـات و اشـتغال زنان، شهرنشـینی، 
مصرف گرایـی، رواج فرزنـد سـاالری و تحقیر نقش 
مـادری و خانـه داری در کاهـش جمعیـت مؤثر بوده 

. ست ا
تحقیقـی نیـز انجام شـده کـه نشـان می دهـد بیش 
از ۵۰ درصـد مردهـا موافـق کار همسـران خـود در 

بیـرون از خانـه هسـتند. داده هـای ایـن پژوهـش، 
وجـود ارتبـاط معنـی دار بیـن کار زنان در بیـرون از 
خانـه و کاهـش تعـداد فرزنـدان را تأییـد می کنـد. 
همـه این دالیـل در تغییر فرهنگ و سـبک زندگی 
افـراد در درازمـدت و کاهـش نـرخ رشـد جمعیـت 
مؤثـر بوده انـد؛ اما سـقوط نـرخ موالید در سـال های 
اخیـر بـا شـدت بیشـتری اتفـاق افتـاده کـه نشـان 

می دهـد اتفـاق نوظهـوری رخ داده اسـت.

تأثیر عوامل اقتصادی بر بعد خانوار
»عوامـل  عنـوان  بـا  سـال ۹۴  در  پژوهشـی 
مؤثـر بـر کاهـش نـرخ بـاروری در ایـران« انجـام 
شـد کـه رونـد رشـد جمعیـت در فاصله سـال های 
۶۵ تـا ۹۰ را بررسـی کـرده بـود. ایـن تحقیـق بـا 
تاکیـد بـر تأثیر عوامـل اقتصـادی بر بعد خانـوار به 
سـرانجام رسـید و تأییـد کـرد که عوامـل اقتصادی 
نقـش تعیین کننـده ای در کاهـش نـرخ بـاروری در 
سـال های گذشـته در ایـران داشـته اسـت. نتایـج 
تحقیـق نشـان می دهد میزان تـورم در طـول دوره 
زمانـی ۶۵ تـا ۹۰ به طـور متوسـط سـاالنه ۱۹.۴۸ 
درصـد افزایـش داشـته کـه افزایـش هزینه هـای 
دنبـال  بـه  را  تحقیـق  سـال های  در  خانواده هـا 

داشـته اسـت. در ایـن سـال ها تعـداد زنان دانشـجو 
به طور متوسـط سـاالنه ۱۳.۹۶ درصـد افزایش یافته 
و همچنیـن درصـد زنـان شـاغل از ۶.۰۸ درصد در 
سـال ۱۳۶۵ بـه ۹.۵ درصـد در سـال ۱۳۸۵ رسـیده 
اسـت. نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان هـم از ۸.۲ 
درصـد در سـال ۱۳۶۵ بـه ۱۲.۴ درصـد در سـال 
بـرای  هزینـه  افزایـش  کـه  افزایش یافتـه   ۱۳۸۵
بـزرگ کـردن و تربیـت فرزنـدان را در پـی داشـته 

ست. ا
در فاصلـه سـال های ۶۵ تـا ۹۰ هزینه های مصرفی 
سـرانه بـه قیمـت ثابـت سـال ۱۳۷۶ هـم سـاالنه 
نشـان  را  افزایـش  درصـد   ۰.۳۴ متوسـط  به طـور 
خدمـات  و  کاالهـا  تعـداد  افزایـش  کـه  می دهـد 
مصرفـی خانـواده در دوره زمانـی مطالعـه را نشـان 

می دهـد.
باوجـود افزایش هزینه های سـرانه و هزینه-فرصت 
والدیـن، امـا بودجـه سـرانه بـه قیمـت ثابت سـال 
۱۳۷۶ سـاالنه به طـور متوسـط ۲ درصـد افزایـش 
داشـته و بـه همیـن دلیـل خانواده هـا بـرای حفـظ 
تعـادل هزینه هـای خـود از تعداد فرزندان کاسـته اند 
کـه نتیجـه آن کاهش نـرخ باروری طی سـال های 

اخیـر بوده اسـت.

نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهـد پارامترهـای 
اقتصـادی بـر نـرخ بـاروری در جامعـه تأثیرگـذار 
هسـتند؛ بنابراین می تـوان با کنترل ایـن پارامترها، 
غیرمسـتقیم  به طـور  جامعـه  در  را  بـاروری  نـرخ 
کنتـرل کرد و متناسـب با امکانات، منابع و شـرایط 
جامعـه، نـرخ مناسـب بـاروری را در جامعـه حفـظ 

. د کر
جمعیـت یکی از شـاخص های مهم رشـد اقتصادی 
پیشـرفت جوامـع محسـوب می شـود. در رشـد  و 
و  انسـانی  نیـروی  عامـل  دو  کشـورها  اقتصـادی 
دارد.  تأثیـر  به موقـع،  و  مناسـب  سـرمایه گذاری 
نیـروی انسـانی به معنـای جمعیت فعـال اقتصادی 
اسـت و هرچـه میـزان جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ سـال 
بیشـتر باشـد، نشـانه وجـود نیـروی کار و سـرمایه 

انسـانی باالتـر در یـک منطقه اسـت.
اگـر نـرخ بـاروری در شـرایط فعلی هم حفظ شـود 
بازهـم اصفهـان در آینـده نه چنـدان دور با مشـکل 
جمعیـت فعال اقتصـادی مواجـه می شـوند. هرچند 
کاهـش جمعیـت فعـال اقتصـادی مزایایـی ماننـد 
کاهـش نـرخ بیـکاری را به دنبـال دارد امـا کاهش 
توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی و درنهایـت کاهـش 

رشـد ناخالـص داخلـی را هم بـه همـراه دارد.

تحلیل

همه اقدامات انجام شده ولی نما سنج ها روزبه روز سقوط می کنند!

جیب های خالی و کاهش موالید

ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای  ابوالفضل 
اسامی با اشاره به الیحه ساماندهی تعطیات کشور، اظهار کرد: دولت 
به منظور ساماندهی تعطیات الیحه ای را تدوین کرده است که بر اساس آن 

در مرحله اول قرار است پنجشنبه ها در سراسر کشور تعطیل شود.
وی با تأکید بر اینکه برای ساماندهی تعطیات الزم است تعطیات در کشور 
یکسان سازی شود، افزود: در زمان حاضر یک سری ادارات و وزارتخانه ها در 
روزهای پنجشنبه در تهران تعطیل و در شهرهای دیگر فعال هستند؛ لذا 
برای اینکه بتوانیم وضعیت کشور در تعطیات را با دنیا قیاس کنیم باید 

تعطیات در سراسر کشور یکسان شود. عضو کمیسون شوراهای مجلس با 
بیان اینکه دولت با این الیحه به دنبال ایجاد یک رویه یکسان در تعطیات 
است، ادامه داد: لذا دولت با این الیحه به دنبال این است که پنجشنبه ها 
را برای همه ایرانی ها در سراسر کشور تعطیل اعام کند، این یک قدم 
رو به جلو برای ساماندهی تعطیات است. ابوترابی با تأکید بر اینکه در 
مرحله بعد تعطیات با سایر کشورها مقایسه و ساماندهی می شود، گفت: 
این الیحه در ۲ فاز است؛ اول یکپارچه سازی تعطیات در کشور و در فاز 
بعد تعطیات را با سایر نقاط دنیا مقایسه می کند که ما چقدر تعطیات داریم 

و چه میزان همپوشانی دارد و در نهایت به یک ساماندهی در این زمینه 
برسیم. نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه ساماندهی تعطیات امری 
ضروری است، گفت: این ساماندهی با هدف کاهش تأثیرات منفی تعطیات 
بر تولید و همچنین استفاده بهتر از تعطیات رسمی کشور برای رونق دادن 
به حوزه گردشگری تدوین شده است. اخیراً علی اصغر شالبافیان گفت: طرح 
سازمان دهی تعطیات با هماهنگی وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش 
و پرورش، همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی 

رئیس جمهوری در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفته است.

 عضو کمیسیون شوراهای مجلس
شورای اسالمی:

افزایش تعطیالت 
هفتگی قطعی شد

اسـتان  گمـرک  ارزیابـی  واحـد  مسـئول 
اصفهان مسـتقر در کاشـان گفـت: ۳۵۸ هزار 
ُتـن انواع کاالهـای صادراتی بـه ارزش ۳۲۱ 
میلیـون و ۶۹۵ هـزار و ۱۳۹ دالر در ۹ مـاه 
گذشـته از ایـن شهرسـتان بـه خـارج کشـور 

شـد. صادر 
علیمـراد نـوروزی افـزود: کاالهـا در قالـب 
چهـار هـزار و ۸۱۰ فقـره اظهارنامـه به خارج 
کشـور صـادر شـده اسـت، میلگـرد و فـرش 
ماشـینی بیشـترین کاالهای صادراتی کاشان 

اسـت. بوده 
وی اظهـار کـرد: گاب، عرقیـات گیاهـی، 
سـنگ های  انـواع  مسـی،  مفتـول  آبلیمـو، 
سـاختمانی، لنـت ترمـز، کولـر آبـی، گونـی، 
انـواع ظرف های آرکوپال و چینـی، ورق های 
فـوالدی و گالوانیـزه، کاشـی، مواد شـوینده، 
لبنیـات و انواع نخ و الیـاف مصنوعی از جمله 

کاالهـای صادراتی کاشـان اسـت.
اسـتان  گمـرک  ارزیابـی  واحـد  مسـوول 
کـرد:  بیـان  کاشـان  در  مسـتقر  اصفهـان 
اسـپانیا، اسـترالیا، بلژیک، بلغارسـتان، آلمان، 
هندوسـتان،  ژاپـن،  کانـادا،  چیـن،  ایتالیـا، 
لهسـتان، انگلسـتان، برزیـل، اتریـش، عراق، 
ترکیـه،  ارمنسـتان،  کویـت،  افغانسـتان، 
پاکسـتان،  قطـر،  تاجیکسـتان،  رومانـی، 
آذربایجـان، ترکمنسـتان، روسـیه، آفریقـای 
قزاقسـتان،  عمـان،  کرواسـی،  جنوبـی، 
کنیـا،  ویتنـام،  گرجسـتان،  قرقیزسـتان، 
لبنـان، لیبـی، نیوزلنـد، مجارسـتان، میانمـار، 
از  و صربسـتان  یونـان  ونزوئـا،  مکزیـک، 

جملـه کشـورهای مقصد کاالهـای صادراتی 
اسـت. کاشـان  از 

قطب هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  کاشـان 
اصلـی تولیـد و صنعـت کشـور دارای نزدیک 
و ۱۳  تولیـدی  واحـد  و ۵۰۰  یک هـزار  بـه 
شـهرک، ناحیـه و منطقـه صنعتـی اسـت.

ایـن شهرسـتان با داشـتن یک هـزار و ۴۰۰ 
کیلومتـر راه همسـنگ شـامل ۴۰۰ کیلومتـر 
راه اصلـی و فرعـی درجه یـک، ۶۰۰ کیلومتر 
راه روسـتایی و فرعـی و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه، 
در منطقـه ای راهبـردی و در مسـیر کریـدور 

شـمال - جنوب کشـور قـرار دارد.
سـهم کاشـان در صادرات فرش ماشـینی به 
خـارج از کشـور نزدیک به ۷۵ درصد اسـت و 
بـه همین دلیـل ایـن منطقه به قطـب تولید 
فرش ماشـینی و شـهر فرش ماشـینی ایران 

معروف اسـت.
اتـاق بازرگانـی کاشـان بـه دلیـل در مسـیر 
اسـتانی  راه هـای  در  کاشـان  گرفتـن  قـرار 
راه آهـن  وجـود  همچنیـن  و  بین المللـی  و 
سراسـری بیـش از نیـم قرن قبل و پیشـتر از 
برخی مراکز اسـتان ها تأسـیس شـده اسـت.

