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کمپینی که به تازگی شهر و شهروندان را دعوت به تأمل می کند؛

روایت آدم و هوا در تابلوهای شهری اصفهان
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همزمان با ایام میالد حضرت زهرا )س( و به همت خیران پاالیشگاه اصفهان انجام شد:

رهایی ۳۶ زن و مرد زندانی جرائم غیرعمد مالی

استقبال و حضور پرشور بانوان در طرح مهمان مامان در تله کابین صفه، تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها. 
منبع : اخبار اصفهان
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 بــی هیــچ اغــراق و تعــارف موضــوع جهــاد  
ــگ  ــه جن ــرای مقابل ــاح ب ــن س ــن، بهتری تبیی
تحریف هاســت؛. بیــان و روشــنگری باعــث 
اصــاح شــدن بدفهمی هــا و مانــع رشــد 
ــی  ــت زمان ــن موقعی ــود. در ای ــا می ش تحریف ه
و سیاســی بیــش از هرزمان دیگــر نیازمنــد اجرای 
چنیــن فرمانــی هســتیم. باید حقایــق بــرای مردم 
بازگــو شــود تــا ابهامــات برطرف گــردد؛ نــه اینکه 
ــم  ــه ک ــه، ک ــدارد ن ــود ن ــرادی وج ــکال و ای اش
کاری هــا نیــز مســتوجب برخــورد وحسابرســی و 

مطالبــه گــری اســت. بــه هرحــال ایــن انقــاب 
ــی  ــتاوردهای فراوان ــف دس ــای مختل در بخش ه
داشــته، نبایــد فقــط بــه مناســبت هایی مثــل دهه 
فجــر و هفتــه دولــت و غیــره ختــم شــود. جهــاد 
تبییــن بایــد در دســتور کار مدیــران خــرد و کان 
کشــورقرارگیرد. متاســفانه رســانه ملــی درمعرفی 
وآگاهــی بخشــی ایــن دســتوررهبری آن طورکــه 
بایــد اقــدام نکــرده اســت و بحــث جهــاد تبییــن 
بــرای خیلی هــا مفهومــی گنــگ و مبهــم اســت. 
ازصــدر اســام هــم تبییــن مــورد تاکیــد پیامبران 

ــه آن اشــاره  ــم هــم ب ــرآن کری ــوده اســت، در ق ب
شــده اســت. چطوراســت کــه االن رژیــم گذشــته 
در فضــای مجــازی و شــبکه های خبــری خارجی 
اقداماتشــان را در معــرض تماشــا قــرار می دهنــد 
و چنیــن کردیــم و چنــان. خــب مــا هــم از همین 
ــتاوردهای  ــن دس ــرای تبیی ــازی ب ــای مج فض
ــد  ــه تاکی ــم. البت ــتفاده کنی ــاب اســامی اس انق
می شــود بنــا بــه فرمایــش رهبــری جهــاد تبییــن 
ــتباهات و ســهل  ــن اش ــده گرفت ــای نادی ــه معن ب

انگاری هــا نیســت.

زهرا وفایی نیا
سرمقالـــه
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آنچه می تواند همه تحریم ها را دور بزند و دور بریزد!

جهاد تبیین ، سالح ضد تحریم و تحریف   
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معاون رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی:

 عرصه فرهنگ و هنر کشور
در اختیار جوانان است

نخستین جلسه »استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در مدیریت بهره وری کشور« برگزار شد:

  ارتقا نقش دانش بنیان ها
در مدیریت بهره وری کشور

گفت وگو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موضوع »پزشک و مناطق محروم«؛

کمبود و نبود پزشک
زخمی کاری 
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

 امدادرسانی هالل احمر اصفهان
به 3 هزار گرفتار در برف

چهره روز

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران دربازدید از پاویون 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

دستیابی به افق 1404 فوالد بدون 
دانش بنیان ها غیرممکن است
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عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به افق 1404 
صنعت فوالد گفت: تولید 55 میلیون تن فوالد با شرایط فعلی 

به هیچ وجه بدون شرکت های دانش بنیان امکان پذیر نیست.

صفهان
منبع: اخبار ا
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Thigh and More



در شـــهر
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عضـو شـورای سیاسـت گذاری انجمـن 
هنرهـای تجسـمی انقـاب اسـامی 
گفت: هنـر، بهتریـن راه انتقـال مفاهیم 
فرهنگـی اسـت به طـوری کـه نقش ها 
در  اسـامی  یرانـی،  ا طرح هـای  و 
مکان هـای مذهبـی و مقـدس، نـگاه 
گردشـگران خارجی را به خـود معطوف 

کـرده اسـت.
حامد مغروری، در آیین پایانی نخسـتین 
رویـداد هنـری شـهید اردهـال اظهـار 
کرد: هنرمندان و اسـتادکاران پیشـین با 
بهره گیـری از طرح های ایرانی اسـامی 
در مکان هـای مذهبـی آثار ارزشـمندی 
خلـق کرده انـد بـه گونـه ای کـه برخـی 
گردشـگران کـه صاحـب مـکان را 
نمی شناسـند امـا بـرای این معمـاری و 
طرح هـای منحصر بفـرد در ایـن مکان 

حضـور می یابنـد.
وی افـزود: هنرمنـدان بـه علت عشـق 
و ارادتشـان به خانـدان امامـان معصوم 
)ع( همـواره تـاش می کننـد آثارشـان 
را در ایـن بناهـا بـا تمـام هنـر، خلوص، 
و داشـته های خـود بـه بهتریـن شـکل 
ممکـن و بـرای تبـرک و رایـگان ارائـه 

کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن عضو شـورای 
هنرهـای  انجمـن  سیاسـت گذاری 
تجسـمی انقـاب اسـامی، تصریـح 
کـرد: برگـزاری کارگاه هـای هنـری از 
جملـه رویـداد هنـری شـهید اردهـال 
نیـز در راسـتای آموزه هـا و گام هایـی 
حفـط  بـرای  پیشـینیان  کـه  اسـت 
معمـاری تاریخی ایـن بناهـای مذهبی 

ند. و مکان هـای مقـدس برداشـته ا
مغـروری، برگـزاری رویـداد شـهید 
اردهـال را ادای ِدیـن هنرمنـدان بـه 
ایـن آسـتان مقـدس دانسـت و گفـت: 
هنرمنـدان امـروزی به عنـوان ادامـه 
دهنـدگان هنرمنـدان پیشـنین بـا ادای 
ِدیـن خـود بـرای ایـن بنـای مقـدس 
از  می تـوان  و  کننـد  نقش آفرینـی 
آرایه هـای معماری کـه در ایـن فضا کار 

شـده، بهره گیـری کـرد.
وی تاکیـد کرد: هنـر باید اثرگذار باشـد. 
اگر هنرمنـد بتواند بـا تولید اثـر هنری و 
تکنیکی قابـل قبول توجه همـگان را به 
خود جلـب کند، مـردم بـه دنبال ریشـه 
هنـر می رونـد، امـا اگـر هنـر تاثیرگـذار 
نباشـد، پیشـنیه طرح و محتـوا زیاد مهم 

نیسـت. 
عضـو شـورای سیاسـت گذاری انجمـن 
هنرهای تجسـمی انقاب افـزود: طرح 
هنرمنـد بایـد هـم بـه لحـاظ تکنیکی و 
فنی و هـم از نظـر اعتقادی بـه درجه ای 
برسـد کـه خلـق آن اثـر، در جامعـه 

تاثیرگـذار باشـد.
مغـروری تصریـح کـرد: کاشـان پـس 
از مشـهد و قـم، سـومین مـکان بـرای 
برگـزاری کارگاه هـای گرافیـک بـا 
محوریـت مـکان مذهبـی اسـت کـه 
هنرمندان بر اسـاس نقـوش و آرایه های 
معمـاری آن فضاهـا، به خلق اثـر هنری 

نـد. پرداخته ا
نخسـتین دوره رویـداد ملـی شـهید 
هنـری  حـوزه  همـت  بـه  اردهـال 
کاشـان سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
تبلیغـات  اداره  کاشـان،  شـهرداری 
اسـامی، امامـزاده علـی ابن باقـر علیه 
السام و دانشـگاه آزاد اسـامی کاشان 
از ۲۰ تـا ۲۳ دی مـاه در دانشـگاه آزاد 
اسـامی کاشـان بـا حضـور ۴۰ هنرمند 
در رشـته های طراحـی پوسـتر، کتیبـه 
 نـگاری، تایپوگرافـی و نقاشـی خـط

برگزار شد.

نگاه گردشگران خارجی 
به معماری ایرانی 

اسالمی معطوف است

عضو شورای سیاست گذاری انجمن 
هنرهای تجسمی انقالب:

مسـعود مهدویـان فـر افـزود: در زمـان حاضـر بـا توجـه بـه کمرنـگ 
بـودن فعالیت هـای مـردم محـور در این زمینـه، بایـد از ظرفیـت علمی 
دانشـگاهیان در راه پیشـگیری از چاقـی و ترویـج الگوهای تغذیه سـالم 

در اسـتان بهـره بُرد.
وی بـا اسـتقبال از تأسـیس، فعالیـت و توسـعه تشـکل های مردمـی در 
حـوزه تغذیـه افـزود: ایـن نهادهـا می توانند بـا ایده پـردازی و بـر مبنای 
مشـارکِت اقشـار مختلـف در زمینه هـای توزیـع و بسـته بندی هدفمنـد 
غذای سـالم در سـطح مدارس و نهادهـا، ترویـج الگوهای بومـی تغذیه 
متناسـب با فرهنگ مـردم و برگزاری نشسـت ها و همایش هـای علمی 

و تخصصـی مؤثـر واقع شـوند.
مهدویـان فر تاکید کـرد: دفتر امـور اجتماعی اسـتانداری بدنبال توسـعه 
سـازمان های مـردم نهـاد تخصصـی در حوزه هـای مختلـف از جملـه 

سـبک تغذیه سـالم اسـت.
مدیرکل امـور فرهنگـی اجتماعـی اسـتانداری اصفهان گفـت: افزایش 
دانـش و آگاهـی افـراد در بحـث تغذیه ضروریسـت کـه بخشـی از این 

موضـوع را می تـوان بـه سـازمان های مـردم نهـاد ُمحـول کرد.
مهدویـان فر بـه ُفزونـی چاقـی، دیابت و فشـار خون در اسـتان اشـاره و 
بیان کـرد: این مسـاله کـه بدنبال تغییـر سـبک زندگی و صنعتی شـدن 

جامعـه ایجـاد شـده، نیازمند توجـه ویـژه و برنامه ریزی اسـت.
وی اضافـه کـرد: البتـه ایـن نگـرش اشـتباه کـه تغذیه سـالم بـه مثابه 
تغذیه گـران اسـت روی این مسـاله سـایه انداختـه؛ در حالی که سـبک 
زندگـی افـراد، دانـش و مسـائل اقتصـادی در تغذیه سـالم مؤثر اسـت و 

ایـن برداشـت های ذهنـی باید بـه کنـار رانده شـود.
مهدویـان فـر بـا اشـار بـه گفته هـای ضـد و نقیـض رسـانه ها در بـاره 
تغذیـه خاطرنشـان کـرد: ایـن مـوارد ُمبهـم بایـد احصـا و در بـاره آنهـا 
اطـاع رسـانی دقیـق صـورت گیـرد تـا زمینـه بی اعتمـادی مـردم و 

چندگانگی هـای موجـود برطـرف شـود.
مدیـرکل امـور فرهنگـی اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان ادامـه داد: 
نمونه هـای موفقـی کـه توانسـته اند بـا تغذیـه سـالم و تغییـر سـبک 
زندگی خـود بـه وزن مطلـوب برسـند بایـد بـه نحـو مطلـوب و اثرگذار 

معرفـی شـوند.
وی افـزود: الزم اسـت بـا اجـرای طرحـی از سـوی معاونت بهداشـت و 
درمان و با اسـتفاده از ظرفیت های علمی دانشـجویان، اسـاتید دانشـگاه 
و انجمن هـای علمـی، غربالگـری الزم در بـاره این موضوع در سـطوح 

مختلـف جامعـه صـورت گیرد.
به "ان جی او")NGO(، در ایران سـازمان مـردم نهاد )به اختصار َسـَمن( 
یا تشـکل غیردولتـی می گویند که بـا تاکید بر سـه اصـل داوطلبانه، غیر 

انتفاعی و غیر سیاسـی تأسـیس می شوند.
سـیزدهمین بسـیج ملـی تغذیه بـا شـعار " حـال خوب بـا وزن مناسـب 
"از ۲۴ دی تـا ۷ بهمن امسـال در سراسـر کشـور بـا همـکاری نهادهای 
متولـی بـا هـدف حسـاس سـازی در افـراد جامعـه بـه منظـور کاهـش 
عـوارض جبـران ناپذیـر چاقـی و افزایـش وزن پـس از عبـور از اپیدمی 

کرونـا برگـزار می شـود.
بیـش از ۱۶۰۰ خیریه، سـمن و موسسـه مردم نهـاد در اسـتان اصفهان 

وجـود دارد. 

مدیــرکل امــور فرهنگــی، اجتماعــی اســتانداری 
اصفهــان گفــت: مشــارکت ســازمان های مــردم 
نهــاد اســتان در ترویــج الگوهــای تغذیــه ســالم 

متناســب بــا فرهنــگ مــردم ضروریســت.

مشارکتسازمانهای
مردمنهاداصفهان
درترویجالگوهای

تغذیهسالمضروریست

 مدیرکل امور فرهنگی، اجتماعی
استانداری اصفهان:

خبر روز

معاون امـور اجتماعی و مشـارکت های مردمی 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اشـاره بـه کمپیـن آدم و هـوا گفت: 
ایـن کمپین، به عوامـل و عـوارض آلودگی هوا 
و نقـش متقابـل انسـان و هوا بـا ذکـر اعدادی 

ویژه اشـاره دارد.
سـعید امامـی اظهـار کـرد: قصـه آدم و هـوا 
عنـوان کمپینی اسـت کـه بـه تازگـی در اداره 
توسـعه فرهنگ شـهروندی معاونت اجتماعی 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهـان طراحی شـده و موضـوع آن، آلودگی 

هواسـت.
وی بـا اشـاره بـه معضـل آلودگی هوای شـهر 
اصفهـان گفـت: آلودگی هـوا موضوعی اسـت 
که اداره توسـعه فرهنگ شـهروندی هر سـال 
در فصـل زمسـتان بـه آن می پرداخـت. برخی 
سـال ها بـا حجـم کار بیشـتر و برخی سـال ها 
کمتـر بـه آن پرداختـه می شـد امـا امسـال به 
علت ویژه بـودن وضعیـت هوای اصفهـان، در 
قالب یـک کمپیـن به ایـن موضـوع پرداختیم.

معاون امـور اجتماعی و مشـارکت های مردمی 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهـان با بیان اینکـه در این کمپیـن به نقش 
انسـان و هوا که عامـل زندگی اوسـت پرداخته 
می شـود، افـزود: انسـان و هـوا از یکدیگـر 
تأثیـر متقابـل می گیرنـد و هـر دو بـه عنـوان 
کلیدواژه هایـی در ایـن کمپیـن مورد اسـتفاده 

قـرار گرفته انـد.
امامی تصریح کـرد: در تابلوهای شـهروندی با 
۶ عبـارت به عوامـل ایجـاد آلودگی هوا اشـاره 
شـده اسـت. »اعداد نفس گیر«، اعدادی خاص 
هسـتند کـه کـم یـا زیـاد بـودن آن هـا قابـل 
توجه بـوده و در ایـن تابلوهـا از آن ها اسـتفاده 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه مـازوت سـوزی گفـت: در 
شـهر اصفهـان روزانـه ۵ میلیـون لیتـر مازوت 

سـوخته می شـود که عدد قابل توجهی اسـت. 
مسـئوالن نسـبت بـه ایـن حجـم از مـازوت 
سـوزی کـه اثـر سـوء آن متوجـه شـهروندان 
اسـت بایـد پاسـخ گو باشـند. مـا در این راسـتا 
منتظـر دریافـت پاسـخ های قانـع کننـده از 

سـوی مسـئوالن امـر هسـتیم.
وی ادامـه داد: عـاوه بـر مازوت سـوزی در 
نیـروگاه اصفهـان، بررسـی ها نشـان می دهـد 
کـه در یک سـال گذشـته روزهـای ناپـاک در 
تقویـم بسـیار زیـاد بـوده اسـت. در این راسـتا 
بایـد توجـه شـهروندان را بـه دیگـر عوامـل 
آالینـده نیـز جلـب کنیـم. بنابرایـن بـه نقـش 
خـود شـهروندان پرداختـه و آن را در تابلوهـا 

بررسـی کرده ایـم.
معاون امـور اجتماعی و مشـارکت های مردمی 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان بـا بیـان اینکـه رفتـار شـهروندان در 
حـوزه حمـل و نقـل و ترافیـک مـورد توجـه 
اسـت، گفت: روزانه ۲.۵ میلیون لیتـر بنزین در 
اصفهان مصرف می شـود، بنابراین شـهروندان 
حتمـًا بایـد ترددهـای غیرضـروری را مدیریت 
کنند و تـا جای ممکـن از حمل و نقـل عمومی 

اسـتفاده کنند.
وی اضافـه کـرد: بـا ایـن وجـود، اگـر مـازوت 
سـوزی نیـز پایـان یابد بـاز هـم شـاهد هوای 
آلـوده اصفهـان خواهیـم بـود. بنابرایـن در 
تابلوهـای شـهروندی، بـه عـدم اسـتفاده از 
خودروهـای تـک سرنشـین، آمـار مصـرف 
بنزین و اسـتفاده از حمل و نقل عمومی اشـاره 

شـده اسـت.
امامـی با اشـاره به میـزان مصـرف بـرق و گاز 
در جامعـه تصریح کرد: سـرانه مصـرف انرژی 
در جامعـه مـا باالسـت کـه بایـد کاهـش پیدا 
کنـد. اگـر همـه مشـترکین اعـم از خانگـی و 
غیرخانگـی، ۱۰ درصـد بـرق و گاز کمتـری 
مصـرف کننـد، بـه تعبیـری نیـاز بـه سـوخت 

مـازوت در نیـروگاه نیـز برطـرف می شـود.
وی بیـان کـرد: در بسـیاری از کشـورها میزان 
مصرف بـرق و گاز، هدفمند اسـت و در کشـور 
مـا نیـز شـهروندان بایـد بـا تغییـر رفتارهـای 
هرچند انـدک خود، مصـرف انـرژی را کاهش 
دهنـد. به ایـن صـورت کـه افـراد با پوشـیدن 
لباس هـای گـرم در منـزل می تواننـد درجـه 
وسـایل گرمایشـی را کمتـر کـرده و مصـرف 

گاز را کاهـش دهنـد. یـا اینکـه درجه وسـایل 
گرمایشـی در اتاق هـا یـا نقـاط بدون اسـتفاده 
منـزل، پایین باشـد. یعنـی الزم نیسـت تمامی 
نقاط منزل در همه سـاعات شـبانه روز از دمای 
مطلـوب برخـوردار باشـد و می تـوان در ایـن 
خصـوص مصـرف انـرژی را مدیریـت کرد. 

