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اعمال قانوِن متخلفین به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل ها در روزهای تعطیل استان اصفهان:

گاز ۲۵۵ واحد اداری قطع شد
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مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

تولید ماهیان زینتی در اصفهان به ۷۰ میلیون قطعه رسید

در حسینیه بنی فاطمه اصفهان برگزار شد:

تجلیل از خدمات سردار اشتری 
همزمان با میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و با حضور آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان، علی 
قاسم زاده شهردار اصفهان و جمعی از مدیران شهری و استانی از خدمات شایسته سردار اشتری در حسینیه بنی فاطمه 

اصفهان تجلیل شد.
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ــاز هســت ناظری وجود داشــته باشــد   دراقتصاد نی
کــه دســتوراتی در جهــت کارآمــدی بــازار اعمــال 
ــت و  ــی قیم ــال وقت ــرای مث ــد ب ــی نبای ــد ول کن
مقــدار بــرای یــک تولیدکننــده تعییــن کنیــم. در 
ایــن صــورت اقتصــاد دســتوری می شــود و مقــام 
ناظــر در اقتصــاد دخالــت کــرده اســت. ولــی نیــاز 
هســت یــک مقامــی باشــد کــه از ایجــاد قــدرت 

انحصــاری تولیــد کننــده جلوگیــری کنــد.
در بانکــداری نــرخ بهــره همــان قیمــت p در 
اقتصــاد تفســیر می شــود و معــادل آن اســت. این 

ــداری  ــام بانک ــود. نظ ــادل می ش ــث تع ــرخ باع ن
نیــاز بــه نظــارت دارد امــا نبایــد نرخ هایــش 
توســط مقــام ناظــر تعییــن شــود. نــرخ بهــره نرخ 
بســیار مهمــی اســت و باعث می شــود بخشــهای 
مختلف اقتصــاد را بــه تعــادل برســاند و هــر گونه 
کنتــرل ایــن نــرخ باعــث عــدم تعــادل می شــود.

بانــک یــک بنــگاه اســت کــه در جهــت 
ســپرده گیری و تســهیالت دهــی بدنبــال حداکثر 
کردن ســود اســت. مقــدار Q در نظــام بانکــداری، 
ــار  ــراد در اختی ــه اف ــدار تســهیالتی هســت ک مق

ــک در  ــا بان ــپرده( و ی ــد )س ــرار می دهن ــک ق بان
اختیــار افــراد قــرار می دهنــد. اگــر قوانینــی ایــن 
مقادیــر را تعییــن کنــد ایــن یــک دســتور اســت، 

ــی. ــد تســهیالت تکلیف مانن
ــت و  ــکننده اس ــام ش ــک نظ ــداری ی ــام بانک نظ
می توانیــد یــک اقتصــاد را فلــج کنــد از ایــن رو در 
همــه کشــورها بیشــترین نظــارت در ایــن بخش 
ــه  ــا معطــوف ب ــن نظارته ــرد و ای صــورت می گی
برقــراری پایــداری و ثبــات در نظام مالی هســتند. 
ادامه در صفحه 2 ...
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اقتصاد دستوری و بانکداری ناکارآمد!

7

8

 مرادی مشاور فرهنگی شهردار تهران و کارشناس مذهبی رسانه ملی
در مراسم گرامیداشت سردار مقاومت در سایپا سیتروئن : 

دلیل حضور قلبی سرافرازترین سردار در دل 
مردم را، ارتباط قلبی شهید سلیمانی با خداست 

توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شد:

 طراحی سامانه تصفیه
فاضالب های صنعتی

چرا فروشندگان عمده خودروهای وطنی در فروش تردید دارند؟

 سایت
یا بورس کاال!
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جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی مطرح کرد:

 شهر برفی
اُسطوره ذهنی خوشایند برای جامعه

چهره روز

وزیر آموزش و پرورش در سالن همایش های سیتی سنتر:

دولت از محل امالک مازاد 
پروژه های خیرساز را تکمیل می کند
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وزیر آموزش وپرورش گفت: دولت برای عمل به تعهد خود در 
قبال طرح های خیرساز از محل شناسایی امالک مازاد و سایر 

منابع به تکمیل این پروژه ها می پردازد.

صفهان
منبع: اخبار ا

6 Surprising 
Benefits of 

Green Peppers
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ــک  ــرای بان ــویی ب ــن پولش ــًا قوانی مث
دســت و پاگیــر اســت ولی بایــد باشــد. آن 
ــورد  ــتوری م ــاد دس ــه در اقتص ــزی ک چی
نقــد واقــع می باشــد دســتور در مــورد 
تعییــن نــرخ و مقــدار اســت. در بانکــداری 
ــل  ــف مث ــای مختل ــرای کااله ــه ب ترکی
ــی  ــای متفاوت ــکن و.. نرخ ه ــودرو، مس خ
ــود  ــط خ ــا توس ــن نرخ ه ــود دارد و ای وج
بانــک تعییــن می شــود حتــی بــرای یــک 
کاال مثــل مســکن، وام بــرای خریــد خانه 

ــی دارد. ــرخ متفاوت ــه دوم ن ــا خان اول ب
نــرخ بایــد عمــل کنــد و بازارهــای مالــی 
را تنظیــم کنــد. در نظــام بانکــداری ایران 
ــع از  ــره مان ــرخ به ــن ن ــرل و تعیی ــا کنت ب
عملکــرد درســت سیســتم می شــویم. 
ــه  ــود ک ــن می ش ــه ای تعیی ــرخ در جلس ن
ــته  ــود داش ــان وج ــت ذی نفع ــن اس ممک

ــند. باش
بــرای بانک هــا نــرخ بهــره مهــم نیســت 
ــرخ  ــاوت ن ــت تف ــم اس ــه مه ــزی ک چی
تســهیات دهی و ســپرده گیری اســت 
و بانکهــا بــه هیــچ عنــوان عاقــه ندارنــد 
نــرخ بــاال باشــد زیــرا نــرخ بــاال، ریســک 

را افزایــش می دهــد.
بانک هــا صنــدوق ســرمایه گــذاری 
دارنــد تــا از محدودیــت نــرخ بهــره 
ــت  ــتوری اس ــرخ دس ــرا ن ــد زی ــرار کنن ف
ــازار نیســت  و منعکــس کننــده واقعیــت ب
نــد بــا ایــن نــرخ  و بانــک نمی توا
ــکا  ــزی امری ــک مرک ــد. بان ــت کن فعالی
)فــدرال رزرو( بانــک بانکهــا اســت و 
ــن  ــه ای ــد ب ــن می کن ــی تعیی ــی نرخ وقت
مفهــوم اســت کــه رابطــه ســپرده پذیری 
ــزی  ــک مرک ــن بان ــهیات دهی بی و تس
ــرخ  ــن ن ــا ای ــد ب ــه بع ــن ب ــا از ای و بانکه
ــف  ــن تکلی ــا تعیی ــرای بانک ه ــت. ب اس
ــا  ــود و بانک ه ــه خ ــه رابط ــد بلک نمی کن
را تعییــن می کنــد و انتظــار دارد بــا 
ــا  ــا ب ــه بانکه ــه، رابط ــن رابط ــن ای تعیی
ــه  ــم شــود. اشــتباهی ک ــز تنظی ــردم نی م
در جامعــه مــا وجــود دارد ایــن اســت کــه 
فکــر می کننــد تعییــن نــرخ بهــره توســط 
فــدرال رزرو نوعــی اقتصــاد دســتوری 
ــت  ــه نیس ــه اینگون ــی ک ــت در صورت اس
ــن  ــرخ بی ــچ وجــه ن ــه هی ــدرال رزرو ب و ف
بانــک و مــردم را تعییــن نمی کنــد و 
ــران  ــه در ای ــت ک ــزی اس ــاف چی برخ
مقــام ناظــر دقیقــًا نــرخ بهــره بیــن بانک 

و مــردم را تعییــن می کنــد.
نــرخ بهــره ای کــه مــردم در سیســتم 
بانکــداری آمریــکا بــا آن مواجهه هســتند 
ــا نرخــی کــه توســط فــدرال رزرو تعیین  ب
می شــود متفــاوت اســت بانک هــا 
ــا  ــد ب ــهیات می دهن ــردم تس ــه م ــه ب ک
ــد آن را در  ریســک مواجهــه هســتند و بای
نظــر بگیریــد امــا تســهیات دهی فــدرال 
ــدون ریســک اســت.  ــا ب ــه بانک ه رزرو ب
مــردم مــا بانــک را بــه عنــوان یــک بنگاه 
در نظــر نمــی گرنــد در عیــن حــال ســهام 
آن را می خرنــد و انتظــار ســود دارنــد و 

ــک تناقــض اســت. ــن ی ای
 استاد دانشگاه
و تحلیگر مسائل اقتصادی

... ادامه از صفحه 1

امام جمعه اصفهان گفت: آئینه وجودی اهل بیت )ع( راهی 
مطمئن برای نیل به رستگاری است. آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی در آستانه سالروز میاد دخت نبی مکرم اسام پیامی 

را صادر کرد.
در این پیام آمده است: »نامگذاری روز والدت بانوی بی همتای 
عالم حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها به عنوان روز مادر و روز 

زن، تقارنی شایسته و در عین حال تأمل برانگیز است.
تقارنی که از یک سو ناظر به مقام رفیع مادران و زنان و در یک نگاه 
نیز یادآور اهمیت و ضرورت توجه به آموزه های اخاقی، اجتماعی 
و منش فردی آن بانوی اخاق و مرتبت واالی زن و مادر در 

فرهنگ اسامی است.

امروز در تیرگی دنیای مادی که معنویت گمشده بشر و راهیابی 
انسان به سرمنزل مقصود امری بس دشوار شده، توجه به شعاع 
نورانی حق و حقیقت که در آئینه وجود اهل بیت علیه السام و 
در رأس آن ها وجود مقدس حضرت زهرا سام اهلل علی ها پرتو 
انداخته و به جامعه انسانی رسیده، راهی مطمئن برای نیل به 

رستگاری است.
عصمت، طهارت، تقوا و فضائل دخت نبی مکرم اسام صلی اهلل 
علیه و آله همواره در طول تاریخ سرمشق و الگوی بی نظیری برای 
زنان مؤمن و آموزه های سرشار از پاکی و نجابت آن کوثر قرآن، 
معیاری تمام عیار از مکارم اخاق و آداب اسامی برای رهروان 

آن صدیقه کبری است.

بدون تردید نقش سازنده زنان ایرانی در تمام عرصه های علمی، 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شایان تحسین است از 
این رو باید کوشید تا با کشف توانمندی های بانوان، نقش بی بدیل 
آنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و مدیریت کانون خانواده 
مورد توجه قرارگرفته و ارج نهاده شود. اینجانب ضمن گرامیداشت 
میاد منور حضرت زهرا سام اهلل علیه، روز زن و مقام شامخ مادر 
و همین طور میاد امام راحل )ره(، این روز فرخنده را به همه 
زنان و مادران معظم به ویژه همسران و مادران شهدا و ایثارگران 
انقاب اسامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و از درگاه خداوند 
سبحان سرافرازی و سامتی مادران و زنان فداکار و با نجابت 

ایران اسامی را مسألت می نمایم.«

اصفهان - ایرنا : سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور گفت: ۵۰ درصد مدارس در دست اقدام کشور با 
مشارکت خیران در حال ساخت است و خیران در مدرسه سازی 

نگاه به آینده دارند.
حمیدرضا خان محمدی در جشنواره خیرین مدرسه ساز در سالن 
همایش های سیتی سنتر اصفهان، اظهار داشت: ردیف اعتباری 
بودجه سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش در بخش خیران ۴۹.۲ درصد 
افزایش پیدا کرد که این امر نشان از عزم دولت برای توجه به 

مشارکت مردم و بویژه خیران دارد.
وی افزود: باید با کمک نمایندگان مجلس شورای اسامی و بویژه 

نمایندگان مردم استان اصفهان این رقم اعتباری را افزایش دهیم.

سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه 
داد: باید در کنار رویکرد نوین مدرسه سازی، به موضوع مدرسه 
یاری توجه ویژه ای داشته باشیم و در صورتیکه همه خیران در 
هر سطحی در کنار مدارس خود قرار گیرند، موجب آبادانی بیشتر 

مدارس خواهد شد.
وی با بیان اینکه تکریم از خیران وظیفه مسووالن است، تصریح 
کرد: ویژگی بارز خیران استان اصفهان در همه حوزه ها با 
رویکردهای نگاه به آینده است و خیران این استان در مدرسه سازی 

و دیگر کارهای خیر نگاه به آینده دارند.
خان محمدی ابراز امیدواری کرد: با همت مسووالن بتوانیم بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده در یک برنامه دو ساله همانند خیران 

به تعهدات خود عمل و بخش دیگر تعهدات را از طریق قانون فروش 
اماک مازاد در راستای تکمیل طرح های نیمه تمام خیران اقدام 
کنیم تا به روزی برسیم که دانش آموزی بدلیل نداشتن مدرسه 

استاندارد از تحصیل باز نماند.
به گزارش ایرنا، بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
استان اصفهان امروز پنجشنبه ۲۲ دی با حضور وزیر آموزش و 
پرورش و مسووالن ملی و استانی در اصفهان در حال برگزاری است.

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان در سال ۱۳۷۸ به منظور 
جذب هر چه بیشتر خیران و ساماندهی کمک های مردم در حوزه 
مدرسه سازی تشکیل شد، این مجمع با یکهزار و ۵۰۰ عضو در ۱۶ 

شهرستان استان اصفهان فعال است.

امام جمعه اصفهان:

سرپرست سازمان نوسازی مدارس: 

آئینه وجودی اهل بیت )ع( راهی مطمئن برای نیل به رستگاری است

۵۰ درصد مدارس کشور با مشارکت خیران در حال ساخت است 

بازرسـی  عملیـات  مرکـز  رئیـس 
فرماندهـی انتظامـی گفـت: نتیجـه 
نظارت هـای سـتادی صـورت گرفته 
نشـان می دهـد رده هـای فراجـا از 

آمادگـی، تـوان و تحـرک بسـیار 
باالیـی در اجـرای مأموریت هـای 

محولـه برخوردارنـد.
مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 

حاشـیه  در  رجبـی  رضـا  سـردار 
بازدیـد و نظـارت سـتادی از یکـی از 
یگان هـای انتظامـی اسـتان اصفهان 
اظهـار داشـت: یکـی از اهـداف عالی 

نظارت سـتادی آگاهـی از رونـد امور 
در رده هـای پشـتیبانی، اجرایـی و 
واحدهـای در حـال اجـرای مأموریت 
اسـت و در این بازدیدها بـه دنبال این 
هسـتیم کـه ببینیـم چـه برنامه هایی 
اجـرا شـده و پیشـرفت کار در درون 

رده هـا بـه چـه میـزان بـوده اسـت.
وی با بیـان اینکه نتیجـه نظارت های 
سـتادی کـه تاکنـون صـورت گرفته 
نشـان می دهـد کـه تمامـی رده های 
فراجا از آمادگی، توان و تحرک بسـیار 
باالیـی در اجـرای مأموریت هـای 
محولـه برخوردارنـد، افـزود: طبـق 
نظرسـنجی که در پایـان نظارت های 
سـتادی از اسـتان های قبلـی صورت 
گرفتـه بـود تقریبـًا همـه مدیـران و 
کارکنـان رده هـای مختلـف انتظامی 
معتقـد بودنـد کـه ایـن نظارت هـا 
تأثیـرات خوبـی در کیفیـت کار آنهـا 
داشـته و باعـث تحـول، تحـرک و 

اصـاح در روندهـا شـده اسـت.
رئیـس مرکز عملیـات بازرسـی فراجا 
نظارت هـای سـتادی از رده هـای 
فراجـا را هر ۲ سـال یـک بـار عنوان 

کـرد و ابراز داشـت: ایـن نظارت ها در 
طـول برنامه هـای ۵ سـاله توسـعه بر 
حسـب تدابیـر هیئـت رئیسـه فراجـا 
یـک بـار در اول، یـک بـار در وسـط 
و یـک بـار نیـز در آخـر برنامـه انجام 

. می شـود
سـردار رجبـی در ادامـه بـه نظـارت 
سـتادی از پلیـس اصفهـان اشـاره 
کرد و گفـت: در بازدیدهایـی که طی 
دو روز گذشـته از برخـی رده هـای 
انتظامـی اسـتان اصفهـان از جملـه 
یـگان ویـژه ایـن اسـتان داشـتیم 
حاکی از ایـن بود کـه روندهـا در این 
رده ها بسـیار خوب اسـت و آمادگی و 
هوشـیاری نیروها نیز کامًا باالسـت 
و دارای توانمنـدی باالیـی هسـتند.

وی ادامـه داد: همچنیـن برنامه هـای 
سـالیانه ای که بـه رده هـای انتظامی 
اسـتان ابـاغ شـده بودنـد بـه نحـو 
مطلوبی اجرا شـده و هیـچ گونه عقب 
برنامه هـای سـالیانه  در  ماندگـی 

رده هـای مختلـف نداشـتیم.
این مقام ارشـد انتظامی خاطرنشـان 
کـرد: گزارش هایـی کـه تـا کنـون 

توسـط تیم هـای نظـارت ارائه شـده 
نیـز حاکـی از این اسـت کـه آمادگی 
بسـیار  اصفهـان  اسـتان  پلیـس 
باالسـت و تـوان و تحـرک بسـیاری 

خوبـی دارد.
سـردار رجبی به عملکـرد فرماندهی 
انتظامی اسـتان اصفهان در مدیریت 
اجتماعـات و مقابلـه بـا اغتشاشـات 
در فتنـه اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: 
ارزیابی هـای صـورت گرفتـه نشـان 
نتظامـی  می دهـد کـه مجموعـه ا
اسـتان اصفهان بـه ویژه یـگان ویژه 
ایـن اسـتان خـوب درخشـیده و بـا 
اقتدار توانسـتند ایـن مأموریـت را به 
سـرانجام برسـانند و آرامش و امنیت 
پایدار را بـه بهترین شـکل ممکن در 
این اسـتان حاکم کنند که جـا دارد تا 
ضمـن خداقوت بـه تمامـی نیروهای 
ضمـن  و  اسـتان  ایـن  نتظامـی  ا
گرامیداشـت یـاد و خاطـره ۴ شـهید 
مدافـع امنیـت به ویـژه شـهید یگان 
ویـژه اصفهان سـرهنگ »اسـماعیل 
چراغـی« از زحمـات و تاش هـای 
شـبانه روزی آنان نیـز قدردانی کنم.