ایـن خطـه بـا مسـاحت چهـار هـزار و ۳۹۲ 
کیلومتـر مترمربـع و جمعیـت افـزون بر ۳۶۴ 
هـزار نفر بـر پایـه سرشـماری سـال ۱۳۹۵، 
پرجمعیت تریـن شهرسـتان اصفهـان پس از 
مرکز این اسـتان و بیسـت و هشـتمین شهر 

پرجمعیـت ایـران محسـوب می شـود.
کاشـان در فاصله نزدیک بـه ۲۰۰ کیلومتری 

شـمال اصفهان واقع شـده است.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ناییـن گفـت: 
چهـار کیلوگـرم مـاده مخدر صنعتی شیشـه 
در بازرسـی مامـوران این فرماندهـی از یک 

دسـتگاه اتوبوس مسـافربری کشـف شـد.
کـرد:  اظهـار  کیانمهـر  هـادی  سـرهنگ 
مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  پلیـس  مأمـوران 
شهرسـتان و مأمـوران انتظامـی مسـتقر در 
ایسـتگاه ایسـت و بازرسـی شـهید شـرافت 
شهرسـتان نائیـن، حیـن کنتـرل و بررسـی 
وسـایل بار یک دسـتگاه اتوبوس مسافربری 
بـه یکـی از وسـایل در بین بارها مشـکوک 
و موضـوع را بـه صورت دقیق مورد بررسـی 

دادند. قـرار 

وی افـزود: مأمـوران در ایـن عملیـات حدود 
چهـار کیلوگـرم مـاده مخدر صنعتی شیشـه 
کـه داخل یـک صندوق جاسـاز شـده بود را 

کشـف کردند.
بـا  نائیـن  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اشـاره بـه اینکـه در ایـن خصوص یـک نفر 
دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده بـرای 
انجـام اقدامـات قانونـی بـه مرجـع قضائـی 
تحویل داده شـد، خاطرنشـان کرد: مبارزه با 
پدیده شـوم مـواد مخدر همـواره و با جدیت 
از سـوی پلیس دنبال می شـود و سـوداگران 
مـرگ بدانند پلیـس بدون هیچ مماشـاتی با 

قاطعیـت بـا آن هـا برخـورد می کند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنـز از توقیـف یـک دسـتگاه 
موتورسـیکلت سـنگین خارجـی قاچـاق بـه ارزش پنـج میلیارد 

ریـال در عملیـات مامـوران ایـن فرماندهـی خبـر داد.
سـرهنگ مهـدی کریمی بیان داشـت: مامـوران اداره مبـارزه با 
قاچـاق کاالی ایـن فرماندهـی در اجرای طرح برقـراری امنیت 
اجتماعـی و برخـورد بـا موتورسـواران ُمتخلـف، یـک دسـتگاه 
موتورسـیکلت سـنگین خارجـی را که بدون داشـتن پـاک در 

حـال تردد در سـطح شـهر بـود، شناسـایی و توقیـف کردند.
وی بـا اشـاره به قاچـاق بودن این موتورسـیکلت فاقـد هرگونه 
مـدارک معتبـر گمرکـی گفـت: ارزش ایـن موتورسـیکلت پنج 

میلیارد ریال شـده اسـت.
فرمانـده انتظامـی نطنـز افـزود: این موتورسـیکلت به سـازمان 
امـوال تملیکـی تحویـل و مالـک آن نیـز بـه مرجـع قضائـی 

شـد. معرفی 

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان تیـران و کـرون، گفت: امسـال 
از  تنهـا  و  نداشـته ایم  اسـتانی  و  ملـی  اعتبـار  هیـچ 

اعتبـارات سـفر رئیس جمهور ۶۰۰ میلیـون تومان برای 
مرمـت آثـار تاریخـی اختصـاص یافتـه اسـت.

دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  مظاهـری  محسـن 
اعتبـارات مـورد نیاز بـرای مرمـت آثار تاریخـی، اظهار 
کـرد: اعتبـارات تخصیصـی بـرای مرمت آثـار تاریخی 
بـه هیـچ وجـه کافـی نیسـت، بـه طـوری که امسـال 
تنهـا ۶۰۰ میلیـون تومـان بـرای مرمـت قلعه قمیشـلو 
در نظـر گرفتـه شـد، در حالی کـه برای مرمـت این بنا 

نزدیـک بـه ۲ میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه آثـار تاریخـِی نیـاز بـه مرمـت در 
شهرسـتان تیـران و کـرون منحصـر بـه قلعه قمیشـلو 
نمی شـود، گفـت: امسـال مقـرر شـده بـود از اعتبارات 

سـفر رئیـس جمهـور ۱۱ میلیـارد تومـان بـرای مرمت 
ایـن آثـار تخصیـص یابـد. بسـیاری از آثـار تاریخـی 
شهرسـتان کـه نیـاز بـه مرمـت اساسـی دارنـد و ثبت 
ملـی هـم هسـتند بـه تدریـج و بـا بـارش بـاران دچار 

شـده اند. تخریب هایـی 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان تیـران و کـرون، تصریـح کرد: 
امسـال تـا کنـون یک دهـم از اعتبـار مورد نیـاز مرمت 
آثـار تاریخـی تخصیـص پیدا کرده اسـت. امسـال هیچ 
اعتبـار ملـی و اسـتانی نداشـته ایم و تنهـا از اعتبـارات 
سـفر رئیس جمهـور ۶۰۰ میلیـون تومـان بـرای مرمت 

آثـار تاریخـی اختصـاص یافته اسـت.

رئیس اداره میراث فرهنگی تیران و کرون:

امسال اعتبار ملی و استانی برای مرمت ابنیه تاریخی نداشته ایم

مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان:

افزون بر ۳۲۱ میلیون دالر کاال از کاشان صادر شد
فرمانده انتظامی نایین:

 ۴ کیلوگرم شیشه از یک اتوبوس مسافربری
کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

توقیف موتورسیکلت پنج میلیارد 
ریالی قاچاق

جانشـین انتظامی اسـتان از کشـف ۴ دسـتگاه ماشین راه 
سـازی دامـپ تـراک بـه ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال توسـط 
مامـوران فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان فاورجان خبر 

داد.
بـه گـزارش نیـوز فاورجان سـردار »محمدرضا هاشـمی 
فـر« بیـان داشـت: مامـوران اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان فاورجـان در راسـتای 

طرح هـا و برنامه هـای مقابلـه ای خود با اشـراف اطاعاتی 
و هوشـمندی باال از نگهداری تعدادی ماشـین راه سـازی 
قاچـاق در یکـی از پارکینگ هـای شهرسـتان مطلـع و 

بافاصلـه موضـوع را در دسـتور کارقـرار دادنـد.
وی افـزود: مامـوران پـس از کسـب اطاعـات الزم طـی 
هماهنگـی با مرجع قضائـی از این پارکینـگ بازدید کرده 
و در نتیجـه ۴ دسـتگاه خودرو راه سـازی دامـپ تراک که 

همگـی فاقـد اسـناد و مـدارک معتبرگمرکـی بـوده و بـه 
صـورت قاچـاق تهیه شـده بودنـد را کشـف کردند.

جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان ارزش ایـن 
خودروهـای قاچـاق را برابـر اعـام کارشناسـان مربوطـه 
۲۴۰ میلیـارد ریـال عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: در این 
خصـوص یـک نفـر دسـتگیر و بـه همـراه پرونـده بـرای 

انجـام اقدامـات قانونـی تحویـل مرجـع قضائی شـد.

جانشین انتظامی استان اصفهان خبر داد:

توقیف ماشین های راه سازی قاچاق در پارکینگ فالورجان

شهرسـتان  آب  منابـع  اداره  رئیـس 
شـهرضا گفـت: در سـال جـاری ۹۷ 
چاه هـای فعـال دارای پروانـه بهـره 
بـرداری آب در شهرسـتان شـهرضا 
هوشـمند  کنتورهـای  بـه  مجهـز 

حجمـی شـد.
اطاع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
»محمدرضـا  )پـاون(،  نیـرو  وزات 
اخاصـی« افـزود: در این مـدت ۶۵ 
حلقـه چـاه غیـر مجـاز نیـز در ایـن 
شهرسـتان پر و مسـدود شـده است.

وی بـا بیـان ایـن کـه طـرح احیـا و 
تعـادل بخشـی بـه عنـوان یکـی از 
شـیوه های مقابلـه با تخلفـات آبی، با 
هدف حفاظـت و صیانت از منابع آب 
زیرزمینی اسـت، اضافـه کرد: تاکنون 
۴۳۳ مـورد پروانـه چاه در شهرسـتان 
شـهرضا اصاح و تعدیل شـده است.

بـه گفتـه اخاصـی تعـادل بخشـی 
منابـع آب زیرزمینی از طریق کنترل، 
نظارت و انسـداد چاه هـای غیر مجاز 
دیگـر  از  پروانـه  فاقـد  چاه هـای  و 
برنامه هـای در نظـر گرفتـه شـده در 
قالـب طـرح احیـا و تعـادل بخشـی 

منابـع آب اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه چاه هایـی که 
بـرای مصالـح عمومی مضر هسـتند 
و مبـادرت بـه برداشـت غیرمجـاز از 
سـفره آب هـای زیرزمینـی می کنند، 
مشـمول ایـن دسـتورالعمل خواهنـد 
شـد، ابراز داشـت: جلوگیری از اضافه 
برداشـت و بـه تعادل رسـاندن بیان 
دشـت ها از جمله اهداف اجـرای این 

طرح اسـت.
شهرستان شـهِرضا در ۷۰ کیلومتری 

جنوب غربـی اصفهان واقع اسـت.

رئیس اداره منابع آب شهرستان شهرضا:

 نصب 97 کنتور هوشمند
روی چاه های فعال
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Iranian Deputy Foreign Min-
ister for Economic Diplomacy 
Mehdi Safari said a direct ship-
ping line has been launched 
between Iran and Cuba which 
is expected to significantly im-
prove the economic relations 
between the two countries.
“[A] Direct shipping [line] has 
been established between Iran 
and Cuba since the last 20 
days, which will increase the 

trade between the two coun-
tries,” Safari told IRIB on Mon-
day.
“Based on the conducted re-
search, our country has also 
the potential to cooperate with 
Cuba in carrying out various 
projects, especially in the field 
of energy,” the official said.
Last May, Iran and Cuba final-
ized a roadmap for barter trade 
between the two countries and 

signed a document in this re-
gard during the 18th meeting 
of their joint economic commit-
tee in Tehran. As reported, the 
document was signed by Iran’s 
Deputy Industry Minister for 
Commercial and Trade Affairs 
Mohammad-Sadegh Mofatteh 
and Cuba’s Deputy Prime Min-
ister Ricardo Cabrisas Ruiz.
During the meeting, the officials 
explored the existing capacities 

and market needs of the other 
side in various fields and good 
agreements were reached for 
long-term cooperation in order 
to improve the level of trade 
exchanges.The two countries 
also stressed the need for de-
veloping industrial, mining, 
and trade cooperation between 
the two countries during the 
mentioned event. Attended by 
senior officials and representa-
tives of various economic sec-
tors from both sides, the 18th 
meeting of the Iran-Cuba Joint 
Economic Committee was held 
in Tehran during May 15-17, 
2022. As the special envoy of 
the Cuban president, Cabrisas 
Ruiz headed a high-ranking 
delegation to Iran with the aim 
of meeting with the officials 
of the Islamic Republic and 
attending the meeting of the 
two countries’ joint econom-
ic committee. During his stay 
in Tehran, Cabrisas Ruiz also 
met with Iranian Finance and 
Economic Affairs Minister Eh-
san Khandouzi, during which 
he stressed the expansion of 
economic ties between the 
two countries. Speaking in this 
meeting, Khandouzi stated that 
the Iranian government has al-
ways welcomed the establish-
ment of long-term and stable 

economic relations with Latin 
American countries, especially 
Cuba. “Given the excellent po-
litical relations between the two 
countries, Cuba is of particular 
importance to the Islamic Re-
public of Iran,” he added.
Referring to the history of co-
operation between the two 
countries in the fields of health 
and agriculture, Khandouzi em-
phasized the need to improve 
economic relations between 
the two countries and said: 
“We are expected to take more 
serious steps to develop coop-
eration and implement agree-
ments.”
The minister further pointed 
to the lack of proper knowl-
edge regarding business and 
economic opportunities and 
advantages of trade and invest-
ment between the two coun-
tries as the most important 
reason for the weak trade col-
laborations between Iran and 
Cuban private sectors.
He then announced Iran’s read-
iness to hold online meetings 
with the presence of repre-
sentatives of the government 
and private sectors of Iran 
and Cuba in order to exchange 
knowledge about the business 
and investment opportunities 
of the two countries.

Direct shipping line launched between Iran, Cuba

Paris is defeated 
and angry
The Iran newspaper covers the 
insult of the French magazine 
Charlie Hebdo against Iran’s 
top religious and political figure 
and writes: the result is due to 
the failures of Paris at various 
levels and anger towards the 
Islamic Republic. 
“The political situation of 
France, which used to be a 
powerful country in Europe, 
has now degraded and has be-
come vulgar and commonplace 
in some areas. Emmanuel Ma-
cron has become the president 
of a country that is a member 
of the UN Security Council and 
the third largest economy in 
Europe and has had thinkers 
such as Jean-Jacques Rous-
seau and Montesquieu. When 
the prestige of a country has 
degraded to such a level, then 
the president meets with very 
low-level personalities like 
Masoumeh Alinejad; the case 
is true for a satirical magazine 
too,” the newspaper said.

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

Criticism against 
reformers
In an analysis written by Hos-
sein Shariatmadari, Keyhan 
criticized reformists for their 
recent positions. He wrote: 
“During the recent riots, re-
formists were supporting hired 
terrorists and thugs, and after 
the riots finished and the ene-
mies failed, once again, while 
pretending they are philan-
thropists, began to give advice 
and called the Islamic Republic 
not to punish the murderers! 
without saying a word about 
their support for the murder-
ers of people. After insulting 
the Prophet of Islam a few 
years ago, the French magazine 
“Charlie Hebdo” shamelessly 
insulted the Leader of the rev-
olution, and while the Iranians 
were angry against the French 
government and the maga-
zine’s insult, the reformists 
wanted a softer stance against 
the French government and the 
Charlie Hebdo magazine.
Now, the reformists on Twitter 
and other media outlets have 
called for the Islamic Repub-
lic’s inaction in the face of the 
shameless insult! Now we ask 
them this question: what is 
the difference between your 
positions and actions and the 
positions and actions of the 
enemies of Islam and the rev-
olution?!