معاون امـور اجتماعی و مشـارکت های مردمی 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهـان گفت: براسـاس یافته های پژوهشـی 
کـه سـال ۹۹ در معاونـت برنامـه ریـزی و 
پژوهـش شـهرداری اصفهـان بـا همـکاری 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان انجـام شـد، در 
صـورت عـدم اسـتفاده از مـازوت، ۳۳ درصـد 
آلودگی هوای شـهر اصفهـان از جریان حمل و 
نقـل و ۳۷ درصد نیز از صنعت ناشـی می شـود 
و سـایر عوامل نقـش کمتـری در آلودگـی هوا 
دارنـد. البتـه اکنون کـه مازوت سـوزی صورت 
می گیـرد سـهم دیگـر بخش هـا کاهـش پیدا 
کـرده و شـهروندان بایـد در ایـن خصـوص 

مطالبه گـر و مسـئوالن پاسـخگو باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه شـروع کمپیـن آدم و هـوا 
بـا طراحـی و نصـب تابلوهـای شـهروندی 
اسـت، گفـت: تبلیغـات محیطـی ادامـه دارد و 
در ایـن راسـتا بـه عـوارض و عواقـب آلودگی 
هـوا و راهکارهـای جلوگیـری از آلودگـی هوا 
می پردازیـم. در رسـانه های مختلـف ماننـد 
ایسـتگاه های بی آرتـی، سـازه های متـرو و 
واگن های آن و سـایر رسـانه های سـطح شهر، 
این کمپیـن ادامه پیـدا کـرده و با مـردم درباره 

ایـن وضعیـت گفت وگـو خواهیـم کـرد.
امامی اظهار کـرد: پرفورمنس، مانـور خیابانی، 
ورک شـاپ، سـاخت تیـزر و موشـن گرافی و 
محتـوا بـرای شـبکه های اجتماعی در دسـتور 
کار اسـت و تـا حـدود یـک مـاه آینـده اداره 
توسـعه فرهنگ شـهروندی این موضـوع را به 

صـورت ویـژه دنبـال می کنـد.

روایتآدموهوادرتابلوهایشهریاصفهان
کمپینی که به تازگی شهر و شهروندان را دعوت به تأمل می کند؛
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مدیرعامل جمعیت هال احمر اسـتان اصفهان از امدادرسانی ۶۸ تیم عملیاتی 
به ۳ هـزار و ۱۴ نفر از شـهروندان طی بـرف و بوران یـک هفته اخیر خبـر داد و 

گفت: طی این مدت بیشـترین حوادث در شهرسـتان سـمیرم گزارش شـد.
محمدنوید متقـی در گفت وگو با ایسـنا با اشـاره به خدمت رسـانی هـال احمر 
طـی بـرف و بـوران اخیـر در اسـتان، اظهار کـرد: طـی یک هفتـه اخیـر تعداد 
حوادث برف و کـوالک در اسـتان ۳۸ مـورد و تعـداد افـراد حادثه دیـده ۳ هزار 

و ۲۴ نفـر بود.
وی از امدادرسـانی هـال احمـر اصفهـان بـه ۳ هـزار و ۱۴ نفر در اسـتان طی 

این مـدت خبـر داد و گفـت: در ایـن مـدت همچنیـن ۱۴۵ نفر اسـکان موقت 
داده شـدند.

مدیرعامل جمعیـت هال احمـر اصفهان بـه فعالیـت ۶۸ تیم عملیاتی اشـاره 
و تصریح کـرد: تعـداد اعضـای تیم عملیاتـی ۲۲۲ نفـر بود کـه با ۳۵ دسـتگاه 
آمبوالنس، ۱۲ دسـتگاه خودروی نجات و ۱۸ دسـتگاه خودروی کمک دار طی 

حوادث اخیـر به یاری شـهروندان شـتافتند.
وی با اشـاره به اینکه بیشـترین حـوادث طی این مدت در شهرسـتان سـمیرم 
گزارش شـده، از آمادگی جمعیت هال احمر در تمام سـاعات شـبانه روز برای 

خدمت رسـانی به مردم خبـر داد و گفـت: چنانچه شـهروندان در بـرف و بوران 
و سـرمای هوا دچار سـانحه یا مشـکلی شـدند با شـماره ۱۱۲ تمـاس بگیرند.

متقی همچنین بر ضرورت پرهیز از سـفرهای غیرضروری از سـوی شهروندان 
تاکید کـرد و گفـت: در صورتی که سـفر ضـروری دارید حتمـاً پیش از سـفر از 
وضعیـت آب و هـوا مطلع شـوید و تـا حد امـکان از عبـور در مسـیرهای صعب 
العبور خودداردی کنیـد، ضمن اینکه وسـایل ایمنی مثل زنجیر چرخ و وسـایل 
گرمایشـی و پتوی اضافه همـراه داشـته باشـید و در نزدیک ترین پمـپ بنزین 

خودرو را پـر کنید.

امدادرسانی
هاللاحمراصفهان
به۳هزارگرفتار
دربرف

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

دانشـیار ادبیـات تطبیقـی دانشـگاه اصفهـان به عنـوان 
دانشـمند ممتـاز در حـوزه مطالعـات اجتماعـِی خـاق و 
نظریه های ادبـی زیسـت محیطی، موفق به دریافـت جایزه 

علمـی از موسسـه ایکسـاد ترکیـه شـد.
ابراهیم سـلیمی کوچـی دراین باره به ایسـنا گفت: ایکسـاد 
)ikSAD( مخفـف نـام یـک موسسـه توسـعه مطالعـات 
اجتماعـی و اقتصادی اسـت کـه توسـط دولت ترکیـه و زیر 

نظـر وزارت علـوم و فنـاوری ایـن کشـور اداره می شـود.
او افزود: ایـن موسسـه دربرگیرنده بیـش از ۱۰۰ دانشـگاه، 
موسسـه آموزشـی پژوهشـی، پژوهشـکده و مراکـز ُخـرد 
و کان پژوهـش در حوزه هـای فرهنـگ، اجتمـاع و 

اقتصـاد اسـت؛ یعنی همـه ایـن حوزه هـا را به صـورت یک 
زنجیـره در برمی گیـرد و چنیـن مراکـزی کـه در حوزه های 
مربـوط بـه خاورمیانـه، ژئوپلیتیـک، فرهنـگ و به طورکلی 
شرق شناسـی، ادبیـات ملـل و هنرهـا و امثـال آن فعالیـت 
می کننـد را مـورد حمایت هـای مـادی و معنـوی خـود قرار 

می دهـد.
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه اصفهـان بـا بیـان اینکـه 
موسسـه ایکسـاد عمدتـًا در کشـور مـا به عنـوان گرداننـده 
همایش هـای بین المللـی بـا سـطح کیفـی بـاال شـناخته 
می شـود و دفترهـا و هسـته های پژوهشـی متعـددی نیـز 
دارد، توضیح داد: این موسسـه هرسـال فهرسـتی از افرادی 
را منتشـر می کنـد کـه در حوزه هـای روزآمـد و خـاق در 
زمینـه مسـائل جـدِی منطقـه فعالیـت می کننـد و از آن هـا 
با اهـدای جایـزه ای بـه نـام )Science Award( یـا جایزه 

علمـی تقدیـر می کنـد.
سـلیمی کوچـی کـه موفـق بـه دریافـت جایـزه علمـی از 
موسسـه ایکسـاد شـده اسـت، اضافـه کـرد: جایـزه ای که 
از سـوی موسسـه ایکسـاد کـه بـه مـن تعلق گرفتـه بـه 
دلیـل فعالیت هایـی اسـت کـه چنـد سـال اخیـر در حـوزه 
مطالعـات ادبی زیسـت محیطی داشـته ام؛ ازجملـه نقد ادبی 

زیسـت محیطی، نظریه هـای ادبی و زیسـت محیـط؛ ضمن 
اینکـه در ایـن خصـوص کتابی بـا نـام »ادبیـات و دفـاع از 
سـیاره زمین« را نوشـتم که سال گذشـته توسـط انتشارات 
خامـوش منتشـر شـد و در آن اشاره شـده کـه بـرای حـل 
معضـات محیط زیسـتی تنهـا بـه دانش هـای فیزیکـی و 
دسـتاوردهای فناورانـه اکتفـا نکنیـم و جایـگاه مؤثـر علوم 
انسـانی و گفتمان هـای هنـری و فرهنگـی را بیش ازپیـش 

جـدی بگیریـم.
او گفت: موسسه ایکسـاد هرسال فهرسـتی از دانشمندان یا 
پژوهشـگرانی را منتشـر می کند کـه اقدامات خـاق، نوآور 
و دارای ضـرورت انجـام می دهنـد ماننـد فعالیت هایـی که 
می تـوان در حـوزه دفـاع از محیط زیسـت انجـام داد، یعنی 
با بررسـی مجموعـه اقداماتی کـه در این زمینه انجام شـده، 
نسـبت به انتخـاب اسـامی و تقدیـر از آن هـا اقـدام می کند 
کـه انتشـار نـام مـن در فهرسـت سـال ۲۰۲۲ به عنـوان 
Outstanding Scientist( یعنـی دانشـمند ممتـاز در  (
حـوزه مطالعـات اجتماعـی خـاق و نظریه هـای ادبـی 
زیسـت محیطِی ایـن موسسـه، بـه دلیـل فعالیـت در حوزه 
پژوهش هـای ادبـی و رابطـه ایـن پژوهش هـا بـا مسـائل 

محیط زیسـتی بـوده اسـت.

اهدای جایزه علمی ایکساد به عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

امام جمعه کاشان با بیان اینکه محاسبات 
اتفاقات اخیر غلط بود، گفت:  دشمن در 
در  بازی  منزله  به  ملت  اتحاد  به  خدشه 

زمین دشمن است.
کاشان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
در  حسینی  سیدسعید  حجت االسالم 
خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان، 
ضمن تبریک به مناسبت والدت حضرت 
که  کس  هر  داشت:  اظهار  )س(،  زهرا 
می خواهد به درجات عالی بهشت برسد، 
وسیله آن پیش حضرت زهرا )س( و ائمه 

معصوم )ع( است.
امام  سالروز والدت  به  اشاره  وی ضمن 
زمان  امام  محضر  به  تبریک  و  راحل 
)عج( افزود: امام راحل در شبانه روز هفت 
مرتبه قرآن تالوت می کرد به نحوی که 
این هفت قبل و بعد نمازها و یک مرتبه 
نیز ساعت 9 صبح بود که نشان از اهتمام 
تالوت قرآن با وجود مشغله کاری ایشان 

بود.
امام جمعه کاشان ضمن اشاره به حدیثی از 
امام باقر )ع( در زمینه ازدواج و خانواده ابراز 
داشت: در مکتب الهی زن را امانت الهی 
می داند، در دیدار با خانواده شهید بارفروش 
از دلیل انتخاب چهار شهید برای این مادر 
در  مادر  این  و  خداوند سؤال شد  توسط 
جواب تاکید کرد که شوهر من نان حالل 

بر سر سفره ما می آورد.
شهادت  سالروز  به  اشاره  ضمن  وی 
شهید نواب صفوی گفت: 31 سال عمر 
شهید نواب صفوی بسیار با برکت بود و 
به دستور شخص محمدرضا پهلوی او و 
یارانش به شهادت رسیدند و راه او را حزب 
موتلفه ادامه داد و آنچه عبرت است آن 
بوده که باید همه به ویژه روحانیت مراقب 

نفوذ باشیم.
رهبر  انتصاب  به  اشاره  ضمن  حسینی 
معظم انقالب به عنوان امامت نماز جمعه 
تهران توسط امام راحل تصریح کرد: یک 
اختالف نظر بین آمریکایی ها برای ماندن 
فرار  که  بودند  معتقد  برخی  و  بود  شاه 
شاه اوضاع را بدتر می کند، اما مسئوالن 
عالی رتبه دشمن های جمهوری اسالمی 
اوضاع  و  برود  باید شاه  که  بودند  معتقد 
داد  فراری  را  آن چه شاه  اما  بهتر شود، 

تظاهرات مردمی در بهمن بود.
رهبر  فرمایشات  به  اشاره  ضمن  وی 
انقالب مبنی بر جامعیت مهندسی دشمن 
در اغتشاشات اخیر تاکید کرد: محاسبات 
دشمن با وجود همه امکانات غلط بود و 
تصور می کردند با اهانت به مقدسات مردم 

به سمت آنان می آیند.
امام جمعه کاشان با بیان اینکه شناخت 
رهبر بر مردم در اقشار مختلف بسیار دقیق 
اما  خورد،  شکست  دشمن  افزود:  است، 
نباید عقب نشینی کرد و هر کس در اتحاد 
ملت خدشه وارد کند بداند در نقشه دشمن 

عمل می کند.
قیام 19 دی تحول آفرین بود

در  قاسمی  علیرضا  حجت االسالم 
با تبریک والدت  نماز جمعه  خطبه های 
)س(  زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با 
امام  تبریک والدت  و  مادر  و  زن  روز  و 
خمینی )ره( به دیدار مقام معظم رهبری با 
مردم قم به مناسبت سالروز قیام تاریخ ساز 
اظهار  و  اشاره کرد  ماه 56  نوزدهم دی 
داشت: قیام تاریخ ساز 19 دی ماه حوادث 
بزرگ  تجربیات  با  را  تاریخ  تحول آفرین 

درس آموز در بر دارد.
بر  تاکید  ضمن  بادرود  جمعه  امام 
معظم  مقام  گفت:  ایام اهلل  گرامیداشت 
درس آموزی  و  داشتن  نگه  زنده  رهبری 
بسیار ضروری  دی ماه  نوزدهم  حادثه  از 
دانسته و کمرنگ کردن ایام اهلل و حوادث 

تاریخی را راهبرد جریان باطل می داند.
از  می خواهد  باطل  جریان  افزود:  وی 
نور افشانی و هدایت بخشی اینگونه ایام 
جلوگیری کند که تالش برای کمرنگ 
کردن یا کتمان روزهایی همچون 22 و 
29 بهمن، نهم دی ماه، نوردهم دی ماه و 
تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 

حججی نمونه هایی از آن ها است.
وی در ادامه خطبه گفت: دشمنان ایران 
اهانت  که  طوری  همان  بدانند  اسالمی 
رژیم  رسوایی  باعث  امام  حضرت  به 
طاغوت و در نهایت منجر به سرنگونی 
رژیم طاغوتی شد، نتیجه این حماقت و 
اهانت به روحانیت و مرجعیت و رهبری 
نیز سرنگونی استکبار جهانی یعنی آمریکا، 
اسرائیل، فرانسه و آل سعود و همه دشمنان 

خواهد شد.

امام جمعه کاشان:

محاسبات دشمن در اتفاقات 
اخیر غلط بود

 خطبه

ISFAHAN
N E W S

معاون رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 
گفت: جوانان سردمداران هنرهای تجسمی به ویژه در 
موضوعات دینی و ملی کشور هستند و رویداد شهید 
اردهال ادای ِدین اصحاب هنر به شخصیت حضرت 
سلطانعلی بن امام محمد باقر )ع( و یکی از کارهای 

هنری و رویدادهای ارزشمند در کشور است.
علی فروزانفر، در نخستین دوره رویداد ملی شهید 
رویداد  در  ایده ها  کرد:  اظهار  کاشان،  در  اردهال 
هنری ملی شهید اردهال در کاشان، بسیار خالقانه 
و فعالیت ها در حوزه های مختلف خط، پوستر، صنایع 

نظر  از  گرافی  تایپو  و  خط  نقاشی  کتیبه،  دستی، 
مباحث تکنیکی بسیار قوی، خوب و ارزشمند است.

وی، با ارزیابی مثبت آثار شرکت کنندگان تصریح 
بیشتر  به  نسبت  کارگاه  این  تولیدی  آثار  کرد: 
کارگاه های اجرایی که در این سال ها در سطح کشور 
برگزار شده، کارهای قوی است که حد نصاب کیفی 

خیلی باالیی دارد.
معاون رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 
لنگرگاه های  از  یکی  به عنوان  کاشان  کرد:  تاکید 
این  با  آثاری  و  است  کشور  در سطح  هنر  عرصه 

و  همدلی  بر  عالوه  و  است  انتظار  مورد  کیفیت 
همگرایی در کارگاه قابل تأمل و متمایز است.