رئیس مرکز عملیات بازرسی فرماندهی انتظامی مطرح کرد؛

آمادگیوتحرکبسیارباالیردههایفراجادراجرایمأموریتها

 اقدامـات مثبتـی در عرصـه بودجـه و بودجه بنـدی 
شهرداری مرکزی رقم خورد

مهـدی آصالـح در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، اظهار کـرد: طـی دو ماه 
اخیر که اوج فعالیت شـهرداری در حـوزه بودجه و برنامه ریزی بوده اسـت، 
اقدامات مثبتـی در عرصه بودجـه و بودجه بنـدی مناطق پانزده گانه شـهر 
اصفهان در شـهرداری مرکـزی رقم خـورد و طی ایـن مـدت پروژه هایی 
که در سـال ۱۴۰۲ قابلیت اجرا دارد بر اساس اهداف شـهردار و در مجموع 

۱۰ راهبـرد اصلی برای سـال ۱۴۰۲ تعریف شـد.
وی افـزود: ذیـل پروژه هـای سـال ۱۴۰۲، پروژه هـای اصلی شـهرداری 
شناسـایی و الزامـات مـورد نیـاز آن هـا تعریـف و تدوین شـد و بر اسـاس 
بودجه برآورد شـده بـرای هریـک از آن ها بـرآورد مالی در نظر گرفته شـد 

و در ردیف هـای مربـوط بـه خـود تخصیـص یافت.

 بودجـه تـا بیست وششـم دی ماه به شـورای اسـامی 
شهر ارائه خواهد شد

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شـهرداری اصفهان با اشـاره به پیشـنهادی 
بـودن ایـن بودجه خاطرنشـان کـرد: بودجـه پس از سـیر مراحـل تکمیل 
در شـهرداری، تـا بیست وششـم دی مـاه به شـورای اسـامی شـهر ارائه 
خواهـد شـد و مراحل تصمیـم نهایـی آن تـا بهمن ماه در شـورای ششـم 

ادامه پیـدا خواهـد کرد.
وی تصریـح کـرد: همچنیـن بازنگـری برنامـه سـال ۱۴۰۵ شـهرداری 
اصفهـان در مراحـل تکمیل برنامه هـای راهبـردی انجام شـد و بهمن ماه 
بـه سـرانجام خواهـد رسـید، بنابرایـن سـال ۱۴۰۵ پـروژه اصلـی و 
شـاخص های برنامـه تدوین خواهد شـد و به یک برنامه پنج سـاله دسـت 

پیـدا خواهیـم یافت.
آصالـح ادامـه داد: مجمـوع اقداماتی که تـا پایان سـال اتفاق خواهـد افتاد 
به جـز بازنگـری برنامه سـال ۱۴۰۵، تدویـن برنامـه عملیاتی نیـز خواهد 
داشـت اما برنامه سـال ۱۴۰۵ پس از تدوین برنامه راهبردی در شهرداری 

اتفاق خواهـد افتاد.
وی با بیـان اینکـه بودجه اصلـی شـهرداری در سـال ۱۴۰۲ به طـور ویژه 
مربوط بـه حمل ونقل شـهری خواهد بـود که بیشـترین درصـد بودجه به 
این حـوزه تخصیـص خواهد یافـت، گفـت: بخش هـای دیگـر بودجه به 
حوزه هـای خدمـات شـهری، برنامه ریـزی، امـور اقتصادی، شهرسـازی 
تعلـق خواهد گرفـت و در ادامه در حوزه سـتادی نیـز با توجه بـه فعالیت ها 
و پروژه های تعریف شـده، سـرفصل های دیگر از بودجه برای سـال آینده 

برنامه ریـزی خواهد شـد.

 سـال آینـده بودجـه مشـارکت های عمومی عـدد قابل 
توجهی خواهیم داشت

مدیرکل برنامه ریـزی و بودجه شـهرداری اصفهان با بیان اینکـه پروژه ها 
به صـورت موضوعـی ذیل حـدود ۷۰ موضوع اصلـی قرار می گیـرد، ادامه 
داد: حـدود دو هـزار ردیـف پـروژه پیش بینـی می کنیـم کـه طرح هـا و 
اقدامـات اجرایی آن ها در ایـن بودجه تعریف خواهد شـد، لذا سـال آینده از 
لحاظ درصـد بودجـه، به خصـوص در حـوزه مشـارکت های عمومی عدد 

قابل توجهـی خواهیم داشـت.

 کمک هـای مردمـی یکـی از نقـاط بـارز بودجـه سـال 
1۴۰۲

وی افـزود: چنین درصد بودجـه ای برای نخسـتین بار در نظر گرفته شـده 
اسـت که البته الزم به بـرآورد ریالـی مبلغ بودجه و کارشناسـی اسـت، اما 
با توجه بـه مشـارکت های صـورت گرفتـه از نهادهای اقتصادی شـهری 
و همچنیـن کمک هـای مردمـی یکـی از نقـاط بـارز بودجه سـال ۱۴۰۲ 

خواهـد بود.

مدیــرکل برنامه ریــزی و بودجــه شــهرداری 
ــهرداری در  ــی ش ــه اصل ــت: بودج ــان گف اصفه
ســال 1۴۰۲ به طــور ویــژه مربــوط بــه حمل ونقل 
شــهری خواهد بــود و بیشــترین درصــد بودجه به 
ایــن حــوزه تخصیــص خواهــد یافــت، همچنیــن 
دیگــر بخش هــای بودجــه بــه حوزه هــای 
خدمــات شــهری، برنامه ریــزی، امــور اقتصــادی 

ــق خواهــد گرفــت. و شهرســازی تعل

بیشترینبودجهسالآینده
سهمحوزهحملونقلشهری

 مدیرکل برنامه ریزی و بودجه
شهرداری اصفهان خبر داد:

خبر روز

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در 
اصفهان گفت: ِجلوه شهر برفی، امروز 
یکی از اسطوره های ذهنی خوشایند 
برای مردم است که دیگر با ترس همراه 
نیست بلکه منشاء نشاط اجتماعی و نماد 
برکت و فراوانی است. امان اهلل باطنی، 
روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در 
روزهای اخیر و همزمان با بارش برف در 
کانشهر اصفهان، نشاط اجتماعی به 
منصه ظهور رسیده است و شهری سپید 
پوش شده که تا پیش از این شاخص 
آالیندگی هوا در آن از ۱۵۰ عبور کرد و 

نفس ها را به شماره انداخته بود.
این جامعه شناس افزود: اگرچه در 
اُسطوره های ایرانی، سرما به دیوی 
ُکشنده و پدیده اهریمنی تشبیه شده 
که سختی به بار می آورد و بیشتر مردم 
و چهارپایان را نابود می کند؛ اما در دهه 
اخیر و بدنبال تأثیر توسعه صنعتی بر 
شرایط جوی و کاهش شدید بارش 
برف، اکنون تَه نشست های ذهن مردم 
تغییر کرده و به نوعی شاهد جابجایی و 
دگرگونی اُسطوره سرما و برف هستیم.

این پژوهشگر اجتماعی به تبیین علمی 
نشاط اجتماعی که بدنبال بارش برف 
پدیدار می شود پرداخت و افزود: جامعه 
شناسان مکتب شیکاگو در بوم شناسی 

شهری؛ سازگاری شهروندان با شهر را 
موردمطالعه قرار داده اند و بر این باورند 
که شهرها در یک ُکنش متقابل نمادین، 
شبیه انسان ها و انسان ها نیز شبیه شهر 

می شوند.
باطنی افزود: با کمی انعطاف در تبیین 
این مفاهیم، می توان گفت شهروندان 
نیز شبیه شهر برفی، یکدست سفید 
و بدون َزنگار، سر زنده و پر نشاط، 

بخشنده و پر برکت می شوند.
این جامعه شناس افزود: بوم شناسی؛ 
که  است  علمی-طبیعی  نظریه ای 
سازگاری گیاهان و حیوانات را با محیط 
مطالعه می کند که در زمینه موضوعات و 
مسائل محیط زیست نیز به کار می رود.

وی اضافه کرد: در دنیای طبیعی 
موجودات زنده بطور معمول به صورت 
منظم توزیع می شوند به گونه ای که بین 
انواع موجودات و پدیده های طبیعی 
گوناگون تعادل یا توازن برقرار می گردد.

باطنی با بیان اینکه یافته های پژوهشی 
نشــان می دهد که چهار متغیر در 
قالب چهار نظریه بر نشاط اجتماعی 
در ایران و اصفهان تأثیر بسیار دارند، 
افزود: رضایت از زندگی، عزت نفس، 
دینداری و ارتباط اجتماعی به نسبت 
سایر متغیرها تأثیر زیادی بر نشاط 

اجتماعی در ایران و اصفهان دارد که این 
مساله در نظریه های جامعه شناسان 
وینهوون، اینگلهارت، آرگایل و دورکیم 
مستتر است. این پژوهشگر اجتماعی 
افزود: بارش برف دست کم ۲ عنصر از 
چهارعنصری که به آن اشاره شد یعنی 
رضایت از زندگی و ارتباط اجتماعی را 

می تواند تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، این بارش ها بدنبال 
دورهمی های مفرح که برای برف بازی 
یا درست کردن آدم برفی شکل می گیرد 

می تواند با افزایش ارتباط اجتماعی در 
نهایت نشاط اجتماعی را افزون کند.

باطنی ادامه داد: از عوامل چهارگانه 
ساخت سرمایه اجتماعی نیز عوامل 
خودجوش است که در بستر ُچنین 

اجتماعات مفرحی شکل می گیرد.
برف سه شنبه )۲۰ دی ۱۴۰۱(  سرانجام 
پس از چند سال، بر گیسوان کانشهر 
اصفهان نشست که شادمانی شهروندان 
را با وجود سرمای بی سابقه هوا به همراه 
داشت. در سال های اخیر، بارش برف 

اما  می رسید  اصفهان  به  گهگاهی 
آنچنان جلوه نداشت که بتواند رخسار 
شهر را سپید کند و تنها در برخی نقاط 

مانند ارتفاعات قابل رویت بود.
همچنین در ماه اخیر همزمان با آغاز 
فصل سرما، چند بار بارش سنگین برف 

مناطق غرب استان را سپیدپوش کرد.
بارش سنگین برف تعطیلی مدارس و یا 
تأخیر در آغاز به کار واحدهای آموزشی 
این شهرستان ها را به دلیل یخبندان و 

سختی تردد به دنبال داشت.

شهربرفی؛اُسطورهذهنیخوشایندبرایجامعه
جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی مطرح کرد:
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مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان 
گفت: با وجود تعطیلی ادارات، دستگاه های اجرایی، بانک ها و 
مراکز آموزشی استان اصفهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
بیست ویکم و بیست ودوم دی با هدف استفاده بهینه از انرژی، 
نظارت بازرسان این سازمان بر فعالیت ناوگان حمل ونقل بار 

درون شهری ادامه دارد.
سیدعلی عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: به 
منظور استفاده بهینه از انرژی، تمام ادارات، دستگاه های اجرایی، 

بانک ها و مراکز آموزشی استان اصفهان در روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه بیست ویکم و بیست ودوم دی تعطیل شد، اما در 
همین ایام بعضی مشاغل و کارکنان دستگاه ها از جمله بازرسان 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان مشغول 

فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو اکیپ نظارت و بازرسی 
در سطح معابر و بزرگراه های شهر حضور دارند و نسبت به 
بررسی مجوزها و اعمال قانون خودروهای مربوطه و کنترل 

ترددهای ناوگان حمل ونقل بار درون شهری فعالیت دارند که به 
آنها خداقوت می گویم و به جهت اینکه در این ایام کنار خانواده 
خود نیستند تا امور شهری را به خوبی پیش ببرند، از تاش آنها 

قدردانی می کنم.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان 
افزود: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار ناوگان باری تحت نظر 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان در این 

کان شهر مشغول فعالیت هستند.

فعالیتمستمر۲اکیپ
بازرسیمدیریتحملونقل
بارشهرداریاصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
شهرداری اصفهان خبر داد:

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

علی جمشـیدیان در کارگروه اشـتغال 
داشـت:  اظهـار  دهاقـان  شهرسـتان 
پتانسـیل های  دهاقـان  شهرسـتان 
دلیلـی  هـر  بـه  امـا  دارد  زیـادی 
نتوانسـته توسـعه الزم را داشـته باشد 
و قطعـًا بایـد بیشـتر در ایـن زمینـه 

تـاش شـود. و  تأمـل 
بخش هـا  در  قطعـًا  افـزود:  وی 
صنایـع،  جملـه  از  حوزه هایـی  و 
گردشـگری  و  زیرسـاخت ها 
رقـم  خوبـی  اتفاقـات  شهرسـتان 
خـورده و در حـال پیشـرفت اسـت و 
در حـوزه اصنـاف هـم بایـد اتفاقـات 

دهـد. رخ  شایسـته ای 
فرمانـدار دهاقـان تصریـح کـرد: البته 
باید با بررسـی های الزم نقشـه راهی 
ارائـه شـود و شهرسـتان دهاقـان که 
قطـب گلخانه هـای ایـران اسـت باید 

بـه تحـت این برنـد قـرار گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه رشـد گلخانه هـا 
در شهرسـتان دهاقان چشـمگیر بوده 
اسـت، عنـوان کـرد: از لحـاظ پدافند 
غیرعامـل بایـد توجه داشـت که یک 
منطقـه فقـط منحصـر بـه تولید یک 
محصـول نباشـد، زیـرا تـک قطبـی 
خطرنـاک  شـدن  محصولـی  تـک  و 
اشـتغال زایی  رونـد  بنابرایـن  اسـت 

باشـد. بیشـتر  باید 
جمشـیدیان توجـه بـه صنایـع را نیاز 
شهرسـتان دانسـت و اعام کـرد: در 
شـهرک صنعتی »پـوده« دهاقان بعد 
از ۱۶ سـال جـان تازه ای دمیده شـده 
و رونـد رو بـه رشـد و آغاز بـه کار به 
چشـم می آیـد، بـه شـهرک صنعتـی 
دهاقـان هـم ۷۰ هکتـار  »جمبـزه« 
زمیـن و به شـهرک صنعتـی دهاقان 
هـم تاکنـون ۱۰۰ هکتـار زمین جدید 
الحـاق شـده اسـت، تا شـاهد اتفاقات 

شایسـته و موثری باشـیم.
نقـش  ایفـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ملـی  در سـطح  دهاقـان  شهرسـتان 
شـود،  دیـده  بیشـتر  بایـد  کشـور 
گفـت: بـا توجه بـه اینکه شهرسـتان 
دهاقان قطب گلخانه ای کشـور اسـت 
بایـد ایـن نقـش را در زندگـی مـردم 
و  دهـد  نشـان  دهاقـان  شهرسـتان 
بـروز و ظهـور آن را در زندگـی مردم 
ایـن شهرسـتان ببینیـم، زیـرا خاک و 
آب ایـن منطقـه مـورد اسـتفاده قـرار 
بـرای  خروجـی  هیـچ  امـا  می گیـرد 
مـردم شهرسـتان بـه همـراه نداشـته 

. ست ا
فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان اظهـار 
داشـت: قانـون بودجـه ۱۴۰۱ کشـور 
یـک مـاده واحـده و ۲۰ تبصـره دارد 
کـه تبصـره ۱۶ آن صـد در صـد بـه 
سـپرده های قرض الحسـنه جـاری و 

اشـتغال زایـی می پـردازد.
وی افـزود: بانک مرکـزی ایران ۱۰۲ 
هزار میلیـارد تومان برای تسـهیات 
قـرض الحسـنه در نظر گرفته اسـت 
بـا  بیـکار  افـراد  آن  مخاطبـان  کـه 
شـرایط نبـود بیمـه اجباری، داشـتن 
کارت پایـان خدمـت و عدم اشـتغال 

در نیروهـای دولتـی نظامی اسـت.
جمشـیدیان اعـام کـرد: اولویت این 
تسـهیات با مناطق محروم، حاشـیه 
بنیـان،  دانـش  فعالیت هـای  نشـین، 
زنـان  تعاونـی،  خـاق، شـرکت های 
سرپرسـت خانـوار و مشـاغل خانگـی 
اسـت کـه در ۱۸ بانک عامـل در نظر 

گرفته شـده اسـت.
وی افـزود: نرخ سـود این تسـهیات 
و  درصـد   ۴ الحسـنه،  قـرض 
بازپرداخـت ۷ سـاله اسـت کـه بانک 
ملـت و صادرات هم بیشـترین سـهم 
را در ایـن زمینـه بـر عهـده دارنـد.

ایـن  دهاقـان  شهرسـتان  فرمانـدار 
یـک  را  الحسـنه  قـرض  تسـهیات 
کـرد:  تصریـح  و  برشـمرد  فرصـت 
تسـهیات قرض الحسـنه بر حسـب 
اسـتان های  همـه  بیـن  در  جمعیـت 
سـهم  و  می شـود  توزیـع  کشـور 
تسـهیات  از  دهاقـان  شهرسـتان 
قـرض الحسـنه؛ ۶۱ میلیـارد تومـان 
در صـورت  و  نظـر گرفتـه شـده  در 
دسـتگاه های  اسـتفاده  عـدم 
سـهم  فرصـت،  ایـن  از  شهرسـتان 
 دهاقـان بـه اسـتان دیگـری پرداخت

می شود.