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

Hashemi’s foreign 
policy
The Shargh newspaper inter-
viewed Hashemi Rafsanjani’s 
brother on the occasion of his 
demise anniversary.
In the interview, Mohammad 
Hashemi says about what ap-
proach Hashemi Rafsanjani 
would have taken in foreign pol-
icy if he were alive:  
“From a general point of view, 
his opinion on foreign policy 
had not changed; because his 
strategy in foreign relations 
was de-escalation,” the brother 
said. “In international relations, 
he cared about de-escalation, 
relations, mutual respect, and 
common interests. All countries 
have their own national interests 
in relation to other countries. 
There must be mutual respect in 
foreign relations.
Therefore, Mr. Hashemi had his 
own point of view on the world 
during his eight years of presi-
dency, so many countries im-
proved their relations with Iran 
after the war with Iraq and went 
towards improving peaceful re-
lations and common interests. I 
am sure if Hashemi was alive, he 
would interact with the world.”

We need new po-
litical figures

Arman-e Emrooz emphasized 
the presence of new politicians 
in the country’s political atmos-
phere and wrote: “The current 
situation shows that we, in all 
fields, face with challenges and 
problems.
Parliamentary elections are 
one of the opportunities that, 
with the candidacy of moderate 
political figures, can help rid 
the country out of its current 
dilemma, it said. Criticizing 
the accumulation of citizens’ 
needs, the newspaper writes, 
“Even the officials believe that 
Iran needs new managers at 
this time. One of the criticisms 
in this regard is lack of attention 
to the performance of former 
managers who always want 
to remain in their positions by 
creating an environment with-
out competition. One of the 
needs to improve the condition 
is the maximum participation 
in the upcoming elections.”  It 
adds, “The presence of extrem-
ists in the country’s political 
arena has always shown that 
we cannot achieve success and 
development in domestic poli-
tics, nor can we secure national 
interests in foreign policy.”

Similarity be-
tween reformists 
and Netanyahu

Vatan-e Emrroz draws a simi-
larity between the position of 
the prime minister of Israel and 
some reformists regarding the 
execution of two rioters and 
writes: “Netanyahu and people 
like him, who are the loathed 
enemies of the Iranian people, 
are not alone in supporting 
chaos in Iran.”
If Israel and the Westerners are 
the main leaders of rioters and 
insecurity in Iran, then reform-
ists are considered as their 
soldiers inside the country, 
the conservative publication 
opined. During the past few 
months, no one remembers 
that a reformist and or their 
media have said a word con-
demning the riots, assassina-
tions, and killing of security 
defenders, it added. 
“On the contrary, by calling ri-
oters ‘protesters’ and covering 
up their crimes, they have actu-
ally supported riots and terror... 
The reformists’ solidarity with 
Netanyahu in defending the ri-
oters once again confirms that 
the political current is playing 
the role of the Israeli soldiers 
and the Westerners. 

Javan:  Defending 
Bahais is totally 
unacceptable 

A leading Sunni scholar has said 
Molavi Abdolhamid’s defense of 
Bahais is “totally unacceptable”. 
Emad Atieh Abdul Razagh, a 
graduate of Al-Azhar University 
who is teaching at Al-Madinah 
International University in Ma-
laysia, says the Bahai sect holds 
dangerous ideology and the 
position of Islam that they are 
“apostate” is unchangeable.  Mo-
lavi Abdolhamid, prayer leader of 
the Maki Mosque in Zahedan) 
capital of Sistan-Baluchestan 
province), said on Friday the Is-
lamic republic should respect the 
rights of Bahais.  “When we say 
that Bahais are apostate it means 
that they were first Muslims and 
then stood against Islam,” the 
professor says.

Director-general of planning at Geo-
logical Survey and Mineral Explora-
tion of Iran (GSI) has announced the 
discovery of new iron ore reserves in 
central Iran, IRIB reported.
“Recently, in parts of central Iran, 
including the provinces of Isfahan, 
Yazd, Kerman, and Semnan, prelimi-
nary exploration operations have been 

carried out and good iron ore reserves 
have been discovered,” Reza Jadidi 
said.
Jadidi put the country’s current dis-
covered iron ore reserves at approx-
imately 3.3 billion tons, saying: “Con-
sidering that Iranian steel industries 
consume about 100 million tons of 
crude iron ore annually we have seri-

ous limitations on the amount of iron 
ore reserves in the country.”
According to the official, the coun-
try’s current iron ore reserves can 
only meet the domestic demand only 
for 15 years, which is not a good sit-
uation. “This calls the need for strict 
planning for the exploration of new 
iron ore reserves in the country,” he 
stressed. Earlier this month, Head of 
the IRON ORE ASSOCIATION OF IRAN 
(IROPEX) Mehrdad Akbarian said the 
country’s current iron ore reserves 
are theoretically about 2.8 billion tons, 
however, the real figure is expected to 
be much more than that.
According to Akbarian, the country’s 
iron ore reserves are estimated to be 
about five billion tons.
The official noted that, so far 500,000 
tons of the country’s total iron ore 
reserves have been consumed and 
processed.
Having 81 different types of miner-
als, Iran is one of the top 10 miner-
al-rich countries across the globe. In 
this regard, the Iranian government 

has been seriously pursuing several 
programs for promoting the mining 
sector as a major contributor to the 
country’s economic growth.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are estimated at about 60 bil-
lion tons, which is expected to reach 
more than 100 billion tons with the 
implementation of the Industry, Min-
ing, and Trade Ministry’s exploration 
programs over 500,000 square kilom-
eters of new mineral zones.
Despite the country’s huge potential 
in this area, due to some issues like 
the lack of necessary machinery and 
equipment and the lack of access to 
financial resources and foreign invest-
ment because of the U.S. sanctions, 
the Iranian mining sector has been 
struggling to operate at its maximum 
capacity over the past few years.
So, the government programs for 
promoting this industry are mainly fo-
cused on relying on domestic sources 
for helping the mining sector over-
come its current problems and hit its 
ideal targets.

New iron ore reserves discovered in central Iran

The value of export from North Khorasan province, 
in the northeast of Iran, rose 194 percent in the first 
nine months of the current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 2022), as compared to 
the same period of time in the past year, according 
to a provincial official.
Abbas Baqeri, the director-general of the province’s 
Customs Department, said that over 153,000 tons 
of products worth $108.954 million were exported 
from the province in the said nine-month period, in-
dicating also 248 percent growth in terms of weight 
year on year.
He named petrochemical products, steel sections, 
aluminum ingots, sponge sheets, plastic products, 
tomato paste, mineral water, saffron, concrete 
block, citric acid, sodium hydroxide, limestone, and 
granules as the major exported items, and Afghani-
stan, Azerbaijan, Georgia, Italy and Iraq as the main 
exported destinations.
The official further announced that more than 
76,000 tons of commodities worth $49.7 million 
were imported to the province in the first nine 
months of the present year, with 28 percent rise 
in value and 301 percent growth in weight year on 
year.
He named flashlight, compressor parts, aluminum 
stone, frozen chicken meat, molding machines and 
production line, air conditioner external unit, nick-
el, fabric, gas meter, charcoal electrode, raw sugar, 

alumina powder, and rice as the major imported 
items, and China, Turkey, Germany, and Pakistan as 
the main sources of imports.
As previously announced by Mehrdad Davoudza-
deh, the deputy head of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department for commercial af-
fairs and trade promotion, commodities valued at 
over $173 million were exported from North Kho-
rasan during the previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20, 2022).
Davoudzadeh named Afghanistan, Iraq, Turkmeni-
stan, Uzbekistan, Germany, India, Turkey, Ukraine, 
Pakistan, Poland, Syria, Russia, Kuwait, Austria, 
Oman, Indonesia, United Arab Emirates, and Can-
ada as the main destinations to them the products 
were exported from North Khorasan in the previous 
year. Putting the province’s worth of imports at $42 
million in the past year, the official further named 
China, Russia, Sudan, Pakistan, the United Arab 
Emirates, Germany, South Korea, Turkey, India, 
Netherlands, Ethiopia, Denmark, Austria, Oman, 
United Kingdom, Taiwan, Italy, Turkmenistan, Swe-
den, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Brazil, Azerbaijan and 
France as the major sources of imports.
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 be-
ginning 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 in-
crease in weight, year on year.
The major items of goods imported into the country 
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 North Khorasan rises 194% in 9 months on year
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Some Healthiest 
Winter Vegetables
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-winter-vegetables?utm_source=Read-
Next#TOC_TITLE_HDR_12

Eating in season is a breeze in the 
spring and summer, but it can prove 
to be challenging when cold weather 
sets in.
However, some vegetables can survive 
the cold, even under a blanket of snow. 
These are known as winter vegetables, 
due to their ability to withstand cold, 
harsh weather.
These cold-hardy varieties can with-
stand frosty temperatures due to the 
higher amount of sugar that they con-
tain (1).
The sugar found in the water of winter 
vegetables causes them to freeze at a 
lower point, which allows them to sur-
vive in cold weather.
This article takes a look at some of the 
healthiest winter vegetables and why 
you should include them in your diet.
1. Kale
This leafy green is not only one of the 
healthiest vegetables, but it also hap-
pens to thrive in cooler weather.
Although kale can be harvested year-
round, it prefers colder weather and 
can even withstand snowy conditions 
(3).
Kale is also an exceptionally nutritious 
and versatile green. It is packed with 
vitamins, minerals, fiber, antioxidants 

and powerful plant compounds.
In fact, just one cup (67 grams) of kale 
contains the daily recommended intake 
for vitamins A, C and K. It is also rich 
in B vitamins, calcium, copper, manga-
nese, potassium and magnesium (4).
Additionally, kale is loaded with flavo-
noid antioxidants like quercetin and 
kaempferol that have powerful anti-in-
flammatory effects.
2. Brussels Sprouts
Like kale, Brussels sprouts are a mem-
ber of the nutrient-rich cruciferous 
vegetable family.
The mini, cabbage-like heads of the 
Brussels sprout plant develop during 
the cold weather months. They can 
hold up in freezing temperatures, mak-
ing them a must for seasonal winter 
dishes.
Though small, Brussels sprouts con-
tain an impressive amount of nutrients.
They are an excellent source of vitamin 
K. One cup (156 grams) of cooked 
Brussels sprouts contains 137% of 
your daily recommended intake (8).
Vitamin K is critical for bone and 
heart health and is important for brain 
function (9Trusted Source, 10Trusted 
Source).
Brussels sprouts are also a great 

source of vitamins A, B and C and the 
minerals manganese and potassium.
Additionally, Brussels sprouts are high 
in fiber and alpha-lipoic acid, both of 
which have been proven to help keep 
blood sugar levels stable (11, 12Trust-
ed Source). 
Fiber slows down the digestive process 
in the body, resulting in a slower re-
lease of glucose into the bloodstream. 
Alpha-lipoic acid is an antioxidant that 
may reduce high blood sugar levels 
and increase the body’s sensitivity to 
insulin (14Trusted Source).
3. Carrots
This popular root vegetable can be 
harvested in the summer months but 
reaches peak sweetness in fall and 
winter.
Chilly conditions cause carrots to 
convert stored starches into sugars 
to keep the water in their cells from 
freezing.
This crisp vegetable also happens to 
be highly nutritious. Carrots are an ex-
cellent source of beta-carotene, which 
can be converted to vitamin A in the 
body. One large carrot (72 grams) con-
tains 241% of the daily recommended 
intake of vitamin A (16).
Vitamin A is essential for eye health 

and is also important for immune 
function and proper growth and devel-
opment.
What’s more, carrots are loaded with 
carotenoid antioxidants. These pow-
erful plant pigments give carrots their 
bright color and may help reduce the 
risk of chronic diseases.
4. Swiss Chard
Not only is Swiss chard tolerant to cold 
weather, but it is also very low in calo-
ries and high in nutrients.
In fact, one cup (36 grams) provides 
just 7 calories, yet contains almost half 
of the daily recommended amount of 
vitamin A and fulfills the daily recom-
mended intake of vitamin K.
It is also a good source of vitamin C, 
magnesium and manganese (19).
In addition, the dark green leaves and 
brightly colored stems of Swiss chard 
are packed with beneficial plant pig-
ments called betalains.
Betalains have been shown to reduce 
inflammation in the body and decrease 
the oxidation of 
5. Parsnips
Similar in appearance to carrots, pars-
nips are another kind of root vegetable 
with a host of unique health benefits.
One cup (156 grams) of cooked pars-

nips contains almost 6 grams of fiber 
and 34% of the daily recommended 
intake of vitamin C.
Additionally, parsnips are an excellent 
source of vitamins B and E, potassium, 
magnesium and manganese (23).
The high fiber content of parsnips also 
makes them an excellent choice for di-
gestive health. 
6. Red Cabbage
Cabbage is a cruciferous vegetable 
that thrives in cool weather. While both 
green and red cabbage are extremely 
healthy, the red variety has a greater 
nutrient profile.
One cup of raw, red cabbage (89 
grams) contains 85% of the daily rec-
ommended intake of vitamin C and 
high amounts of vitamins A and K.
It is also a good source of B vitamins, 
manganese and potassium (35).
However, where red cabbage really 
shines is in its antioxidant content. The 
bright color of this vegetable comes 
from pigments called anthocyanins.
Anthocyanins belong to the flavonoid 
family of antioxidants, which have been 
linked to a number of health benefits. 
One of these benefits is the potential 
to reduce the risk of heart disease 
(36Trusted Source).
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
11,678 points to 1.646 million on 
Monday.
As reported, over 19.111 billion 
securities worth 101.107 trillion 
rials (about $266 million) were 

traded at the TSE.
The first market’s index rose 5,565 
points, and the second market’s 
index climbed 32,724 points.
TEDPIX lost 68,000 points to 
1.579 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).