برگزاری  با  کاشان  هنری  حوزه  گفت:  فروزانفر 
این رویداد گام نخست وقوع اتفاقی بزرگ را طی 
کرده است که انتظار می رود تداوم یابد و امیدواریم 
هنرهای  ترکیب  و  کارها  جنس  این  شکل گیری 
مختلف تجسمی با موضوع تصویر و ویدئو گام بعدی 

در برگزاری کارگاه ها به همت حوزه شود.
جمله  از  ترسیمی  و  دستی  کارهای  افزود:  وی 
هنرهای  محوریت  همواره  بوم،  روی  نقاشی های 
هنرهای  محور  امروز  اما  داشتند،  را  تجسمی 
رایانه ای، هوشمند  از طریق سیستم های  تجسمی 
و الکترونیک با نام گرافیک، پوست، خط و نقاشی 
خط و سایر بخش های مختلف هنرهای تجسمی 

ترسیم می شود.
 معاون رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 
اظهار کرد: موج حضور جوانان در هنر گرافیک به 
کاشان رسیده که نشان می دهد که شهر کاشان نه 
تنها از سطح ملی و بین المللی عقب نیست، بلکه با 
توجه به کیفیت آثار تولیدی در رویداد هنری شهید 
اردهال، همطراز هنرمندان کشور خودنمایی می کنند 

و با عنوان یک مجموعه پیشرو در تداوم هستند.

فروزانفر افزود: عرصه فرهنگ و هنر آتی کشورمان 
در اختیار همین جوانان است که بدون هیچ مبالغه و 
اغراقی آنها هستند که هنرهای تجسمی را در کشور 

دوش به دوش سایر هنرمندان جلو می برند.

پیوند هنر و مذهب ناگسستنی است
همچنین یک هنرمند خوشنویسی گفت: پیوند 
هنر و مذهب ناگسستنی است و ذات هنر در رسالت 
آن است و رسالت هر هنرمند در رشته های مختلف، 
رسالتی  که  است  مذهبی  فرهنگی  مفاهیم  انتقال 

خطیر و مهم است.
الماسی  مثل  هنرمند  افزود:  نصر،  سهرابی  مهدی 
و موضوع  فرهنگی مذهبی  آثار  تولید  با  است که 
اهل بیت )ع( خودش نیز بهتر و بیشتر تراش خورده و 

درخشان و برجسته و مثمر ثمر واقع می شود.
وی با تاکید بر این تولید آثار فاخر در رویداد هنری 
ملی شهید اردهال در کاشان، افزود: وقوع این رویداد 
فرهنگی هنری با حضور جوانان هنرمند این نوید را 
دارد که آنها عالوه بر تعالی خود، هنرشان را با تبرک 

به اهل بیت )ع( ماندگار و پر برکت می کنند.
این کتیبه نویس کرمانشاهی، تصریح کرد: هر کسی 
به اعتقاد قلبی خود وفادار است و از آن کوتاه نمی آید، 

)ع(  معصوم  امامان  به  اعتقاد  با  نیز  ما  هنرمندان 
به عنوان  الگوهای برتر و بی نظیر دینی نمی توانند 

از این اعتقاد و داشته فرهنگی مذهبی کوتاه بیایند.
وی تاکید کرد: هنرمند با تولید آثار فاخر فرهنگی 
مذهبی با محور اهل بیت )ع( خود را متبرک می کند 
و هنری که برای اهل بیت مؤثر و مفید واقع نشود 
هنر نیست، فقط یک فن و هنرمند آن دارای یک 

فن خوب است.
با تاکید بر اظهار خشنودی و ارادت  سهرابی نصر 
قلبی به حضرت سلطانعلی بن محمد باقر )ع( گفت: 
که  اردهال  شهید  نام  به  رویداد  یک  در  شرکت 
شهادت امام حسین گونه دارد، به عنوان مدال افتخار 
نوکری اهل بیت )ع( است و عامل خرسندی است 

که برای این ذات مقدس و بزرگوار قلمی بزند.
رویداد  برگزاری  افزود:  نویس  کتیبه  هنرمند  این 
هنری شهید اردهال در کاشان در سطح فتح بابی 
و  قوی تر  کارهای  به  ورود  در  شهرستان  برای 
ارادت به شهید اردهال است که عالوه بر نزدیکی 
هنرمندان به ساحت مقدس اهل بیت )ع( می تواند 

تولید کارهای بهتر را به دنبال داشته باشد.
نخستین دوره رویداد ملی شهید اردهال به مدت سه 

روز از 2۰ تا 22 دی ماه در کاشان برگزار شد.

گزارش

معاون رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی:

عرصه فرهنگ و هنر کشور در اختیار جوانان است

در دیـدار الهـام آزاد نماینـده مـردم نایین و خـور وبیابانـک در مجلس 
شـورای اسـالمی با محمـود لیائی معـاون وزیر ارتباطـات و مدیرعامل 
شـرکت ملـی پسـت، بـر لـزوم تسـهیل ارائـه خدمات پسـتی بـا بهره 
گیـری از ظرفیـت فنـاوری اطالعـات تاکیـد شـد. الهـام آزاد بـا تأکید 
بر اهمیت شـبکه پسـتی کشـور بـه عنوان عامل تسـهیل کننـده ارائه 
خدمـات بـه شـهروندان و تأمیـن کننـده رفـاه و آسـایش آنـان گفت: 
پسـت ازطریـق برقـراری ارتبـاط مـردم بـا دسـتگاه های دولتـی، مانع 
مراجعـه حضـوری افـراد، افزایـش ترافیک و سـفرهای درون شـهری 

ناییـن  مـردم  نماینـده  آالیندگی هـا می شـود.  کاهـش  نتیجـه  در  و 
و خـورو بیابانـک در مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکه پسـت 
گسـترده ترین و حرفه ای تریـن شـبکه ارتباطـات فیزیکـی در کشـور 
اسـت افـزود: ایـن نهـاد خدمت رسـان بـا شـبکه توزیع بی بدیـل خود 
تـا پایین تریـن الیه هـای کشـور در نقـاط روسـتایی نفـوذ و گسـترش 
دارد. عضـو کمیسـیون اصـل نـود مجلـس شـورای اسـالمی بـا ارائه 
توضیحاتـی پیرامـون شهرسـتانهای »نائیـن« و »خـور وبیابانـک« و 
سـختی کار در ایـن نواحـی، خواسـتار حمایـت و رسـیدگی بیشـتر بـه 

کارکنـان پسـت در ایـن نواحـی شـد. وی همچنیـن بـرای مذاکـره با 
اسـتانداری، فرمانـداری و سـایر نهادهـای مربوطـه جهت همـکاری با 
اداره پسـت بـرای ارتقـای زیرسـاخت ها قول مسـاعد داد. لیائـی نیز در 
ایـن نشسـت بـه تشـریح جایـگاه پسـت در خدمـت رسـانی بـه مردم 
و کسـب و کارهـا پرداخـت و گفـت: شـرکت ملی پسـت در سـالهای 
اخیـر با توسـعه زیرسـاخت ها و همسـویی بـا فناوری های روز، شـرایط 
مناسـبی را برای رونق کسـب و کارها به ویژه کسـب و کارهای فعال 

در فضـای مجـازی فراهم آورده اسـت.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت 
ملی پست در دیدار با نماینده مردم نایین 
و خور وبیابانک در مجلس:

نقش شبکه پستی کشور 
در توسعه کسب و کارها 
مؤثر است

دولـت  کارکنـان  مسـکن  تعاونـی  عامـل  مدیـر 
ایـن اطمینـان را اعضـای  شـاهین شـهر گفـت: 
کارگـروه  آنچـه  هـر  کـه  باشـند  داشـته  تعاونـی 
زیربنایـی اسـتان بـرای توافـق نهایـی بـا تعییـر 
در  بخواهـد  تعاونـی  از  میـالد  اراضـی  کاربـری 
اسـرع وقـت تهیه و به دبیـر خانه مربوطـه تحویل 

می دهیـم.
معـاون  اظهـارات  بـه  اشـاره  بـا  هادیـان  اکبـر 
هماهنگـی و امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهـان 
گفـت: هـر آنچـه بـه عنـوان مسـتندات بیشـتر از 
تعاونی خواسـته شـود مانند گذشـته ارائـه خواهیم 

داد.
بـه گـزارش نـگاه اصفهـان، مدیـر عامـل تعاونـی 
از  پـس  کـرد:  تاکیـد  دولـت  کارکنـان  مسـکن 
دریافـت صورتجلسـه کار گـروه زیربنایـی تمامـی 
تـالش خـود را بـکار می گیریـم تـا در کمتریـن 
زمـان مسـتندات خواسـته شـده را ارائـه بدهیـم.

یـاد آور می شـود؛ اراضـی ۴2 هکتـاری میـالد بـه 
زمین هایـی گفتـه می شـود کـه خـارج از محـدوده 

شـاهین شـهر واقع شـده اسـت و در سـال 13۸6 
ایـن  دولـت  کارکنـان  مسـکن  تعاونـی  توسـط 
فرمانـداری  موافقـت  بـا  و  خریـداری  شهرسـتان 
تعاونـی  ایـن  عضـو  کارمنـد  صدهـا  بـه  وقـت 
فروختـه شـد امـا تـا کنـون بعلـت موانـع قانونـی 
امـکان تفکیـک و واگـذاری آن بـه اعضـا میسـر 

نشـده اسـت.
سـر انجام پس از 15 سـال از سوی تعاونی مسکن 
طـرح تغییـر کاربـری آن بـه مرکـز نمایشـگاهی، 
تجـاری و خدماتـی بـه کارگـروه زیربنایی اسـتان 
پیشـنهاد شـد و ایـن مرجـع قانونی بـا کلیات طرح 

تغییـر کاربـری موافقت کرده اسـت.
اسـتانداری  عمرانـی  امـور  و  هماهنگـی  معـاون 
اصفهـان پـس از آخریـن جلسـه کار گـروه زیـر 
بنایـی گفـت: تعاونـی برای اخـذ موافقـت نهایی با 
تغییـر کاربـری این اراضـی نیازمند ارائه مسـتندات 

است. بیشـتری 
مهـران زینلیـان ایـن مسـتندات را بنابـر خواسـته 

دسـتگاههای نظارتـی از تعاونـی عنـوان نمـود.

دبیـر مجمـع طراحـان گرافیـک انقـالب اسـالمی گفـت: زبـان گرافیـک و 
پوسـتر یکـی از صریح تریـن و بـه روزتریـن زبان هـا بـرای انتقـال مفاهیـم 

ست. ا
مجتبـی مجلسـی در حاشـیه برگـزاری رویـداد ملـی هنـری شـهید اردهال 
کاشـان در جمـع خبرنـگاران افـزود: خیلـی از مدیوم هـا بـرای رسـیدن بـه 
خروجـی و تولیـد محصـول زمـان زیـادی را مصـرف می کنند امـا گرافیک 

زبـان سـریع االنتقـال در خروجـی اثـر تولیدی اسـت.
وی اظهـار کـرد: گاهـی اوقـات افـراد خیلی سـاده از وقـوع بعضـی اتفاقات 
فرهنگـی عبـور می کننـد و از چرایی و علـت آن اتفاق و رویداد خبـر ندارند، 
گرافیـک می توانـد نقـش خیلی خوبـی در انتقال مفهـوم ایفا کند بـه عنوان 
نمونـه موضوع امامزاده سـلطانعلی بـن امام محمد باقر )ع( و مشـهد اردهال 
ظرفیـت بزرگـی برای کاشـان اسـت کـه مخاطب بیـرون از کاشـان فقط از 
مناسـک قالیشـویان آن اطـالع دارد امـا از چرایی برگزاری آن و شـخصیت 

حضرت خبـر ندارد.
بـه گفتـه وی، ایـن زبـان گرافیک اسـت کـه می تواند رویـداد قالیشـویان و 

شـخصت امامـزاده سـلطانعلی بـن امـام محمـد باقـر )ع( را بـرای مخاطب 
مفهـوم سـازی و تبییـن کند.

دبیـر مجمـع طراحـان گرافیـک انقـالب اسـالمی گفـت: مفاهیـم بصـری 
تولیـد شـده در کارگاه 2 روزه رویـداد هنـری شـهید اردهـال می توانـد برای 
مخاطـب بـه نحو مطلـوب، گویا و در عین حـال جذاب، رویداد قالیشـویان و 
شـخصیت امامـزاده را از طریـق نمادهـای تصویری و نوشـتاری معرفی کند

مجلسـی افـزود: هـدف از خلـق اثر گرافیکـی و طراحـی گرافیـک ارتباط و 
تاثیرگـذاری فـرم و شـکل بـا مخاطب اسـت چـرا کـه مخاطـب از پذیرش 
اطالعـات و داده های فراوان خسـته شـده اسـت و به آن داده هـا در موضوع 

نمی کند. توجـه 
نخسـتین دوره رویـداد ملی شـهید اردهـال به همت حوزه هنری، سـازمان 
فرهنگـی اجتماعـی شـهرداری، اداره تبلیغـات اسـالمی، موکـب علـی ابن 
باقـر علیـه السـالم و دانشـگاه آزاد اسـالمی کاشـان بـه مدت سـه روز در 
روزهـای از 2۰ تـا 22 دیمـاه در دانشـگاه آزاد اسـالمی کاشـان در حـال 

اسـت. برگزاری 

به گـزارش روابـط عمومی فرمانـداری فریدونشـهر با 
توجـه به لـزوم مدیریت مصـرف انـرژی، به خصوص 
گاز در شهرسـتان، بازدیدی توسـط فرماندار و معاونین 
ایشـان جهت بررسـی وضعیت فعلی از ادارات، مدارس 
و برخـی اماکـن عمومی صورت گرفـت. مهندس صفا 
ضمن حضـور در اداره گاز شهرسـتان، آخرین وضعیت 

گاز شـهری را مـورد بررسـی قـرار دادند کـه بحمداهلل 
شهرسـتان دچـار مشـکل خاصـی نمی باشـد. ایشـان 
ضمن تشـکر از کلیه مسـئولین و پرسنل زحمت کش 
ادارات خدمت رسـان و همچنین تشـکر از عموم مردم 
فهیـم شهرسـتان، خواسـتار رعایت الگـوی مصرف و 

حتـی االمکان کاهـش مصرف انرژی شـدند.

مدیرعامل تعاونی مسکن شاهین شهر:

هر مجوزی الزم باشد تهیه می کنیم
دبیر مجمع طراحان گرافیک انقالب اسالمی:

گرافیک زبان اثرگذار در انتقال مفاهیم است

 بازدید فرماندار فریدونشهر
از ادارات و مراکز آموزشی شهرستان

علـی جمشـیدیان در کارگـروه اشـتغال شهرسـتان دهاقـان اظهار داشـت: شهرسـتان 
دهاقـان پتانسـیل های زیـادی دارد امـا بـه هر دلیلی نتوانسـته توسـعه الزم را داشـته 

باشـد و قطعـًا بایـد بیشـتر در ایـن زمینـه تأمل و تالش شـود.
و  زیرسـاخت ها  صنایـع،  جملـه  از  حوزه هایـی  و  بخش هـا  در  قطعـًا  افـزود:  وی 
گردشـگری شهرسـتان اتفاقـات خوبـی رقـم خـورده و در حـال پیشـرفت اسـت و در 

حـوزه اصنـاف هـم بایـد اتفاقـات شایسـته ای رخ دهـد.
فرمانـدار دهاقـان تصریـح کـرد: البتـه بایـد بـا بررسـی های الزم نقشـه راهـی ارائـه 
شـود و شهرسـتان دهاقـان کـه قطـب گلخانه هـای ایـران اسـت بایـد به تحـت این 

برنـد قـرار گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه رشـد گلخانه هـا در شهرسـتان دهاقـان چشـمگیر بـوده اسـت، 
عنـوان کـرد: از لحـاظ پدافنـد غیرعامـل بایـد توجـه داشـت کـه یـک منطقـه فقـط 
منحصـر بـه تولیـد یـک محصـول نباشـد، زیـرا تـک قطبی و تـک محصولی شـدن 

خطرنـاک اسـت بنابرایـن رونـد اشـتغال زایی بایـد بیشـتر باشـد.
جمشـیدیان توجـه بـه صنایـع را نیـاز شهرسـتان دانسـت و اعـالم کـرد: در شـهرک 
صنعتـی »پـوده« دهاقـان بعـد از 16 سـال جـان تـازه ای دمیـده شـده و رونـد رو به 
رشـد و آغـاز بـه کار بـه چشـم می آیـد، به شـهرک صنعتـی »جمبـزه« دهاقـان هم 
۷۰ هکتـار زمیـن و به شـهرک صنعتـی دهاقان هـم تاکنون 1۰۰ هکتـار زمین جدید 

الحـاق شـده اسـت، تا شـاهد اتفاقـات شایسـته وموثری باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه ایفای نقش شهرسـتان دهاقان در سـطح ملی کشـور باید بیشـتر 
دیـده شـود، گفـت: با توجه به اینکه شهرسـتان دهاقان قطب گلخانه ای کشـور اسـت 

بایـد ایـن نقـش را در زندگی مردم شهرسـتان دهاقان نشـان دهد و بـروز و ظهور آن 
را در زندگـی مـردم این شهرسـتان ببینیم، زیـرا خاک و آب این منطقه مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد امـا هیـچ خروجی برای مردم شهرسـتان به همراه نداشـته اسـت.
فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان اظهـار داشـت: قانـون بودجـه 1۴۰1 کشـور یـک ماده 
واحـده و 2۰ تبصـره دارد کـه تبصـره 16 آن صـد در صـد بـه سـپرده های قـرض 

الحسـنه جـاری و اشـتغال زایـی می پـردازد.
وی افـزود: بانـک مرکـزی ایـران 1۰2 هـزار میلیـارد تومـان برای تسـهیالت قرض 
الحسـنه در نظـر گرفتـه اسـت کـه مخاطبـان آن افـراد بیـکار بـا شـرایط نبـود بیمه 
اجبـاری، داشـتن کارت پایـان خدمـت و عـدم اشـتغال در نیروهـای دولتـی نظامـی 

ست. ا
جمشـیدیان اعـالم کـرد: اولویـت ایـن تسـهیالت بـا مناطق محروم، حاشـیه نشـین، 
فعالیت هـای دانـش بنیـان، خـالق، شـرکت های تعاونـی، زنـان سرپرسـت خانـوار و 

مشـاغل خانگـی اسـت کـه در 1۸ بانـک عامـل در نظـر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود: نـرخ سـود این تسـهیالت قرض الحسـنه، ۴ درصـد و بازپرداخت ۷ سـاله 
اسـت کـه بانـک ملت و صادرات هم بیشـترین سـهم را در این زمینه بـر عهده دارند.