 فرماندار دهاقان در کارگروه
اشتغال شهرستان:

تسهیالت قرض الحسنه برای 
دهاقان جذب شود

گزارش

ISFAHAN
N E W S

سومین  بزرگداشت  مراسم  اصفهان   اخبار   
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، با 
حضور کارکنان شرکت سایپاکاشان و خانواده آنها در 
یاد و خاطره  این شرکت برگزار شد. در گرامیداشت 
سردار دلها شهید فاسم سلیمانی اجتماع بزرگ خانواده 
شرکت سایپا سیتروئن که در این شرکت برگزار شد، 

حجت االسام شهاب مرادی مشاور فرهنگی شهردار 
در خصوص  ملی  رسانه  کارشناس مذهبی  و  تهران 
نقش شهید سلیمانی در دفاع از حرم و مردم کشورهای 
اسامی در برابر دشمن متجاوز، سخنان بیان نمود. وی 
دل  در  سرافرازترین سردار شهید  قلبی  دلیل حضور 
مردم را، ارتباط قلبی شهید سلیمانی با خدای خودش 

دانست.
در این مراسم که مداح اهلبیت حاج مهدی سلحشور به 
مدیحه سرایی در مدح و منقبت حضرت ام البنین )س( 
و شهدا پرداخت، مهمان ویژه ای حضور یافت شهید 
گمنامی که یاد شهدا را در مجلس زنده کرد و حاضرین 
با نوای »کجایید ای شهیدان خدایی« به نوحه خوانی و 

سینه زنی پرداختند.
شعرخوانی صابر خراسانی شاعر خوش نام خراسان و 
استاد میرزاعلی پرده خوان خوش آواز کشور نیز از دیگر 
برنامه های مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار 
دلها بود که حال و هوای ویژه ای به این مراسم دادند. 
این مراسم که توسط رسالت بوذری مجری رسانه ملی 

اجرا شد از خانواده های شهدای مدافع حرم و امنیت 
حضور  با  کاشان  سایپا  شرکت  شهدای  خانواده  و 
مدیرعامل این شرکت و جمعی از مسئولین شهرستان 
کاشان با اهداء لوح و هدایایی از آنها تجلیل شد. پایان 
بخش این مراسم، قرعه کشی هدیه سفر به کربا به 

۴۰ نفر از کارکنان این شرکت بود.

گزارش تصویری

مرادی مشاور فرهنگی شهردار تهران و کارشناس مذهبی رسانه ملی در مراسم گرامیداشت سردار مقاومت در سایپا سیتروئن : 

دلیل حضور قلبی سرافرازترین سردار در دل مردم را، ارتباط قلبی شهید سلیمانی با خداست 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی از وجود ۲۰ مدرسه 
تخریبی و ۷۰ مدرسه نیازمند بهسازی در خمینی شهر خبر داد.  به گزارش 
خبرنگار مهر، حجت االسام نقدعلی در دیدار با وزیر آموزش و پرورش 
در حاشیه سفر به خمینی شهر اظهار داشت: شهرستان خمینی شهر یکی 
این  افزود: خیران  را دارد. وی  از شهرستان هایی است که بیشترین خیر 
شهرستان در همه عرصه های بهداشت و درمان، ساخت مسکن، ساخت 

مدرسه و … ورود کرده و همواره کمک خوبی برای دولت بوده اند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی در ادامه با اشاره به 

مشکات آموزش و پرورش این شهرستان در زمینه فضاهای آموزشی اظهار 
داشت: در حال حاضر ۲۰ مدرسه در شهرستان تخریبی و ۷۰ مدرسه نیز 

نیازمند بهسازی است.
در  پرورش  و  آموزش  حوزه  چالش های  دیگر  از  نیز  را  معلم  کمبود  وی 
شهرستان خمینی شهر اعام کرد و ادامه داد: این در حالی است که در 

برخی از محات شهرستان با تراکم باالی دانش آموزان رو به رو هستیم.
حجت االسام نقدعلی تصریح کرد: بحران کمبود نیروی آموزشی در خمینی 

شهر باید برطرف شود.

خمینی شهر باالترین تراکم دانش آموزی را دارد
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  ابراهیمی،  محمدرضا  همچنین 
تراکم  باالترین  خمینی شهر  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  اصفهان 
دانش آموزی را دارد و بیشترین مدارس ۲ نوبته در این شهرستان وجود دارد 
و بیشترین کسری نیرو را در این شهرستان شاهد هستیم. وی تصریح کرد: 
پتانسیل های خیلی خوبی در این شهرستان وجود دارد، خمینی شهر حسینیه 
ایران است و دارای کارخانجات متعدد است که انتظار داریم هنرستان های 

جوار صنعت در این شهرستان رخ دهد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

۲۰ مدرسه تخریبی در 
خمینی شهر وجود دارد

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه از 
انهـدام باند سـارقان موتورسـیکلت و قطعات خـودرو خبر 

داد.
میمـه  و  انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر  فرمانـده 
گفـت: مامـوران انتظامـی شهرسـتان موفق شـدند ۴ نفر 
از اعضـای یـک بانـد حرفه ای سـرقت کـه در محله های 
مختلـف شـاهین شـهر و شـهرهای گـز و گـرگاب اقدام 
بـه سـرقت موتورسـیکلت و قطعـات خـودرو می کردند را 

شناسـایی کنند.
سـرهنگ بهـزاد ثابت راسـخ افـزود: این سـارقان در یک 

منـزل مسـکونی موتورسـیکلت های مسـروقه را اوراق و 
قطعـات آن هـا را به فـروش می رسـاندند.

وی بـا اشـاره بـه کشـف قطعـات اوراق شـده بیـش از ۷ 
دسـتگاه موتورسـیکلت مسـروقه به همراه اموال مسروقه 
دیگـر در بازرسـی از پاتـوق سـارقان گفـت: متهمـان به 
۵۱ فقره سـرقت موتور سـیکلت، قطعات خـودرو و اماکن 
خصوصی در شهرسـتان اعتراف کردنـد. فرمانده انتظامی 
شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه افـزود: بـا شناسـایی 
مالباختـگان امـوال مسـروقه به آنـان تحویـل و متهمان 
بـرای سـیر مراحل قانونـی تحویل مراجع قضایی شـدند.

مدیـر منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان گفـت: تکمیل 
منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان، نقطـه عطفـی برای 
توسـعه صنعـت در شـمال اسـتان اصفهـان به شـمار 
مـی رود کـه برای تکمیـل آن پنج هزار میلیـارد تومان 

اعتبار نیـاز دارد.
منطقـه  اجرایـی  عملیـات  افـزود:  کاظمیـان  بهـزاد 
و  شـد  آغـاز   ۱۳۹۱ سـال  کاشـان  اقتصـادی  ویـژه 
طـی سـال های گذشـته اقـدام محسوسـی در تکمیل 
زیرسـاخت های آن انجـام نشـد، کـه طـی یکسـال 
گذشـته بـا اقـدام جهـادی دولـت سـیزدهم و هزینـه 
۲۰۰ میلیـارد تومـان، ۲۵۰ هکتـار از این طـرح بزرگ 
عمرانـی آمـاده سـازی شـده و در حـال واگـذاری بـه 

مـردم اسـت.
وی اظهـار کـرد: منطقـه ویـژه اقتصادی کاشـان باید 
در زمینـی بـه مسـاحت هـزارو ۳۵۰ هکتار اجرا شـود 
و اگـر منطقـه یادشـده راه انـدازی شـود بـرای ۲۰ 
هـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم و ۶۰ هـزار نفر بـه طور 

غیرمسـتقیم شـغل ایجـاد می شـود.
مدیـر منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان گفـت: انـواع 
واحدهـای تولیـدی و صنعتـی از جمله ماشـین آالت، 
صنایـع السـتیک و پاسـتیک، انـرژی خورشـیدی و 

تولیـد فلـزات و آلومینیـوم، مـس و تولید مـواد غذایی 
امـکان فعالیـت در منطقـه ویـژه اقتصادی کاشـان را 

دارند.
کاظمیـان افـزود: تـا کنـون راه هـای اصلـی و فرعـی 
و سـاختمان اداری منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان 
تکمیـل شـده و سـاختمان گمـرک هـم ۱۰ درصـد 

دارد. فیزیکـی  پیشـرفت 
وی اظهـار کـرد: اگـر اعتبار پنج هـزار میلیـارد تومان 
امسـال بـه ایـن طـرح تخصیـص یابـد در مـدت پنج 
سـال آینـده منطقـه ویژه اقتصـادی کاشـان تکمیل و 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
مدیـر منطقه ویژه اقتصادی کاشـان گفـت: راه اندازی 
منطقـه ویـژه اقتصادی کاشـان یک دهم درصد رشـد 
ناخالـص ملـی را بـاال برده و در رفع مشـکل اشـتغال 

هم اثرگذار اسـت.
کاشـان بـه عنـوان یکـی از قطب هـای اصلـی تولید و 
صنعـت کشـور دارای نزدیک به یک هـزار و ۵۰۰ واحد 
تولیـدی و ۱۳ شـهرک، ناحیه و منطقه صنعتی اسـت.

شهرسـتان کاشـان بـا جمعیـت افـزون بـر ۳۶۴ هزار 
نفـر، در فاصلـه نزدیـک بـه ۲۰۰ کیلومتـری شـمال 

اصفهـان قـرار دارد.

بیـش از ۲۵ هکتـار زمیـن بـرای سـاخت واحدهـای طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن در شـهرهای آران و بیدگل، نوش آباد و ابوزیدآباد به بنیاد مسـکن 

انقـاب اسـامی تحویل شـده اسـت.
رییس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان آران و بیدگل در خصوص وضعیت 
طـرح نهضت ملی مسـکن این شهرسـتان گفت: بیش از چهـار هزار و ۳۰۰ 
نفـر در طـرح نهضت ملی مسـکن برای شـهرهای آران وبیـدگل، نوش آباد 
و ابوزیـد آبـاد ثبـت نـام کرده انـد کـه افـزون بـر سـه هزار نفـر آنـان واجد 

شرایط شـناخته شدند.
امیرحسـین عصـارزاده افـزود: از ایـن تعـداد بیـش از هـزار و ۴۰۰ متقاضی 
تأییـد شـده اند و تاکنـون بـرای ۴۳۷ متقاضـی افتتـاح حسـاب انجام شـده 

ست. ا

سـفر  در  کشـور  کل  دادسـتان 
ایـن  دادگسـتری  از  گلپایـگان  بـه 

کـرد. بازدیـد  شهرسـتان 
حجت االسـام محمد جعفر منتظری 
بـه  سـفر  در  کشـور  کل  دادسـتان 
دادگسـتری  از  گلپایـگان  شهرسـتان 
گلپایـگان بازدیـد کـرد و در جریـان 

رونـد دادرسـی ها قرارگرفـت. جلسـه 
بـا مدیـران و کارمنـدان دادگسـتری 
شهرسـتان برنامه دیگر دادسـتان کل 
کشـور در گلپایـگان اسـت. دادسـتان 
کل کشـور سـخنرانی در مصلـی نماز 
جمعـه گلپایـگان به مناسـبت والدت 

حضـرت زهـرا )س( دارد.

رئیـس جمعیـت هـال احمر نطنز گفـت: با توجه به بـارش برف 
و یخبنـدان بیـش از ۱۰ خـودرو کـه در بـرف گرفتار شـده بودند، 

یافتند. نجات 
سـید نور محمد موسـوی اظهـار کرد: با توجه به بـرف و یخبندان 

در نطنز ۱۰ خودرو سـواری در جاده های نطنز گرفتار شـدند.
وی افـزود: حـدود ۲۰ نفـر سرنشـین ایـن خودروهـا بودنـد که با 
اقـدام بـه موقـع نیروهـای امـدادی جمعیـت هال احمـر نطنز و 
پلیـس راهـور و اورژانس مشکل شـان برطرف شـد و بـه راه خود 

ادامـه دادند.
رئیـس جمعیـت هـال احمـر نطنز گفـت: حادثـه جـاده ای قابل 
توجهـی در ایـن چند روز نداشـتیم و فقـط چند تصـادف جاده ای 

سـطحی رخ داده اسـت.
موسـوی تصریح کـرد: جمعیت هـال احمر نطنـز آمادگی کافی 

برای امدادرسـانی و عملیات نجـات را دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد:

انهدام باند سارقان موتورسیکلت و قطعات خودرو

مدیر منطقه ویژه اقتصادی:

 تکمیل منطقه ویژه اقتصادی کاشان
نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خبر داد:

تحویل بیش از ۲۵ هکتار زمین برای طرح 
نهضت ملی مسکن در آران و بیدگل

رئیس جمعیت هالل احمر نطنز خبر داد:

نجات ۱۰ خودرو گرفتار در برف

توسط دادستان کل کشور انجام شد:

سفر به به گلپایگان
رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان فریـدن و بوییـن 
در  زمیـن مسـکونی  پـاک  واگـذاری ۱۹۱  از  میاندشـت 
شـهرهای داران و بوییـن به بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
بـرای سـاخت واحدهای طـرح نهضت ملی مسـکن خبرداد.

عبدالرضـا فرجی دربـاره آخرین وضعیت طـرح نهضت ملی 
مسـکن در ۲ شهرسـتان فریـدن و بویین میاندشـت، اظهار 
داشـت: در راسـتای تأمین مسـکن مـردم، در مجمـوع ۱۹۱ 
پـاک زمیـن مسـکونی بـرای سـاخت ۵۰۲ واحـد در ایـن 
شهرسـتان ها بـه بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی تحویـل 

شد. داده 

وی افـزود: از ایـن میـزان زمیـن، ۱۲۰ پـاک مسـکونی 
در شـهر داران واقـع در شهرسـتان فریـدن بـرای ۳۶۰ نفـر 
پـاک  و ۷۱  مسـکن  حمایتـی  متقاضیـان طرح هـای  از 
مسـکونی در شـهر بوییـن میاندشـت واقـع در شهرسـتان 
بوییـن میاندشـت بـرای ۱۴۲ متقاضـی طـرح نهضـت ملی 

اسـت. بوده  مسـکن 
الحـاق ۳۶ هکتـار زمیـن بـه محدوده هـای 

شهری داران و بویین
رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان فریـدن و بوییـن 
میاندشـت ادامـه داد: بـرای تأمیـن اراضـی مـورد نیـاز ایـن 

طـرح، اقدامـات الزم در راسـتای الحـاق ۳۰ هکتـار زمیـن 
بـه محـدوده شـهر داران و الحـاق شـش هکتـار زمیـن بـه 
محدوده شـهر بویین میاندشـت بعمل آمده کـه این موضوع 
بـا مالکان اراضی مطرح و جلسـات تکمیلی جهـت توافق با 

اشـخاص در دسـت پیگیری اسـت.
وی بـا اشـاره به شناسـایی اراضی مازاد دسـتگاه های دولتی 
مطابـق بـا قانون جهش تولید مسـکن، گفت: براین اسـاس 
انتقـال اسـناد مالکیـت حـدود سـه هکتـار اراضـی داخـل 
محـدوده شهرسـتان های فریـدن و بوییـن میاندشـت در 

راسـتای اجـرای طـرح نهضـت ملی مسـکن انجام شـد.

رئیس اداره راه و شهرسازی فریدن خبر داد:

واگذاری ۱۹۱ پالک زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن
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Former Iranian judicial officer 
Hamid Nouri, 61, who has 
been unlawfully jailed in Swe-
den, has criticized a new trial 
that has been initiated against 
him, asserting that he would 
not participate in the “unfair” 
process as long as his issues 
are unresolved.
A fresh set of trial hearings 
for Nouri, who was detained 
upon his arrival at Stockholm 
Airport three years ago, started 
on Wednesday in a Swedish 
court.
Authorities in Sweden claimed 
that he had participated in the 
execution and torture of Mu-
jahedin-e-Khalq Organization 
(MKO) members in 1988. 
Such spurious claims have 
been vigorously denied by 
Nouri.
The Swedish court system 

framed his case based on al-
legations made by the terror-
ist MKO organization, which 
claimed that Nouri was a prison 
guard for the MKO operatives 
in the jail.
Nouri declared at the outset of 
the fresh trial session that “I 
believe this tribunal is unjust, 
and I will not join the court as 
long as my concerns are not 
allayed.”
The court had switched off 
Nouri’s microphone, but he still 
spoke loudly, stating, “I do not 
have access to an ophthalmol-
ogist; consequently, I am una-
ble to read the materials in my 
case.”
He went on to underscore, “I 
have spent the last three years 
and two months in solitary 
confinement. Although the 
judge has ruled that my limita-

tions are no longer in effect, my 
contacts are still banned.”
Nouri was given a life sentence 
by a Swedish court last year. 
He has frequently complained 
about being abused and tor-
tured in custody.
Nouri was given no assistance, 
not even a translator, to learn 
the details of the judgment 
before the Swedish court sen-
tenced him to life in jail.
Not legally permitted to de-
fend himself
On Sunday, Majid Nouri, Ha-
mid Nouri’s son, spoke about 
his father’s horrible conditions 
in jail.
He also said that the judge 
wrote him in an email a couple 
of months ago that the restric-
tions had been lifted.
Unfortunately, prison guards 
continue to restrict his father in 

spite of the fact that the judge 
ordered the lifting of limita-
tions, so he is still being kept 
in a solitary confinement and 
cannot have any visit or con-
tact with his family members, 
the son explained.
Hamid Nouri’s son expressed 
concern about his father’s 
health in November 2022, cit-
ing three years of abuse and 
solitary incarceration.
“The process of arresting my 
father commences with lies. 
According to Swedish law, a 
person must enter Sweden 
of his own volition, but they 
duped my father into bringing 
him to Sweden, where he was 
jailed,” he pointed out. 
Hamid Nouri’s son, while point-
ing to Sweden’s failures in the 
process of his father’s case, 
said that the Swedish officials 

have even changed the internal 
laws to complicate the case.
Reports say that the Swedish 
judicial system has not ob-
served the initial human rights 
standards when it came to the 
Iranian citizen. 
The treatment of the Swedish 
judicial system is an example 
of European countries’ claim of 
support for human rights. This 
is while that the Nordic states, 
and Sweden in particular, are 
claimed to greatly value human 
rights more than other coun-
tries in Western Europe.
 Despite such unfair and il-
legal behavior toward Nouri, 
European countries have been 
harshly criticizing Iran for its 
human rights record. They 
have been slapping repetitive 
sanctions on the Islamic Re-
public under the pretext of hu-
man rights violations. Though 
they are fully aware that the 
chief victims of their sanctions 
are ordinary people, they con-
tinue to impose new bans on 
Iran. 
The Nouri case is an example 
that there is a gulf between 
what the Europeans lecture and 
what they do in action.
Sweden changes rules to exac-
erbate the Nouri case
Hossein Jafari, the lawyer rep-
resenting Hamid Nouri, also 
underlined that “I tried my best 
to provide evidence and docu-
mentation against the false ac-
cusations made against Hamid 
Nouri.”
According to the lawyer, 8 ses-
sions of the appeals court will 
be held in public, of which the 
first two sessions will be for 
prosecutors to present their 
statements and evidence.
Jafari also emphasized that the 
whole process of the court will 
probably linger until the fall of 
next year.