TEDPIX climbs 
11,600 points 
on Monday

Transport index in-
creases by 4.6% in 
railway sector
The head of the Islamic Repub-
lic of Iran Railways (known as 
RAI) said the transport index 
(TI), which refers to the total 
number of person-kilometers 
and ton-kilometers, and is a 
kind of indicator of the total per-
formance of the country’s rail-
ways, has grown by 4.6 percent 
in the country in the first nine 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Dece-
mebr 21, 2022), as compared to 
the same period of the previous 
year. Making the remarks in a 
meeting with the board of direc-
tors of the Union of Rail Trans-
port Companies on Sunday, 
Miad Salehi said, “Despite the 
country’s economic difficulties, 
the railway sector has taken im-
portant steps forward in the first 
nine months of this year.”
One of the very important 
matters that was followed up 
seriously and very good suc-
cesses have been achieved, is 
the amendment of the Article 12 
implementation procedure. In 
this regard, the new procedure 
document has been signed by 
Transport and Urban Develop-
ment Minister Mehrdad Bazr-
pash and Oil Minister Javad Oji, 
the RAI head announced.

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

Ways of improving 
business environ-
ment discussed at 
TCCIMA meeting
The 29th meeting of the Tehran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA)’s Business Environ-
ment Improvement Committee 
was held on Sunday during 
which the negative impacts of 
redundant regulations on do-
mestic production and business 
environment were discussed.
During the meeting, various is-
sues were raised among which 
the need to prevent the passing 
of new regulations by the par-
liament, addressing the issues 
related to knowledge-based 
companies and the effects and 
consequences of prescribed 
pricing in the air transportation 
industry can be mentioned.
As the TCCIMA portal reported, 
the challenges that the private 
sector businessmen are facing 
in issuing and renewing their 
commercial ID cards were also 
among the subjects discussed 
at the meeting.

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

406km of new rail-
ways to go oper-
ational in Iran by 
Mar. 2024
Kheirollah Khademi, the man-
aging director of Iran’s Con-
struction and Development of 
Transportation Infrastructures 
Company (CDTIC), has said 406 
kilometers (km) of railway pro-
jects will go operational across 
the country by March 2024, 
IRIB reported. Mentioning 
the recent inauguration of the 
155km Zahedan-Khash railroad 
in southeastern Iran, Khademi 
said: “Another 406 kilometers of 
railway projects will go opera-
tional by the end of this [Iranian 
calendar] year (March 20) and 
during the next year (ends in 
March 2024).”  According to the 
official, the mentioned railways 
include five prioritized projects 
that all have reached physical 
progress between 75 percent 
and 90 percent.

Nominees for the four main catego-
ries of the 15th edition of the Jalal 
Al-e Ahmad Literary Awards were 
announced on Sunday. 
“Siagalesh” by Ebrahim Akbari, “Fac-
es of Silence” by Mohammad Qaem-
khani, “Sur” by Hossein-Ali Jafari and 
“Azrael: Veteran” by Nima Akbarkhani 
are competing in the novel category.
A jury comprising Rahim Makhdumi, 
Mohammadreza Sharafi and Kha-
bushaMeisam Musavian selected the 
nominees for this section.
“Siagalesh” follows an Islamic sem-
inary student named Yusef Rostami 
who is assigned the task of organ-
izing Muharram mourning rituals 
in a village in the Talesh region in 
northern Iran. In this novel, the writer 
describes Siagalesh, the legendary 
guardian of forest animals in the re-
gion.In his novel “Faces of Silence”, 
Qaemkhani centers on the differences 
arising from land, books and race in 
the history of Judaism.  
“Sur” illustrates connections between 
Quds and Karbala by recounting the 

story of an old Palestinian man who 
attends an Arbaeen gathering. The 
novel also provides a deep insight 
into the condition of the Islamic world 
between the lines due to the turbulent 
history of Palestine.  
In “Azrael: Veteran”, Major Hamidreza 
Hedayati is tracking the enigmatic 
murderer Ali Alizadeh on a mission 
from Tehran to Nicosia in Cypress.
The award worth 2.5 billion ri-
als (about $6,250 based on Iran’s 
free-market exchange rate: $1 = 
400,000 rials) is Iran’s most lucrative 
literary prize.
Winners of honorable mentions each 
will be awarded 500 million rials.
Finalists in the short story section are 
“The President’s Driver and Several 
Other Stories” by Salman Kadivar, 
“The Unmarked Grave and Several 
Other Stories” by Emad Ebadi and 
“Lover Virus” by Majid Rahmani.
The nominees in this category were 
selected by a jury composed of Hadi 
Khorshahian, Yusef Qojaq and Mo-
hammad-Ali Rokni.

2023 Jalal Literary Awards finalists unveiled

As announced by an official with Agri-
culture Ministry, the honey consump-
tion per capita in Iran is one of the 
highest ones in the world, because the 
consumption per capita in the world is 
about 500 grams, while in Iran it is more 
than one kilogram.
Hossein Damavandi-Nejad, the deputy 
minister for livestock products, said, 
“The production of 120 million tons of 
agricultural products in the country and 
standing at the eighth place in the world 
in this field, has the footprints of honey 
bees in it, and some products in gar-
dens and farms are up to 100 percent 
dependent on bees and without bees 
they will not be able to pollinate by wind 
and other insects”.
“In some countries, the gardener must 
pay up to 100 dollars to the beekeeper 
for the beekeeper to establish his bee 
colony in the garden for a while, but in 
our country, in addition to the gardener 
taking a fee from the beekeeper for es-
tablishing the colony, with some unan-
nounced pesticides spraying, they bring 
damages to beekeepers”, he lamented.
Damavandi-Nejad considered the most 
important service of honeybees to be re-

lated to horticulture and agriculture and 
restated: “Our honey consumption per 
capita is one of the highest ones in the 
world, despite the fact that the cost of 
honey production in our country is high, 
and it is a promising issue.”
Based on the data released by the United 
Nations Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO), Iran is the third-largest pro-
ducer of honey in the world.
Last August, the director of the Agricul-
ture Ministry’s beekeeping development 
program had said the country’s annual 
honey production is expected to reach 
115,000 tons in the current Iranian cal-
endar year 1401 (ends on March 20).
Touraj Saremi noted that Agriculture 
Ministry has defined a five-year devel-
opment plan to reform the structure of 
the country’s apiaries and increase the 
quantity and quality of honey production 
during the Iranian calendar year 1401 to 
1405 (begins in March 2026).
“The implementation of this program 
requires the necessary support for pro-
viding inputs, implementing education-
al-training programs, and providing fa-
cilities to beekeepers. It is also required 
to provide apiaries with insurance cov-

erage to reduce the risks and to ensure 
sustainable production,” he said.
The official noted that the ministry is 
also pursuing opening a credit line to be 
able to meet part of the needs of produc-
ers in this sector within the framework 
of rules and regulations.
Iranian beekeepers managed to produce 
112,000 tons of honey in the previous 
Iranian calendar year.
Due to the high quality of Iranian honey, 
the product is exported to many coun-
tries including China, Bahrain, Kuwait, 
Qatar, Oman, Germany, the United King-
dom, Canada, Hong Kong, Australia, 
Indonesia, Malaysia, Iraq, and Lebanon.
Back in March 2020, the former direc-
tor of the Iranian Agriculture Ministry’s 
beekeeping development plan had said 
the country’s beekeeping industry was 
planned to become the leading agricul-
tural sector in the country, the leading 
honey producer in the region, and a 
strong player in the world markets.
“Benefiting from up-to-date knowledge, 
and technology, the industry is going 
to provide reliable, high-quality prod-
ucts with greater value-added,” Farhad 
Moshir Qafari said.

Honey
consumption
per capita
high in Iran
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برای اولین بار جلسـه هم اندیشـی 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتاندار و مدیـران کل حـوزه 
عمرانی بـا مدیـر عامـل و معاونین 
آبفـای اسـتان اصفهان درراسـتای 
تعامـل بیشـتر و نیـز رفـع چالش ها 
با دسـتگا ه هـای اجرایـی، در زمینه 
ارائه خدمـات پایدار به مـردم برگزار 

شـد.
در ایـن جلسـه مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان اصفهـان 
گفـت: اصفهـان اولیـن شـهر در 
کشـور بـوده کـه شـبکه فاضـاب 
در آن اجـراء شـده اسـت و در حـال 
حاضر بـا گذشـت بیش از نیـم قرن 
از اجـرای این شـبکه، بخـش قابل 
توجهی از آن دچار فرسـودگی شده 
کـه تـا کنـون بـا اسـتفاده از منابـع 
داخلـی و ظرفیـت فاینانـس، حدود 
۱۹۳ کیلومتر از این شـبکه فرسوده 

اصاح شـده اسـت.
حسـین اکبریـان افزود: هـم اکنون 
شـبکه  از  کیلومتردیگـر   ۳07
نیـاز  اصفهـان  فاضـاب شـهر 
بـه اصـاح و بازسـازی دارد ایـن 
در حالیسـت کـه ۳0 کیلومتـر از آن 
ویژه تـر از سـایر بخش ها اسـت که 
نیازمنـد تأمیـن اعتبـار الزم اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه ۳8 درصـد 
فاضاب هـای تصفیـه شـده در 
اسـتان در تصفیـه خانـه فاضـاب 
شـمال تصفیـه می شـود اظهـار 
داشـت: بـا توجـه بـه قدمـت ایـن 
تصفیه خانـه بسـیاری از تجهیزات 

آن نیاز به بازسـازی و به روز رسـانی 
دارد و درصـدد هسـتیم بـا تأمیـن 
منابـع مالی، بازسـازی ایـن تصفیه 

خانـه در دسـتورکار قـرار گیـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه میـزان هدر 
رفت آب در اسـتان اصفهان ۱7.78 
درصد اسـت خاطرنشـان سـاخت: 
هـم اکنـون کمتریـن میـزان هـدر 
رفت آب در کشـور متعلق به استان 
اصفهـان اسـت و قطعـًا بـا اصاح 
و بازسـازی شـبکه فرسـوده آب در 
شـهرها و روسـتاها، ایـن رقـم نیـز 

کاهـش می یابـد.
مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان 
اصفهـان احـداث مخـازن ذخیـره 
آب با ظرفیـت مطلـوب را ضروری 
دانسـت و گفت: هم اکنون ظرفیت 
مخـازن آب در اصفهـان محـدود 
اسـت و ایـن امـر در زمـان وقـوع 
حـوادث غیـر مترقبـه می توانـد 
چالش هایـی ایجـاد نمایـد بـر این 
اسـاس یکـی از برنامه هـای آبفـا 
احـداث مخـازن ذخیـره آب اسـت.

اکبریـان افـزود: اصفهـان از معدود 
اسـتان هایی اسـت کـه فراینـد 
آبرسـانی بـه شـهرها و روسـتاهای 
آن از طریـق مرکـز کنتـرل تلـه 
متری خطوط آبرسـانی بـه صورت 
آنایـن مـورد پایـش و بررسـی 
قـرار می گیـرد و ایـن امر نقـش به 
سـزایی در توزیـع عادالنـه آب در 
طـول سـال در سـطح اسـتان دارد.

معـاون  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 

اصفهـان، سـقایی را امـری مقدس 
برشـمرد و عنوان کرد: باید جلسات 
هم اندیشـی میان مسـئوالن امر به 
طور مسـتمرادامه یابد تا بـا تعامل و 
همـکاری همـه دسـتگاه ها فرایند 
خدمت رسـانی به مردم بـدون وقفه 
دنبال شـود و جای خوشحالی است 
که بتوان در این جلسـات مشکات 
و چالش هایـی کـه در زمینـه ارائـه 
خدمـات پایدارآبفـا بـه مـردم وجود 
دارد را برطرف کنیم چراکه سـقایی 

کار ارزشـمندی است.
مهـران زینلیـان با اشـاره بـه وقوع 
خشکسـالی های مسـتمر در استان 
اعـام کـرد: تقریبًا تمـام اسـتان با 
تنـش آبـی مواجـه اسـت بـر ایـن 
اسـاس پیگیـر تأمیـن اعتبـارات 

مصوبـات سـفر ریاسـت جمهوری 
بـه اصفهـان در قالـب تسـهیات 
بانکی مـاده 56 و سـازمان مدیریت 
هسـتیم، ایـن درحالیسـت کـه باید 
بتوانیـم با هـم اندیشـی و همکاری 
همه مسئوالن اسـتانی راهکارهای 
رفـع چالش هـای مالی را در اسـتان 

پیگیـری نماییـم.
معـاون هماهنگـی امورعمرانـی 
اسـتانداری با بیـان اینکه بـا برنامه 
ریزی می تـوان خلق سـرمایه نمود 
اظهـار داشـت: اسـتان اصفهـان 
دارای منابـع بسـیاری اسـت کـه 
آنهـا  شناسـایی  بـا  می تـوان 
زمینه هـای خدمـات رسـانی پایدار 
به مـردم را در اسـتان فراهـم نمود.
زینلیان با اشـاره بـه طـرح برخی از 

مشـکات آبفا در این جلسـه اظهار 
داشـت: در طـی روزهـای آینـده 
جلساتی در راسـتای رفع مشکات 
آبفـا بـا مسـئوالن مربوطـه برگزار 
می شـود و بـا قـوت پیگیـر رفـع 
چالش هـا در زمینه هـای تأمیـن 
مالی جهت خدمات رسـانی مستمر 

به مـردم اسـتان هسـتیم.
گفتنـی اسـت: در پایان این جلسـه 
معـاون هماهنگـی امورعمرانـی 
اسـتانداری، بـه همـراه مدیـران 
کل حـوزه عمرانـی و مدیرعامـل 
آبفـا، معاونیـن و برخـی مدیـران از 
تاسیسـات آب وفاضـاب اسـتان 
اصفهـان در مرکز پایـش و راهبری 
تاسیسـات آب و چاه هـای فلمـن 

بازدیـد کردنـد.
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رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
گفت: دفاتر تسهیل گری نهاد توسعه است که 
نقش میانجی گری بین مدیریت شهری و مردم 
را دارد و به نوسازی بافت های فرسوده شهری 

کمک می کند.
فریاد پرهیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره 
به سلسله نشست های شهرگاه اظهار کرد: هفته 
گذشته این سلسله نشست ها با هدف تعامل 
دانشگاهیان و اعضای مجموعه معاونت معماری 
و شهرسازی در دانشگاه هنر برگزار شد که 
می توان در این تعامل با دانشگاه شاهد اتفاقات 

خوبی بود.
وی افزود: این هفته به موضوع معماری و 

شهرسازی در دانشگاه هنر اصفهان پرداختیم 
که اساتید حوزه شهرسازی و معماری نیز حضور 
داشتند و موضوعات مختلفی به مذاکره گذاشته 

شد.
رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
گفت: از جمله موضوع مورد مذاکره، بازآفرینی 
شهری و به طور خاص دفاتر تسهیل گری به 
عنوان نهاد توسعه است که نقش میانجی گری 
بین مدیریت شهری و مردم را دارد و به نوسازی 

بافت های فرسوده شهری کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست فرایند حاضر 
در اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت 
معماری و شهرسازی در راستای ارتباط با جامعه 

دانشگاهی به بحث گذاشته شد و نظرات اعضای 
دانشگاه در مورد دفاتر تسهیل گری گرفته شد.