فرمانـدار شهرسـتان دهاقان این تسـهیالت قرض الحسـنه را یک فرصت برشـمرد و 
تصریـح کـرد: تسـهیالت قرض الحسـنه بر حسـب جمعیـت در بین همه اسـتان های 
کشـور توزیع می شـود و سـهم شهرسـتان دهاقـان از تسـهیالت قرض الحسـنه؛ 61 
میلیارد تومان در نظر گرفته شـده و در صورت عدم اسـتفاده دسـتگاه های شهرسـتان 

از ایـن فرصـت، سـهم دهاقـان به اسـتان دیگری پرداخت می شـود.

فرماندار دهاقان:

نعمتـی تسهیالت قرض الحسنه جذب شود سـاز  مدرسـه  خیریـن 
ارزشـمند ویـک فرصـت بـرای جامعـه 
در  پـرورش  و  هسـتندمدیرآموزش 
حاشـیه افتتاح مدرسه اسـتثنایی خیرساز 
هوااحمـدی گفت: کارخیری کـه از روی 
اخـالص و بـدون ریـا باشـد قطعـاً مورد 

بـود. خواهـد  خداونـد  رضایـت 
و  مدیرآمـوزش  امینـی  حسـینعلی 
پـرورش فالورجـان ضمـن خیـر مقـدم 
به مسـئولین اسـتان و شهرسـتان افزود: 
کارخیـری کـه از روی اخـالص و بدون 
ریـا باشـد قطعـاً مـورد رضایـت خداوند 
خواهـد بـود و باقیـات الصالحـات بـرای 

خـود بجـا خواهنـد گذاشـت.
مدیرآمـوزش و پـرورش فالورجـان بـا 
اشـاره بـه آیـه 9۸ سـوره نمـل خیریـن 
مدرسـه سـاز را مصداق این آیه دانسـت 
و افـزود: کسـانی که کار نیـک و خیری 
ماننـد مدرسـه سـازی انجـام می دهنـد 
در روز قیامـت پاداشـی بـه مراتـب بهتر 

نصیـب آنـان خواهد شـد
حسـینعلی امینی مدیرآمـوزش و پرورش 

فالورجان خیرین مدرسـه سـاز را نعمتی 
ارزشـمند و یـک فرصـت بـرای جامعـه 
هنوزهسـتند  اظهارداشـت:  و  دانسـت 
خیریـن عزیـزی که آسـتین همـت باال 
راه  در  کشـورمان  فرزنـدان  تـا  زده انـد 
کسـب علم و دانش و معرفـت بی پناه و 
جایگاه نباشـند و هنوز هسـتند مـردان و 
زنانـی که مثـل باران از آسـمان می بارند 
تـا دانـش آمـوزان ایرانمـان بـا طـراوت 

نند بما
ادامـه  در  پـرورش  و  مدیرآمـوزش 
عنـوان کـرد: ایـن آموزشـگاه بـه همت 
کـه  احمـدی  احمدرضـا  خیرگرانقـدر 
بـه نـام هـوا احمـدی دختـر ایشـان نام 
گـذاری شـده اسـت بـا مسـاحت 2۰۰۰ 
متـر مربـع و ۷5۰ مترمربع زیربنا شـامل 
1۰ بـاب کالس درس و 3 بـاب اتـاق 
اداری و سـالن اجتماعـات و نمـاز خانه و 
بـا هزینه ای بالـغ بر 5 میلیـارد تومان در 
سـال 9۸ شـروع به سـاخت کرد و امروز 
21 دی مـاه 1۴۰1 بـه بهـره بـرداری 

می رسـد.

مدیرآموزش و پرورش فالورجان:

 خیرین مدرسه ساز نعمتی ارزشمند
و یک فرصت برای جامعه هستند
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Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian paid a 
visit to Damascus on Saturday 
to hold talks with senior Syrian 
authorities, including President 
Bashar Al-Assad.
His tour to Syria kicked off as 
he finished his visit to Lebanon. 
Amir Abdollahian talks cen-
tered around bilateral relation-
ship, joint interests as well as 
regional and global develop-
ments.
At the Damascus International 
Airport on Saturday, he was 
welcomed by his Syrian coun-
terpart Faisal Mekdad.
Ali Asghar Khaji, senior adviser 
for special political affairs to 
the Iranian foreign minister; 
Nasser Kanaani, the Foreign 
Ministry spokesman; and 
Mahdi Shoushtari, the special 
assistant to the foreign minis-
ter were accompanying Amir 
Abdollahian.
The most recent regional de-
velopments and bilateral re-
lations were discussed by the 
two parties.
Meeting with Sayyed Hassan 

Nasrallah “important and es-
sential” 
While in Beirut, Amir Abdollahi-
an met Lebanon’s prime minis-
ter, foreign minister, parliament 
speaker, Hezbollah Secretary 
General Sayyed Hassan Nas-
rallah, and Palestinian Islamic 
Jihad leader Ziyad al-Nakhalah.
In a tweet on Friday night, Amir 
Abdollahian asserted that he 
conducted “important and es-
sential negotiations” with the 
Hezbollah chief.
“The resistance is undoubtedly 
in its best condition in order to 
ensure regional security maxi-
mally,” the top diplomat noted. 
“Iran, Saudi Arabia to open 
consulates in Jedda, Mash-
had”
Amir Abdollahian also said on 
Friday the reopening of the 
general consular offices of Iran 
and Saud Arabia in Jedda and 
Mashhad would hopefully be 
the first step towards the resto-
ration of relations between the 
two countries.
So far Iraq had hosted five 
rounds of negotiations be-

tween Iran and Saudi Arabia to 
restore diplomatic ties.
In a press conference with his 
Lebanese counterpart, Amir 
Abdollahian said that reopen-
ing of the consular offices will 
provide services to Iranian cit-
izens who travel to Mecca and 
Medina for Hajj pilgrimage. 
He also said that both countries 
concurred that talks to repair 
relations should continue.
Amir Abdollahian asserted that 
although the Saudi side is not 
yet prepared to reestablish 
regular relations with Iran, the 
Islamic Republic is both pre-
pared and really eager to do so.
“We think if the other side 
would have a genuine will, nor-
malization of ties will take place 
in the near future,” the Iranian 
foreign minister remarked.
When asked about Saudi Ara-
bia’s involvement in the most 
recent uprising in Iran, he re-
sponded, “Parallel to the pol-
itics with the Saudis, security 
conversations, too, were held 
and the issues would be as-
sessed by both parties.”

On his conversations with Nas-
rallah, he said, “In my meeting 
with Sayyed Hassan Nasral-
lah, we spoke about a range 
of issues, including Palestine, 
and from what I understood 
from my talks with Hezbollah 
and the Islamic Jihad chiefs, I 
can say aloud that the Islamic 
resistance in Lebanon, and 
Palestine are now in their best 
condition.”
“The U.S. and Europe took 
advantage of the incident of 
the death of an Iranian girl to 
undermine the Islamic Repub-
lic of Iran, but they did not re-
spond at all to the clear murder 
of Shireen Abu Akleh, the Pal-
estinian reporter, by the Zion-
ist regime,” Amir Abdollahian 
continued.
The foreign minister also spoke 
on nuclear discussions with 
the world powers to end the 
sanctions as well, saying, “We 
will not change our positions in 
negotiations to end the sanc-
tions, … we believe dialogue 
is the best approach to reach a 
solution.”

“Our redline is the interest of 
the Iranian nation,” he said 
once more.
The Iranian foreign minister 
added, “Iran is prepared to 
supply fuel to Lebanon when-
ever the Lebanese government 
would express their willingness 
to receive it.”
Amir Abdollahian said that first 
paperwork has been completed 
and preparations have been 
made for selling gas to a Euro-
pean nation as well.
“Iran continues to support 
Lebanon in hard times”
Amir Abdollahian emphasized 
that Tehran would remain Bei-
rut’s ally in difficult moments 
and that his country is pre-
pared to work with Lebanon on 
economic, trade, and energy 
projects.
He made the comments while 
speaking with a number of po-
litical, cultural, media, academ-
ic, and social personalities on 
Friday night in Beirut.
He also stated that Iran would 
continue to assist the Afghan 
people and denounce the ter-
rorist acts committed by Daesh 
outside that country’s Foreign 
Ministry. 
The minister added, “Excluding 
women from social activities in 
Afghanistan is against the fun-
damentals of good Islam.”
“We have not recognized the 
legitimacy of the current ruling 
group in Afghanistan, but in 
some particular cases in order 
to decrease the problems with 
which that country is entangled 
we have established relations 
with them,” he added.
The senior Iranian diplomat 
emphasized that the formation 
of an all-inclusive government 
made up of all political parties 
in Afghanistan is the only op-
tion to find a solution to the 
issue.

Amir Abdollahian meets senior Syrian officials

Soldier Negotiator 
Expert Spy
“Few men can resist expressing their 
appetites when they’re making a fan-
tasy about themselves.” This sen-
tence from the 2011 Cold War spy 
thriller film Tinker Tailor Soldier Spy 
sums up the story of Alireza Akbari, 
which came to an end on Saturday.
What did Akbari see in his fantasies? 
A brand new Porsche? A multi-mil-
lion, luxurious house in London? 
Maybe. But what is certain about his 
case is that he failed to make use of 
the wealth he accumulated over the 
years while spying for the UK. 
On Saturday, the Iranian Judiciary 
officially announced the execution of 
Akbari, who has been convicted of 
spying on Iran for MI6. Akbari was 
arrested three years ago and has 
since been in prison. 
In a taped interview aired on Thurs-
day, he touched upon how he was 
deceived and recruited by the MI6 
to launch UK-orchestrated plans and 
ploys to infiltrate high-profile Iranian 
figures to obtain sensitive informa-
tion.
In the video, he confessed that from 
the outset he was identified by the 
intelligence agent working in the 
British embassy in Tehran, saying, 
“In a diplomatic session, the UK am-
bassador along with another person 
approached me for an informal chit-
chat and then they gave me a card. 
After a while, I received a phone call 
from a person who told me the UK 
ambassador wanted to meet you.”
His first round of contact with MI6 
began in 2004 and lasted until 2009, 
according to the Judiciary. In this 
period, he was arrested on charg-
es of spying and then released on 
bail. The second round began after 
2009 when he left Iran for Europe, 
ultimately settling down in England. 
Akbari stated, “They offered me a 
long-term visa in case of having 
close contacts with the UK embas-
sy.” He added, “I accepted the offer 
and paid a visit to embassy to hold 
talks with the UK ambassador along 
with another person who I finally 
found out he was working for the 
MI6.”
“During the meeting, the MI6 agent 
got closer to me and said the whole 
story about the espionage by in-
forming me about how to provide 
sensitive information to him. I was 
given a laptop, telling me if you open 
a page, we can trace you. In other 
words, they did this because of hav-
ing a safe kind of communication,” 
he added.
Iran summoned British Ambassa-
dor to Iran Simon Shercliff hours 
after the Akbari announcement over 
“England’s unconventional meddling 
including in the realm of the national 
security” of Iran. 
The Foreign Ministry said Iran con-
veyed its protest over “acts of sab-
otage” that contradict Iran’s national 
security to the UK.
The ministry said in a statement 
that Iran obtained solid evidence 
that the UK set a trap for Akbari to 
recruit him as a spy. “The British 
government should be held ac-
countable for establishing uncon-
ventional communications leading 
to an encroachment on the national 
security of the Islamic Republic of 
Iran. And unjustified and mischie-
vous support for a spy agent is not 
compatible with the claim of rela-
tions based on mutual respect,” the 
statement said. 
At the Iranian Foreign Ministry, the 
British ambassador was told that 
Iran’s “decisive” action to protect the 
national security is not dependent 
on consent of other governments, 
including England.
Shercliff was also told that the con-
tinuation of such “illegal and criminal 
actions” is by no means acceptable.  
“The Iranian Foreign Ministry offi-
cial stressed that a decisive action 
on the part of Iran to safeguard 
its national security wouldn’t be 
contingent upon consent of oth-
er governments including Britain 
and said the continuation of such 
illegal and criminal acts will not be 
tolerated,” the ministry said.

Iraq to continue 
mediation be-
tween Iran, Saudi 
Arabia: PM
Iraqi Prime Minister Mo-
hammad al-Sudani has an-
nounced the continuation of 
his country’s efforts to build 
bridges between Iran and 
Saudi Arabia. 
In an interview with the Ara-
bic service of DW, al-Sudani 
revealed that Baghdad contin-
ues its efforts to mediate be-
tween Saudi Arabia and Iran.
“Balanced relations be-
tween Iraq and neighboring 
countries according to the 
principle of mutual respect, 
common interests and 
non-interference in internal 
affairs is the best approach 
for us as a government,” he 
said. 
The prime minister added, 
“Bringing points of view clos-
er between Iran and the coun-
tries of the region, including 
Saudi Arabia, is an approach 
that the government has fol-
lowed and continues to fol-
low, and it will contribute to 
easing tensions in the region, 
which will reflect on the secu-
rity of Iraq and the region.”
Al-Sudani said, “We find a 
response from Iran and Saudi 
Arabia, and we are continu-
ing with these attempts until 
we resume the meetings in 
Baghdad soon.”
The Iraqi prime minister 
also praised the depth of 
Tehran-Baghdad relations. 
“There is a distinguished 
and positive relationship with 
Iran, and what connects the 
two countries are 1,200 km 
borders, and religious, cul-
tural and social commonali-
ties, as is the case with Iraq’s 
relations and its Arab depth,” 
he noted. 
Earlier this month, al-Sudani 
said Tehran and Baghdad en-
joy a historical relationship. 
“The relationship with Iran 
is historical, and we have 
borders that extend for more 
than 1,200 kilometers, and 
there are cultural, religious 
and social commonalities,” 
he said, according to Iran’s 
official news agency IRNA. 
He added, “Since the chang-
es in 2003, Iran has been a 
supporter of the Iraqi polit-
ical process and helped Iraq 
in the fight against the ISIS 
terrorist group. Relations are 
positive and within the frame-
work of cooperation and sup-
port management, away from 
interfering in internal affairs,” 
IRNA reported. 
The Iraqi prime minister paid 
a visit to Iran in late Novem-
ber and met almost with all 
high-ranking Iranian officials, 
most notably Ayatollah Sayed 
Ali Khamenei, Leader of the 
Islamic Revolution. 
In his meeting with Ayatol-
lah Khamenei, al-Sudani ex-
pressed his thanks to the Is-
lamic Republic for its support 
and assistance to Iraq in the 
war on terrorism.
He also highlighted the im-
portance of sustaining bilat-
eral relations between the two 
countries in various fields, 
according to a statement at 
the time by the prime minis-
ter’s office. 
The Iraqi prime minister af-
firmed that his government 
has placed the economy and 
services at the top of its pri-
orities and expressed wishes 
that close relations with Iran 
would contribute to address-
ing these priorities.

Ala’eddin Boroujerdi, chief of the 
Iran-China Friendship Association, 
has underlined that the future trip 
by President Ebrahim Raisi of Iran to 
China will help speed up the imple-
mentation of the 25-year Iran-China 
Cooperation Plan, IRNA reported on 
Saturday.
So far, no date has been given about 
Raisi’s visit to China.
Boroujerdi said that the association 
under his leadership is not satisfied 
with the current pace of the cooper-
ation plan, urging the two countries’ 
officials to accelerate the process.
The 25-year plan for comprehensive 
partnership between Iran and China 
was finalized in March 2021.
“The authorities of the Islamic Re-
public of Iran expect that China, as 
a friendly country with considerable 
capabilities, to take important steps 
to enhance ties,” Boroujerdi said, ac-
cording to the website linked to the 
friendship assassination.
He urged China to invest in the devel-
opment projects in Iran to improve 
the tourism industry in the Islamic 
nation.
China is the second largest economy 
in the world.
The implementation of the 25-year 
cooperation plan can pave the way for 
carrying out joint ventures in different 
arenas such as transit, manufactur-
ing, energy, economy, trade, etc. the 
veteran politician remarked.
Iran-China ties have always been on 
the rise
Boroujerdi also said since the 1979 
Islamic Revolution the trend of ties 
between Iran and China has been on 
the rise.
The increase in ties shows the will of 
the two countries’ officials to bolster 
relationship, he opined.