Nouri court mirror of Western human rights

Iran summons Iraqi 
ambassador over 
use of ‘fake name’ 
for Persian Gulf
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian announced 
Wednesday that Iran had sum-
moned the Iraqi ambassador 
to Iran over Iraq’s use of a fake 
name for the Persian Gulf. 
“In the wake of Iraqi authori-
ties’ use of a fake name for the 
Persian Gulf, we summoned the 
ambassador of Iraq to the For-
eign Ministry and informed the 
Iraqi side of the great Iranian 
nation’s sensitivity regarding the 
use of the accurate and complete 
phrase of Persian Gulf,” Amir 
Abdollahian said, according 
to Iran’s official news website 
IRNA.
He also said that Iraqi Prime 
Minister Mohammad al-Sudani 
has redressed his mistake of us-
ing another word for the Persian 
Gulf on social media platforms. 
“We communicated our protest 
in this regard despite having 
strategic, brotherly, and deep 
relations with Iraq,” the Iranian 
foreign minister said. 
Iraqi officials used the word Ara-
bian for the Persian Gulf during 
the Persian Gulf Cup 25 that is 
being held in Basra, southern 
Iraq. 
Despite tensions over the no-
menclature of the Persian Gulf, 
Iran and Iraq enjoy close rela-
tions. Prime Minister al-Sudani 
said on Tuesday that Tehran and 
Baghdad enjoy a historical rela-
tionship. 
“The relationship with Iran is 
historical, and we have borders 
that extend for more than 1,200 
kilometers, and there are cultur-
al, religious and social common-
alities,” he said, according to 
Iran’s official news agency INA. 
He added, “Since the changes in 
2003, Iran has been a supporter 
of the Iraqi political process and 
helped Iraq in the fight against 
the ISIS terrorist group. Rela-
tions are positive and within 
the framework of cooperation 
and support management, away 
from interfering in internal af-
fairs,” according to IRNA. 
The Iraqi prime minister paid a 
visit to Iran in late November and 
met almost with all high-ranking 
Iranian officials, including Aya-
tollah Sayed Ali Khamenei, Lead-
er of the Islamic Revolution. 
In his meeting with Ayatollah 
Khamenei, al-Sudani expressed 
his thanks to the Islamic Repub-
lic for its support and assistance 
to Iraq in the war on terrorism.
He also highlighted the impor-
tance of sustaining bilateral rela-
tions between the two countries 
in various fields, according to 
a statement at the time by the 
prime minister’s office. 
The Iraqi prime minister af-
firmed that his government 
has placed the economy and 
services at the top of its prior-
ities and expressed wishes that 
close relations with Iran would 
contribute to addressing these 
priorities.
During his visit to Tehran, al-Su-
dani also had a meeting with 
Iranian President Ebrahim Raisi. 
“The relations between the Is-
lamic Republic of Iran and Iraq 
are different and top-tier, and the 
strengthening and deepening of 
bilateral relations should lead to 
the development and improve-
ment of the level of regional and 
international interactions in or-
der to establish as much peace 
and stability in the region and 
the world as possible,” Raisi 
said in the meeting. 
He noted, “Iran seeks to develop 
exchanges with Iraq in various 
commercial and energy fields, 
and holding regular meetings 
of the Cooperation Commission 
of the two countries can play 
an effective role in realizing this 
goal.”

U.S. suffered de-
feat the hands of 
Iran and resistance 
movement: ambas-
sador
The United States faced humilia-
tion and defeat in West Asia at the 
hands of Iran and the resistance 
movement, Iran’s ambassador to 
Damascus has said.
Mehdi Sobhani made the re-
marks in an interview with the 
Beirut-based Alahednews website 
while reiterating Iran’s unlimited 
support for the resistance move-
ment.
Iran’s legendary commander 
General Qassem Soleimani and 
the resistance path that he organ-
ized thwarted the U.S. plots and 
changed the power equation in 
favor of the regional nations, Sob-
hani remarked.
General Soleimani and his com-
rades, including deputy chief of 
Iraq’s Popular Mobilization Forc-
es (PMF), were assassinated in 
a U.S. drone strike on January 3, 
2020 near Baghdad’s international 
airport.
Ambassador Sobhani said General 
Soleimani played a significant role 
in improving Iran’s national and 
international power.
Commemoration ceremonies held 
to mark the third anniversary of the 
hero’s assassination conveyed the 
message that he is still alive in the 
hearts of people across the world 
with his ideas and principles.
General Soleimani belonged not 
only to the Iranian people, but to 
all those who support freedom and 
the oppressed nations around the 
world, the diplomat remarked.
“General Soleimani is alive be-
cause the battle is still going on, 
and God willing, we will win in the 
end,” Sobhani added.
The ambassador emphasized that 
Iran has managed to become a 
leading power in West Asia region 
over the past two decades thanks 
to General Soleimani’s ideas.
In fact, he said, General Soleimani 
succeeded to change the equation 
of power in favor of the axis of 
resistance against the axis of evil, 
Press TV reported.
Sobhani stressed that the U.S. ad-
ministration committed a terrorist 
crime by assassinating General 
Soleimani because he had inflict-
ed successive defeats on America 
in the region which made Wash-
ington unable to draw regional 
equations based on its own engi-
neering.
Speaking at the Asian Parliamen-
tary Association (APA) forum in 
Antalya (Turkey) on Monday, Iran’s 
Parliament speaker called the as-
sassination of General Soleimani, 
the commander of the IRGC Quds 
Force, as a clear example of “state 
terrorism”. The assassins of the 
commander are “delusional” if 
they think they can eliminate his 
lofty goals and principles through 
their act, the diplomat emphasized.
Yuram Abdullah Weiler, an Ameri-
can critic and writer, praises Gen-
eral Soleimani as an unmatched 
commander.
“General Hajj Qassem Soleimani 
was a unique, multi-dimensional 
individual who possessed impec-
cable moral character, unmatched 
leadership capability and military 
strategy skills in rare combination 
with a warm, caring and self-sacri-
ficing personality.”
Weiler says the commander was 
honing the cutting edge of the Is-
lamic Resistance movement.
“He was the embodiment of an ex-
emplary Islamic leader, concerned 
for his soldiers, his country, Iran, 
and the entire Islamic Ummah, 
attaining martyrdom while honing 
the cutting edge of the Islamic Re-
sistance movement,” Weiler tells 
the Tehran Times.

Navy Commander Rear Admiral 
Shahram Irani said on Wednesday 
that Iran is planning to extend its area 
of operation to the Panama Canal that 
divides South and North America. 
Speaking at a navy ceremony on 
Wednesday, Irani said, “Today, we 
have a great opportunity in the sea 
area for the development of the coun-
try, and we can turn this gift from an 
economic capacity into a civilizational 
capacity by using the maritime capac-
ity properly. Today, the use of the sea 
is a geopolitical advantage for us, and 
those who do not have this capacity 
are suffering from geopolitical suffo-
cation.”
The Iranian navy is planning to ex-
pand its scope of operations, he said. 
“So far, we have been present in all 
the strategic straits of the world and 
we have not been present in only two 
straits, in one of which we will be 
present this year and we are planning 
to be present in the Panama Canal,” 
he said, according to Fars News. 
He added, “The actions taken today in 
the Navy would not have been pos-
sible without the support of the elite 
society, knowledge-based companies 
and the Ministry of Defense. Today, 
this capacity is at the service of the 
country’s progress.”
The Navy said Iran started voyage in 
the sea much earlier than the Euro-
peans.
“We started seafaring much earlier 
than the Europeans, and this mari-
time civilization can be revived. Today 
we need to strengthen our maritime 
presence and today we can say that 
there is no problem in the scientific 
field to grow in this field. But most of 
this capacity is used in the military 
field and other sectors should also 

make more efforts in this field.”
He stated, “Today, if my comrades 
are approaching the shores of the 
American continent, they are showing 
signs of the authority of dear Iran. 
As a showcase for the dear people 
of our country, we appeared in the 
Pacific Ocean for the first time. Of 
course, along this route, Australia 
and the French created threats for us 
and tried to violate the laws they had 
approved to cross their coasts. But 
we answered them with authority and 
according to the law.”
The top military official also said Iran 
has established command centers 
for the Indian, Pacific and Atlantic 
oceans.
“We have formed three oceanic com-
mands, including the Indian Ocean 
Command, the Pacific Ocean Com-
mand, and the Atlantic Ocean Com-
mand. Today we are present in the In-
dian and Atlantic oceans and soon we 

will be present in the Pacific Ocean. 
The equipment that will join the Navy 
in the future is in line with the mis-
sion of these three commands,” Irani 
explained. 
Irani underlines need for going on 
the defensive 
Based on the remarks made by the 
commander of the Iranian Army Navy, 
Tehran has no choice but to protect 
its faith and engage the foes from 
a defensive stance in order to pre-
serve Iran’s place in the geometry of 
strength and enable the 1,400-year-
old strong tree to stand magnificently.
Speaking on Tuesday evening at the 
first Navy Round-the-Clock Quranic 
School’s opening ceremony for mem-
orization and familiarization with the 
sacred ideas of the Glorious Quran 
in the Navy’s First District, Irani reaf-
firmed, “What counts in the geometry 
of power is that those who stand tall 
in the power field, as somehow hit.”

He continued by saying that the en-
emy today does not only rely on its 
facilities but also works to instill 
stronger beliefs among its troops. 
“In other words, the enemy today has 
more than just its facilities because 
those facilities are used to exploit per-
sonnel, which is why instilling strong-
er beliefs is so crucial,” he added.
The navy commander underscored 
that it is not true that a U.S. soldier, 
pilot, or sailor has traveled some 
10,000 miles to reach the Sea of 
Oman and the Persian Gulf and wants 
to get involved in a military operation 
with a blank mind.”
The First Navy District’s opening of 
this first Quranic school is a step in 
the correct direction, according to 
the Navy commander, who highlight-
ed that there is no question that the 
enemies are attempting to shape the 
ideas of their people and employees, 
even though “their beliefs differ from 
ours.”
“On the one hand, shaping up the 
society is in mind, which will even-
tually lead to the building of the Is-
lamic civilization, and is mentioned 
in seven or eight articles of the Sec-
ond Step Statement,” he continued. 
“On the other hand, Quranic studies 
are among the demands of the Com-
mander of Armed Forces, that the 
Navy’s Ideological and Political Or-
ganization has taken the right step in 
that path.”
“Our fellow soldiers are currently 
conducting their tasks in remote re-
gions of the Atlantic Ocean on a large 
scale, waving the flag of the Islamic 
Republic of Iran, as a consequence of 
the sufferings accepted by the Navy’s 
Ideological, Political Organization,” 
he stated.

Iran planning to extend area of operation to Panama Canal: Navy chief 
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
16,091 points to 1.652 million on 
Wednesday.
As reported, over 21.825 billion 
securities worth 103.106 trillion 
rials (about $257.76 million) were 

traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
17,359 points, and the second 
market’s index lost 15,193 points.
TEDPIX lost 68,000 points to 
1.579 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).

TEDPIX falls 
16,000 points 
on Wednesday

‘Maximum pres-
sure’ on Iran led 
to U.S. ‘maximum 
failure’: diplomat
Iran’s Foreign Ministry spokes-
man, Nasser Kanaani, stressed 
on Tuesday that Washington’s 
animosity toward the Islamic 
Republic is nothing unusual, 
noting that successive admin-
istrations have adopted a strat-
egy of “maximum pressure” 
against the country.
Kanaani asserted in a string of 
tweets that the legal and inter-
national accountability of past 
U.S. administrations’ hostile 
activities towards Iran is irref-
utable.
Under the false pretense of pro-
moting democracy and human 
rights in Iran, “maximum pres-
sure” against Iran has always 
been on the agenda of Ameri-
can presidents, he maintained. 
“But all they have done is max-
imum failure,” Kanaani empha-
sized. 
“Why don’t the Americans 
learn from all the scandals 
brought on by their reliance 
on false and hypocritical Israeli 
advisors?” he stated.
The Foreign Ministry spokes-
man said despite all these pres-
sures Iran remains “strong” 
and “independent”.
Kanaani’s comments come 
a day after Leader of Islam-
ic Revolution Ayatollah Ali 
Khamenei revealed that he had 
obtained a recently declassified 
document stating that former 
U.S. president Jimmy Carter 
had directed the CIA to topple 
the Islamic Republic in Decem-
ber 1979.
“This indicates that they 
have had this goal since the 
Revolution’s beginning. In 
the document, propaganda 
is mentioned as a means of 
overthrowing the Revolution,” 
Ayatollah Khamenei declared in 
post on his Twitter account on 
Monday.
Iran succeeded to overthrow 
the U.S.-backed Pahlavi regime 
in February 1979 and Carter’s 
order to the CIA chief to topple 
the Islamic Revolution was is-
sued 10 months later.
Since 1980, there have been 
no diplomatic ties between the 
U.S. and the Islamic Republic. 
The U.S. has also largely re-
stricted commerce with Iran 
since 1995.
In May 2018, the United States 
began unilaterally imposing 
sanctions on Iran after with-
drawing from the 2015 Iran 
nuclear deal, officially known 
as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
In what it referred to as a 
campaign of “maximum pres-
sure” against Iran at the time, 
the U.S. administration un-
der president Donald Trump 
imposed the “toughest ever” 
sanctions on the country.
Trump’s campaign of maxi-
mum pressure did not suc-
ceed in achieving its stated 
objectives, but the prohibitions 
have had significant negative 
impacts on the Iranian people.
The sanctions, which have 
been maintained by current 
President Joe Biden’s admin-
istration, have limited the fi-
nancial channels available to 
pay for essential supplies and 
medication, damaging sup-
ply chains by restricting the 
number of suppliers willing to 
assist sales of humanitarian 
items to the country.
Biden renewed the alleged “na-
tional emergency” against Iran 
back in November for an addi-
tional 12 months. 

The project manager of Iranian Ag-
riculture Ministry’s modern irriga-
tion systems development program 
said 35,000 hectares of the coun-
try’s farmlands have been equipped 
with modern irrigation systems in 
the current Iranian calendar year 
(began on March 21, 2022).
Fariborz Abbasi stated that the to-
tal irrigated lands that have been 
equipped with modern irrigation 
systems since the beginning of the 
implementation of this project are 
2.6 million hectares.
Stating that the development of ir-
rigation systems with high efficien-
cy is the main priority of the Agri-
culture Ministry’s Water and Soil 
Department, he said: “In the next 
stage, irrigation machines that have 
higher efficiency and uniformity of 
water distribution are among our 
development priorities.”
“According to the existing devel-
opment capacities in the field of 
technical and engineering services, 
manufacturing of equipment and in-
struments, competent contractors 
and consultants, if the credits are 
provided on time, we can establish 
modern irrigation systems in up to 
400,000 hectares of the lands in the 
country”, the official added.
He considered technological de-
velopment in the field of modern 
irrigation systems as one of the 
other priorities of his department 
and said: “We are trying to have the 
latest technologies in the field of 
modern irrigation systems in terms 

of equipment and supplies with the 
help of domestic knowledge-based 
companies and manufacturers.”
He mentioned increasing yield, ris-
ing irrigation efficiency and reduc-
ing irrigation water consumption 
among the benefits of developing 
new irrigation systems.
Abbasi, who is the head of the Ag-
riculture Ministry’s Water and Soil 
Department, has previously an-
nounced that his ministry is plan-
ning to establish modern irrigation 
systems for 50,000 hectares of 
farmlands in the current year.
He pointed to the supply and pro-
duction of equipment for modern ir-
rigation systems inside the country 
and said: “With the cooperation and 
help of domestic knowledge-based 
companies, we have reached 
self-sufficiency in the production of 
equipment and supplies for these 
systems.”
The purpose of implementing the 
plan of modern irrigation systems 
is to increase the productivity and 
sustainability of water and soil re-
sources in the country to ensure the 
sustainable production of agricul-
tural products.
The Agriculture Ministry is also 
taking the necessary measures for 
supporting the domestic manufac-
turing of equipment used in these 
systems.
Back in September 2021, Abba-
si had said that 95 percent of the 
equipment used in such systems is 
manufactured inside the country.

Modern irrigation systems 
established in 35,000 ha of farmlands

More than 545,000 kilograms of honey 
has been produced in Hashtroud coun-
ty, in the northwestern East Azarbaijan 
province, since the beginning of the 
current Iranian calendar year (March 21, 
2022), the head of the county’s Agricul-
ture Department announced.
Majid Ahmadi said that the mentioned 
amount of honey has been produced by 
741 beekeepers in the country.
Referring to the census of traditional and 
modern beehives in Hashtroud apiaries, 
he said in the census, the total number 
of traditional and modern beehives was 
52,944, of which 8,947 are traditional 
and 43,997 are modern.
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.
Over the past five years, Iran’s beekeep-
ing industry shifted its focus from pro-
ducing only one main product, namely 
honey, to producing other bee secre-
tions such as royal jelly and bee venom, 
Qafari said at the time.
“Melittin is a very valuable bee venom 
extract that is currently imported, but 
the beekeeping industry has the poten-
tial to produce this substance inside,” he 
stressed.