پرهیز با اشاره به رویکردهای جدید دفاتر 
تسهیل گری از لحاظ علمی تصریح کرد: از سال 
۲000 به بعد در بیشتر موارد این دفاتر به موضوع 
بازآفرینی پایدار شهری ورود کرده است و بر ابعاد 
اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی به خصوص نهادی بسیار تاکید شده 
است که این ابعاد در ارتباط با بازآفرینی باید در 
نظر گرفته شود تا خروجی آن نتیجه مدنظر 
مدیریت شهری در نوسازی بافت های فرسوده 

شهری باشد.
وی تصریح کرد: دانشجویان در خصوص مسائل 
اجتماعی و انسانی پافشاری بیشتری دارند، 

بنابراین مقرر شد این جلسات ادامه داشته باشد و 
راهکارهای اجرایی از طرف دانشگاه به مدیریت 
شهری ارائه شود تا بتوانیم از نظرات اساتید 
دانشگاهی در ارتباط با موضوعات تخصصی 

حوزه شهرسازی و معماری استفاده کنیم.
رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
معماری و شهرسازی شهرداری  معاونت 
اصفهان گفت: خروجی حاصل از این جلسه فعال 
کردن هیئت اندیشه ورز در معاونت شهرسازی 
با همکاری دانشگاه هنر اصفهان و برگزاری 
جلسات هفتگی بود، لذا به زودی جلسه مشترک 
با موضوع راه اندازی هیئت اندیشه ورز بین 
شهرداری اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان 

برگزار خواهد شد.

مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از سـد زاینـده رود با اشـاره بـه خالی 
بـودن 88 درصـد ظرفیت سـد زاینـده رود، گفـت: ورودی این سـد از 

ابتدای سـال آبی تا نیمه دی مـاه ۱۱۱ میلیون مترمکعب بوده اسـت. 
سـید مجتبی موسـوی نائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشـاره به 
اینکه ذخیره سـد زاینده رود به ۱۴7 میلیون مترمکعب رسـیده، اظهار 
داشـت: ورودی به سـد هم اکنون ۹ متر مکعـب بر ثانیـه و خروجی از 

آن ۱0 مترمکعب بر ثانیه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت آبگیـری سـد، افـزود: ورودی آب به سـد 
زاینده رود از ابتدای سـال آبی )مهرمـاه ۱۴0۱( تا هفدهم دی امسـال 
در مجمـوع ۱۱۱ میلیـون مترمکعب بوده اسـت در حالی که این سـد 
در مدت مشـابه سـال گذشـته 8۱ میلیـون مترمکعب، طی ۱0 سـال 
اخیر آن ۱۳0 میلیون مترمکعب و در بلندمدت )5۱ ساله( ۱77 میلیون 

مترمکعب ورودی داشـت.
مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تأسیسـات سـد زاینده رود بـا بیان 
اینکه ورودی به سـد زاینده رود از ابتدای سـال آبی تاکنون در مقایسه 
با مدت مشـابه سـال گذشـته ۳6 درصـد افزایـش دارد، اضافـه کرد: 
مقایسـه ورودی آب به سـد زاینـده رود در سـال آبی کنونی با مشـابه 

بلند مدت حاکی از کاهش ۳7 درصدی ورودی آب به این سـد اسـت.
موسـوی نائینی ادامـه داد: حجـم آب خروجـی از این سـد مخزنی از 
ابتدای سـال آبـی تاکنـون ۱۳7 میلیـون مترمکعـب اسـت در حالی 
که در مدت مشـابه سـال گذشـته ۱۴۲ میلیون مترمکعب و در مشابه 

بلندمـدت ۲۹5 میلیـون مترمکعب بوده اسـت.
وی ابـراز داشـت: خروجی از سـد زاینده رود امسـال نسـبت به سـال 
گذشـته چهار درصد و در مقایسـه با حجـم خروجی در بلنـد مدت 5۴ 

درصـد کاهـش نشـان می دهد.
موسـوی نائینی با بیـان اینکه ذخیره سـد زاینـده رود تا نیمـه دی ماه 
سـال گذشـته ۱65 میلیـون مترمکعـب و در بلنـد مدت مشـابه 5۹7 
میلیـون مترمکعب بوده اسـت، خاطرنشـان کـرد: ذخیره کنونی سـد 
زاینده رود در مقایسـه با مدت مشابه سال گذشـته ۱0 درصد و نسبت 

به بلنـد مـدت 75 درصد کاهـش نشـان می دهد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از سـد و نیروگاه های زاینـده رود با بیان 
اینکه ۱۲ درصد از ظرفیت سـد زاینـده رود هم اکنون پرشـدگی دارد، 

اضافه کـرد: در حال حاضر 88 درصد سـد خالی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، میانگیـن بارشـی ایسـتگاه کوهرنـگ 
سرچشـمه اصلـی حوضـه آبریـز زاینـده رود، از ابتـدای سـال آبـی 
)مهرماه( تا ۱۹ دی ماه ۴6۲ میلیمتر اسـت در حالی که سـال گذشـته 
در چنیـن روزی ۳85 میلیمتـر و میانگیـن بلنـد مـدت 5۳7 میلیمتـر 

بـوده اسـت.
مقایسـه بارش های امسـال در کوهرنگ در مقایسـه با مدت مشـابه 
سـال گذشـته حاکی از افزایـش ۲0 درصـدی بارش ها در سرشـاخه 

اصلی حوضـه آبریز زاینـده رود در سـال جاری اسـت.
سـد زاینـده رود بـا ظرفیـت اسـمی یـک میلیـارد و ۲۳۹ میلیـون 
مترمکعب بـه عنـوان یکـی از اصلی تریـن سـدهای مرکز کشـور و 
تأمین کننده آب آشـامیدنی، محیط زیسـت، کشـاورزی و صنعت در 
منطقه مرکزی ایران اسـت. این سـد قوسـی شـکل که سـال ۱۳۴۹ 
به بهره برداری رسـید در ۱۱0 کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان 

چادگان قـرار دارد.

رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان:

دفاتر تسهیل گری نقش میانجی گری بین مدیریت شهری و مردم را دارد

مدیر سد زاینده رود:

۸۸ درصد سد خالی است

نخستین بار و در راستای تعامل و هم افزایی با دستگاه های استانی برگزار شد:

جلسه هم اندیشی مدیران آبفا با معاون و مدیران عمرانی استانداری

 Customer مخفف )CRM عباس عباسی خاک گفت: کلمه سی آرام )
Relationship Management یا همان مدیریت ارتباط با مشتری است که در 
آبفای استان اصفهان واحدهای روابط عمومی، GIS، مهندسی و توسعه، مالی و 
پشتیبانی، بهره برداری، مشترکین، بازرسی، بحران و پدافند غیر عامل و حراست 

با آن سرو کار دارند.
وی افزود: این فرایند از لحظه ارتباط مشتری با سازمان از طریق درگاه های ارتباطی 
مختلف آغاز و با ثبت درخواست و ارجاع به واحدهای عملیاتی و انجام درخواست و 
در نهایت با اطاع رسانی به مشترک پایان می پذیرد. این فرایند، مکانیزه، هوشمند، 

قابل ردیابی و پیگیری و نظارت بوده و تجربه مشتری در اولویت قرار دارد.
عباسی خاک با بیان اینکه نظام CRM موجب اطاع رسانی به موقع، ارائه خدمات 
پشتیبانی، دریافت بازخورد موثرتر و اجرای اقدامات بهبود یافته می شود، گفت: 
درگاه های ارتباطی مشتریان با شرکت آبفای استان اصفهان شامل نرم افزار 
تلفن همراه، ایمیل، پورتال )چت آناین(، تلفن ۱۲۲، صندوق صوتی، شبکه های 

اجتماعی و پیامک می شود.
وی افزود: خودکار سازی فرایندها، نظم، سرعت و دقت در پیگیری، پایگاه داده ای 
متمرکز، تحلیل و شناسایی اثربخشی و کارآمدی فرایندها با دریافت گزارش های 
تحلیلی از نرم افزار هوش کسب و کار BI( )، دید ۳60 درجه و یکپارچه از ارتباط 
با مشتری، مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های کارکنان مرتبط با مشتری، بهبود 
عملکرد کارکنان، پیشنهاد ارائه خدمات در زمان های مناسب و ارائه خدمات پس از 

فروش از مزایای استفاده از نظام CRM است.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان با بیان اینکه روابط عمومی در 
خارج از سازمان نقش یک سفیر تجاری و در داخل سازمان به عنوان یک سامان 
دهنده مطرح است گفت: روابط عمومی در داخل سازمان باید فرهنگ سازی 
بهره مندی از CRM، همگراساختن مدیران با اهداف CRM، ارتقای فرهنگ 
سازمانی به سمت مشتری محوری را بر عهده بگیرد و در خارج از سازمان اطاع 
رسانی اتفاقات، شناساندن نشان تجاری ۱۲۲ و CRM، آگاهی بخشی هدفمند به 

مشتریان از وظایف روابط عمومی است.
عباسی خاک با بیان اینکه نباید نظام CRM را با نرم افزار CRM اشتباه گرفت 
گفت: نظام CRM به معنای تمامی فرآیندها، تکنولوژی ها و منابع انسانی است که 
به جذب، توسعه و نگهداشت مشتریان کمک می کنند. باید این را در نظر گرفت 
که CRM تنها یک نرم افزار نیست و نرم افزار CRM ابزاری است که بخش های 
مختلف کسب و کار را، از تبلیغات گرفته تا فروش و خدمات پس از فروش یکپارچه 
می سازد و هماهنگی کاملی بین تیم های مختلف داخل یک سازمان ایجاد می نماید 
و هر کاربر در هر زمان دسترسی مستقیم به اطاعات مشتریان خود دارد و این امر 

دید ۳60 درجه ای از تعامل با مشتری ارائه می دهد.

مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان گفت: 
استقرار نظام CRM، ارتباطات و تعامالت شرکت با مشتری را 
در راستای رضایت و وفادارسازی مشتری، متحول می کند.

 مدیر مرکز مدیریت ارتباط با
مشتریان آبفای استان اصفهان:

استقرار نظام CRM ارتباط و تعامل 
شرکت با مشتریان را متحول می کند

گزارش

مدیـر روابـط عمومـی بانک کشـاورزی 
اسـتان اصفهان از افزایـش 8۹ درصدی 
پرداخـت تسـهیات بـه متقاضیـان در 
سـالجاری نسـبت بـه سـال ۱۴00 خبـر 

داد.
کارگـروه  در  صفـری،  حشـمت اهلل 
روسـتایی و عشـایری اسـتان اصفهـان، 
مجموع ارقام تسـهیاتی پرداخت شـده 
در سـال ۱۴0۱ را 7۲ هـزار میلیـارد ریال 

اعـام کـرد.
وی اضافـه کـرد: بـرای مثـال از محـل 
توسـعه و گسـترش طرح های سرمایه ای 
کشـاورزی بند الـف تبصـره ۱8، نزدیک 
بـه چهـار هـزار میلیـارد و در زمینـه 
پرواربنـدی دام عشـایر 87 میلیـارد ریال 

پرداخـت شـده اسـت.
صفـری ادامـه داد: در بخـش مردمـی 
سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا ۱0 
هـزار میلیارد، تسـهیات قرض الحسـنه 
ازدواج و فرزنـدآوری سـه هـزار میلیـارد 
و برای اشـتغال افـراد زیرپوشـش کمیته 
امـداد و مددجویـان بهزیسـتی ۲ هـزار و 
500 میلیـارد ریال پرداخت شـده اسـت.
رییـس گـروه توسـعه ورزش روسـتایی 
و عشـایری اداره کل ورزش و جوانـان 
اصفهان نیـز در ایـن جلسـه از راه اندازی 
6۴0 خانـه ورزش روسـتایی بـه منظـور 
توسـعه ورزش در ایـن قشـر از جامعه در 

سـال های اخیـر تاکنـون خبـر داد.
رضـا مهدیان ادامـه داد: اسـتان اصفهان 
از لحـاظ تعـداد خانه ورزش روسـتایی در 

کشـور ُرتبه نخسـت را در اختیار دارد.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن برگـزاری 
اقـوام  ورزشـی  فرهنگـی  جشـنواره 
همـکاری  بـا  اسـتان  در  مشـترک 
اسـتانداری بـا هـدف ترویـج ورزش در 
جامعه روستایی و عشـایری برنامه ریزی 

شـده اسـت.
رییـس گـروه توسـعه ورزش روسـتایی 
و عشـایری اداره کل ورزش و جوانـان 
اصفهـان خاطرنشـان کـرد: در قالب این 
جشـنواره، ورزشـکاران ۱0 شهرسـتان 
اسـتان در ۲ رشـته بـا یکدیگر بـه رقابت 

خواهنـد پرداخـت.
مسـوول حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان 
نیـز در ایـن نشسـت از ضـروت افزایش 
فعالیت هـای فرهنگـی و انعـکاس آنها با 
هدف تنویر افـکار عمومی سـخن گفت.