In view of the 25-year comprehensive 
cooperation, he suggested, the ex-
ecutive officials in the two countries 
have a great responsibility to imple-
ment it.
There is a great potential for coop-
eration between the two states in 
view of China’s technological know-
how in different industries, including 
building high-speed trains, electric 
vehicles, solar plants, as well as its 
recent high-tech progress in manu-
facturing passenger plans, Boroujer-
di stated.
Iran’s abundant transit potential 
provides unique opportunity for BRI
The former deputy foreign minister 
for Asia and the Pacific region went 
on to say that Iran’s great transit ca-
pacities provides a unique opportuni-
ty in line with implementing China’s 
Belt and Road Initiative (BRI) project.
For example, Boroujerdi said, Makran 
coasts in southeast Iran can greatly 
help the advance the BRI project.
Iran’s long coasts in Makran border 

the Sea of Oman.
He said development of railways from 
Iran’s south to the north, and from 
east to the west, will provide access 
to great markets in Central Asia, the 
Middle East and Europe.
ran is a safe and important transit 
route for the BRI project, he added.
China’s move in opening consu-
late in Badar Abbas shows will to 
strengthen ties
The former diplomat went on to 
say the fact that China has officially 
opened a consular office in the Irani-
an port city of Badar Abbs shows that 
Beijing is firm to solidify its relations 
with Iran.
Since Bandar Abbas is located on the 
shores of the Persian Gulf it is a “very 
important” port, he pointed out.
Iran’s sensitivity to its islands not 
less than China’s to Taiwan
He also said during Chinese President 
Xi Jinping’s visit to Saudi Arabia last 
month in which the sides issued a 
joint statement which part of it was 

related to three Iranian island in the 
Persian Gulf and the fake for the Per-
sian Gulf the people in Iran felt un-
happy.
In the statement the “Persian Gulf” 
name was distorted while this name 
has been registered by the United Na-
tions, Boroujerdi said.
“Our expectation from China as a 
friendly country and a permanent 
member of the United Nations Se-
curity Council is that it does not use 
fake name for the Persian Gulf,” he 
insisted.
The chairman of Iran-China Friend-
ship Association said the public opin-
ion in Iran and the government are 
sensitive toward this issue.
He went on to say that as Taiwan is an 
“inseparable part” of the motherland 
China, Iran is also sensitive toward its 
ownership of the three islands of Abu 
Musa, Greater Tunb and Lesser Tunb 
in the Persian Gulf and it is necessary 
that China pay serious attention to 
Iran’s ownership of these islands.

Raisi trip to Beijing will help implement comprehensive plan: Boroujerdi
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 8,366 
points to 1.643 million on Satur-
day (the first day of Iranian calendar 
week). As reported, over 11.47 billion 
securities worth 66.307 trillion rials 
(about $165.7 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index dropped 

6,343 points, and the second market’s 
index lost 16,175 points.
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, and the most important 
one. The other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran En-
ergy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX drops 
8,000 points on 
Saturday

Up to 1,000 tons of 
chicken meat pro-
duced in Golestan 
province per day
As announced by a provincial 
official, on average, about 700 
to 1,000 tons of chicken meat 
is produced and sent to the 
markets in Golestan province, 
in the northeast of Iran, with the 
health supervision of veterinary 
experts.
Ali Kavousi, the head of the 
province’s Veterinary Depart-
ment, said of the mentioned 
amount, about 120 tons is con-
sumed inside the province and 
the rest is sent to Tehran and 
other provinces.
As announced by an official with 
Iran’s Agriculture Ministry, it is 
expected that the country’s an-
nual chicken meat production 
reach 2.65 million tons in the 
current Iranian calendar year 
(ends on March 20).
Hossein Damavandi-Nejad, the 
deputy minister for livestock 
products, stated that the pro-
duction capacity of chicken 
meat in the country is three mil-
lion tons and added that the full 
supply of the country’s chicken 
meat market has been achieved 
so far.
He also said that egg production 
is forecast to reach 1.2 mil-
lion tons in this year, of which 
80,000 tons are exported.
“Interventions have caused ups 
and downs, but we must pay 
attention to the logic that the 
system is a system of supply 
and demand”, the official noted, 
adding, “Even in addition to fully 
meeting the domestic needs of 
poultry, we can respond to the 
needs of up to 10 million people 
around the country.”
Damavandi-Nejad also pointed 
out that about nine months have 
passed since the implementa-
tion of the big plan to reform the 
economic structure, especially 
in the agricultural sector and the 
poultry sector of the country, 
and said: “In the beginning, due 
to the magnitude of this plan, 
there were concerns, but with 
the efforts of the Ministry of 
Agriculture, the issue was man-
aged and now production and 
storage of chicken meat, eggs, 
and other livestock and agricul-
tural products are in suitable 
conditions.”

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

Nearly 50,000 tons 
of red meat pro-
duced in a month

Production of red meat in Iran 
stood at 49,887 tons in the 
ninth month of the current 
Iranian calendar year (Novem-
ber 22-Decemebr 21, 2022), 
showing a nine percent fall 
compared to the same month 
in the past year.
As reported, the amount of 
red meat supplied in the of-
ficial slaughterhouses of the 
country in the ninth month 
of this year has also dropped 
seven percent compared to the 
eighth month.
Iran is among the leading 
consumers of red meat in the 
West Asia region with lamb 
being the most sought-after.
However, the consumption 
per person is around a third of 
what is normally seen in coun-
tries like the U.S. and Austral-
ia, mainly due to the prohibi-
tion of pork in Islamic law.
The major part of Iran’s red 
meat imports comes from 
countries like Brazil, where 
Iranian supervisors directly 
control culling methods to 
ensure they comply with reli-
gious rules.

Head of the Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA) Energy Com-
mittee has warned about the seri-
ous imbalance between the coun-
try’s natural gas production and 
consumption in the future.
Speaking to a local newspaper, 
Reza Padidar emphasized that since 
South Pars gas field currently ac-
counts for 70 percent of the coun-
try’s natural gas production, the 
current trend of consumption and 
the lack of investment in this field 
will lead to a severe imbalance be-
tween supply and demand in the 
coming years.
As the TCCIMA portal reported, 
Iran is currently the third gas-pro-
ducing country in the world and the 
second country in terms of natural 
gas reserves, however, according 
to official data gas consumption in 
Iran is also twice as much as in the 
European Union.
According to Padidar, more than 
80 percent of the 870 million cu-
bic meters of gas produced in the 
country is used by the domestic and 
commercial sectors during the cold 
season.
He noted that most of the 
above-mentioned consumption is 
accounted for by high-consuming 
households that use four to five 
times more gas than regular con-
sumers.
Stating that the best policy in deal-
ing with such subscribers is to use 
price reform mechanisms, Padidar 

said: “An effective tiered pricing 
policy for high-consuming sub-
scribers is precisely the model that 
will lead these people to modify 
their consumption patterns.”
He further expressed dissatisfaction 
with the current level of investment 
in the country’s gas fields, saying: 
“If investments were made [in 
the country’s fields] according to 
economic forecasts and plans, of 
course, the country’s oil and gas 
production would increase signif-
icantly and energy exports would 
also take a more appropriate path. 
In this context, it should be said that 
the lack of investments has caused 
the production of energy carriers, 
especially natural gas, to be far 
from what is expected.”
South Pars field covers an area of 
9,700 square kilometers, 3,700 
square kilometers of which, called 
South Pars, are in Iran’s territorial 
waters in the Persian Gulf. The re-
maining 6,000 square kilometers, 
called North Dome, are situated in 
Qatar’s territorial waters.
The field is estimated to contain a 
significant amount of natural gas, 
accounting for about eight percent 
of the world’s reserves, and approx-
imately 18 billion barrels of conden-
sate.
The average daily production of 
natural gas in Iran’s South Pars gas 
field currently stands at 700 million 
cubic meters, according to Pars Oil 
and Gas Company (POGC) which is 
in charge of developing the field.

TCCIMA warns about gas produc-
tion-consumption imbalance

The budget bill for the next Iranian 
calendar year 1402, which starts on 
March 21, has allocated 121.052 tril-
lion rials (about $302.63 million) to 
Industry, Mining and Trade Ministry.
Of the mentioned figure, the share of 
the ministry is 95.225 trillion rials 
(about $238.06 million), that of the 
Trade Promotion Organization (TPO) is 
17.065 trillion rials (about $42.66 mil-
lion), 184 billion rials (about $460,000) 
is the share of Iranian Mines and Min-
ing Industries Development and Ren-
ovation Organization (IMIDRO), the 
share of Industrial Development and 
Renovation Organization of Iran (IDRO) 
is 400 billion rials (about $1 million), 
and that of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization (ISIPO) 
is 3.169 trillion rials (about $7.92 mil-
lion).
President Ebrahim Raisi submitted the 
administration’s draft of the national 
budget bill for the next year to the Maj-
lis on Wednesday.
The president mentioned stable eco-
nomic growth, people’s livelihood, 
observing justice, and efficiency of the 
government system as the main ap-

proaches of the budget bill and stated: 
“In this bill, the establishment of a pro-
gress and justice fund in all provinces 
is foreseen so that the development 
credits of the provinces are paid sys-
tematically.”
Raisi also said, “We have included the 
important points considered by the 
Leader in the general policies of the 
Seventh National Development Plan 
(2022-2026) in the drafting of the 1402 
budget bill.”
As reported, reforming the budget 
structure, creating transparency, at-
tracting governmental and private 
sector investments for completing 
semi-finished projects, and implement-
ing the government’s integrated finan-
cial management system are highlight-
ed in the budget bill for the next year.
The proposed budget amounted to 
about 52.616 quadrillion rials (about 
$131.54 billion at the free market rate 
of 400,000 rials), with a 40 percent rise 
from the current year’s budget.
The bill has estimated the govern-
ment’s budget at 21.64 quadrillion rials 
(about $54.1 billion).
Public resources are estimated at 19.84 

quadrillion rials (about $49.6 billion).
The crude oil income is predicted to be 
6.03 quadrillion rials (about $15.075 
billion), and oil sales are estimated at 
1.4 million barrels per day at an aver-
age price of $85.
Like the current year’s budget, the next 
year’s proposed budget requires the 
government to pay 40 percent of its oil, 
gas, and gas condensate revenues to 
National Development Fund (NDF).
Tax revenues are predicted to be 8.386 
quadrillion rials (about $20.965 bil-
lion).
The budget bill for the year 1402 is 
printed and distributed among the 
members of the parliament after its 
presentation and they will have 10 days 
to submit their proposals and reviews 
on the budget to relevant specialized 
committees.
Specialized committees will also have 
15 days to submit their reviews to the 
parliament ad hoc budget review com-
mittee (known as Talfiq Committee).
Talfiaq Committee is a body consist-
ing of MPs from different committees 
which is established each year to study 
the national budget bill.

Next year budget bill allocates 
$302.6m to Industry, Mining, Trade Ministry

How Much Protein in Chicken? Breast, Thigh and More
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/protein-in-chicken?utm_source=ReadNext#TOC_TITLE_HDR_7

Chicken is one of the most commonly 
consumed meats worldwide. 
It is especially popular among fitness 
enthusiasts because it is a great source 
of protein. 
High-protein foods can help you reach 
your health and fitness goals, such 
as building muscle, maintaining mus-
cle and losing fat (1Trusted Source, 
2Trusted Source). 
However, chicken comes in a variety of 
cuts, including breasts, thighs, wings 
and drumsticks. Each cut contains a 
different amount of protein, fat and cal-
ories, so each works best for different 
purposes. 
This article explores how much protein 
is in different cuts of chicken, including 
breasts, thighs, wings and drumsticks.
Chicken Breast: 54 Grams of Protein
Chicken breast is one of the most pop-
ular cuts of chicken.
A skinless, cooked chicken breast (172 
grams) contains 54 grams of protein. 
A chicken breast also has 284 calories, 
or 165 calories per 100 grams. 80% of 
the calories comes from protein, while 
20% comes from fat (3). 
Chicken breast is especially popular 
among bodybuilders and those who 
want to lose weight. Its high protein 
and low calorie contents mean you 
can eat more chicken without worry-
ing about consuming too many calo-
ries. 

Chicken Thigh: 13.5 Grams of Protein
Chicken thigh is another popular cut 
of meat that is slightly cheaper than 
chicken breast.
One skinless, boneless, cooked chick-
en thigh (52 grams) contains 13.5 
grams of protein. 
Chicken thighs also have 109 calo-
ries per thigh, or 209 calories per 100 
grams. 53% of the calories comes from 
protein, while 47% comes from fat (4). 
Interestingly, chicken thighs have 
a slightly darker color than chicken 

breast. This is because the chicken’s 
legs are more active and contain more 
myoglobin. This molecule helps pro-
vide active muscles with oxygen and 
also makes them redder (5Trusted 
Source). 
Chicken Drumstick: 12.4 Grams of 
Protein
The chicken leg has two parts — the 
thigh and the drumstick. The drumstick 
is the lower part of the chicken leg, also 
known as the calf.
One chicken drumstick without the skin 

or bones (44 grams) contains 12.4 
grams of protein. 
Chicken drumsticks also have 76 calo-
ries per drumstick, or 172 calories per 
100 grams. 70% of the calories comes 
from protein, while 30% comes from 
fat (6). 
Chicken Wing: 6.4 Grams of Protein
One chicken wing without the skin or 
bones (21 grams) has 6.4 grams of 
protein. This is equal to 30.5 grams of 
protein per 100 grams.
Chicken wings also have 42 calories per 

wing, or 203 calories per 100 grams. 
64% of the calories comes from pro-
tein, while 36% comes from fat (8). 
As with drumsticks, most people eat 
chicken wings with the skin on. A 
chicken wing with skin contains 99 cal-
ories, with 39% of the calories coming 
from protein and 61% from fat (9).
Which Cut Should You Eat for Maxi-
mum Benefit?
The cut of chicken you should eat de-
pends on your health and fitness goals.
While all cuts of chicken are great 
sources of protein, some are leaner. 
The extra fat in the thigh, drumstick 
and wings can benefit some goals but 
hinder others. 
If you’re trying to lose weight, then 
chicken breast is the best cut for you. It 
is the leanest part of the chicken, which 
means it has the fewest calories but the 
most protein. 
For example, chicken breast is ideal for 
bodybuilders on a cut, since it has the 
fewest calories. 
However, people who are following 
low-carb or keto diets may benefit from 
eating fattier cuts of chicken, as they 
need more fat in their diets. 
If your goal is to build muscle or gain 
weight, you will need to eat more calo-
ries than your body burns daily. Peo-
ple who fall into this group can bene-
fit from eating fattier cuts of chicken, 
since they contain more calories.
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 مریـم یـادگاری  چنـدی پیش 
و بـه مناسـبت روز مـادر و میـاد 
حضـرت زهـرا )س( بـه همـت 
خیـران پاالیشـگاه اصفهـان زمینه 
آزادی ۳۶ زن و مـرد زندانـی جرائم 
عمـد غیرمالـی از زنـدان اصفهـان 

فراهـم شـد.
مراسـم گلریـزان آزادی زندانیـان 
بـرای  مالـی  غیرعمـد  جرائـم 
هلدینـگ  در  بـار  نخسـتین 
پتروپاالیـش اصفهـان و بـه بهانـه 

روز مـادر برگـزار شـد.
مدیرعامـل  قدیـری،  محسـن 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 
در ایـن مراسـم ضمـن قدردانـی 
و  کارکنـان  مدیـره،  هیـات  از 
پیمانـکاران هلدینـگ پتروپاالیش 
اصفهـان بـه دلیـل همـکاری بـی 
نظیرشـان بـرای مشـارکت در این 
جشـن اظهـار داشـت: از اینکـه 
دعوت مـا را پذیرفتید سپاسـگذارم 

و باعـث افتخـار مـا هسـتید.
وی بـا بیـان اینکـه کمـک بـه 
آزادی زندانیـان جرائـم غیرعمـد 
مسـئولیت های  از  یکـی  مالـی 
اجتماعـی هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان اسـت، ادامـه داد: مـا در 
همه بخش هـای زیسـت محیطی، 
اشـتغال زایـی، کمـک بـه بخـش 
درمـان، کمک بـه نیازمنـدان و … 
اقداماتـی را انجام داده ایـم و از این 
رو کمک بـه آزادی زندانیـان را نیز 

در کارنامـه خـود ثبـت کردیـم.
مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیش 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه همـه 
کارکنـان هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان با اهـدای سـه روز حقوق 
خـود بـرای آزادی زندانیـان جرائم 
غیـر عمد مالـی و بـه ویژه مـادران 
دربنـد کمـک کرده انـد، افـزود: 
عـاوه بـر ایـن کارکنـان بخـش 
تولیـد یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیون 
تومـان از محـل پاداش هـای خـود 

بـرای ایـن امـر هدیـه دادند.
وی تصریـح کـرد: پیمانـکاران و 
شـرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
پتروپاالیـش اصفهـان نیـز در این 
جشـن مبالـغ خوبـی را پرداخـت 
کردند که امیدواریم دسـت مایه ای 

بـرای رونق کارشـان باشـد.
همچنیـن محمدامیـر نیکوهمـت، 
رئیـس هیئـت مدیـره هلدینـگ 
پتـرو پاالیـش اصفهـان نیـز در 
این مراسـم ضمن قدردانـی از این 
فکـر و ایـده خـوب اظهـار داشـت: 
مدیریـت هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان نـه تنهـا بـرای تولیـد و 
توسـعه بلکه بـرای تاثیرگـذاری در 