Over 545,000kg of honey produced in Hashtroud 
county since last March

6 Surprising Benefits 
of Green Peppers
By: PARISA JAMADI

Source:https://www.healthline.com/nutrition/green-pepper-benefits#The-bottom-line

Bell peppers have thick walls, are bell-
shaped, and come in a variety of colors, 
including red, yellow, and purple. 
They’re highly nutritious and a great 
addition to your diet. This article lists 
6 surprising benefits of green peppers. 
1. Rich source of nutrients 
Green bell peppers provide an array of 
vitamins and minerals. Plus, they’re a 
good source of fiber and relatively low 
in carbohydrates.
Here’s the nutrition breakdown for 1 
cup (150 grams) of raw sweet green 
pepper (2Trusted Source):
• Calories: 30 
• Protein: 1.3 grams
• Carbs: 7 grams 
• Fiber: 2.6 grams
• Vitamin A, RAE: 3% of the daily value 
(DV)
• Vitamin C: 134% of the DV
• Vitamin K: 9% of the DV
• Potassium: 6% of the DV
• B6 (Pyridoxine): 20% of the DV
In addition to the nutrients listed 
above, green peppers contain smaller 
amounts of other vitamins and miner-
als including thiamine (B1), magnesi-

um, copper, and vitamin E.
Green sweet peppers are particularly 
rich in vitamin C. Because this vitamin 
is water-soluble, your body can’t store 
it well, so you need to get it from your 
diet regularly. 
Vitamin C is needed for many essential 
functions in your body, including prop-
er immune function, collagen synthe-
sis, nutrient metabolism, and more. It 
also acts as a powerful antioxidant and 
protects your cells from harmful oxida-
tive damage (3Trusted Source, 4).
2. Good for gut health
Peppers are a good source of fiber, 
which is essential for gut health.
Studies show that increasing your fib-
er intake can protect against digestive 
system conditions like colon cancer 
and inflammatory bowel disease (IBD) 
(8Trusted Source, 9Trusted Source).
Eating fiber-rich foods can also help 
keep your digestive system functioning 
optimally by preventing constipation 
and promoting a healthy gut bacteria 
balance (10Trusted Source).
3. Contains health-benefiting plant 
compounds

Bell peppers contain a variety of plant 
compounds that have antioxidant and 
anti-inflammatory properties. 
For example, this vegetable pro-
vides flavonoids, vitamin C, phenolic 
compounds, and carotenoids, all of 
which have health-promoting effects 
(11Trusted Source).
Eating a diet high in antioxidants — like 
vitamin C and carotenoids from green 
peppers — benefits your health in sev-
eral ways. 
4. May promote heart and eye health
Adding more fruits and vegetables like 
green sweet peppers to your diet is a 
smart way to promote your heart and 
eye health. 
Numerous studies have linked diets 
rich in fruits and vegetables with a 
lower heart disease risk (17Trusted 
Source, 18Trusted Source, 19Trusted 
Source, 20Trusted Source).
For example, eating more fruits and 
vegetables can improve heart disease 
risk factors like elevated cholesterol, 
blood sugar, and blood pressure levels 
(20Trusted Source, 21Trusted Source, 
22Trusted Source, 23Trusted Source, 

24Trusted Source).
Furthermore, green bell peppers are 
rich in lutein, a carotenoid nutrient 
that’s essential for eye health. Lute-
in helps protect against light-expo-
sure-induced damage to photoreceptor 
cells in your eyes (25Trusted Source, 
26Trusted Source). 
5. Could help you maintain a healthy 
body weight 
Eating more fruits and vegetables like 
green sweet peppers can help you 
maintain a healthy body weight or even 
lose weight.
Green sweet peppers are low in cal-
ories, high in fiber, and packed with 
other nutrients your body needs to 
function optimally. This makes them an 
excellent addition to any diet.
Still, it’s better to eat many different 
fruits and vegetables rather than only 
cranking up your intake of peppers.
That’s because people who eat more 
total fruits and vegetables tend to have 
lower body fat levels and weigh less 
than those who eat low amounts of 
produce (28Trusted Source, 29Trusted 
Source, 30Trusted Source).

6. Versatile and tasty 
In addition to being highly nutritious, 
green sweet peppers are versatile and 
taste great both raw and cooked.
Keep in mind that green sweet peppers 
are less sweet than red, yellow, and or-
ange peppers. The green version also 
has fewer total carotenoids and flavo-
noids but is higher in phenolic acids 
(1Trusted Source).
Thus, you may want to add all colors 
of bell peppers to your diet to reap the 
benefits of their varied nutrient compo-
sitions.
The bottom line
Green sweet peppers are unripe pep-
pers. They have a slightly more bitter 
taste than red, orange, and yellow ver-
sions.
They contain a variety of nutrients and 
are particularly rich in vitamin C. Plus, 
they’re a concentrated source of pow-
erful plant compounds like carotenoids 
and phenolic acids.
Adding green sweet peppers to your 
diet is a smart way to increase your nu-
trient intake while protecting the health 
of your heart, eyes, and gut. 
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بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهان گفـت: جریان 
گاز حـدود ۲۵۵ واحـد اداری و 
آموزشـی در سـطح اسـتان طـی 
دیـروز و امـروز بدلیـل رعایـت 
نکـردن دسـتورالعمل های مربوط 
بـه تعطیلـی ۲ روزه و خامـوش 
نکـردن سیسـتم های گرمایشـی، 
تصمیـم  براسـاس  شـد.  قطـع 
کمیته مدیریـت بحـران اصفهان، 
دسـتگاه های اجرایـی، بانک هـا و 
مراکـز آموزشـی اسـتان اصفهـان 
در روزهای چهارشـنبه و پنجشنبه 
۲۱ و ۲۲ دی بـا هـدف مدیریـت 
مصرف انـرژی در اسـتان و با توجه 
بـه بـرودت شـدید دمـا، تعطیـل 
و همـه اداره هـا، مراکـز دولتـی و 
آموزشـی مکلـف شـدند نسـبت 
بـه خامـوش کـردن سیسـتم های 
گرمایشـی و اتخاذ تمهیـدات الزم 
بـه منظـور کاهـش حداکثـری 
مصرف انـرژی در ایـن ایـام اقدام 

. کننـد
افـزود:  شیشـه فروش  منصـور 
دیـروز و امـروز حـدود ۸۰ تیـم 
بازرسـی شـرکت گاز در اداره هـا و 
مراکـز مختلـف حضـور یافتند که 
بـه قطـع جریـان گاز ۲۵۵ واحـد 
آموزشـی و اداری در سـطح استان 
از جملـه شهرسـتان های سـمیرم، 
شـهرضا، آران و بیـدگل، کوهپایه، 
فالورجـان و کاشـان منجـر شـد.

وی بـا اشـاره بـه تعطیلـی ۲ روزه 
اداره هـا و مراکـز آموزشـی تصریح 
کرد: ایـن تصمیم مدیریت اسـتان 
بود تا بتـوان در مصـرف گاز صرفه 
جویـی کـرد بـه همیـن دلیـل 
رعایـت صرفـه جویـی اداره هـا در 
ایـن ۲ روز کنترل و بازرسـی شـد.

گاز  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
اداره هایـی که توصیه هـا را رعایت 
نکـرده باشـند، قطـع خواهد شـد، 

اظهـار داشـت: دسـتورالعل هـا 
بـرای اداره هـا، صرفـه جویـی ۱۰ 
درصـدی مصـرف گاز و خاموشـی 
سیسـتم های گرمایشـی و بـرق در 

روزهـای تعطیـل اسـت.
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهـان خاطرنشـان 
کـرد: در پـی اعـالم تعطیلـی ۲ 
روزه اداره هـا، مراکـز آموزشـی و 
بانک ها و الـزام به خامـوش کردن 
تاسیسـات گرمایشـی، بـا توجه به 
پایـش هـای انجـام شـده توسـط 
عوامل شـرکت گاز اسـتان، روزانه 
۶۰۰ هـزار متـر مکعـب نسـبت به 
زمان هـای مشـابه، مصـرف گاز 
کاهـش یافتـه و در ایـن بخـش 

صرفـه جویـی شـده اسـت.
شیشـه فروش با بیـان اینکـه همه 
اسـتان بسـیج شـده اسـت کـه در 
مصـرف بـرق و گاز صرفـه جویـی 
شـود، افزود: تاکید شـده اسـت که 

صنایـع ۳۰ درصد در مصـرف برق 
صرفـه جویی داشـته باشـند.

افزایش غلظت آالینده ها 
در ۲ روز آینده

مدیـر کل مدیریـت بحران اسـتان 
اصفهـان همچنین گفت: بـه دلیل 
کاهش شـدید دمـا، جمعه و شـنبه 
آینـده افزایـش غلظـت آالینده ها 
را در اصفهـان خواهیـم داشـت و 
پیـش بینـی می شـود که شـاخص 
کیفی هوا در شـرایط ناسـالم برای 

گروه هـای حسـاس قـرار بگیرد.
شیشـه فـروش بـا بیـان اینکـه 
شـرایط جوی متغیـر اسـت، افزود: 
در روزهـای اخیـر شـاهد بودیـم 
کـه بعـد از ۹ روِز پیوسـته آلودگـی 
هـوا، در هفته ای که در حال پشـت 
سـر گذاشـتن آن هسـتیم چند روز 
هوای سالم داشـتیم و از دوشنبه تا 
پنجشـنبه شـهر اصفهان و اطراف 

آن هـوای سـالم را تجربـه کرد.
شیشـه فروش با اشـاره بـه کاهش 
۱۲ درجـه ای دمـا از بعدازظهـر 
دیروز تـا شـنبه آینده، خاطرنشـان 
کـرد: کاهش دمـا به علـت ریزش 
هـوای سـرد و سـنگین قطبـی 
اسـت و مناطـق غـرب اسـتان هم 

بیشـترین کاهـش دمـا را دارد.
مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتان 
اصفهـان اضافـه کـرد: تـا پایـان 
دی و اواسـط بهمـن ایـن تغییرات 
جـوی را خواهیـم داشـت بنابراین 
بارش هـا، روزهای سـرد و افزایش 
غلظـت آالینده ها متنـاوب خواهد 

بـود.
شیشـه فـروش بـا اشـاره بـه ادامه 
کاهـش دما بـرای روزهـای جمعه 
۲۳ و ۲۴ دی( گفـت:  و شـنبه )
توصیه هـا بـرای فـردا ایـن اسـت 
کـه بـرای پیشـگیری از یخ زدگـی 
گاز  و  آب  و مخـازن  شـبکه ها 

حفاظـت و کنتـرل انجـام شـود.
وی افزود: در غرب و جنوب اسـتان 
به علت شـدت برودت دمـا و وزش 
باد، در برخـی مواقع کـوالک برف 
و یخ زدگـی خواهیـم داشـت و از 
ایـن رو توصیه می شـود کـه تا حد 
ممکـن سـفرها بـه ایـن مناطق به 
تعویـق بیفتـد و راننـدگان از زنجیر 

چـرخ اسـتفاده کنند.

یکشنبه و سه شنبه، بارش 
برف خواهیم داشت

شیشــه فروش بــا اشــاره بــه ورود ۲ 
مــوج بــارش بــرف در هفتــه آینده، 
اظهــار داشــت: بــرای یکشــنبه 
بــارش بــرف در اکثر مناطق اســتان 
ــده اســت، شــدت  ــی ش ــش بین پی
ــین  ــوج پیش ــدت م ــه ش ــارش ب ب
نیســت امــا مجــدد سه شــنبه هــم 
ــر کاهــش  پیــش بینی هــا مبنــی ب

ــرف اســت. ــارش ب ــا و ب دم
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مدیرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی اصفهان، 
قطـع سـهمیه آرد برخـی نانوایی هـا را 
شـایعه خوانـد و گفـت: تاکنـون تخلـف بین 
نانوایی هـای اصفهان مشـاهده نشـده که به 

قطـع سـهمیه آرد منجـر شـود.
محسـن ضیایی ضمن تکذیب قطع سـهمیه 
نانوایی هـای اصفهـان طـی روزهـای اخیر، 
ایـن موضـوع را شـایعه دانسـت و اظهـار 
داشـت: تاکنون سـهمیه آرد یک نانوایی هم 

در اصفهـان قطع نشـده اسـت.
وی افـزود: تابـه حـال تخلـف محـرزی بین 
نانوایی های اسـتان اصفهان مشـاهده نشده 
هـر چنـد کـه در هـر صنفـی ممکـن اسـت 
تخلفات موردی وجود داشـته باشـد اما اینکه 
تعـداد زیـادی تخلـف کنند کـه سـهمیه آرد 

آنان قطع شـود، تاکنون در اسـتان نداشـتیم.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی 
ــع آرد  ــه توزی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
بــرای نانوایی هــای اســتان روزانــه و ماهانــه 
بازنگــری می شــود، خاطرنشــان کــرد: هــر 
ــتانی  ــتانی و اس ــای شهرس ــاه کارگروه ه م
ــن  ــرا ممک ــد زی ــه می دهن ــکیل جلس تش
ــه  ــتر و منطق ــه آرد بیش ــه ای ب ــت منطق اس
ــاز داشــته باشــد و از  ــر نی ــه آرد کمت دیگــر ب
ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــع آرد م ــن رو توزی ای

. د می گیــر
ضیایـی با بیـان اینکـه ماهانـه ۳۴ هـزار تن 
آرد بین نانوایـان یارانه پز در اسـتان اصفهان 
توزیـع می شـود، ادامـه داد: مرحلـه دوم 
مدیریـت هوشـمند نان در دو اسـتان کشـور 

بصـورت آزمایشـی در حال اجـرا اسـت و اما 
در اسـتان اصفهان مشخص نیسـت و وزارت 
کشـور در ایـن بـاره تصمیم گیـری می کند.

بـه گـزارش مهـر، در اسـتان اصفهـان چهار 
هـزار و ۴۸۴ نانوایـی وجـود دارد کـه بیش از 
۹۰ درصد آنها در مرحله اول هوشـمند سازی 
یارانه آرد و نـان به دسـتگاه های کارت خوان 

مجهز شـدند.
پیش تـر مشـاور وزیـر اقتصـاد درخصـوص 
اجـرای مرحلـه دوم هوشـمند سـازی یارانه 
آرد و نان گفتـه بود کـه در فاز دوم هوشـمند 
سـازی، اگر عرضه آرد خارج از شبکه صورت 
گیـرد بـا متخلـف برخـورد می شـود و دیگر 
هیـچ امکانـی بـرای تأمیـن آرد توسـط نانوا 

وجـود نخواهد داشـت.

در اختتامیــه چهارمیــن نمایشــگاه و جشــنواره 
ــکار  ــرکت های هم ــران از ش ــوالد ای ــی ف مل
بــا فــوالد مبارکــه در زمینــه بومی ســازی 
تقدیر شــد. بــه گــزارش خبرنــگار ایراســین، در 
اختتامیــه چهارمین نمایشــگاه و جشــنواره ملی 
فــوالد ایــران از شــرکت های همــکار بــا فوالد 
ــد. ــر ش ــازی تقدی ــه بومی س ــه در زمین مبارک

ــر در عرصــه مواد  در زمینــه تولیدکننــدگان برت
اولیــه از شــرکت های شــیمی ســی خاورمیانــه 
ــهند و  ــتیکی س ــع الس ــرکت صنای ــن، ش که
شــرکت تعاونــی شــمیم یــاران اســپادانا تقدیــر 
ــات و تجهیزات،  ــه قطع شــد. همچنین در زمین
شــرکت های صنعتــی دفتــر کاال، شــرکت 
ــو  ــش پرت ــرژی و کار ســپاهان و شــرکت دان ان
نقــش جهــان جــزء شــرکت های تقدیــر 

ــد. ــده بودن ش

در زمینــه تحقیــق، توســعه و تکنولــوژی 
ــت و شــرکت  ــان صنع ــده رای شــرکت های دی
توســعه سیســتم های بازیابــی و بهینــه ســازی 
آب و انــرژی پــارس از دیگــر شــرکت هایی 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــا تقدی ــه از آن ه ــد ک بودن
از شــرکت آتیــه اندیــش نیــز بــه عنــوان اولین 
ــن شــرکت در ســال  ــان ای ــش بنی همــکار دان

ــر شــد. ۱۴۰۱ تقدی
گفتنی اســت، چهارمین جشــنواره و نمایشــگاه 
ملــی فــوالد بــا رویکــرد بومی ســازی، افزایش 
تــوان ســاخت داخــل و توســعه تکنولــوژی، بــا 
حضــور مدیــران شــرکت های بزرگ فــوالدی 
و معدنــی در کنــار شــرکت های دانــش بنیــان 
ــه  ــدت س ــه م ــی، ب ــازندگان مطــرح داخل و س
ــک  ــل المپی ــاه( در هت ــی ۲۲ دی م روز )از ۲۰ ال

تهــران برگــزار شــد.