بـاذر  ا والمسـلمین  االسـام  حجـت 
بختیاری خاطنشـان کرد: بویـژه در دهه 
فجـر امسـال برنامه های مرتبـط در تمام 
مجموعه ها و سـازمان های حـوزه جامعه 
کشـاورزی، روسـتایی و عشـایری بایـد 

افزایـش یابد.
به گـزارش ایرنـا، کارگـروه روسـتایی و 
عشـایری اسـتان بـا حضـور نماینـدگان 
در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه 
سـازمان های تابعـه جهـاد کشـاورزی و 
نهادهـای مرتبـط با جامعـه روسـتایی و 
عشـایری در سـالن اجتماعـات سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اصفهـان برگزار شـد.

بـر پایـه نتایـج سرشـماری سـال ۱۳۹5 
جمعیـت اسـتان اصفهـان پنـج میلیـون 
و ۱۲0 هـزار و 850 نفـر متشـکل از 
یـک میلیـون و 608 خانـوار اسـت کـه 
از ایـن تعداد ۱۹6 هـزار خانوار روسـتایی 

. هسـتند
شـمار عشـایر اسـتان اصفهان بالغ بر 60 
هـزار نفر در قالـب ۱۱ هزار خانوار اسـت.
اسـتان اصفهان 56۴ هـزار هکتار اراضی 
کشـاورزی دارد امـا بدلیـل کمبـود منابع 
آبـی، تنهـا حـدود ۲00 هـزار هکتـار از 
آنهـا زیـر کشـت محصـوالت زراعـی و 

باغـی مـی رود.
مجمـوع اراضـی باغـی اسـتان اصفهان 
حـدود 80 هـزار هکتـار اسـت و مجموع 
تولیـدات باغـی و گلخانـه ای آن در 
شـرایط عـادی حـدود 800 هـزار ُتـن 

بـرآورد می شـود.

تسهیالت پرداختی بانک 
کشاورزی در اصفهان ۸۹ 

درصد افزایش یافت

 مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی
استان اصفهان :

 خبر
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 BRT مدیرعامل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهان و حومـه گفت: خطـوط
به خوبی پاسـخگوی نیاز همشـهریان بوده اسـت، به طوری که روزانـه حداکثر 

تعداد ۱۲0 هـزار مسـافر جابه جـا می کند.
سـیدعباس روحانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، بـا اشـاره بـه اینکـه بـر 
اسـاس مطالعـات جامع حمل ونقـل شـهر اصفهان ۱۲ خـط BRT برای شـهر 
اصفهان در نظر گرفته شـده اسـت، اظهـار کـرد: موافق خطوط BRT هسـتم 
و معتقدم چنانچـه اسـتانداردهای الزم در اجرای آن رعایت شـود، پاسـخگوی 
نیـاز شـهروندان خواهد بـود امـا اگر نسـبت به اجـرای ایـن خطوط بـه منظور 

رفـع تکلیف برخـورد شـود، به جـای برخـورداری از BRT، بـا خط ویـژه مواجه 
خواهیـم بود.

وی با بیان اینکه پس از اجرای خط یک BRT در شـهر اصفهان، مخالفت هایی 
وجود داشـت، افزود: هنگامی که مدیران شهری و اسـتانی متوجه رضایتمندی 
شـهروندان از راه انـدازی این خطوط شـدند، اجـرای فـاز دوم خط یـک را مورد 

تاکید قـرار دادند.
مدیر عامل شـرکت واحد اتوبوسـرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: خطوط 
BRT به خوبی پاسـخگوی نیاز همشـهریان بـوده اسـت، به طوری کـه روزانه 

حداکثر تعداد ۱۲0 هزار مسـافر جابه جا کرده اسـت، در حالی که تعداد مسافران 
جابه جا شـده در خط یک متـرو ۱00 هزار نفر برآورد شـده اسـت.

وی گفت: BRT اسـتانداردهای مخصوص خود را دارد از جمله اینکه مسـیر آن 
باید بـا نرده گـذاری، گل میخ یـا نصـب دوربین های ثبـت تخلف ایزوله باشـد، 

بنابراین هـر خط اتوبوسـی خط BRT محسـوب نمی شـود.
روحانـی ادامه داد: در خطوط پرمسـافر کـه ترددهای زیـاد انجام می شـود، باید 
اتوبوس های دو یا سـه کابین قرار داد تا سرنشـینان خودروهای شـخصی نیز به 

جای ماندن در جریان ترافیک، به اسـتفاده از اتوبوس تشـویق شـوند.

مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

روزانه ۱۲۰ هزار 
 BRT اصفهانی با
جابه جا می شوند

ش تصویری
گزار

میاد  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
باسعادت حضرت زهرا )س(، مراسم 
بزرگداشت مقام مادر و روز زن ویژه 
کارکنان و پیمانکاران خانم شاغل در 

فوالد مبارکه امروز برگزار شد. 
منبع: ایراسین



جهـــــــان

Isfahan News

 اخبار اصفهان  چندی پیش بــود که ژاپن از افزایش 
بودجه چند برای نظامی اش خبر داد. روزهای پایانی سال 
2022 بود که ژاپن اعالم کرد در الیحه اش برای بودجه 
نظامی ســال 202۳ ضمن قصد افزایش 2۶ درصدی 
بودجه نظامی خود برنامه های مختلفی برای خرید انواع 
تسلیحات پیشــرفته از جمله ۱۶ فروند جنگنده اف-۳۵ 

را دارد.
پایـگاه شـبکه بلومبرگ فـاش کرد کـه ژاپـن در ضمن 
آغـاز یـک برنامه پنـج سـاله اش بـرای تقویـت مواضع 
امنیتـی خـود، بودجه نظامـی اش بـرای سـال 202۳ را 
بیـش از یـک چهـارم افزایـش داده و بـه ۶.۸2 تریلیون 

یـن )معـادل ۵۱.۴ میلیـارد دالر( می رسـاند.
بعـد از ژاپـن، حـاال کـره جنوبـی هم اعـالم کـرده که 
قصد دارد بودجـه نظامی خـود را چند برابر کنـد. وزارت 
دفـاع کـره جنوبی چنـد روز پیـش اعـالم کرد کـه این 
کشـور قصد دارد ظرف ۵ سـال آینـده ۵۶0 میلیارد وون 
)۴۴۱.2۶ میلیـون دالر( را برای افزایـش توانایی هایش 

جهـت مقابله بـا پهپادهـای کره شـمالی هزینـه کند.
کره جنوبـی در کنـار افزایش بودجـه نظامی، شـروع به 
سـاخت تجهیزات نظامـی بومی خـود هم کرده اسـت. 
یکی از مقامات رسـمی وزارت دفاع کـره جنوبی در این 
رابطه گفته اسـت: برنامه سـالح لیزری در فاز آزمایشی 
قـرار دارد و انتظـار مـی رود اسـتقرار آن در سـال 202۷ 
آغاز شـود. همچنین سیسـتم پارازیـت انـداز توانایی ما 
را نسـبت به پهپادهای کوچـک بهبود خواهد بخشـید.

افزایـش اقدامـات نظامی کـره شـمالی و آزمایش های 
بالسـتیکی این کشـور باعث نگرانـی همسـایه جنوبی 
شـده اسـت. وزارت دفاع کـره جنوبـی در همیـن رابطه 
گفته اسـت: ما توانایی عظیم خـود را در حـوزه مجازات 
و اقدامـات تالفی جویانـه تقویـت خواهیـم کـرد تـا 
تاسیسـات کلیـدی کـره شـمالی را در صـورت حملـه 
هسـته ای یا اسـتفاده از تسـیحات کشـتار جمعی، نابود 

کنیـم.

هـم ژاپـن و هـم کـره جنوبـی ایـن را فهمیده انـد کـه 
دیگر آمریکا قادر نیسـت از آنها حمایت کنـد. تهدیدات 
منطقـه شـرق دور هـر لحظـه بیشـتر می شـود. قدرت 
گیـری کره شـمالی و سـاخت موشـک های بالسـتیک 
مختلـف، فعالیـت ارتـش چیـن در آبهـای مشـترک و 
تایـوان و جنـگ روسـیه و اوکرایـن همه و همـه باعث 
شـده که متحـدان آسـیایی آمریـکا یعنـی ژاپـن و کره 
جنوبی نگران شـوند. عـدم حمایت همه جانبـه از طرف 
واشـنگتن هـم نگرانـی آنـان را بیـش از پیـش کـرده 
اسـت. به همین علت، هم توکیـو و هم سـئول تصمیم 
گرفته انـد که خود دسـت بـه کار شـده و بـرای مقابله با 
تهدیدات کره شـمالی، چیـن و حتی روسـیه ارتش های 

داخلـی خـود را احیاء یـا تقویـت کنند.
امـا کـدام بخـش از ارتـش کـره جنوبـی بیـش از همه 
احتیاج به تقویت دارد؟ بررسـی اطالعات نظامی نشـان 
می دهد وضعیـت نظامی سـئول تـا حدی شـبیه توکیو 

اسـت اما همچنـان در برخـی زمینه ها ضعـف دارد.
ارتـش کـره جنوبـی در حـال حاضـر ۵۵۵ هزار سـرباز 
دارد. این در حالی اسـت که همسایه شـمالی این کشور 
بیش از ۱ میلیون و ۳00 هزار سـرباز در اختیار دارد. البته 
بایـد ایـن نکتـه را هـم در نظر داشـت کـه ارتـش کره 
جنوبی 2 میلیون و ۷۵0 هزار سـرباز ذخیره )رزرو( دارد و 

کره شـمالی ۶00 هزار سـرباز ذخیـره دارد.
وضعیـت خودروهـای زرهـی کـره جنوبـی نسـبت بـه 
همسـایه شـمالی و بـه خصـوص چیـن خیلـی خـوب 
نیسـت. سـئول 2 هزار و ۶0۶ تانک دارد. حـدود ۴ هزار 
و ۳۸0 خـودرو زرهـی، ۷ هـزار و ۴۶۸ توپخانـه و ۳ هزار 
و ۴0 توپخانـه خـود کششـی دارد و به ۵۷۴ راکـت انداز 
هم مجهز اسـت. این در حالی اسـت که کره شـمالی ۶ 
هزار تانـک، ۴ هزار خـودرو زرهی، ۱۳ هـزار توپخانه، ۴ 
هـزار و ۵00 توپخانه خود کششـی و ۴ هـزار راکت انداز 
دارد. ایـن آمار نشـان می دهد که تعـداد توپخانه و راکت 
انداز کـره شـمالی خیلی بیشـتر از کـره جنوبی اسـت و 

سـئول باید در ایـن زمینه فعالیـت کند.
در زمینـه نیروی هوایـی، وضعیـت کره جنوبی نسـبت 
بـه همسـایه شـمالی اش بهتر اسـت. کـره یک هـزار و 
۵۸۵ هواپیمـای جنگی دارد. سـئول ۱۵۶ جنگنده، ۳۷۱ 
هواپیمای چندمنظـوره و ۷۵۷ هلی کوپتـر دارد. یکی از 
نقاط ضعـف ارتـش کـره جنوبـی هواپیمـای تهاجمی 
)Attack Aircraft( اسـت. ارتـش کره هیـچ هواپیمای 
تهاجمـی نـدارد. ایـن در حالی اسـت که پیونـگ یانگ 
۱۸۸ هواپیمای تهاجمی دارد. چیـن هم ۱20 هواپیمای 
تهاجمـی دارد. جالـب اینکه ژاپـن هم هیـچ هواپیمای 
تهاجمـی در اختیـار نـدارد و ایـن نشـان می دهـد نقاط 
ضعـف و قـوت توکیـو و سـئول شـباهت بسـیار زیادی 

بـه هـم دارند.