جامعـه برنامـه دارد.
وی افـزود: مـا اعضـای هیـات 
مدیـره از ایـن اقـدام شایسـته در 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 
حمایت کـرده و در ادامـه نیز حامی 
طرح هـا و ایده هـای اینچنینـی 

خواهیـم بـود.
احمد هاشـمی، نائب رئیـس هیئت 
مدیـره هلدینـگ پتـرو پاالیـش 
اصفهـان نیز در این جلسـه بـا بیان 
اینکـه اقدامـات نـو و جدیـد از یک 
سـال گذشـته همـواره در هلدینگ 
پتروپاالیـش اصفهان رقـم خورده 
اسـت، اظهار داشـت: برای ما همه 
ایـن اتفاقـات ارزشـمند اسـت و از 
مدیریـت شـرکت بـه دلیـل ایجاد 
در مجموعـه  نشـاط  و  پویایـی 

قدردانیـم.
وی تصریح کرد: باید توجه داشـت 
کـه همـه اقدامـات در دسـتور کار 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 
مسـئولیت  تحقـق  راسـتای  در 
اجتماعـی اسـت و مـا نیـز حمایت 

خواهیـم کـرد.
گفتنی اسـت بدهـی ایـن زندانیان 
که تعـداد آنها بـه نیت ۲ برابر سـن 
حضرت زهـرا )س( ۳۶ عدد اسـت 
۴۱ میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون تومـان 

بوده کـه ۲۲ میلیـارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان آن از محل گذشـت شکات، 
۵ میلیارد تومـان آورده مددجویان، 
کمک هـای سـتاد دیـه و خیریـه 
کوثـر بهشـت و خیریه امام موسـی 
کاظم )ع( ۴ میلیـارد و ۸۰۰ میلیون 
تومـان و ژذیـرش اعسـار بالـغ بـر 
۶ میلیـارد تومـان بـوده اسـت. 
هلدینـگ پتـرو ژاالیـش اصفهـان 
نیـز نیـز بـرای ایـن امـر ۳ میلیارد 

تومـان کمـک کرده اسـت.
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هیات عامل ایمیـدرو در بازدید از دسـتاوردهای وجیه الـه جعفری معـاون وزیر صمـت و رییس 

ذوب آهـن اصفهـان در چهارمیـن جشـنواره و 
نمایشـگاه ملی فـوالد ایـران گفـت: در جریان 
فعالیـت معدنـی ایـن مجتمـع عظیـم صنعتی 
هسـتم، رویکردهـای بسـیار خوبـی در بخـش 
معـدن در ذوب آهن اصفهان پیگیری می شـود 
که به تأمیـن پایدار مـواد اولیـه این شـرکت در 

بلند مـدت منجـر می گـردد.
وی افـزود: وزارت صمـت نیـز آمـاده هـر گونه 
همـکاری بـا ذوب آهـن اسـت تـا مـواد اولیـه 
معدنی در این کارخانه به محصـول نهایی مورد 
نیاز بخش هـای مختلـف کشـور تبدیل شـود.

ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز 
ضمن ارائـه گـزارش مبسـوطی از فعالیت های 

معدنـی شـرکت گفـت: ذوب آهـن اصفهـان با 
شـرکت در مزایده، پهنه هـای معدنـی خوبی را 
برنـده شـد و فعالیت های معدنـی را بـه صورت 
تخصصی تا رسـیدن به تأمین پایدار مـواد اولیه 

دنبـال می کند.
وی افـزود: ذوب آهـن اصفهان احـداث خطوط 
تولیـد تامرحلـه ریخته گری شـمش بیـرون از 
کارخانه را دردسـتور بررسـی اولیه دارد و دانش و 
تجربه بیـش از نیم قرنی کارخانـه نیز بزرگترین 
پشـتیبان ورود به این عرصه اسـت و سبب شده 
ایـن مجتمع عظیم صنعتـی حـدود ۹۰ درصد از 
قطعات و تجهیزات مـورد نیاز کارخانـه را بومی 

سـازی کند.

با اباغ رئیس گروه بحران وزارت نیرو، مانور آموزشی تمرینی، 
آموزشی و عملیاتی با رویکرد وقوع سیل به منظور باالبردن 
سطح آمادگی نیروهای عملیاتی شرکت های آب و برق در 
مقابله با بحران های احتمالی و حوادث غیر مترقبه، ومشارکت 
استان های تهران، یزد واصفهان در استان مازندران برگزار شد.

مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان گفت: طی فراخوانی از سوی مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، ۲۰ تیم عملیاتی 
در قالب ۱۳۲ نفر از شرکت های آب و برق اصفهان، یزد و تهران 

در این مانور حضور یافتند.
ابراهیم محمدی افزود: با هماهنگی معاونت بهره برداری و 

 HSE نیز با سرپرستی دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و
آبفای استان اصفهان،۲۶ نفر از تیم های واکنش سریع آبفای 
استان اصفهان به همراه نیروهای عملیاتی دیگر شرکت های 
آب و فاضاب، آب منطقه ای، برق منطقه ای و توزیع برق، 
عملیات واقعی را مطابق با سناریوی تدوین شده با هدف مقابله 
و جلوگیری از وارد آمدن خسارت های احتمالی به تاسیسات آب 

و برق اجراء کردند.
وی به چگونگی اجرای مانور واقعی پرداخت و اظهار داشت: در 
این مانور طی عملیاتی واقعی با استفاده از توان تخصصی اعضای 
تیم های واکنش سریع و نیز با استفاده از تجهیزات آبفای استان 
اصفهان نشتی خط انتقال آب ۸۰۰ میلیمتری شهر ساری رفع 

شد و این خط انتقال مورد اصاح و بازسازی قرار گرفت.
مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان با اشاره به اجرای این عملیات در کمتر از ۲۰ 
ساعت اعام کرد: کنترل زمان بازیابی شبکه آسیب دیده در 
زمان بحران، ایجاد هماهنگی بین اکیپ اجرایی و پشتیبانی، 
همکاری دستگاه های خدمت رسان در زمان بحران و ارتقای 
تاب آوری به هنگام شرایط نامساعد جوی از اهداف این 

مانوربوده است.
محمدی افزود: در این مانور برای کاهش آثار ناشی از بحران با 
سناریوی مخاطره سیل، آموزش های الزم برای حفظ آرامش و 
بررسی شدت و مقدار خسارت احتمالی، و چگونگی امداد رسانی 

گروه های عملیاتی برای مهار تبعات ناشی ازاین بحران در 
حداقل زمان ممکن ارائه شد.

مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان با بیان اینکه یکی از اهداف حضور در این مانور 
کسب آمادگی الزم در مقابله با مخاطرات احتمالی بوده اعام 
کرد: عمده حوادث پیش بینی شده برای استان مازندران تندباد، 
سیل و طوفان است، بنابراین در این مانور با همکاری سایر 
دستگاه های خدمات رسان آمادگی مقابله با بحران، ارتقای 
توانمندی ها، آمادگی برای مدیریت مخاطرات احتمالی، انسجام 
بخشی میان سازمان ها، ادارات و افزایش توان و سرعت عمل 

گروه ها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر صمت در بازدید از دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران:

رویکردهای ذوب آهن در بخش معدن، تأمین پایدار مواد اولیه را به دنبال دارد

با حضور تیم های واکنش سریع آبفای استان اصفهان در منطقه مرکزی شمال کشور برگزار شد؛ 

برگزاری مانور تمرینی، آموزشی، عملیاتی وزارت نیرو

همزمان با ایام میالد حضرت زهرا )س( و به همت خیران پاالیشگاه اصفهان انجام شد:

رهایی ۳۶ زن و مرد زندانی جرائم غیرعمد مالی

رسـول سـواری اظهار کرد: شـرکت شـهرک های صنعتی پـس از انقاب 
تأسـیس شـد و به گونـه ای مولود انقـاب محسـوب می شـود. امـروزه با 
وجود اسـتقرار شـرکت شـهرک های صنعتـی در شـهرها ظرفیـت خوبی 

برای فعالیـت بخش صنعت در شـهرهای کشـور ایجاد شـده اسـت.
وی با اعـام اینکه بیشـتر واحدهای صنعتی قبـل از انقـاب دولتی بودند 
و بخـش خصوصی تـوان مدیریت نداشـت امـا بعـد از انقاب ایـن امکان 
برای بخـش خصوصـی فراهم شـد کـه در صنعـت فعالیـت کنـد، افزود: 
در حال حاضـر در اسـتان ۸۰ شـهرک و ناحیه مصـوب صنعتی در اسـتان 
داریـم که تاکنون ۷۶ شـهرک بـه بهره برداری رسـیده و زمین هـای آن ها 

واگذاری شـده اسـت.
سـواری ادامه داد: مسـاحت کل شـهرک ها ۱۲ هـزار هکتـار زمین خالص 
صنعتی اسـت و در حال حاضـر ۷ هـزار و ۵۰۰ هکتار قابل واگذاری اسـت 
کـه ۶ هـزار و ۳۹۲ هکتـار آن در قالـب تعـداد ۱۱ هـزار و ۹۹۵ قـرارداد به 
متقاضیان سـرمایه گذاری برای بخـش خصوصی واگذار شـده، همچنین 
تاکنون ۷ هـزار و ۷۵ واحد به بهره برداری رسـیده و در آن هـا و تولید انجام 

می شـود.
مدیرعامل شرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان درباره چگونگی 
واگـذاری واحدهـا، توضیـح داد: واگذاری در شـهرک ها بر اسـاس ضوابط 
و قوانین زیسـت محیطی انجام می شـود و سـازمان محیط زیسـت و غذا و 
دارو هـم برای واگـذاری مجوز صادر می کننـد. در خصـوص ارائه مجوزها 
اولویت صنایـع دانش بنیان، توسـعه واحدهـای فعال، واحدهـای صادرات 
محـور، واحدهـای کـم آب و بـدون آالینـده اسـت، امـا در همـه حوزه ها 

واگـذاری واحد خواهیم داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اصفهان 
انحصاراً شـهرک فناوری دارند که پذیرای شـرکت های فناوری هسـتند، 
گفت: این شـهرک برای مشـاوره بـه کسـب وکارها ایجاد شـده و در حال 
حاضر با ظرفیت ۴۰ دفتر مشـاوره که در حوزه های تخصصی کسـب وکار 
فعالیت می کنند و بـه واحدهـای صنعتی مشـاوره می دهنـد. همچنین در 
این شـهرک زون های فناوری برای تحقیق و توسـعه آزمایشـگاهی پیش 
بینی شـده کـه بـا تعامـات بـا معـاون رئیس جمهـور امیدواریـم اتفاقات 

خوبی در ایـن شـهرک رخ دهد.
سـواری در خصـوص زیرسـاخت هایی کـه شـهرک های صنعتـی ایجاد 
شـده، گفت: در حال حاضر ۷۹۸ لیتـر آب برای اسـتقرار واحدهای صنعتی 
اختصاص دادیـم و به ازای هر لیتـر آب حدود ۲۰۰ نفـر در هر واحد صنعتی 
اشـتغال پیدا می کنند کـه ۴ برابر آمار کشـوری خواهـد بود و ایـن به دلیل 
محدودیت آب و بهـره وری باال در اسـتان در حوزه آب اسـت. تاکنون ویژه 
۱۵۰ هزار نفـر در این زمینه اشـتغال ایجاد شـده، اما به علت اینکه اسـتان 
اصفهـان تحریم ملـی آب اسـت و صنایع کوچـک دچار بی مهـری تأمین 

آب شدند.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اصفهان خاطرنشـان 
کرد: دسـتگاه های مسـئول به ویـژه زیرمجموعه هـای وزارت نیـرو برای 
تأمین آب تعاملـی ندارند و اهمیـت این حوزه بایـد مورد توجه قـرار بگیرد. 
همچنیـن ۹۷۴ مگابایـت بـرق و ۸۰۰ هـزار مترمکعـب گاز در سـاعت در 

شـهرک ها تأمیـن کرده ایـم.
وی در مـورد آالیندگـی شـهرک های صنعتـی، تأکیـد کـرد: طبـق گفته 
سـازمان محیط زیسـت آالیندگی شـهرک های صنعتی کوچک و متوسط 
کمتـر از ۱.۵ درصـد اسـت کـه در آینـده ای نزدیـک رفـع و مهـار خواهند 
شـد. همچنین حـدود ۷۰۰ هکتار فضای سـبز در شـهرک ها ایجاد شـده، 
شـهرک های صنعتـی کوچـک و متوسـط اسـتان دارای ۱۵ تصفیه خانـه 
هسـتند که بیش از ۲ هـزار واحـد صنعتی بـه آن هـا متصل هسـتند و ۱۰ 

تصفیه خانـه دیگـر نیـز بـه زودی بهره بـرداری خواهد شـد.
سـواری خاطرنشـان کرد: واحدهای صنعتی را به نصب فیلتراسـیون ملزم 
کردیـم و اگر رعایت نکننـد آن ها را به محیط زیسـت معرفـی خواهیم کرد 
و گاهی عـدم رعایت آن ها منجـر به حکم تعطیلی بخواهد شـد. ما مخالف 
تولید آالیندگی هسـتیم و به علـت اینکه در زمـان اسـتقرار واحدها مجوز 

محیط زیسـت گرفته می شـود و آن ها ملزم بـه رعایت قوانین هسـتند.
وی اضافه کـرد: حدود ۳۱ ایسـتگاه آتش نشـانی در شـهرک های صنعتی 
فعال هسـتند و امسـال نیز ۴ دسـتگاه دیگر اضافـه خواهد شـد. همچنین 
ارزیابی ریسـک ۴۰ واحـد پرخطر اجرایی شـده اسـت. تاکنـون ۶۶ لیتر از 
پـس آب تصفیه خانه شـهرضا را خریـداری کردیم و بـه واحدهای صنعتی 

تخصیص دادیم و در حال اسـتحصال هسـتیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
با اشاره به وجود ۸۰ شهرک صنعتی در استان، گفت: 
در حال حاضر ۷۹۸ لیتر آب برای استقرار واحدهای 
صنعتی اختصاص دادیم و به ازای هر لیتر آب حدود ۲۰۰ 

نفر در هر واحد صنعتی اشتغال پیدا می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
اعالم کرد:

اشتغال ۲۰۰ نفر در شهرک های صنعتی 
اصفهان به ازای هر لیتر آب

گزارش
شهردار اصفهان گفت: مسائل زیست محیطی 
و حمل ونقل عمومی در اولویت برنامه و بودجه 

سال آینده قرار گرفته است.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان در گفت وگویی 
با اشاره به بارش برف طی روزهای گذشته در 
اصفهان، اظهار کرد: مدیریت شهری از قبل 
درباره شرایط ناپایدار جوی اصفهان آگاهی 
داشت و بر این اساس کارکنان حوزه خدمات 
شهری با آمادگی کامل و حضور به موقع، به 
نمک پاشی و شن پاشی در معابر و گذرگاه ها 

اقدام کردند. 
وی افزود: به رغم یخ بندان معابر با تاش 
کارکنان خدمات شهری و همچنین رعایت 
شهروندان هنگام رانندگی و همت پلیس راهور، 
شاهد اتفاق ناگواری در شهر نبودیم و روزهای 

خوبی را سپری کردیم. 
قاسم زاده با اشاره به تعطیلی و دورکاری ادارات 
و سازمان ها در روزهای اخیر بر اساس اباغیه 
مدیریت بحران استان گفت: در این روزها بیشتر 
بخش های شهرداری برحسب وظیفه خود در 
راستای خدمت رسانی به شهروندان تعطیل 
نبودند که ضمن قدردانی از کارکنان و خانواده 

ایشان، به آنها خداقوت می گوییم. 
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: رانندگان 
وسایل حمل ونقل عمومی، پاکبانان و کارکنان 
حوزه خدمات شهری در روزهای تعطیل هم 
مشغول خدمت رسانی به مردم هستند، لذا من 

از زبان مردم از این افراد قدردانی می کنم.

تدوین  برای  اولویت سنجی 
بودجه ۱۴۰۲ 

وی با اعام اینکه شهرداری در حال تدوین 
برنامه بودجه ۱۴۰۲ است، تاکید کرد: در 
اولویت سنجی های انجام شده، همچنان مسائل 
زیست محیطی و حمل ونقل عمومی در اولویت 

برنامه و بودجه سال آینده قرار گرفته است. 
قاسم زاده افزود: شهروندان نیز ایده های خود را 
در زمینه ترافیک و حمل ونقل عمومی از طریق 

سامانه ۱۳۷ به شهرداری اعام کنند. 
تمامی  از  دشت:  بیان  اصفهان  شهردار 
صاحب نظران، متفکران نخبگان و آحاد 
شهروندان درخواست داریم چنانچه نظر یا 
ایده هایی در زمینه ترافیک، حمل ونقل عمومی 
و بهبود شرایط آینده شهر دارند، از طریق سامانه 

۱۳۷ به ما منتقل کنند.

برپایی ۱۲۸ جشن ویژه والدت 
حضرت زهرا )س( 

وی با بیان اینکه به مناسبت سالروز میاد 
حضرت زهرا )س( ۱۲۸ جشن در شهر برگزار 
شد، گفت: در راستای ارج نهادن به مقام زن، 
طرح »مهمان مامان« جهت بهره مندی 
مادران و بانوان به همراه فرزندان آن ها از 
امکانات تفریحی و گردشگری شهر به صورت 
رایگان فراهم شد که طبق آمار ۵۳ هزار و ۵۰۰ 

نفر از بانوان از این طرح استفاده کردند. 
قاسم زاده افزود: با توجه به استقبال بانوان از 
طرح »مهمان مامان« زمان و سیستم های 
شهرداری جوابگوی این استقبال باشکوه 
نبود، لذا افرادی که بلیت های تخفیف دار تهیه 
کرده اند، می توانند در روزهای آینده از این 

امکانات تفریحی و گردشگری استفاده کنند.