ــازی،  ــازمان نوس ــس س ــر و رئی مشــاور وزی
توســعه و تجهیــز مــدارس گفــت: ۵۰ 
درصــد مــدارس در حــال ســاخت کشــور بــا 

مشــارکت خیــران احــداث می شــود. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حمیدرضــا 
خــان محمــدی در بیســت و چهارمیــن 
جشــنواره خیــران مدرســه ســاز اســتان 
ــران مدرســه  ــه خی ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ســاز ایــن اســتان نــگاه ویــژه و رویکردهای 
ــد،  ــر مدرســه ســازی دارن ــده نگــر در ام آین
اظهــار داشــت: خــدا را شــاکر هســتیم که در 
ــم  ــا تکری ــه م ــم؛ وظیف ــرار گرفتی ــن راه ق ای

ــت. ــان اس ــزرگ ایش ــران و کار ب خی
وی با بیــان اینکــه ۵۰ درصــد از مــدارس در 
ــا مشــارکت خیــران اســت،  حــال ســاخت ب
افــزود: ردیــف اعتبــاری کــه بــرای بودجــه 

۱۴۰۲ قــرار گرفتــه بــود علــی رغــم اینکــه 
ــا  ــتیم ام ــدی نداش ــا رش ــایر ردیف ه در س
ــوط  ــار مرب ــد اعتب ــبختانه ۴۹.۲ درص خوش
ــه  ــه ک ــش یافت ــران افزای ــف خی ــه ردی ب
ــه  ــه ب ــت در توج ــزم دول ــان از ع ــن نش ای

ــت. ــردم اس ــارکت م مش
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و 
تجهیــز مــدارس کشــور ادامــه داد: الزم 
ــرای افزایــش  ــس ب ــدگان مجل اســت نماین

ــد.  ــک کنن ــه کم ــف بودج ــن ردی ای
ــه  ــرد: آنچــه ک ــح ک ــدی تصری ــان محم خ
بایــد در کنــار رویکــرد نوین مدرســه ســازی 
ــت  ــاری اس ــه ی ــود مدرس ــه ش ــه آن توج ب
ــرار  ــه ق ــار مدرس ــران در کن ــر خی ــرا اگ زی
گیرنــد باعــث آبادانــی آن مجموعــه خواهند 

ــد. ش

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
اصفهـان گفـت: اسـتفاده از نیوجرسـی در 
آزادراه هـای اسـتان اصفهـان امـری ضـروری 
است و باید استفاده از نیوجرسی در محور آزادراه 

اصفهـان – کاشـان تسـریع شـود.
بـه گـزارش خبرنگار مهـر، مهـران زینلیـان در 
بازدیـد از مجموعه هـای تولید بتن هـای پیش 
سـاخته اسـتان اصفهان که همزمان با توسـعه 
ناوگان حمل و بارگیری نیوجرسـی برای نصب 
در نقاط حادثـه خیـز آزاد راه اصفهـان - نطنز - 
کاشـان بود، اظهار داشـت: نصب نیوجرسـی به 
جای گاردریـل در نقاط حادثه خیز اسـتان نقش 
به سـزایی در راسـتای افزایش ضریـب ایمنی و 

کاهش حـوادث جـاده ای دارد.
وی ادامه داد: آزاد راه اصفهان – نطنز - کاشـان 
موسـوم بـه »سـان آرا« یکـی از مهمتریـن 

آزادراه های کشـور اسـت کـه حجم بسـیاری از 
مواصالت حمـل و نقـل ترافیکی کشـور از این 

مسـیر عبـور می کنـد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری 
اصفهان عنـوان کرد: ایـن پـروژه دارای اهمیت 
ویژه ای از لحاظ مسـائل ایمنی و جاده ای اسـت 

که بایسـتی مورد توجـه قـرار بگیرد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
دستورالعمل های جدید اسـتفاده از »گاردریل« 
را محدود کرده و »نیوجرسـی« را به عنوان جدا 
کننده ایمن مـورد توجه قرار داده اسـت؛ تصمیم 
گرفتیم مسیر حدود ۱۶۵ کیلومتری این پروژه را 
بر همین مبنا تجهیز کنیم. زینلیـان اظهار کرد: 
حجـم بسـیاری از نیوجرسـی های تعیین شـده 
بـرای ایـن پـروژه آمـاده حمل اسـت کـه خبر 

مسـّرت بخشـی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان:

قطع سهمیه آرد نانوایی های اصفهان شایعه است

اختتامیه چهارمین نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد ایران برگزار شد؛

تقدیر از شرکت های همکار فوالد 
مبارکه در زمینه بومی سازی

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور خبر داد:

احداث ۵۰ درصد مدارس درحال 
ساخت کشور با مشارکت خیران

معاون استاندار اصفهان: 

استفاده از نیوجرسی در محور آزادراه 
اصفهان - کاشان تسریع شود

اعمال قانوِن متخلفین به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل ها در روزهای تعطیل استان اصفهان:

گاز ۲۵۵ واحد اداری قطع شد

محمـد کیانـی در گفت وگو بـا خبرنـگار مهر درخصـوص شـرایط اعطای 
زمین یا واحد مسـکونی به خانوارهـای دارای فرزند سـوم یا بیشـتر اظهار 
داشـت: مطابق با مـاده چهار قانـون حمایت از خانـواده و جوانـی جمعیت، 
به منظـور تحقق بنـد چ مـاده ۱۰۲ قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایـران دولت مکلف 
اسـت یک قطعـه زمین یـا واحـد مسـکونی حداکثـر بـه میـزان ۲۰۰ متر 
مربع منطبق با ضوابط و شـرایط مشـخص شـده به این افراد واگـذار کند.

وی افزود: براین اسـاس مردم اسـتان اصفهان کـه تاریخ تولد فرزند سـوم 
یا بیشـتر آنها بعـد از ۲۴ آبان مـاه ۱۴۰۰ باشـد می توانند از این تسـهیالت 
اسـتفاده کنند. معاون امـالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهان خاطرنشـان کـرد: خانوارهایی که فرزند سـوم یا بیشـتر آن ها بعد 
از ابـالغ قانـون حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیت متولد شـده باشـد اما 
دارای فـرم »ج« قرمز بـوده و یا مالکیـت دارند نیـز می توانند صرفـاً برای 
بـار دوم از امکانـات دولتی در ایـن خصوص اسـتفاده کنند، امـا فقط یکبار 
امکان اسـتفاده از مزایـای منـدرج در قانـون حمایـت از خانـواده و جوانی 
جمعیـت وجـود دارد. به گفتـه کیانی افـرادی که مشـمول قانـون حمایت 
از خانـواده و جوانـی جمعیت می شـوند در صورتـی که در شـهرهای کمتر 
از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سـکونت داشـته باشـند می تواننـد ۲۰۰ متر زمین 
دریافـت کنند و کسـانی کـه در شـهرهای بـاالی ۵۰۰ هزار نفـر جمعیت 
زندگی می کننـد می توانند در شـهرهای مجـاور و یا شـهرهایی که امکان 
تأمین زمیـن وجـود دارد )به شـرطی کـه کمتـر از ۵۰۰ هزار نفـر جمعیت 
داشـته باشـد( واحد مسـکونی یا ۲۰۰ متر زمین دریافت و در آنجـا اقدام به 

سـاخت واحد مسـکونی کنند.
وی ادامـه داد: زمین به قیمت تمام شـده )قیمت تمام شـده بـا قیمت های 
آماده سـازی زمین در نظر گرفته می شـود( بـه متقاضیان واگذار می شـود 
و حداکثـر ظرف ۸ سـال پـس از انقضـای دوره تنفـس دو سـاله، پرداخت 

بهای قانونـی در تعهد متقاضیان اسـت.
کیانی تصریـح کـرد: متقاضیان بایـد حداکثر ظـرف مدت شـش ماه پس 
از تحویل زمین نسـبت بـه اخذ پروانه سـاختمانی و شـروع عملیـات اقدام 
نمایند و حداکثـر ظرف مدت ۲ سـال پـس از آن بـرای اتمـام ۱۰۰ درصد 

عملیات اجرایـی و ارائـه پایان کار اقـدام کنند.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان جزئیات طرح واگذاری زمین یا مسکن به 
اصفهانی ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

را تشریح کرد.

معاون حقوقی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان خبرداد؛

اعطای زمین یا مسکن به خانوارهای 
اصفهانی دارای ۳ فرزند

گزارش وزیـر آمـوزش وپـرورش گفـت: دولـت 
بـرای عمـل بـه تعهـد خـود در قبـال 
طرح هـای خیرسـاز از محـل شناسـایی 
امـالک مـازاد و سـایر منابـع بـه تکمیل 

ایـن پروژه هـا می پـردازد.
یوسـف نـوری در بیسـت و چهارمیـن 
جشـنواره خیریـن مدرسـه سـاز اسـتان 
اصفهـان در سـالن همایش هـای سـیتی 
سـنتر اصفهـان افـزود: ۶۰۰ ملک مـازاد 
شناسـایی شـده و در مرحلـه اخـذ مجـوز 
اسـت تـا از ایـن محـل بـه تکمیـل 
طرح های خیرسـاز در کشـور کمک شود.

وی اظهـار داشـت: دولـت از محل سـایر 
منابـع از جملـه اختصـاص ۱۱۷ میلیـون 
یورو و همچنیـن ۵۰۰ میلیون یـورو برای 
احـداث مـدارس جایگزیـن کانکسـی و 

تخریبـی اقـدام می کنـد.
وزیر آمـوزش وپرورش افزود: امـروز از هر 
۲ کالس درس یک کالس توسط خیران 
سـاخته می شـود که ایـن فرهنـگ نیک 

همواره در حال گسـترش اسـت.
وی، فرهنـگ کار نیک که توسـط خیران 
به عنوان انسـان های فرزانه و فرهیخته و 
سـرمایه های فرهنگی و اجتماعی اشـاعه 
می شـود را دارای اثرات بسـیاری از جمله 

کاربـرد تربیتی دانسـت.
نوری ادامـه داد: همین که دانـش آموزان 
می بینند این بناها توسـط فـردی از جیب 
خودش سـاخته می شـود فرهنگ انفاق و 

کمک به دیگـران را یـاد می گیرند.
وزیر آموزش و پـرورش از معرفـی خیران 
در جشـنواره فیلـم فجـر خبـر داد و گفت: 
بایـد پیوسـت رسـانه ای محکمـی بـرای 

ایـن مهـم راه اندازی شـود.
وی همچنین با اشـاره به جایگاه اصفهان 
در کارهـای خیـر کـه بصـورت منسـجم 
و هدفمنـد از سـال ۷۷ در ایـن اسـتان بـا 
تشـکیل مجمع خیرین مدرسـه سـاز آغاز 
شـده اسـت، تصریح کـرد: ایـن فرهنگ 
یـک مکتـب تربیتـی را در جامعـه ایجـاد 
کـرده اسـت. وی خاطـر نشـان کـرد: 
اسـتان اصفهـان کـه همـواره در کارهای 
نوآورانه گام برداشـته در زیست بوم جدید 
فنـاوری بـا اسـتفاده از کارهـای جدید در 
حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات به 
پاسـخگویی بـه خیـران و تسـریع در امور 

آنهـا پرداخته اسـت.
نوری همچنین از میزبانـی اصفهان برای 
المپیـاد جهانـی فیزیـک کـه باالتریـن 
المپیـاد جهـان اسـت در سـال ۱۴۰۳ خبر 
داد. به گـزارش ایرنا، در پایان این مراسـم 
از سـه سـامانه اطلـس، نیـک اندیشـان و 
رصد بـرای شناسـایی نیازهای آموزشـی، 
مدیریت مدرسه سـازی و رصد طرح های 
خیرسـاز در اسـتان و همچنیـن از تندیس 
پنـج نفـر از خیـران سرشـناس اسـتان 

اصفهـان رونمایی شـد.
اسـتان  مدرسه سـاز  خیریـن  مجمـع 
اصفهـان در سـال ۱۳۷۸ بـه منظـور 
جذب هـر چه بیشـتر خیران و سـاماندهی 
کمک های مـردم در حوزه مدرسه سـازی 
تشـکیل شـد، این مجمع با یکهزار و ۵۰۰ 
عضـو در ۱۶ شهرسـتان اسـتان اصفهان 

فعـال اسـت.

دولت از محل امالک مازاد، 
پروژه های خیرساز را 

تکمیل می کند

وزیر آموزش و پرورش در سالن 
همایش های سیتی سنتر:

 خبر
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مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان گفــت: تولید 
انــواع ماهــی زینتــی و آکواریومــی در ایــن اســتان بــه ۷۰ میلیــون قطعه در 
ســال جــاری افزایــش یافتــه کــه یــک میلیــون قطعــه از آن به کشــورهای 

دیگــر صــادر شــده اســت.
ــر  ــغ ب ــتان بال ــدد در کل اس ــن ع ــر ای ــزود: پیش ت ــی اف ــا عباس محمدرض
۶۷ میلیــون قطعــه در یــک ســال بــود کــه شــاهد افزایــش و توســعه ایــن 

ــم. ــال بوده ای ــی امس ــت ط صنع
ــتان  ــی در اس ــی و آکواریوم ــی زینت ــد ماه ــد تولی ــل رش ــاره دلی وی درب

اصفهــان اظهــار داشــت: بهبــود وضعیــت بــازار، خریــد بیشــتر مشــتریان 
ــت داشــتند  ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــده شهرســتان هایی ک ــت فزاین و فعالی

ــم زد. ــتان را رق ــد در اس ــا تولی ــه ارتق زمین
مدیــر شــیالت و آبزیان اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: از لحــاظ تولید 
ماهیــان زینتــی در کشــور رتبــه نخســت را در اختیــار داریــم و از برنامــه نیز 

جلــو هســتیم.
ــدی در  ــی تولی ــی و زینت ــان آکواریوم ــوع ماهی ــرد: تن ــه ک ــی اضاف عباس
ــای  ــش، ماهی ه ــواع گلدفی ــر اســت و ان ــه فرات ــاال و از ۱۵۰ گون ــتان ب اس

ــامل  ــف را ش ــای مختل ــکال و رنگ ه ــاد و اش ــذار در ابع ــده زا و تخمگ زن
می شــود.

وی ادامــه داد: ۸۰۰ واحــد تولیــدی ماهــی تزیینــی و آکواریومــی در اســتان 
ــی  ــتغال زای ــر اش ــزار و ۲۰۰ نف ــر ۲ ه ــزون ب ــت دارد و اف ــان فعالی اصفه

ــم خــورده اســت. ــن صنعــت رق مســتقیم توســط ای
بــه گفتــه کارشناســان تولیــد ماهیــان زینتــی در جهــان بــه عنــوان یکــی 
از صنایــع پردرآمــد مطــرح اســت؛ اســتان اصفهــان قطــب تولیــد ماهیــان 

ــد. ــه شــمار می آی ــران ب ــی در ای ــی و آکواریوم زینت

مدیر شیالت و آبزیان سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان:

تولید ماهیان زینتی 
در اصفهان به ۷۰ 
میلیون قطعه رسید
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دریاوفایی  محسـن زنگنـه نائب رئیـس کمیسـیون برنامه و 
بودجه مجلـس شـورای اسـامی درگفت و گـو با مـا از عدم 
افزایش قیمـت بنزیـن درسـال 1402 خبـر داد و گفت: طبق 
خبرهایی کـه از ارقام کلی بودجـه 1402 داریـم، درخصوص 
قیمـت بنزین تغییـری ایجـاد نمی شـود و تقریبـاً بـا توجه به 
منابـع حاصـل از فـروش فراوردهای نفتـی در داخل کشـور، 
نیازی به بیشـتر شـدن قیمـت فعلی بنزیـن وجود نـدارد. وی 
دراین بـاره تاکیـد کـرد: طبق جـداول ابتدایـی کـه از بودجه 
داریم، قیمت بنزین برای سـال آینـده افزایش پیـدا نمی کند. 
زنگنه همچنین درخصوص نحـوه پرداخت یارانه ها در سـال 
آینده نیز گفـت: مبلغی که دولـت فعًا درجـداول بودجه بیان 
کرده و مـا دیدیم ولی هنوز رسـماً اعام نکـرده، درتبصره 14 

حاکـی از این اسـت که همیـن وضعیـت یارانه ها بـه صورت 
نقـدی حفظ می شـود.

• به نظر می رسد همین مسیر یارانه نقدی ادامه 
پیدا کند

این نماینـده خراسـان رضـوی )تربـت حیدریه( اضافـه کرد: 
البته اینکـه دولت بخواهد درسـال آینده بارانه نقـدی را حذف 
کند و کاالبـرگ بدهد جـاِی انتخابش االن اسـت و االن باید 
مجلـس و دولـت بـه این جمـع بنـدی برسـند که آیـا همین 
یارانـه نقـدی را ادامه بدهنـد یا به کاالبـرگ تبدیـل کنند. اما 
به نظـر می رسـد همین مسـیر یارانـه نقـدی ادامه پیـدا کند. 
نائب رئیس کمیسـیون برنامـه و بودجه مجلـس درخصوص 
افزایش مبلـغ یارانه نیـز گفت: این بسـتگی به الیحـه دولت 

دارد، االن دولـت درالیحـه خودش همین قیمـت فعلی یعنی 
300 و خـورده ای را لحـاظ کرده و اضافه نکرده اسـت.

• انشاال بودجه به یک دوازدهم نمی رسد
وی ادامـه داد: اگـر کمیسـیون تلفیـق و کمیسـیون بودجه 
کارشـان را سـریع پیـش ببرنـد انشـاال بـه یـک دوازدهـم 
نمی رسـد و بودجـه بـرای کل سـال 1402 خواهـد بـود. 
نماینـده خراسـان رضـوی )تربـت حیدریـه( درمجلـس 
یازدهـم همچنیـن درخصـوص قیمت هـای مختلـف ارز 
درسـطح بازار نیز توضیح داد: درقانون بودجـه تاکید کردیم 
که دولـت بایـد فراوردهـای نفتـی و درآمدهای نفتـی را به 
یـک قیمت بفروشـد تا یـک قیمـت ارز را درکشـور داشـته 

باشـیم. 

روسیه تهاجم علیه اوکراین را به عنوان 
»جنگ مقدس« معرفی می کند این 
عنوان گزارش خبرگزاری فرانسه است. 
خبرگزاری فرانسه ادامه داد: مقامات 
روس از چند هفته قبل تاش هایی را 
برای اضافه کردن بُعد دینی و مقدس 
سازی به تهاجم خود علیه اوکراین، آغاز 
کرده اند اما این اقدام باعث دو دستگی در 

کلیسای ارتدوکس شده است.
والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون روسیه 
هفته قبل در سخنرانی به مناسبت سال 
جدید میادی با اشاره به حمله کشورش 
علیه اوکراین گفت: حقانیت اخاقی و 
تاریخی در کنار روسیه است.  خبرگزاری 
فرانسه درباره این سخن پوتین نوشت: 
این گفته های پوتین نشان می دهد او به 
دنبال رفع تردید بخشی از روس ها به دلیل 
تهاجم ارتش روسیه به کشوری است که 
اکثریت جمعیت آن نیز به مانند روسیه، 
اردتدوکس هستد. روسیه از 5 اسفند 
1400 جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد 
و این جنگ ادامه دارد. روسیه تاکنون 4 
منطقه شرق و جنوب شرقی اوکراین را 
اشغال و آنها را به خاک خود اضافه کرده 
است. این مناطق، روس نشین هستند. 
ارتدوکس یکی از سه مذهب اصلی دین 
مسیحیت در کنار کاتولیک و پروتستان 
است. اکثریت مردم روسیه، ارتدوکس 
هستند و کلیسای ارتدوکس مسکو از 
قدرتمندترین نهادهای دینی است. دین 
اکثریت مردم اوکراین هم مسیحیت 
ارتدوکس است. مقامات روسیه جنگ 
این کشور علیه اوکراین را عملیات نظامی 
ویژه حمایت از غیرنظامیان دونباس 
نامگذاری کرده اند. دونباس، منطقه 

روس نشین شرق اوکراین است.
خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: همزمان 
با سلسله شکست های روسیه در جنگ 

علیه اوکراین، گفتمان دیدنی در روسیه 
برای مقدس سازی جنگ افزایش یافته 
است. رسانه های بزرگ روس جنگ علیه 
اوکراین را به عنوان »جنگ مقدس علیه 

غرب« به تصویر می کشند.
»دمتری مدودف« رئیس جمهور سابق 
روسیه و نائب رئیس شورای امنیت این 
کشور هم قبل از این گفته بود حمله 
روسیه به اوکراین »هدف مقدس« دارد 
و آن »متوقف کردن آقای جهنم« است.