امـا نیـروی دریایـی؛ کـره جنوبـی ۱9۵ نـاو جنگـی 
دارد. سـئول 2 ناوهواپیمابـر دارد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه کـره شـمالی هیـچ ناوهواپیمابـری نـدارد. البتـه 
چیـن در ایـن زمینـه قدرتمنـد اسـت و ۴ ناوهواپیمابـر 
دارد. ژاپـن هـم ۴ ناوهواپیمابـر در اختیـار دارد. سـئول 
22 زیردریایـی، ۱۱ ناوچـه سـبک، ۱۸ ناوچـه و ۱2 
ناوشـکن دارد. ایـن در حالی اسـت کـه نیـروی دریایی 
چیـن ۷۴ زیردریایـی، ۷۳ ناوچـه سـبک، ۵۴ ناوچـه و 
۳۸ ناوشـکن دارد. البتـه وضعیـت کـره شـمالی در این 
زمینـه متفاوت اسـت. پیونگ یانـگ 9۶۷ نـاو در اختیار 
دارد که چنـد برابر بیشـتر از ناوهـای کره جنوبی اسـت 
اما بیشـتر این ناوهـا قدیمی یا سـاده اند. پیونـگ یانگ 
هیـچ ناوشـکن، ناوچـه یـا ناوچـه سـبکی نـدارد. امـا 

تعـداد زیردریایی هایـش زیـاد اسـت. کـره شـمالی ۷2 
زیردریایـی در اختیـار دارد. بنابرایـن، کـره جنوبی برای 
مقابله بـا تهدیـدات کره شـمالی و چیـن باید بـه خنثی 
کننده هـای زیردریایی هـای آنهـا فکر کرده و بـرای آن 

چـاره ای بیندیشـد.
کـره جنوبـی یکـی از کشـورهایی اسـت که پیشـرفت 
زیـادی در زمینـه »هـوش مصنوعـی« داشـته اسـت. 
وزارت دفـاع ایـن کشـور اعـالم کـرده کـه قصـد دارد 
هوش مصنوعـی را به اندازه بسـیار وسـیع در تجهیزات 
نظامـی جدیـد بـه کار بگیـرد. بایـد دیـد کـره می تواند 
از طریـق هـوش مصنوعی بـه تسـلیحاتی دسـت یابد 
کـه بتواننـد بـا تهدیـدات چیـن و کـره شـمالی مقابله 

کننـد یـا نه؟
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مدیر پـروژه و ناظـر کاوش هـای نجات بخشـی سـد و نیـروگاه »چم شـیر« از 
شناسـایی ۱۴0 اثر تاریخی در ۱۶0 محوطه باستانی کاوش شده در حوضه آبگیر 
سـد چم شـیر خبر داد. به گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابط عمومی پژوهشـگاه 
میراث فرهنگی و گردشـگری، محمدحسـین عزیـزی خرانقی با بیـان این که 
این پـروژه بـا انجـام کاوش در ۱۶ محوطه فرهنگیـ  تاریخی شناسـایی شـده 
در این محدوده آغاز شـده اسـت، یادآور شـد: سـد و نیروگاه چم شـیر در اسـتان 
کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان گچسـاران روی رودخانه زهره، مراحل پایانی 

سـاخت خود را سـپری می کند و کارفرمای این طرح شـرکت آب و نیروی ایران 
اسـت. این باستان شـناس افزود: محـدوده مخزن این سـد تا کنون دو بـار مورد 
بررسـی باستان شناسـی قرار گرفتـه و به طـور کلی تعـداد ۱۴0 اثـر فرهنگی- 

تاریخی در آن شناسـایی شـده است.
او ادامـه داد: در سـال های ۱۳9۵ و ۱۳9۸، ۳0 محوطـه از میـان محوطه هـای 
شناسـایی شـده توسـط مدیر پیشـین کاوش های نجات بخشی سـد و نیروگاه 
چمشـیر انتخـاب و مـورد گمانه زنـی بـه منظـور تدقیـق وجـود نهشـته های 

فرهنگـی، قـرار گرفت.
عزیـزی خرانقی گفت: در سـال های گذشـته 9 محوطـه به پیشـنهاد و انتخاب 
مدیـر پـروژه پیشـین مـورد کاوش باستان شناسـی قـرار گرفتـه بود و در سـال 
جاری بـا توجه بـه نزدیکی زمـان مقـرر آبگیری، پژوهشـگاه میـراث فرهنگی 
و گردشـگری در توافقی با پروژه چمشـیر، ۱۶ تیـم کاوش باستان شناسـی را در 
منطقه به منظـور کاوش نجات بخشـی محوطه هـای پیشـنهادی، همچون 9 

محوطه قبـل، مسـتقر کرد.

کشف ۱۴۰ اثر 
تاریخی در حوضه 
آبگیر »چم شیر«

مدیر پروژه کاوش های 
نجات بخشی سد چم شیر خبر داد:

رییس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه 
در عراق گواهینامه رانندگی موضوعیت 
ندارد، گفت: در این کشور هر فردی که 
رانندگی بلد باشد از خودرو استفاده می کند 
و به همین دلیل هم تصادفات در عراق 
سه ونیم برابر ایران است اما کشته های 
تصادفات در این کشور نصف ایران است 

چرا که خودروهایشان ایمن تر است.
ایسنا، سردار سید کمال  به گزارش 
بانوان  همایش  در  امروز  هادیانفر 
فرهنگ یار ترافیک، گفت: بسیاری سه 
عامل انسان، راه و وسیله نقلیه را عامل 
وقوع تصادفات می دانند اما این ها تنها 
دالیل تصادفات نیستند، بلکه باید به این 
سه مورد، دوعامل مدیریت و آموزش را 
هم اضافه کنیم. وی ادامه داد: امروز باور 
داریم که با مدیریت صحیح و آموزش 
درست هم می توان از وقوع تصادفات 
جلوگیری کرد و هم شمار مصدومان و 

فوت شدگان را کاهش داد.
هادیانفر با بیان اینکه سیاست گذاری ها، 
نقش ها و تأمین منابع در قانون مشخص 
است، گفت: اما صریح بگویم که این 
کافی نیست؛ در قانون پیش بینی شده 
است شورای عالی ایمنی به ریاست رئیس 
جمهور برگزار شود به عبارت دیگر موارد 
بسیاری در قانون وجود دارد، اما باید به آن 
عمل هم بشود. رئیس پلیس راهور فراجا 
با اشاره به وضعیت رانندگی در کشور 
عراق، گفت: در عراق اصاًل گواهینامه 
نندگی موضوعیت و وجود ندارد و  را
هرکسی که رانندگی بلد باشد از خودرو 
استفاده می کند، به همین دلیل تصادفات 
کشور عراق سه و نیم برابر ایران است 
اما کشته های تصادفات عراقی ها نصف 
ایرانی ها است و این موضوع تنها به دلیل 

خودروهای ایمنی است که دارند.
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رونمایی از تأثیر »ایمنی خودروها« به 
استناد آمار تصادفات؛

تصادفات عراق ۳.۵ برابر 
ما؛ کشته های آنها نصف ما!

شرقی ها آماده سرشاخ شدن! 
قدرت نظامی کدام بیشتر است کره جنوبی، چین یا کره شمالی؟



چیـن از بزرگتریـن توربین بـادی فراسـاحلی جهان با 
پره هایـی بـه وسـعت ۵۳ هـزار متـر مربع کـه معادل 
مسـاحت هفت زمیـن فوتبال اسـت، بـا قـدرت تولید 
۱۸ مـگاوات بـرق رونمایی کرد کـه می تواند سـاالنه 

نیـروی ۴۰ هزار خانـه را تأمیـن کند.
یک شـرکت چینی موسـوم بـه CSSC Haizhuang که 
یکـی از ۱۰ شـرکت برتـر صنایـع دفاعی این کشـور 
اسـت، ادعـا کـرده یـک نمونـه اولیـه توربیـن بـادی 

دریایـی عظیـم ۱۸ مگاواتی را توسـعه داده اسـت.
بر اسـاس بیانیه مطبوعاتی این شـرکت، نمونـه اولیه 
بزرگترین توربین بادی فراسـاحلی جهان در رویدادی 
در پارک صنعتی شـهر دونگیانگ در استان شاندونگ 

چین رونمایی شـد.
در این بیانیه آمده اسـت: توربین H260 سـهم بزرگی 
در بهبـود ظرفیـت و کارایـی توربین هـای بـادی و 
همچنیـن کاهـش هزینـه تولید انـرژی مـزارع بادی 
فراسـاحلی خواهـد داشـت. این توربیـن، چشـم انداز 
خوبی در توسـعه بازار مزارع بادی پرسـرعت در وسـط 

دریـا دارد.
واحـد توربیـن H260 دارای موتـور و پروانه هایـی 
بـا قطـر ۲۶۰ متـر اسـت کـه رشـته چرخ دنده هـای 
مـاژوالر با سـرعت متوسـط و یـک ژنراتـور آهنربای 

دائمـی را تأمیـن می کنـد.
این توربیـن جدیـد از توربین های دیگر شـرکت های 
چینـی ماننـد China Three Gorges،Goldwind و 

MingYang بزرگ تـر اسـت. همچنیـن از مدل هـای 
 ،)Siemens Gamesa( فعلی اروپایـی زیمنـس گامسـا
وسـتاس )Vestas( و جنـرال الکتریـک قدرتمندتـر 

اسـت.

شـرکت CSSC Haizhuang مسـتقر در جنـوب غربـی 
چیـن می گویـد، طراحـی ایـن توربیـن یـک طراحی 
تکمیلی از روی آخرین توربین ۱۶ مگاواتی آن اسـت.

این توربیـن جدیـد دارای پره هایی به طـول ۱۲۸ متر 

اسـت. این پره ها دارای مسـاحتی حـدود ۵۳ هزار متر 
مربـع را پوشـش می دهند کـه معادل مسـاحت هفت 

زمین فوتبال اسـت.
شـرکت سـازنده این توربیـن را با یک سیسـتم قدرت 

طراحی کـرده کـه دارای قـدرت تعـادل بـار و تطابق 
انعطاف پذیـر با سیسـتم ژنراتور اسـت.

ایـن توربین همچنین دارای یک »سیسـتم سـنجش 
هولوگرافیـک« بـرای کاهـش بـار کلـی و فنـاوری 

کنتـرل بـرای گشـتاور متغیر اسـت.
لرزش پره ها یـا میزان ناپایداری هواکشسـانی ناشـی 
از ترکیـب ارتعـاش و توزیـع فشـار بـر روی پره هـا 
توسـط نظارت آنالیـن تـا ۱۰ درصد کاهـش می یابد. 
به گفته شـرکت سـازنده، انتظـار می رود ایـن طراحی 
لرزش هـای بـرج و پایه هـای توربیـن را تـا ۵۰ درصد 

کاهـش دهد.
ظرفیـت تولیـد بـرق توربیـن بـادی H260 سـاالنه 
۷۴ هـزار مگاوات سـاعت اسـت. ایـن توربیـن بـادی 
دریایی، صنعت برق بـادی دریایی جهانی را به سـوی 
رسـیدن بـه نقطـه عطـف جدیـدی هدایـت می کند.

H260 بــا حداکثــر  هنگامــی کــه توربیــن 
ــد ۴۴.۸  ــه تولی ــادر ب ــد، ق ــود کار می کن ــت خ ظرفی
کیلووات ســاعت بــرق بــا هــر چرخــش خواهــد بــود، 
بنابرایــن یــک عــدد از ایــن توربین بــادی بــه تنهایی 
قــادر خواهــد بــود تــا انــرژی ۴۰ هــزار خانــه را بــرای 

ــد. ــن کن ــل تأمی ــال کام ــک س ی
کـه  اسـت  معتقـد   CSSC Haizhuang شـرکت 
توربین هـای بـادی در مقیـاس بـزرگ و بـا قابلیـت 
اطمینـان بـاال بـرای توسـعه مقیـاس انرژی بـادی و 
کاهـش هزینه های تولیـد انـرژی، ضروری هسـتند.
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به گفته رییس مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

وزارت نیرو، میزان مصرف انرژی از ۲۰ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال 
۲۰۵۰ خواهد رسید و در سال ۲۰۵۰ حدود ۵۰ درصد کل برق مصرفی با 

منبع تجدیدپذیرها تولید خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی فرحناکیان در وبینار فرصت های ایران 
در حوزه دیپلماسی انرژی الکتریکی که در محل فرهنگستان علوم برگزار 
شد، گفت: بر اساس پیش بینی های جهانی میزان مصرف انرژی از ۲۰ 

درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.
وی ادامه داد: همچنین پیش بینی ها نشان می دهد روند مصرف انرژی در 
کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن روند کاهشی خواهد داشت و در سایر 

کشورها روند افزایشی دارد.
فرحناکیان با بیان اینکه روند مصرف زغال سنگ کاهشی بوده و یا افزایش 
ناچیزی خواهد داشت، ادامه داد: در زمینه ظرفیت تولید برق، تولید برق 
اتمی و گاز طبیعی روند افزایشی خواهد داشت و تولید برق زغال سنگی 

نیز به دلیل ارزان بودن روند افزایشی دارد و نمونه آن کشور چین است.
رییس مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو، 
اضافه کرد: از نظر میزان مصرف انرژی برق نیز از سال ۲۰۵۰ سهم مصرف 
انرژی برق تجدیدپذیر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، به گونه ای 
که پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰ حدود ۵۰ درصد کل برق مصرفی با 

منبع تجدیدپذیرها تولید خواهد شد.