محیط زیست و حمل ونقل 
عمومی اصفهان اولویت 

هستند

شهردار درباره برنامه و بودجه ۱۴۰۲ 
شهرداری؛
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معاون سرمایه انسـانی و سـازماندهی شـرکت فوالد مبارکه گفت: بانوان حدود 
۲ درصد از نیروی انسـانی فوالد مبارکه را تشـکیل می دهند و نقش اساسـی در 

پیشـبرد اهداف سـازمانی این شـرکت ایفا می کنند.
مهدی کفایت معاون سـرمایه انسـانی و سـازماندهی شـرکت فوالد مبارکه در 
حاشـیه مراسـم بزرگداشـت مقام مادر و روز زن ویژه کارکنان و پیمانکاران خانم 
شـاغل در فوالد مبارکـه در گفتگو بـا خبرنگار ایراسـین گفت: در فـوالد مبارکه 
نزدیک بـه ۲۵ هزار نفر نیـروی انسـانی فعالیت می کنند کـه از این تعـداد بیش 

از ۱۲ هزارنفر نیـروی قـرارداد امانی و ۱۳ هـزار نفر نیروی پیمانکاری هسـتند و 
بانـوان نقش بی بدیلـی در محیط وسـیع این شـرکت ایفـا می کنند.

کفایت با تبریـک فرارسـیدن والدت حضـرت فاطمـه و روز مـادر و زن به همه 
همکاران شـاغل در فوالد مبارکه افزود: بانـوان حدود ۲ درصد از نیروی انسـانی 
فوالد مبارکه را تشـکیل می دهند و نقش اساسـی در پیشـبرد اهداف سـازمانی 

این شـرکت ایفـا می کنند.
معاون سـرمایه انسـانی و سـازماندهی شـرکت فوالد مبارکه اظهار کـرد: فوالد 

مبارکه دارای سـهم بیش از ۱.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی )GDP( اسـت 
که تأثیـر بسـزایی در اقتصـاد کشـور دارد کـه بالطبـع نقش بانـوان نیـز در این 

اقتصاد مهم اسـت.
وی تصریح کـرد: بعضی از فعالیت ها به دسـت توانمند بانوان انجام می شـود که 
این خانم ها در حوزه برنامه ریزی، آموزش و مهندسـی صنایع نقش بسـزایی ایفا 
می کننـد؛ کارهایـی که به درسـتی و بادقـت کامل توسـط آنها انجام می شـود و 

این فعالیت ها هرکدام در جایگاه خود بسـیار مهم هسـتند.

معاون سرمایه انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه:

بانوان نقش اساسی 
در پیشبرد اهداف 
سازمانی فوالد 
مبارکه ایفا می کنند
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 پریسا جمدی   انقدر حقایق عجیب و جالبی در مورد 
بدن مان وجود دارد که از شنیدنشان متحیر خواهید شد! اگر 
دوست دارید در مورد این حقایق بدانید با ما در این مقاله 

همراه باشید.
1. هر انسان در هر دقیقه حدود 20 بار پلک می زند، که در سال 
می شود چیزی حدود 10 میلیون بار. فکرش را بکنید در سال 

ما 10 میلیون بار پلک می زنیم!
2. می دانید که پس از بلوغ رشد قد متوقف می شود، اما جالب 
است بدانید که به دلیل نیروی جاذبه رشد گوش ها و بینی 

متوقف نمی شود.
3. به قسمت قرنیه )قسمت شفاف جلویی چشم( خون 

نمی رسد و اکسیژن را مستقیم از هوا دریافت می کند.

4. می دانستید چربی موجود در بدن انسان به اندازه ساخت 7 
تکه صابون است!

5. بعد از قطع اکسیژن، مغز انسان بین 3 تا 6 دقیقه همچنان 
زنده است.

6. نوک انگشتان جنین در 3 ماهگی به طور کامل رشد کرده 
است.

7. زمانی که به موسیقی گوش می دهید، مغز با ریتم موزیک 
همراه می شود.

8. در طول زندگی استخوان های ما از 300 عدد به 206 عدد 
تحلیل می رود.

9. قلب انسان در خارج از بدن نیز می کوبد.
10. انسان در تاریکی می درخشد، اما چشم خود انسان برای 

دیدن این درخشش بسیار ضعیف است.
11. اندام هایی که در بدن به صورت جفت هستند، در صورت 

تکی شدن هم می توانند باعث ادامه بقای فرد شوند.
12. زمانی که فردی دچار گرسنگی شدید می شود، ممکن 

است مغز خودش را بخورد.
13. روده کوچک انسان بلندتر از قد اوست و حدود 23 فوت 

اندازه دارد.
14. یک چهارم استخوان های بدن انسان در پاها قرار دارند.

15. در بدن انسان بیش از 100000 رگ وجود دارد.
16. قد انسان در صبح بیشتر از شب است.

17. می دانستید می توانید هم زمان هم نفس بکشید و هم 
قورت دهید؟

18. کلیه راست انسان نسبت به کلیه چپ کمی پایین تر است.
19. می دانید اندازه مغز چقدر است؟ اگر تمام چین های مغز را 

باز کنیم اندازه یک روبالشی می شود!
20. اسید معده به قدری قوی است که حتی می تواند فلز را آب 

کند. یعنی حتی پوست را هم می تواند بسوزاند!
21. انسان مانند اثر انگشت، دارای اثر زبان خاص است.

22. یکی دیگر از واقعیت های عجیب در مورد بدن انسان 
این است که انسان ها در هر ساعت حدود 600000 ذره 

پوست می ریزند.
23. نوزادان در هر دقیقه فقط یک یا دو بار پلک می زنند در 
حالی که بزرگساالن حداقل 10 بار در هر دقیقه پلک می زنند.

24. تولید بزاق یک انسان در طول زندگی 25000 لیتر یعنی 
معادل پر شدن 2 استخر است.

25. جالب است بدانید که حتی زمانی که کاماًل سالم هستیم، 
ریه های ما هرگز عاری از میکروب نیستند.

26. سرفه و عطسه عملکرد طبیعی بدن برای دور نگه داشتن 
هرگونه ماده خارجی می باشد.

27. جالب است بدانید که یک پیوند بین سیستم گوارش و مغز 
وجود دارد که به عنوان محور روده-مغز شناخته می شود. به 
همین دلیل هرگونه استرس یا اختالل مغزی می تواند بر نحوه 

هضم غذا توسط بدن تأثیر بگذارد.
28. جالب است بدانید که تقریبًا 80 درصد از انرژی بدن را 
مغز مصرف می کند و تنها 20 درصد از انرژی صرف دیگر 

اندام ها می شود!
29. حتی زمانی که در خواب عمیق هستیم مغزمان در حال 

کار کردن است.
30. شاید فکر کنید استخوان سفت و سخت است، اما جالب 
است بدانید که استخوان ها با مواد اسفنجی به نام مغز استخوان 

پر شده اند.
31. کوچک ترین استخوان بدن در گوش داخلی وجود دارد.
32. بلندترین و قوی ترین استخوان در بدن، در پا قرار دارد.

33. زانو، بزرگ ترین مفصل بدن است.
34. دستگاه تناسلی انسان شامل کوچکترین و بزرگ ترین 

سلول ها می باشد.
35. هر مرد در تمام طول عمر خود بیش از 500 میلیارد سلول 

اسپرم تولید می کند.
36. بدن انسان بیش از 600 عضله دارد.

37. گلوتئوس ماکسیموس که عضله گشاد کننده اصلی لگن 
است، بزرگ ترین عضله بدن می باشد.

www.nectarsleep.com/posts/fun-facts-
about-the-human-body

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 38 درصد 
تسهیالت قرض الحسنه در قالب گره گشایی و برای حمایت 
از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و خانواده های نیازمند 

استان اصفهان پرداخت شده است.
کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی 9 
ماهه امسال 28 هزار و 600 فقره تسهیالت پرداخت شده، 
اظهار داشت: این تسهیالت در قالب وام کارگشایی، اشتغال، 
مسکن، درمان و امور فرهنگی به ارزشی بیش از هزار و 342 
میلیارد تومان به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و 

خانواده های نیازمند استان اصفهان ارائه شده است.
وی با تاکید به اینکه بیش از 38 درصد از این تسهیالت، با 
هدف گره گشایی و به منظور حمایت از مددجویان بوده، ادامه 
داد: در این مدت 11 هزار فقره تسهالت حمایتی با اعتباری 

بالغ بر 108 میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به بیشترین آمار 
پرداخت وام های قرض الحسنه، افزود: تسهیالت مسکن و 
اشتغال با هدف قطع زنجیره فقر از اولویت هایی است که 
بعد از وام های حمایتی، بیشترین آمار پرداخت تسهیالت به 
خانوارهای تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر را شامل می شود.

وی حمایت از درمان و ارائه خدمت به دانشجویان را از دیگر 
سرفصل های پرداخت تسهیالت خواند و گفت: عموم مردم 
خیر اندیش می توانند برای سرمایه گذاری به منظور رفع 
مشکالت مددجویان با استفاده از طرح های مختلفی که 
صندوق امداد والیت فراهم کرده، در ارائه تسهیالت قرض 

الحسنه سهیم شوند.

دانستنی های عجیب و جالب در مورد بدن انسان!

مجموعه ای از عجایب که همیشه با ماست 

 چـرا پـس از گذر حـدود 5 
اغلـب  همچنـان  دهـه 
دورافتـاده  روسـتاهای 
طبیعـی  حـق  از  کشـورمان 
خدمـات  بـه  دسترسـی 
بهداشـتی و درمانـی محـروم 

هستند؟
چون بعضی از خود سـه قـوه می روند با 
خصوصی ها قرارداد می بندند و چندین 
برابر پول می دهنـد و از بهترین خدمات 
درمانـی اسـتفاده می کننـد و بعـد تازه 
اعتـراض می کننـد کـه چرا پزشـکان 
مناطـق  در  نمی رویـم  می گوینـد 
محـروم. اکثـر دولتی هـا و قضایی هـا 
و مجلسـی ها بـا بیمه هـای تکمیلـی 
قـرارداد دارند. معنی بیمـه تکمیلی این 
اسـت که بـا بهتریـن بیمارسـتان های 
شـهر قرارداد می بندنـد می رونـد آنجا، 
ولـی بـه پزشـک بیچـاره می گویند تو 

بایـد بـروی منطقه محـروم پـول هم 
نمی دهیم چـون داری مفت می خوری. 
خب معلـوم اسـت که پزشـک هـم به 
منطقه محروم نمـی رود. بعد می آیند به 
وزیر فحش می دهند. وزیـر اصواًل باید 
قانـون را اجـرا کنـد اما چـرا ایـن اتفاق 
نمی افتـد؟ چـون همیـن وزیـر فرداها 
اسـتیضاح شـود و برود، خب می رود در 
بخـش خصوصـی کار می کنـد و همه 
این هـا می رونـد در نوبت می ایسـتند تا 
همین وزیر برکنار شـده عملشان کند.

 سـهم وزیـر بهداشـت در 
ایجـاد ایـن نابرابری هـا 

چقدر است؟
عرض کردم، منشـأ درد جـای دیگری 
اسـت. وقتی کف دسـت مو ندارد کدام 
مـو را بَکند؟ وقتـی اغلب اوقـات وجود 
وزیـر نمایشـی اسـت دنبـال علت هـا 

درجـای دیگری باشـیم.

 پس چه باید کرد؟
بایـد راهمـان را بـرای رفتـن  

بـرای همیشـه روشـن کنیـم کـه آیـا 
همگانـی  پوشـش  می خواهیـم 
بیمه ای بـه وجـود بیاوریـم یا خیـر، آیا 
می خواهیم خدمـت را به همه منصفانه 
و عادالنه بدهیم یا نـه، این موضوع که 
نباید قابل تغییر باشـد که وقتـی به من 
اجازه می دهند درده جـا کارکنم و خارج 
از تعرفه بـا مـن قـرارداد می بندند خب 
آن فـردی که نه پـول دارد نـه امکانات 
چطور دسـتش بـه من می رسـد کـه از 
بگیـرد؟  خدمـت  مـن  
بعدازایـن طـرف بـه یـک نفـر دیگـر 
فحـش می دهیـم کـه بایـد تـو را 
محاکمـه کنیـم چـون فـالن منطقـه 
پزشـک نیسـت. خب بودونبود پزشک 
را همین قوانین ما مشـخص کـرده و با 
ایـن قوانین هـم پزشـک نمـی رود در 

منطقـه محـروم خدمـت کنـد. خـودم 
وزیر بـودم و بارهـا و بارها گفتم، سـال 
1380، یک میلیـون و نیـم حقوقم بود. 
پزشک را سال 84 فرسـتادیم به روستا 
و پایـه حقوقـش را 6 میلیـون تومـان 
گذاشـتیم. پزشـک با زنـش رفتـه بود 
آنجـا و حتـی شـب ها نیـز کار می کرد 
و به خلق خـدا خدمت رسـانی می کرد. 
یعنـی انگیـزه برایـش ایجـاد کردیـم. 
ولـی اآلن هـم همـان 6 میلیـون را به 
پزشـک می دهنـد. خـب همان طـور 
که به فـالن کارمند در بهمان سـازمان 
و وزارت خانـه 50 میلیون تومان حقوق 
می دهنـد بـه این پزشـک هـم همین 
پول را بدهنـد تا راضی بشـود بـرود در 
منطقـه محـروم زندگی کنـد و خدمت 
بدهـد. خـب ایـن کار را نمی کنیـم بعد 
فحـش بـه وزیـر می دهیـم. بنابرایـن 
همان طـور کـه گفتـم گیـر جـای 

دیگـری اسـت و تـاز مانـی کـه اصول 
را حـل نکردیم بـا عوض کـردن آدم ها 

مشـکالت حـل نمی شـود.
 مگـر بارهـا و بارهـا ایـن 
صحبت هـا مطرح نشـده، 
چـرا مسـئله یک بـار بـرای 

همیشه حل نمی شود؟
چـون گـوش نمی دهنـد. به نظـر من 
مقصـر اصلـی دولـت و مجلـس و قوه 
قضائیـه اسـت. اگـر ماها خـوب عمل 
کنیم جامعه درسـت می شـود. مشکل 
این اسـت کـه مـن یک سـفره بـرای 
خـودم پهـن کـردم ولی بـه مـردم که 
می رسـیم بـه سـفره دیگـر داریـم. به 
مـردم کـه می رسـیم مـی گوئـی ام 
نداریـم، امکانـات نیسـت و تحریـم 
هسـتیم. خـب چـرا بـرای من هسـت 
ولـی بـرای دیگـری نیسـت؟ گیـر 

اینجاسـت. 
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خبر آنالین: مارتین اسکورسـیزی فیلمسـاز مؤلف و کهنه کار سـینما باز هم 
در ارتباط بـا وضعیت بد و بغرنج سـینما صحبـت کرده اسـت. صحبت های تازه 
اسکورسـیزی مثل همیشـه با اسـتقبال فـراوان منتقـدان و تماشـاگران جدی 
سـینما روبرو شـده اسـت. این هنرمنـد سرشـناس در تازه تریـن اظهاراتش، از 
روزهای تاریک فیلم و سـینما اسـم برد و گفت از آینده هنر سـینما، ناامید است.

بـه گفتـه اسکورسـیزی: »سال هاسـت کـه همـه مـا بـه تماشـای فیلم هایی 
می رویـم کـه معلـوم نیسـت چـه چیـزی را می خواهنـد بیـان کننـد. البتـه به 

فیلم هایـی هـم برمی خوریـم که به مـا ایـن امـکان را می دهند تـا بدانیـم قرار 
اسـت به کجا بروند و مـا را می خواهنـد به کجـا ببرند. اما چند سـالی اسـت که 
فیلم سـاختن شـکلی موذیانـه بـه خـود گرفتـه و کارهایـی تولید می شـود که 
نمی توان نـام فیلـم و سـینما بر آنهـا نهاد. بـا افزایـش تولید ایـن نـوع فیلم ها، 
به تدریـج تماشـاگر بـا آن هـا آخت گرفتـه و بـه این نـوع فیلـم و سـینما عادت 
می کند. با این وجود، برای ما و کسـانی که سالهاسـت به فیلم دیدن مشـغولند، 
تماشـای این کارها باعث می شـود ناامید شـویم و احسـاس کنیم فیلم و سینما 

بـه عنوان یک رشـته و شـاخه هنـری از بیـن رفته اسـت.«
او گفته اسـت: »نسـل جوان تر این روزهـا با پدیده ای روبروسـت کـه نمی توان 

بر آن نـام فیلم و سـینما نهاد.«
به نوشـته ورایتـی، اسکورسـیزی بـا وجود تکـرار چنـد بـاره کلمه ناامیـدی در 
صحبت هایـش و اعـالم روزهـای تاریـک و سـیاه برای صنعـت سـینما، هنوز 
امیـدش را بـه آینـده سـینما و تولیـد فیلم هـای موجـه و قابـل قبول از دسـت 

نداده اسـت.