او گفته بود: با آن هایی می جنگیم که 
از ما متنفرند؛ کسانی که مانع از انتشار 
زبان و ارزش ها و حتی ایمان ما می شوند. 
دشمنان روسیه نازی های اوکراینی و 

سگ های غرب هستند.
خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: دولت 
روسیه دهها کشیش را به جبهه های 
جنگ علیه اوکراین می فرستد. هدف، 
حمایت از نظامیان روس است. این 
در  دینی  امور  تداخل  از  نشانه ای 

عملیات های نظامی است.
روحانی نظامی »کشیش اسفیاتوساف 
این  از  هدف  گفت  چورکانوف« 
مأموریت های نظامی، منع نظامیان 
از شکست انسانیتشان است. حتی اگر 
شرایط موجود منجر به این وضعیت شود.
او ادامه داد: کشیش باید در روح نظامیان، 
این فکر را بکارد که نباید زندانیان را 
شکنجه کرد... نباید غارت کرد و نباید 

غیرنظامیان را اذیت کرد.
وی درباره مشروعیت این جنگ سوالی را 
مطرح نمی کند بلکه می گوید هدف، دفاع 
از ارزش های سنتی است که کرملین و 
کلیسای ارتدوکسی دربرابر آن ها متولی 

و مسوولیت دارند.
میان  در  که  نظامی  کشیش  این 
می کند  فعالیت  روسیه  نظامیان 
ادامه داد: در اوکراین حتی در شرایط 

جنگ، راهپیمایی های افتخار برای 
تا  می کنند  برگزار  همجنسگرایان 
پیروی خود را برای ارزشهای غربی 
نشان دهند. با هدف تقویت اهمیت این 
روحانیون در مسیر فعالیت نظامی روسیه، 
پوتین در نوامبر گذشته لقب "قهرمان 
روسیه" را به کشصیش ارتدوکسی اهدا 
کرد که در جنگ اوکراین کشته شد. 
او "میخاییل فاسیلی اف" نام دارد. این 
باالترین نشان در روسیه است. رئیس 
کلیسای ارتدوکس روسیه )پاتریک 
کریل( هم حمایت خود را از جنگ روسیه 
علیه اوکراین اعام کرده است. او بر 
حمایت خود از "برادرانی که با ارزش های 
غربی مخالفت می کنند" تاکید کرد. اشاره 
او به شهروندان روس در شرق اوکراین 
است که با دولت مرکزی اوکراین به سود 

مسکو در حال جنگ هستند. 
روحانی کلیسای ارتدوکس مسکو به 
عنوان عالی ترین مقام مذهبی روسیه 

پیش از این هم گفته بود کسانی که در 
جنگ این کشور علیه اوکراین کشته 
می شوند همه گناهانشان شسته می شود 
او این جنگ را هم وظیفه نظامی توصیف 
کرده بود. »نیکیتا استاخوف« مدیر هنری 
تئاتر »گاس« ارتدوکس روسیه که 
نمایش ها و تئاترهایی درباره موضوعات 
دینی ارائه می کند هم گفت: روسیه 

همیشه در مقابل شر ایستاده است.
او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اضافه 
کرد: تا زمانی که بیش از نیمی از جمعیت 
روسیه ارتدوکس باشند روسیه شکست 

نخواهد خورد.
اما این دخالت کلیسای ارتدوکس در 
نزاع ها و جنگ ها و افزایش نگاه دینی به 
آنها، با اجماع و همراهی همه در روسیه 

نیست.
کشیش  کوردوچکین«  »اندری 
ارتدوکس روسی مقیم مادرید اسپانیا 
گفت گفتمان جنگ مقدس به طور 

مستقیم از قرون وسطی می آید.
او توضیح می دهد: اصطاح جنگ 
مقدس همان اصطاحی است که پاپ 
اوربان دوم هنگام تأیید جنگ صلیبی 
1096 استفاده کرد. او به جنگجویان 
صلیبی وعده داده بود با شرکت در جنگ، 

گناهانشان پاک می شود.
کلیسای ارتدوکس مسکو با حمایت 
صریح از جنگ روسیه علیه اوکراین باعث 
ایجاد جنجال بزرگی در جهان ارتدوکس 
و نزاع میان دو کلیسای ارتدوکس در 

روسیه و اوکراین شد.
در میان روحانیون ارتدوکس روسیه 
هم تفاوت ها و اختافاتی وجود دارد. 
از ابتدای مارس گذشته، 293 روحانی 
ارتدوکس با امضای نامه ای با »جنگ 
میان برادران« مخالفان کردند. منظور 
آنها جنگ میان دو کشور ارتدوکسی 

یعنی روسیه و اوکراین است.
منبع: عصر ایران
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معاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
کشـور گفت: درباره لغو روادید سـفر به ایران برنامه جامعـی را تهیه کردیم 
و بـا توجه به پیشـنهادی کـه به دولـت داده شـد حـدود 50 کشـور مد نظر 

ما اسـت.
علی اصغـر شـالبافیان در گفت وگـو بـا ایرنا اظهـار کـرد: موافقـت نامه لغو 
روادیـد گروهـی با روسـیه بـه امضا رسـیده بـود اما بـه جهـت موضوعات 

بیمـاری کرونا بـه تأخیـر افتاد.
وی افزود: از آبان ماه پارسـال کـه موضوع صدور مجدد روادید گردشـگری 

در دسـتور کار قـرار گرفت آمادگـی خود را برای تشـکیل کارگره مشـترک 
اعام کردیم، طرف روسـی به جهت کرونـا دغدغه هایی داشـت، در اواخر 
شـهریور 1401 بـا حضـور طـرف روسـی در ایـران ابعاد فنـی لغـو روادید 

گروهی بررسـی و پیشـنهاد کمیته مطرح شـد.
معاون گردشـگری کشـور تاکیـد کـرد: پیشـنهاد وزارت میـراث فرهنگی 
از طـرف وزارت امـور خارجه به طـرف روسـی داده شـد و ما منتظر پاسـخ 
طرف روسـی برای نهایی شـدن موضوع هستیم. شـالبافیان گفت: البته در 
خصوص لغو روادیـد برنامه جامعی را تهیـه کردیم و با توجه به پیشـنهادی 

که به دولـت داده شـد، تعـداد کشـورهایی که مـد نظر مـا هسـتند، حدود 
50 کشـور اسـت که عمدتاً کشـورهای همسـایه و کشـورهایی که دارای 
بازارهای رشـد در گردشـگر ِفرستی هسـتند توسـط وزیر میراث فرهنگی 
بـه وزارت امور خارجـه داده شـده و در حال بررسـی برای امکان اجراسـت.

معاون گردشـگری همچنیـن در مـورد ثبت نام کشـورهای در نمایشـگاه 
گردشـگری از ثبت نام برخی کشـورها خبـر داد و گفـت: تا پایـان ثبت نام 
امیدواریـم کشـورهای بیشـتری ثبت نـام کنند تـا آمارهای قطعـی اعام 

شـود.

سفر از ۵۰ کشور به 
ایران بدون روادید 
امکان پذیر می شود

معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

دولت ازپس گرفتن امضا می گوید و 
مجلس از 59 امضای استیضاح؛

وزیر بهداشت؛ درگیری 
تازه بین پاستور و بهارستان؛

خبری که در همان روز اول یعنی دیروز دنبال کنندگان را دیوار کوبید. در حالی 
که در خبرها آمده بود که ایران خودرو طرح فروش فوق العاده محصوالت 
خود را با موعد تحویل 90 روزه در دی 1401 )فروش فوری با موعد 90 روزه 
- مرحله دوازدهم ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق 

قرعه کشی( را آغاز کرده اما سایت ثبت نام ایران خودرو دچار اختال شد.
در روز مقرر گویا سایت شرکت ایران خودرو دچار اختال شده و باز نمی شود. 
براین اساس متقاضیان امکان ورود به سایت ایران خودرو و ثبت نام را ندارند. 
»اقتصاد 24« در خبری کوتان نوشته متقاضیان معتقدند که ایران خودرو 
سهمیه عرضه خودرو از طریق قرعه کشی با نرخ مصوب را بسیار کاهش داده 
و تاش می کند محصوالت خود را در قالب بورس کاال و با قیمت های بسیار 

باالتر به فروش برساند.
این در حالی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: 

عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش سرسام آور قیمت شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تجربه 2 ماهه عرضه 
خودرو در بورس نشان داد که این روش منجر به افزایش چشم گیر قیمت 
خودرو می شود، گفت: باید روشی اتخاذ شود که فقط مصرف کنندگان واقعی 
امکان خرید از بورس را داشته باشند یا سیاستی به کارگرفته شود که افزایش 

قیمت خودرو در بورس بیش از 10 درصد قیمت پایه نباشد.
حجت اله فیروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عرضه 
خودرو در بورس، گفت: مجلس قانون و مصوبه ای درباره عرضه خودرو در 
بورس ندارد در واقع عرضه خودرو در بورس روش جدیدی بود که دولت به 
منظور متعادل شدن قیمت و جلوگیری از برخی رانت ها انتخاب کرد اما با 
توجه به اینکه میزان تولید و عرضه خودرو متناسب با تقاضا نیست، متاسفانه 

این سیاست موجب افزایش سرسام آور قیمت شده است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسامی افزود: از آنجا که بورس کاال 
عرصه رقابت است و قیمت ها در آن تا زمانیکه رقابت وجود داشته باشد، 
افزایش می یابد، نمی توان انتظار داشت در شرایط فعلی عرضه خودرو در 

بورس به ارزانی بیانجامد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر که تعداد متقاضیان خرید خودرو بیشتر از تعداد 
خودروهای عرضه شده در بورس است، امکان تعادل بخشی به قیمت ها از 
طریق عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و قیمت ها نه تنها منطقی نمی شود 

بلکه سیر صعودی را نیز تجربه می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از سازوکار بورس کاال به 
منظور شفاف سازی و رقابت پذیری کاالها استفاده می شود اما باید به این 
نکته توجه کرد که این روش باید زمانی به کار گرفته شود که عرضه به میزان 
کافی باشد، ادامه داد: از آنجاکه در حال حاضر عرضه خودرو بسیار کمتر از 
تقاضا است، بورس با توجه به تجربه به دست آمده طی دو ماه گذشته عرصه 
خوبی برای عرضه خودرو نیست مگر اینکه بتوان سازوکار آن را اصاح کرد.

وی در تشریح اقدامات موردنیاز برای اصاح عرضه خودرو در بورس، گفت: 
باید روشی اتخاذ شود که فقط مصرف کنندگان واقعی امکان خرید از بورس را 
داشته باشند یا سیاستی به کارگرفته شود که افزایش قیمت خودرو در بورس 
بیش از 10 درصد قیمت پایه نباشد از سوی دیگر در صورتی که این روش ها 
استفاده نمی شود مابه التفاوت قیمت خودرو در بورس با بهای پایه بعاوه سود 
منطقی به جای اینکه به جیب خودروساز رود در محل دیگری هزینه شود تا 
خودروساز انگیزه ای برای مهندسی عرضه خودرو در بورس کاال نداشته باشد.

 محمد امینی  مثل یازده مرحله قبلی در حجمی بسیار 
گسترده شاهد تبلیغ و رسانه ای شدن عبارت فروش 
فوری با موعد 9۰ روزه مرحله دوازدهم ویژه قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق قرعه کشی 

بودیم.

گزارش

چرا فروشندگان عمده خودروهای وطنی در فروش تردید دارند؟

سایت یا بورس کاال!

معـاون پارلمانی رئیـس جمهور بـا اعام 
اینکـه بیشـتر نماینـدگان امضاهـای 
اسـتیضاح خـود را پـس گرفته انـد، گفت: 
نماینـدگان به دنبال تجهیز بیمارسـتان ها 
و مراکـز درمانـی و تکمیـل طرح هـای 
نیمه تمـام حـوزه بهداشـت هسـتند کـه 
دولت تا جای ممکن در سـفرهای استانی 
اعتبـارات الزم را بـرای آن اختصـاص 
داده است.»سـیدمحمد حسـینی« در 
گفت وگـوی اختصاصی با خبرنـگار حوزه 
دولـت ایرنـا، دربـاره گمانه زنـی رسـانه ها 
دربـاره اسـتیضاح وزرا در مجلـس گفـت: 
اسـتیضاح در همـه دولت هـا و مجالـس 
امری طبیعی اسـت. تمـام تاش بـر این 
بوده کـه اگر پرسشـی، ابهاماتـی و ایرادی 
نسـبت به دسـتگاه و فرد وجـود دارد آن را 
بـه وزارت مربوطه انتقـال داده تـا در رفع و 

اصـاح آن اقـدام شـود.
وی بـا اعـام اینکـه در برخـی مـورد 
اسـتیضاح ناشـی از کمبود اعتبارات است، 
به موضـوع وزارت بهداشـت اشـاره کرد و 
با یـادآوری ایـن موضـوع کـه نمایندگان 
به دنبـال تجهیـز بیمارسـتان ها و تکمیل 
طرح هـای نیمـه تمام هسـتند، گفـت: در 
این برهـه تا جایی کـه برای دولـت مقدور 
بـود، در سـفرهای اسـتانی اعتباراتی برای 
تکمیـل طرح هـای بـه جـای مانـده از 

گذشـته تخصیـص داده اسـت.
معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـور خاطـر 
نشـان کـرد: در ایـن رابطـه نیـز بـا امضـا 
کننـدگان اسـتیضاح گفت وگوهایی انجام 

شـده اسـت و برخـی قانع شـدند.
عضـو کمیسـیون بهداشـت مجلـس بـا 
تأکید بـر اینکـه تاکنـون 59 نماینـده در 
سـامانه جامـع قانـون گـذاری مجلـس 
را  بهداشـت  اسـتیضاح وزیـر  طـرح 
امضـا کرده انـد و اسـتیضاح همچنـان 
در دسـتور کار اسـت، گفـت: اظهـارات 
معـاون پارلمانـی در مـورد پـس گرفتـن 
اغلب امضاها صحت ندارد. عبدالحسـین 
روح االمینـی نجـف آبادی در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت در 
واکنـش بـه اظهـارات معـاون پارلمانـی 
رئیـس جمهـور مبنـی بـر پـس گرفتـن 
اغلب امضاهای اسـتیضاح وزیر بهداشت 
توسـط درخواسـت کنندگان اسـتیضاح، 
گفـت: اظهـارات ایشـان صحـت نـدارد 
زیرا تاکنـون 59 نماینده در سـامانه جامع 
قانـون گـذاری مجلـس طرح اسـتیضاح 
را امضـا کردنـد البتـه ایـن طبیعی اسـت 
که برخـی امضـای خـود را پـس بگیرند 
امـا شـامل همـه نمی شـود و اسـتیضاح 

همچنـان در دسـتور کار اسـت.
وی افـزود: اسـتیضاح زمانـی قابـل طرح 
اسـت که حداقـل 10 نماینـده آن را امضا 
کننـد امـا تعـداد امضاکننـدگان بسـیار 

بیشـتر از ایـن میزان اسـت.

»مقدس سازی«؛ نقشه پوتین در پس پرده 
روسیه به دنبال یک نقشه تکراری در جنگ علیه اوکراین است

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی خبرداد:

قیمت بنزین در سال آینده بی تغییر، نرخ ارز هم یکدست



اخیـراً به همت متخصصـان جوان ایرانـی، فناوری اسـتحصال منیزیم 
از معـادن سـرب و روی بومـی شـد. دانشـمندان و صنعتگـران ایرانی 

بـرای نخسـتین بار بـه فنـاوری تولیـد هیدروکسـید منیزیم و اکسـید 
منیزیـم بـا خلوص تجـاری بـاال دسـت یافتند.

دانشـمندان و صنعتگـران اصفهانـی در یکـی از شـرکت های 
دانش بنیـان بـرای نخسـتین بار موفـق شـدند تـا بـه فنـاوری تولیـد 
هیدروکسـید منیزیـم و اکسـید منیزیـم با خلـوص تجاری باال دسـت 

یابنـد. 
تا پیـش از ایـن، خـاک باطله معـادن بـزرگ بـی ارزش تلقی می شـد، 
حال آن که بـا انجام فرآیندهـای خـاص و بهره گیـری از فناوری های 
روز، می توان از پسـماندها نیـز مواد با ارزشـی به دسـت آورده و ضمن 
خلـق ارزش افـزوده، مانـع از خـام فروشـی، مانـع از واردات برخـی 

محصـوالت شـیمیایی و خروج ارز از کشـور شـد.
سـیدفرهنگ حسـینی، عضـو هیئت مدیـره ایـن شـرکت دانش بنیان 
گفـت: از ابتـدای امسـال که بنـا بـه نام گـذاری مقـام معظـم رهبری 
»تولیـد دانـش بنیـان« نامیـده شـده، فعالیـت بـرای به کارگیـری 
روش هـای نویـن در اسـتحصال سـایر مـواد معدنـی از خاک های کم 
عیـار و باطله متمرکز شـده اسـت. به ایـن ترتیب کـه هر چنـد فعالیت 
اصلـی شـرکت اسـتخراج سـرب و روی اسـت، امـا از زوائـد آن مـواد 
ارزرشـمند هیدروکسـید منیزیـم و اکسـید منیزیـم گرفته ایـم که این 

اقـدام بـرای اولین بـار در کشـور رخ داده اسـت.
وی افـزود: تمـام مراحـل و فرآینـد آزمایشـگاهی بـا تسـت های 
موفقیت آمیـز همـراه بـوده و در حـال حاضـر، در فـاز تجاری سـازی و 
تجهیز تاسیسـات متناسـب با این فناوری هسـتیم. الزم به ذکر اسـت 
که تمـام فرآینـد ایـن کار، بـه دسـت متخصصـان داخلی انجام شـده 
اسـت. در این راسـتا فعالیت تحقیقاتی گسـترده ای با هدف استحصال 

مـواد معدنی دیگـر صـورت گرفته اسـت.