رییس مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو خبرداد:

هزینهتعمیربناهایتاریخیموقوفهاستانتأمینمیشود

شرکت  مدیرعامل  قائم مقام 
دانش بنیان مهندسین مشاور آزمونه 
فوالد از اشتغال زایی ۵۰۰ نفره این 
نیازهای  در مسیر حل  شرکت 

صنعت کشور خبر داد.
شرکت های  نیازهای  از  یکی 
در  مستقر  فناور  و  دانش بنیان 
شهرک، مشاوره و تائید کیفیت 
دریافت  منظور  به  محصوالت 
مجوزهای مختلف اعم از گواهی 
ایزو یا مجوز ساخت است. در این 
راستا شرکت دانش بنیان مهندسین 
مشاور آزمونه فوالد که از سال ۱۳۷۱ 
تأسیس شده، خدمات فنی مهندسی، 
و  فنی  بازرسی  آزمایشگاهی، 
مطالعات زمین شناسی )ژئوتکنیک( 
مورد نیاز شرکت های دانش بنیان 
و فناور مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان را تأمین می کند. 
در همین خصوص ایمان پورزرگر، 
شرکت  مدیرعامل  قائم مقام 
مهندسین مشاور آزمونه فوالد، 
اظهار کرد: این شرکت دانش بنیان 
از سال ۱۴۰۰ به طور رسمی کارگزار 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
معرفی شده در عین حال سال هاست 
نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور 
را تأمین می کند. وی تصریح کرد: 
ارائه خدمات بازرسی فنی کاال 
شامل تصدیق و صحت سنجی 
عملکرد و کیفیت کاالهای ساخته 
شده شرکت ها در کنار خدمات 
آزمایشگاهی شامل متالورژی، 
خوردگی، مکانیک شکست، شیمی، 
مقاومت مصالح، مکانیک خاص، 
سنگ و پلیمر از جمله خدمات قابل 
ارائه به شرکت های دانش بنیان 

محسوب می شود.
شرکت  مدیرعامل  قائم مقام 
مشاور  مهندسین  دانش بنیان 
آزمونه فوالد، خاطرنشان کرد: این 
شرکت برای کاالهای وارداتی 
یا ساخت داخل، مورد تائید نظام 
و  بوده  کشور  صالحیت  تائید 
بازرس فنی در حوزه پیاده سازی 
استانداردهای ایزو ۱۷۰۲۰ محسوب 
می شود. سابقه فعالیت این شرکت 
طی سالیان گذشته باعث شده تا 
در حوزه خدمات آزمایشگاهی، به 
عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان 
محیط زیست، استاندارد و نظام تائید 
صالحیت کشور نیز شناخته شود. 
پورزرگر ادامه داد: همچنین از آنجا 
که سازه های عمرانی نیاز به انجام 
مطالعات زمین شناسی مربوطه نظیر 
گمانه زنی های حفاری و آزمایش 
مکانیک دارد، آزمونه فوالد در حوزه 
مطالعات ژئوتکنیک و حفاری های 

معدنی هم فعال است.
وی با اشاره به اشتغال زایی ۵۰۰ نفره 
این شرکت دانش بنیان، گفت: این 
شرکت امروز نیاز صنایع مختلف 
نفت، گاز پتروشیمی، فوالد، مس 
و ... را تأمین می کند و از این حیث 
نقش مهمی در تداوم و توسعه 

فعالیت صنعت کشور دارد.
شایان ذکر است شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان به منظور 
تأمین نیازهای بیش از ۶۴۰ شرکت 
دانش بنیان و فناور مستقر در خود، 
از ظرفیت کارگزاران مختلفی بهره 
می برد. بررسی فعالیت این شهرک 
طی چند دهه فعالیتش نشان می دهد 
نقش شرکت های دانش بنیان و 
فناور این شهرک در تأمین نیازهای 
فناورانه صنعت کشور بی بدیل است.
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رونق شرکت های 
دانش بنیان با تاکید بر 

اشتغال آفرینی

قائم مقام مدیرعامل »آزمونه 
فوالد«؛

عکس خبر

در نمایشگاه فناوری CES ۲۰۲۳ یک ماســک به چشم می خورد که 
کاربرد آن پنهان کردن صدای کاربر از ســایرین هنگام صحبت کردن 

با تلفن است.
به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، آیا از این که همسفران شما با 
صدای بلند با تلفن صحبت می کنند خسته شده اید؟ راه حل این مشکل 

در نمایشگاه CES ۲۰۲۳ رونمایی شده است.
یک شرکت فرانسوی به نام »Skyted« ماسکی ارائه کرده است که از 
شنیده شدن صدای شما هنگام صحبت کردن با تلفن جلوگیری می کند.

در ساخت این دســتگاه که ظاهری عجیب دارد، مواد نظامی که برای 
ساکت کردن صدای موتورهای جت مورد استفاده قرار می گیرد به کار 

رفته است.

وزن آن ۲۲۰ گرم بوده و یک میکروفن درون آن قرار دارد تا فردی که 
آن سوی تلفن است صدای اضافه محیط خارجی را نشنود. در حالی که 
۸۰ درصد از ارتعاشات صدا توسط ماسک جذب می شود، کاربر می تواند 
به راحتی نفس بکشد زیرا مانعی برای جریان یافتن هوا به داخل وخارج 

ماسک وجود ندارد.
استفان هرسن مؤسس این شرکت که پیش از این برای شرکت ایرباس 
کار می کرده است این دستگاه را برای تجار طراحی کرده تا حین برقراری 

تماس های خصوصی با مشکل مواجه نشوند.
او در نمایشــگاه CES بیان کرد که به عنوان کســی کــه در صنعت 
هوانوردی کار کرده است، مهندسی یک ماسک با جاذب صوتی منطقی 

بود.

پره هایی با قدرت تولید ۱۸ مگاوات برق، به وسعت ۵۳ هزار متر مربع و تأمین برق نیروی ۴۰ هزار خانه؛

چینازبزرگترینتوربینبادیدریاییجهانرونماییکرد

دبیر شـورای فرهنـگ عمومی کشـور با تاکید بـر ضرورت شـکل گیری 
یک زیسـت بوم فعـال در حوزه پوشـاک و پوشـش های اسـالمی، گفت: 
اگر در حوزه صنایع خالق، زیسـت بوم فعال وجود داشته باشـد و نوآورها، 
نوآفرین ها و خالق ها به ایـن حوزه ورود کننـد، ابتکار عمـل در این حوزه 

بـه داخـل برمی گردد.
به گزارش ایسـنا، دکتر سـیدمجید امامی، دبیر شـورای فرهنگ عمومی 
کشـور در نشسـت تخصصی »کارابانو« که به منظور بررسـی نقش زنان 
در نوآوری هـای فرهنگـی در دانشـگاه تهران برگزار شـد، بر نقـش زنان 
در حـل و مدیریت چالش هـای حـوزه فرهنگی تاکیـد کرد و گفـت: باید 
برای حـل چالش های فرهنگی، زیسـت بوم فعـال در زمینه های مختلف 

داشـته باشیم.
دکتـر امامی با بیـان اینکـه حفظ همبسـتگی جامعه مـا در گـروی حفظ 
نظام ارزشـی ماسـت، گفت: برای حفظ همبسـتگی اجتماعـی باید نظام 
ارزشـی جامعه خودمـان را حفـظ کنیـم. یکـی از نظام های ارزشـی مهم 
جامعه و سـبک زندگـی مـا زندگی خانوادگی اسـت کـه باید بـرای حفظ 
این نظام ارزشـی تالش کنیـم. متأسـفانه این بخـش از نظام ارزشـی ما 

دچار چالش شـده و شـاهد گسسـت بین نسـل ها هسـتیم.
دبیر شـورای فرهنگ عمومی کشـور در زمینه حفظ نظام ارزشـی جامعه 
و احیـای سـبک زندگی ایرانـی و اسـالمی، خاطرنشـان کرد: بـرای حل 
بحران سـبک زندگـی، یکـی از راه حل ها این اسـت کـه نظـام و زنجیره 
صنایـع خـالق و صنایـع فرهنگی درسـت شـکل بگیـرد و نسـبت آن با 
نظم ارزشـی حفظ بشـود کـه در این صـورت احتمااًل بخشـی از مشـکل 

حل شـود.
وی همچنین با اشـاره به بـازار مد و لبـاس و نابسـامانی کـه در این حوزه 
وجود دارد، گفت: چون در این حوزه مدآفرین و تولیدکننده نیسـتیم و فقط 
مصرف کننده هسـتیم بنابراین مصرف کننده مد بایـد منتظر هجوم نظم 

ارزشـی مدآفرین های بیگانه هم باشـد.
وی اظهار داشـت: اگر ما بتوانیم یک زیسـت بـوم فعال در حوزه پوشـاک 
و پوشـش های اسـالمی داشـته باشـیم، فرزندان ما بیشـتر در حوزه های 

پوشـش به آنچـه که بـا نظـام ارزشـی مـا نزدیک تـر اسـت تمایـل پیدا 
خواهند کـرد و بیشـتر از این نـوع پوشـش اسـتفاده می کنند.

دکتر امامی اظهار داشـت: اگـر در حوزه صنایـع خالق، زیسـت بوم فعال 
وجود داشـته باشـد و نوآورهـا، نوآفرین هـا و خالق ها بـه این حـوزه ورود 

کنند، ابتـکار عمـل در این حوزه بـه داخـل برمی گردد.
وی در بخش دیگری از سـخنانش، با اشـاره به نقش افراد خالق در تولید 
ثروت، بر شناسـایی، حمایت و کمک بـه بانوان خالق تاکیـد کرد و گفت: 
ما تالش داریـم این بانوان خـالق را شناسـایی و حمایت کنیم تـا بتوانند 

عالوه بـر کارآفرینی در حل مشـکالت جامعه نیز کمک کننده باشـند.
دبیر شـورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی در بخش 
دیگری از سـخنان به میـراث عظیـم فرهنگی و ادبـی ایران بـرای تولید 
محصـوالت فرهنگـی اشـاره کـرد و گفـت: بایـد از ایـن میـراث عظیم 
فرهنگی بـرای توسـعه ادبیات داسـتانی در جهـت کمک به حفـظ نظام 

ارزشـی بهـره ببریم.
دکتر امامـی در پایان سـخنان خود بـه برنامه دولـت برای احیا و اسـتقرار 
زنجیره اثربخـش صنایع خـالق و صنایع فرهنگـی به منظـور تحول در 
سـبک زندگـی ایرانی و اسـالمی اشـاره کـرد و گفت: مـا بـه فرهنگ به 
عنوان یـک مولد نـگاه می کنیم و نـه هزینـه زا؛ و با ایـن نگاه افـراد فعال 
در حـوزه فرهنگ را بـه عنـوان طبقه خـالق بازتعریـف و مـورد حمایت 

قـرار می دهیـم.
دکتـر مهـدی شـهبازی، مشـاور رئیـس دانشـگاه و رئیـس مرکـز حوزه 
ریاسـت و روابط عمومی دانشـگاه تهران نیز بـا ابراز امیدواری نسـبت به 
اینکه این سلسـله نشسـت ها بتواند در زمینه نقش بانـوان در فعالیت های 
کارآفرینانـه، نوآوری هـای فرهنگـی و اشـتغالزایی حـوزه زنان راهگشـا 
باشـد، بر ضرورت توسـعه زیسـت بوم صنایع خـالق و صنایـع فرهنگی 

تاکیـد کرد.
دکتر امیر عسگری، مشـاور رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه 
تهران و مدیـر خانه خالق و نـوآوری ترمه نیز در این مراسـم با بیان اینکه 
باید راه حل های مناسـب بـرای چالش های حـوزه زنان و خانـواده بیابیم، 

گفت: صرف یافتن راه حل بـرای رفع چالش های این حوزه کافی نیسـت 
و بایـد در بخش اجـرای هـم کارویژه هایی بـرای حل چالش هـای حوزه 

زنان داشـته باشیم.
وی راه انـدازی خانه خـالق ترمـه را هم در راسـتای همین هـدف عنوان 
کرد و گفـت: این مرکز بـا هدف توسـعه کارآفرینـی و نـوآوری راه اندازی 

شـده اسـت و آماده همکاری بـا فعـاالن این حوزه اسـت.
دکتر فهیمه محمدزمانی، معاون سـتاد فناوری های نرم و توسـعه صنایع 
خـالق معاونت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری نیـز در سـخنانی بر 
حمایت هـای ایـن معاونـت از بانـوان خـالق در عرصه هـای نـوآوری و 

فنـاوری تاکیـد کرد.

دکتر مهدیه محمدتقـی زاده، مشـاور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیز 
توان افزایـی جامعه زنان در حوزه توسـعه صنایـع خالق را بـه عنوان یک 
راهـکار عملیاتـی دارای ارزش افـزوده در بخش هـای مختلـف داخلـی و 
خارجی عنـوان کـرد و بـر ضـرورت اجـرای دوره هایـی نظیـر کارابانو با 

مشـارکت نهادهای خـالق و نـوآوری تاکیـد کرد.
ایـن نشسـت در جریـان رویـداد کارابانو بـا حضور جمعـی از فعـاالن زن 
در حوزه هـای مختلـف فرهنگـی و بـا مشـارکت نهادهایی نظیـر وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، مرکـز مطالعـات زنـان و خانـواده دانشـگاه 
تهران، بنیـاد توسـعه علـم و فنـاوری خوارزمی و خانـه خالق و نـوآوری 

ترمـه برگزار شـد.

نشست تخصصی »کارابانو« به میزبانی دانشگاه تهران انجام شد؛
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