حسـینی ادامه داد: یکی از عناصـر مزاحـم در فرایند تولید کنسـانتره و 
شـمش روی، فلز منیزیم بوده اسـت که وجـود آن در خـاک، باعث اثر 
منفی بـر تولیـد محصـوالت سـرب و روی و در عین حـال هزینه های 
قابـل توجـه جداسـازی آن از خاک شـده بـود، لـذا بازیابی ایـن فلز در 
اولویت قـرار گرفته اسـت تا ضمـن کاهـش هزینه های تولیـد، امکان 

خلـق ارزش افزوده بیشـتر از اسـتحصال ایـن فلز فراهم شـود.
عضو هیئـت مدیره ایـن شـرکت دانش بنیـان گفت: بـا توجه بـه عیار 
بسـیار پایین منیـزم و روش های متعـارف و معمـول در داخـل و خارج 
کشـور، قابلیت جداسـازی و اسـتحصال این فلز تـا پیش از این میسـر 
نبود. در این راسـتا واحد تحقیق و توسـعه، اقـدام به بررسـی و طراحی 

روش هـای جدید بـرای اسـتحصال این فلـز کرد.
بـه گـزارش تسـنیم، فعالیت هـای واحـد تحقیقـات اخیـراً بـه نتیجـه 
رسـیده و بـه فنـاوری تولیـد هیدروکسـید منیزیـم و اکسـید منیزیم با 
خلوص تجاری 94 تـا 98 درصد دسـت یافته اسـت. ایـن فرایند برای 
اولیـن بار در شـرکت دانـش بنیـان طراحی شـده و شـامل فرایندهای 
لیچینـگ، اسـتخراج حاللـی، الکترووینینـگ، ذوب و تبـادل یونـی و 
ترسـیب اسـت و تولیـد آزمایشـگاهی صـورت گرفتـه اسـت و پس از 
ارزیابـی اقتصـادی طرح، سـاخت واحد پایلوت پیش بینی شـده اسـت.

همچنین واحـد پایلوت طراحی شـده و سـاخت آن در دسـتور کار قرار 
گرفته اسـت و پیش بینـی می شـود در چند ماه آتـی تولید پایلـوت آغاز 
شـود. ترکیب هـای هیدروکسـید منیزیـم و اکسـید منیزیـم در تصفیه 
فاضالب و پسـاب های صنعتـی، صنعت غذایـی، حوزه پزشـکی، مواد 

نسـوز و سـرامیک ها کاربردهای گسـترده ای دارد.

یـک شـرکت دانش بنیـان موفـق شـد سـامانه ای را 
بـرای تصفیـه فاضالب هـای شـهری و صنعتـی بـا 
هـدف صرفه جویـی در مصـرف آب طراحـی کنـد. 
شـرکت دانش بنیان دانـاب غـرب از سـال 9۳ در زمینه 
محیـط زیسـت و تجهیـزات آزمایشـگاهی تأسـیس 
شـد. هسـته اولیـه ایـن شـرکت دانش بنیـان بـا هدف 
پیاده سـازی کارهـای تحقیقاتی و دانشـگاهی خـود در 
صنعـت آغـاز بـه کار کـرد و از آن روز تاکنـون شـرکت 
مدیریت بهره بـرداری دانـاب غرب با حمایـت صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی در بخش هـای مختلف توانسـته 
اسـت محصـوالت و طرح هـای متنـوع وکارآمـدی را 
طراحـی و تولیـد کنـد. پرویـز محمـدی رئیـس هیات 
مدیـره ایـن شـرکت دانش بنیـان درمـورد فعالیت های 
محققان این شـرکت گفت: سـال 9۵ شـرکت مدیریت 
بهره بـرداری دانـاب غـرب موفـق بـه دریافـت عنوان 
دانش بنیانی شـد. در این سـال توانسـتیم محصولی را با 
حمایت از صندوق نوآوری و شـکوفایی و دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشـاه تولید کنیم. وی افزود: این محصول 
)پمـپ پریسـتالتیک( یک نـوع پمپ غلتکی اسـت که 
بـرای انتقـال مایعـات اسـتریل اسـتفاده می شـود و در 
بیمارسـتان ها، آزمایشـگاه ها، شـرکت های داروسـازی 
و در بخش هـای تحقیقاتـی کاربـرد دارد. این محصول 
نسـبت به نمونه های خارجی موجـود در بـازار از کارآیی 
باالتـر و بسـیار ارزان تـر اسـت. ایـن فنـاور یادآور شـد: 
قالب های الزم برای سـاخت این پمـپ را طراحی کرده 
و سـفارش سـاخت داده ایم و پس از بررسـی های مکرر 
در طول سـه سـال گذشـته نقص هـای ایـن قالب ها را 
اصالح کرده ایـم و امید داریـم که از ابتدای سـال ۱4۰۲ 
این پمپ را به بـازار وارد کـرده و به تولید انبوه برسـانیم. 
محمدی از دیگر محصـوالت دانش بنیان این شـرکت 
را فلومتـر دیجیتـال ذکـر کـرد و گفـت: ایـن محصول 
بـرای اندازه گیری جریـان گاز تولیدی در سیسـتم های 
تولیـد بیـوگاز از پسـماندهای تجزیه پذیـر و فاضـالب 

اسـتفاده می شـود و هاضم COD که برای اندازه گیری 
مقـدار مـواد آلـی در نمونه هـای آب و فاضـالب اسـت 
و کاربـرد آن در شـرکت های آب و فاضـالب و کلیـه 
صنایع کـه دارای تصفیـه خانـه فاضالب و آزمایشـگاه 
کنترل کیفـی هسـتند و مراکـز تحقیقاتی دانشـگاهی 
اسـت. وی همچنین از دیگر دسـتاوردهای این شرکت 
را پکیـج بـرای تصفیـه پسـاب های کارواش ذکـر کرد 
و اظهار داشـت: پکیـج تصفیـه پسـاب کارواش قابلیت 
بازیابـی آب را تـا 8۵ درصـد دارد و سـبب می شـود کـه 
آب اسـتفاده شـده تصفیه و بـه چرخه مصـرف بازگردد 

و میـزان مصـرف آب شـهری در کارواش هـا را کاهش 
دهد. از سـوی دیگر بهره برداری از آن بسـیار ساده است 
و قابلیت باالیی دارد. اکنون یـک پکیج پنج متر مکعبی 
تصفیه فاضـالب کارواش در دانشـگاه رازی کرمانشـاه 
سـاخته شـده و قرار اسـت این طرح بـه طور آزمایشـی 
در آن اجـرا شـود. رئیـس هیـات مدیـره ایـن شـرکت 
دانش بنیـان رسـالت ایـن شـرکت را در حـوزه محیـط 
زیسـت عنوان کـرد و گفـت: محیط زیسـت حـوزه ای 
اسـت که مورد غفلت قرار گرفتـه و هر روز آسـیب های 
بیشـتری می بیند و با این همـه آلودگی هایی کـه به آن 

وارد می شـود ولی جـزو اولویت ها قـرار نمی گیـرد، این 
در حالـی اسـت که هـر توسـعه ای بخواهد، انجام شـود 
باید متغیرهای زیسـت محیطی آن در نظر گرفته شـود. 
محمدی ادامـه داد: امروزه بسـیاری از شـهرها به علت 
توسـعه شـهری و صنایع با کمبود منابع آبی سـالم و در 
دسـترس مواجه شـده و از سـوی دیگر منابع آبی کشور 
هر روز بـه علـت تخلیـه فاضالب هـای تصفیه نشـده 
آلودگی تـر می شـوند. وی تصریـح کـرد: این مسـاله ما 
را بـر آن داشـت کـه بـرای این معضـالت فکـر کنیم و 
چـون رسـالت اصلـی خـود را در حـوزه محیط زیسـت 

تعریـف کرده بودیم سـعی کردیـم محصوالتـی در این 
زمینه طراحـی کنیم تـا پیشـاپیش مقابـل بحران های 
احتمالی پاسـخی درخور داشته باشـیم. به همین منظور 
سـامانه هایی در حوزه تصفیـه فاضالب های شـهری و 
پسـاب های صنایع مطالعه و طراحی شـده اسـت. یکی 
از این طرح هـا در یکی از اسـتارت آپ های کشـور کانادا 
مطرح و ارائه شـد و به عنوان یکـی از طرح های منتخب 
مورد پذیـرش قـرار گرفت و جهت کسـب اعتبـار مالی 
الزم بـه منظور تکمیـل فرآیند سـطح آمادگـی فناوری 
و تولیـد صنعتی توسـط شـرکت های تخصصـی حوزه 

مرتبـط مـورد داوری و تأیید قـرار گرفت.
رئیس هیـات مدیـره شـرکت دانش بنیان دانـاب غرب 
خاطرنشـان کرد: مـا معتقدیـم که ایـن طـرح می تواند 
راه حـل مطمئن بـرای تصفیـه فاضالب هـای تولیدی 
به خصوص فاضـالب صنایع آالینـده و بیمارسـتان ها 
کـه حـاوی ترکیبـات آالینـده بسـیار خطرنـاک برای 
سـالمت عمومی هسـتند، باشـد. راه حل را باید مطابق 
بـر زیسـت بوم کشـور پیاده سـازی کنیـم امـا یکـی از 
مشـکالت اصلـی مـا ایـن اسـت کـه صنایـع اهمیت 
چندانـی بـه سـرمایه گذاری بـرای تصفیه فاضـالب و 
بازچرخانی آب نشـان نمی دهند، این در حالی اسـت که 
همین امـروز هـم صنایع بزرگ کشـور به علـت کمبود 
آب مجبورند از پسـاب های تصفیه شـده اسـتفاده کنند. 
ما اطمینـان داریم بـا اجـرا و بهره بـرداری اولیـن پکیج 
ابداعـی ایـن شـرکت، تقاضاهـای زیـادی بـرای خرید 
آن خواهـد بود. محمـدی افزود: بـرای تولیـد این پکیج 
تصفیـه فاضـالب و دیگـر محصوالت مان در شـهرک 
صنعتی زاگرس کرمانشـاه در حال تأسـیس کارخانه ای 
هسـتیم. با این همه همچنـان نیاز به تبلیغات گسـترده 
در اسـتان های مختلـف داریـم چـرا کـه معتقدیـم این 
پکیج تصفیه فاضالب در مقایسـه با پکیج های متعارف 
از مزایـای فراوانی از جملـه ارزان تر، کاراتـر، انرژی مورد 

نیاز کمتـر و... برخوردار اسـت.
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محققـان فرآینـد جدیـدی را برای 
ایجـاد غشـاهای آزاد از مـواد 
هوشـمند کشـف کردنـد. یـک 
تیـم از دانشـمندان و مهندسـان به 
سرپرسـتی دانشـگاه توئین سـینی 
مینسـوتا در آمریکا، روش جدیدی 
را بـرای سـاخت فیلم هـای نـازک 
اکسـید  نیمه هادی هـای  از 
پروسـکیت ارائه کرد کـه می توانند 
در پاسـخ بـه محرک هایـی ماننـد 
نـور، میدان هـای الکتریکـی و 
میدان های مغناطیسی تغییر کنند.

این کشـف به محققان ایـن امکان 
را می دهـد تـا از ایـن خصوصیـات 
اسـتفاده کنند و حتی آنها را با سـایر 
مواد در مقیاس نانـو ترکیب کنند و 
دسـتگاه های بهتری مانند حسگر، 
منسوجات هوشـمند و الکترونیک 

انعطاف پذیـر ایجـاد کنند.
براساس گزارش سـتاد ویژه توسعه 
فنـاوری نانو، تولیـد مواد به شـکل 
فیلم نـازک، ادغام آنهـا را در اجزای 
کوچک تـر بـرای دسـتگاه های 
الکترونیکـی آسـان تر می کنـد. 
بسـیاری از فیلم هـای نـازک بـا 
اسـتفاده از روشـی به نام اپیتاکسی 
سـاخته شـده اند کـه شـامل قـرار 
دادن اتم هـای یـک مـاده بـر روی 
یک بسـتر اسـت تا یک ورق نازک 
از مـواد را ایجـاد کنـد. با ایـن حال، 
بیشـتر فیلم های نازک ایجاد شـده 
از طریق اپیتاکسـی در بستر میزبان 
خـود گیـر می افتنـد و کاربردهـای 
آن ها محـدود می شـوند. اگـر فیلم 
نازک از بسـتر جدا شـود تـا به یک 
غشـای آزاد تبدیـل شـود، بسـیار 

کاربردی تـر می شـود.
این گـروه تحقیقاتی روشـی جدید 
برای ایجـاد موفقیت آمیز غشـایی 
از اکسـید فلـزی خاص-تیتانـات 
اسـتریتیوم-پیدا کرده است. روش 
آنهـا چندیـن مسـاله را دور می زند 
کـه در گذشـته سـنتز فیلم هـای 
اکسـید فلزی آزاد را با چالش مواجه 

کرده اسـت.
بهـارات ژالن نویسـنده ارشـد این 
مقاله گفـت: مـا فرآینـدی را ایجاد 
کرده ایـم کـه می توانیـم یـک 
غشـای آزاد از هـر مـاده اکسـید 
ایجاد کنیـم و سـپس آن را به جای 
مـورد نظـر خـود منتقـل کنیـم. ما 
می توانیـم بـا ترکیـب آنها با سـایر 
مواد در مقیاس نانـو، از عملکرد این 
مواد بهره مند شـویم، کـه می تواند 
طیف گسـترده ای از دسـتگاه های 
بسـیار کارآمـد را امکان پذیـر کند.

تهیه غشـاهای آزاد از مواد اکسـید 
هوشـمند چالش برانگیز اسـت زیرا 
اتم هـا بـر خـالف یـک مـاده دو 
بعدی ماننـد گرافن، در هر سـه بعد 
پیوند می خورند. یکـی از روش های 
سـاخت غشـاها در مـواد اکسـید 
استفاده از روشی به نام اپیتاکسی از 
راه دور اسـت که از الیه ای از گرافن 
به عنوان واسـطه بین بسـتر و مواد 

فیلـم نـازک اسـتفاده می کند.
ایـن روش بـه مـواد اکسـید فیلـم 
نازک اجـازه می دهـد تا یـک فیلم 
نازک را تشـکیل دهـد و مانند یک 
قطعـه نـوار، از بسـتر، الیه بـرداری 
شـود و یک غشـای آزاد ایجاد کند. 
بـا ایـن حـال، بزرگ تریـن مانـع 
اسـتفاده از این روش با اکسیدهای 
فلـزی ایـن اسـت کـه اکسـیژن 
موجـود در گرافن را اکسـید می کند 

و نمونـه را خـراب می کنـد.
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دانـشبنیـان

ــون  ــد از پاوی مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان در بازدی
ــر  ــد ب ــن تاکی ــان، ضم ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش
توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور مســتقر 
در ایــن پاویــون، دســتور خریــد محصــول دانش بنیــان 

ــرد. ــادر ک ــریع در آن را ص ــی و تس اصفهان
عطــااهلل معروفخانــی، مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان، 
در حاشــیه برگــزاری چهارمیــن جشــنواره و نمایشــگاه 
ملــی فــوالد ایــران، از پاویــون شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان بازدیــد کــرد و از نزدیــک بــا توانمنــدی 
ــد. ــنا ش ــی آش ــاور اصفهان ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش

ــد و  ــل خری ــری مراح ــتور پیگی ــد، دس ــن بازدی وی در ای

ــر  ــان بصی ــی اندیش ــرکت آت ــول ش ــب محص ــریع نص تس
ــوان  ــه عن ــزی را ب ــتم های روان کاری مرک ــوزه سیس در ح
ــون شــهرک علمــی و  یکــی از شــرکت های مســتقر در پاوی

ــرد. ــادر ک ــان ص ــی اصفه تحقیقات
گفتنــی اســت شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
بــه عنــوان پایه گــذار پارک هــای علــم و فنــاوری در 
ــت از ایجــاد و توســعه شــرکت های  ــا هــدف حمای کشــور ب
ــان  ــط می ــه واس ــوان حلق ــه عن ــدازی و ب ــان راه ان دانش بنی
ــاد  ــعه اقتص ــرد توس ــا رویک ــگاه ب ــت و دانش ــت، صنع دول
مبتنــی بــر دانــش و نهایتــاً تبدیــل علــم به ثــروت در کشــور 

ایفــای نقــش می کنــد. 

مدیــر امــور مؤسســات و مراکز رشــد پــارک علــم و فنــاوری 
ــاور و  ــوآور، فن کردســتان گفــت: هــم اکنــون ۹۰۰ جــوان ن
فارغ التحصیــل دانشــگاهی در ۱۴۰ واحــد فنــاور پــارک علم 

و فنــاوری اســتان اشــتغال دارنــد.
ــاور  ــه از ۱۴۰ واحــد فن ــان اینک ــا بی ــی ب ــن افضل جمال الدی
ــرکت  ــان و ۲۰ ش ــرکت دانش بنی ــتان، ۴۷ ش ــال در اس فع
ــم و  ــارک عل ــی پ ــالت اصل ــرد: رس ــار ک ــت، اظه ــاق اس خ
فنــاوری گســترش چتــر خدمــات فنــاوری و دانــش بنیــان 

ــتان اســت. ــاط اس ــه نق در هم
ــاور و تولیــد صنعتــی  وی دانش بنیــان شــدن واحدهــای فن
را بــا اهمیــت دانســت و افــزود: معافیــت از پرداخــت مالیات، 

ــه مــدت ۱۵  ــی ب ــوارض، حقــوق گمرکــی و ســود بازرگان ع
ــد و عرضــه  ــه تولی ــا بخشــی از هزین ــام ی ــن تم ــال، تأمی س
ــره  ــدون به ــا ب ــره ی ــم به ــهیات ک ــری تس ــه کارگی ــا ب ب
بلندمــدت یــا کوتــاه مــدت از مزایــای اخــذ تأییدیــه دانــش 

ــان اســت. بنی
ایجاد پوشــش بیمــه ای مناســب بــرای کاهــش خطرپذیری 
محصــوالت و دســتاوردهای دانش بنیــان، نــوآوری و 
ــری  ــه کارگی ــه و ب ــد، عرض ــل تولی ــام مراح ــاوری در تم فن
آســان محصــوالت از دیگــر مزایایــی اســت کــه مدیــر امــور 
مؤسســات و مراکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری کردســتان 

ــرد.  ــاره ک ــه آن اش ب
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