چیزی که 
روبه روی نسل 
جدید است، سینما 
نیست

گله تلخ مارتین اسکورسیزی؛

خبر

ISFAHAN
N E W S

ورود کتابی به بازار با موضوع 
 تغییرات اقلیمی و رابطه انسان

و طبیعت؛

»تب خشک سالی« 
خواندنی شد

هیچ تعریف اصلی و قطعی برای یک خانواده خوب وجود ندارد اما داشتن 
یک سری ویژگی ها می تواند احتماِل خوب بودِن خانواده را باال ببرد. برخی 
از این ویژگی ها می توانند شامل محبت، احساس امنیت، احساس تعلق و 
نحوه ارتباط افراد خانواده با یکدیگر باشد. برخی از موارد حتی می تواند قبل 
از ازدواج کردن دو نفر با یکدیگر مشخص شود. افراد می توانند در هر مرحله، 
برای بهتر کردن و بهبود بخشیدن به روابط خانوادگی خود، از روانشناس 
متخصص کمک بگیرند. ویژگی هایی که می توان بر اساس آنها خوب بودن 
یا خوب نبودن یک خانواده را تعیین کرد، از دیدگاه روانشناسان و مشاوران 

متخصص، شامل موارد زیر می باشد:

 مشاوره پیش از ازدواج
یکی از اصلی ترین مشخصه های خانواده خوب، میزان سازگاری 
پدر و مادر خانواده با یکدیگر است. نحوه رفتار و برخورد این دو شخص با 
یکدیگر و همچنین نوع صحبت کردن آنها باهم، می تواند تأثیر بسیار زیادی 
بر تربیت و اخالق کودکان بگذارد. بنابراین بسیار مهم است که آنها با هم 
هماهنگ باشند و اعتماد کامل به همدیگر داشته باشند. برای داشتن چنین 
ویژگی هایی، باید حتمًا قبل از ازدواج کردن و تشکیل خانواده، با روانشناس 
متخصص مشاوره های الزم انجام شود. با مراجعه کردن به مشاور، هر دو 
نفر از لحاظ خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و از همه مهم تر فرهنگی بررسی 
می شوند تا مشخص شود که آیا این دو نفر توانایی تشکیل و ادامه دادن یک 
زندگی مشترک را دارند یا خیر. با مشاوره پیش از ازدواج در صورتی که فرد 
انتخابی شما، آدم درستی برایتان نباشد توسط روانشناس به شما گفته می شود 
و بدین گونه از شکل گیری یک رابطه بی آینده جلوگیری می شود. همچنین 
در صورتی که فرد انتخابی شما درست باشد، توسط متخصص تأیید شده و 

می توان گفت تا حدودی آینده شما و فرزندانتان تضمین شده است.

 گذراندن زمان در کنار یکدیگر
داشتن روابط انسانی تا حدودی شبیه نگهداری از یک گیاه است. در 
صورتی که به گیاه توجه الزم انجام نشود و زمان مورد نیاز را برایش گذاشته 
نشود، گیاه پژمرده شده و از بین می رود. این مشکل دقیقاً برای روابط انسانی 
نیز وجود دارد و باید برای آن زمان و انرژی کافی گذاشته شود تا در بهترین 
حالت خود باشد. شما می توانید برای بیشتر کردن زمانی که در کنار هم 
هستید، فعالیت هایی را پیدا کنید که همه اعضای خانواده به طور یکسان از 
آن لذت ببرند. اگر فعالیت انتخاب شده مد نظر یک یا دو نفر از اعضای خانواده 
نمی باشد، آن افراد می توانند صرفاً حضور پیدا کنند و تشویق و حمایت خود را 

به بقیه اعضای خانواده نشان دهند.

 ارتباطات افراد با یکدیگر
برای  و  نشود  گرفته  تمسخر  به  می بایست  یکدیگر  ایده های 
صحبت هایی که انجام می شود، ارزش الزم قائل شود. تمام افراد خانواده 
حق دارند اخبار شاد یا ناراحت کننده ای را که دارند با دیگران به اشتراک 
بگذارند. همه افراد باید یاد بگیرند که چگونه شنونده خوبی باشند. داشتن این 
ویژگی می تواند تأثیر بسیاری بر نوع ارتباط اشخاص با هم داشته باشد. در 
واقع گوش دادن، نشانه ای از احترام گذاشتن است و به دیگران نشان می دهد 

که به حرف های آنها اهمیت می دهید.

 قدردانی کردن
اعضای یک خانواده هر روز به روش های مختلف به یکدیگر کمک 
می کنند که شایسته قدردانی کردن است. بسیار مهم است که افراد از 
تالش های دیگران آگاه باشند و قدردانی خود را با استفاده از کلمات یا کارها 
به هر نفر نشان دهند. قدردانی کردن می تواند با استفاده از کلمات بسیار 
ساده انجام شود؛ برای مثال تشکر کردن از یکدیگر بابت شستن ظرف ها 
و یا یادداشت گذاشتن برای هم با استفاده از کلمات محبت آمیز. عالوه بر 
قدردانی کردن بابت کارهایی که انجام می شود، قدردانی کردن به خاطر 
شخصیتی که فرد دارد نیز بسیار مهم است. این کار نه تنها باعث افزایش 
عزت نفس افراد می شود، بلکه باعث افزایش پیوند مراقبتی بین اعضا نیز 

می گردد.

 متعهد بودن افراد به یکدیگر
یکی از موارد واجب برای هر خانواده ای،  اولویت قرار دادن اعضای 
خانواده بر افراد دیگر است. این به این معناست که هر کس باید در نظر داشته 
باشد که تصمیمات او،  چه تاثیری بر اعضای خانواده می گذارد. آن ها باید 
نگران خوشبختی و رفاه هم باشند و زندگی خود را به گونه ای ساختار بندی 

کنند که وحدت اعضای خانواده افزایش پیدا کند و حفظ گردد.

 ارزش ها و اعتقادات
شناسایی کردن و اجرایی کردن یکسری اعتقادات و ارزش ها، یکی 
از پایه های اصلی حفظ بنیان خانواده می باشد. برخی از خانواده ها این 
ارزش ها را به کمک دین خود به کودکان آموزش می دهند و برخی دیگر از 
طریق پرورش دادن ایده آل های خود در ذهن کودکانشان. همچنین والدین 
می توانند با گذاشتن زمان، جهت انجام گفت و گوهای آزاد میان اعضای 
خانواده از اعتقادات فرزندانشان مطلع شوند. البته والدین با رفتارهایی که در 
طول زمان از خود نشان می دهند نیز ارزش های خود را به کودکان منتقل 
می کنند. به یاد داشته باشید که شاید کودکان به حرف های شما توجه نکنند 

اما هرکاری را انجام می دهید را تقلید می کنند.

 فرهاد کلهر   بسیاری از افراد با خودشان فکر می کنند که 
داشتن و تشکیل دادن یک خانواده خوب نیازمند انجام 
چه کارهایی است و یا بر چه اساسی می توان گفت که آیا 

خانواده من خوب است یا خیر.

یادداشت 

 احساس خوب و داشتن روابط مناسب
چگونه میسر است

خانواده خوب از دید 
روانشناسی

رمان »تب خشک سالی« نوشته علی اهلل 
سلیمی با موضوع تغییرات اقلیمی و رابطه 

انسان و طبیعت منتشر شد.
در معرفی رمان تب خشک سالی آمده است؛ 
ایران ازجمله کشورهایی است که در طول 
تاریخ با مشکل بی آبی روبه رو بوده است. 
باوجود این مردمان این سرزمین همواره 
راه هایی برای رویارویی با این مشکل پیدا 
کرده اند. قنات زده اند یا شیوه های کشاورزی 
متناسب با بوم خود را دریافته اند؛ اما االن 
چطور؟ آیا هنوز همان مردمیم؟ آیا هنوز 
باوجودی که مشکل بی آبی بیشتر از هر زمانی 
در تاریخ ما را تهدید می کند، همچون مردمان 
گذشته، عمل می کنیم و می اندیشیم؟ تب 
خشک سالی رمانی است که خودمان را و زمانه 
اکنون را در رویارویی با مشکل بی آبی به تماشا 
می نشینیم. نویسنده توانسته است با استفاده از 
تجربیات خود در محدوده زیستی و جغرافیایی 
و دغدغه ای که نسبت به موضوع داشته، 
پیام خود را با زبانی ساده و روایتی سرراست و 
مستقیم انتقال دهد. شیوه روایت طوری است 
که مخاطب عام را به خود جلب می کند و طبع 
و سطح مخاطب عام با دریافت خّط داستانی 
هماهنگ است. ازاین رو چنین رمانی که 
وظیفه اش روشنگری گروه مخاطبانی است که 
به خصوص در روستاها زندگی می کنند، زبان 
و نحوه روایتی پیشه کرده است که این گونه 
مخاطب در خوانش و درک آن با پیچیدگی 
و مشکلی روبه رو نمی شود. اثر به تناسب 
مخاطب خود از شگردهای روایتی استفاده 
کرده است و توانسته روایتی خوش خوان و مؤثر 
از موضوع گفته شده ارائه دهد. معّرفی اشخاص 
داستان و توصیف زیست بوم آن ها و ریزبینی در 
روابط فرهنگی آن ها نیز ازجمله امتیازات اثر در 

بخش ادبی به شمار می رود.
کتاب تب خشک سالی، داستانی با موضوع 
تغییرات اقلیمی و رابطه انسان و طبیعت دارد؛ 
در پی خشک سالی طوالنی مدت، ساکنان یک 
منطقه روستایی در شمال غرب ایران )والیات 
خمسه( به فروش زمین های کشاورزی و 
مهاجرت به شهرهای اطراف روی می آورند 
و دراین میان، عده ای با سوءاستفاده از موقعیت 
درمانده روستاییان، زمین های آن ها را با 
کمترین قیمت می خرند و در این راه رقابت 
پنهان و پیدا بین آن ها شکل می گیرد که باعث 
برخی تنش ها در بین روستاییان می شود. در 
بطن ماجراها، »َفخی« مرد جوانی است که 
نه زمین دارد و نه حّتی پول خرید زمین؛ اما 
در کشاکش روستاییان و خریداران زمین، بین 
آن ها قرار می گیرد و به نوعی پایش به بازی 

مرگ باری که در جریان است، باز می شود.
کتاب تب خشک سالی به قلم علی اهلل سلیمی 
در 139 صفحه و بهای 55 هفت هزار تومان 
در دو فرمت الکترونیک و کاغذی از سوی نشر 

صاد منتشر شده است.

کمبود و نبود پزشک؛ زخمی کاری 
گفت وگو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موضوع »پزشک و مناطق محروم«؛

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

پرداخت ۱۱ هزارفقره تسهیالت قرض الحسنه کارگشایی به مددجویان اصفهانی

دریا وفایی : عدم برخورداری مناطق محروم از پزشک و خدمات 
درمانی الزم از یک سو، و اینکه پزشکان هم حاضر به فعالیت 
در این مناطق نیستند سوی دیگِر مشکل آفرینی ها در سیستم 
بهداشت و درمان کشورمان است. موضوعی که خودش باعث 
ایجاد گره های کور در این چرخه می شود. اما این ها بخش 
کوچکی از دالیلی است که باعث می شود همواره وزرای بهداشت 
به قول معروف سیبل انتقادات قرار بگیرند و ریشه های مسئله ساز 
یا پنهان بماند و یا به دست فراموشی سپرده شود. دراین باره 
با مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

شورای اسالمی به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید:



دانشـمندان و صنعتگـران ایرانی بـرای نخسـتین بار به فنـاوری تولید 
هیدروکسـید منیزیـم و اکسـید منیزیـم با خلـوص تجاری باال دسـت 

یافتنـد.
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 
تولید دانـش بنیان نامیده شـده، فعالیت بـرای به کارگیـری روش های 
نویـن در اسـتحصال سـایر مـواد معدنـی از خاک هـای کـم عیـار و 
باطله متمرکز شـده اسـت. بـه این ترتیـب که هـر چند فعالیـت اصلی 
شـرکت اسـتخراج سـرب و روی اسـت، اما از زوائد آن مواد ارزرشـمند 
هیدروکسـید منیزیم و اکسـید منیزیـم گرفته ایم کـه این اقـدام برای 

اولیـن بار 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: یکـی از عناصر مزاحـم در فرایند تولید کنسـانتره و 

شـمش روی، فلز منیزیم بوده اسـت که وجـود آن در خـاک، باعث اثر 
منفی بر تولیـد محصـوالت سـرب و روی و در عین حـال هزینه های 
قابـل توجـه جداسـازی آن از خـاک شـده بـود، لـذا بازیابـی ایـن فلز 
در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت تـا ضمـن کاهـش هزینه هـای تولید، 
 امـکان خلـق ارزش افـزوده بیشـتر از اسـتحصال ایـن فلـز فراهـم

 شود.
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.

نخستین جلسه »اسـتفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان 
در مدیریـت بهـره وری کشـور« بـا حضـور جمعـی از 
مدیـران و معاونـان معاونـت علمـی، فنـاوری و اقتصاد 

دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری برگزار شـد.
به گزارش ایسـنا،  هاشـم آقازاده دسـتیار معـاون علمی 
در حـوزه اقتصـاد دانـش بنیـان در ایـن جلسـه بـا ارائه 
گزارشـی و با اشـاره به اینکه شـکل گیری این سـاختار 
در بسـیاری از کشـورها از سـال ها پیش آغاز شده است، 
گفـت: در ایـران هم بـا مسـاعدت و همراهی شـخص 
رییس جمهوری این فرآیند شـروع شـده است و تالش 
خواهیم کرد با کمـک همه افـراد اثرگـذار در این زمینه 

کارهـا و اقدامـات اجرایـی را تعریف کنیم.
وی افـزود: نیمرخـی از وضعیـت موجـود بهـره وری در 
کشـور تهیه کردیم که ایـن گزارش نشـان می دهد باید 
برای بهبود بهـره وری در حوزه انـرژی گام های مثبت و 
فناورانه برداشـته شـود. بهترین گزینه بـرای انجام این 

کار هـم شـرکت های دانش بنیـان و فناوران هسـتند.
به گفتـه آقازاده بـا توجه بـا تاکیـد مقام معظـم رهبری 
مبنـی بـر افزایـش سـهم اقتصـاد دانش بنیـان در 
بخش های مختلـف، بـه دنبال این هسـتیم کـه نقش 
دانش بنیان ها در بهـره وری را ارتقا دهیـم و از همه توان 

کشـور در ایـن راه اسـتفاده کنیم.
وی افـزود: بهـره وری را در حوزه هـای مختلفـی چـون 
»سـرمایه ملمـوس و ناملمـوس«، »بهـره وری نیروی 
کار«، »بهـره وری انـرژی«، »بهـره وری سـبز« و 
»بهـره وری کل عوامـل« اندازه گیـری می کننـد. بهره 
وری در واقع برآیند مجموع شـاخص های اصلی اقتصاد 
هر کشـور اسـت. در ادبیات جدیـد؛ بهـره وری در حوزه 

محیط زیسـتی و اجتماعی هم سـنگ با شـاخص های 
اقتصادی قرار گرفته اسـت و سـیمای مدیریت جامعه را 

به تصویر کشـیده شـده اسـت.
دسـتیار معـاون علمـی در حـوزه اقتصـاد دانـش بنیان 
در ایـن جلسـه با اشـاره به جایـگاه بهـره وری در اسـناد 

و قوانیـن باالدسـتی، گفـت: ایـن موضـوع در »قانـون 
عضویت دولـت ایران در سـازمان بهره وری آسـیایی«، 
»قانـون مدیریت خدمات کشـوری«، »قانـون افزایش 
بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی«، 
»سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی«، »قانـون 

جهـش تولیـد دانـش بنیـان«، »قانـون برنامه ششـم 
توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی« و غیـره دیده 

شـده اسـت.
آقـازاده معتقـد اسـت کـه شـرکت های دانش بنیـان و 
ظرفیت هـای موجـود می تواننـد نقـش اثرگـذاری در 

تحقق افزایش بهره وری در کشـور داشـته باشـند و این 
زیسـت بـوم؛ توانمنـدی خـود را طـی سـال های اخیر 
بـرای داشـتن ردپـای مؤثـر در حوزه هـای فناورانـه و 
نوآورانه کشـور که برخـی از اولویت های اصلی هسـتند 

بـه اثبات رسـانده اسـت.
وی ادامـه داد: دانـش بنیان هـا می توانند متولـی اصلی 
افزایش و بهبود بهره وری در کشـور باشـند و ایـن کار را 
باید زودتـر آغاز کنیـم و نرخ بهـره وری در ایـران را ارتقا 
دهیـم. دانش بنیان هـا اثبات کرده انـد اگر جایـی به آنها 
اعتماد شـود پاسـخ درسـتی به این اعتمـاد می دهند. ما 
معتتقد هسـتیم که شـرکت های دانش بنیان تا ۱۰ سال 
دیگر گذرگاه اصلی اقتصاد کشـور خواهنـد بود و مفهوم 

نوآوری آینده کشـور را خواهد سـاخت.
به گزارش معاونت علمی، فنـاوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاسـت جمهـوری در ادامـه این جلسـه؛ پیشـنهاداتی 
بـرای اجرایی شـدن ایـن مهـم در کشـور و بـا راهبری 
معاونت علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان مطرح 
شـد که »مـرور و بازنگـری بـر قوانیـن حاکم بـر حوزه 
بهـره وری«، »تعییـن مصادیـق ریـز و جزیـی مدنظـر 
بـرای بهبـود بهـره وری«، »اولویـت قـرار دادن ارتقای 
بهره وری از منابع طبیعـی به جای منابع انسـانی در گام 
نخست«، »بهبود بهره وری در حاکمیت«، »شناسایی و 
استفاده از توانمندی شـرکت های دانش بنیان به شکل 
درسـت و کاربردی«، »رفع چالش های صـادرات حوزه 
بهـره وری«، »ارتقای سـطح فرهنگی در ایـن زمینه«، 
»توجـه بـه مباحـث و زمینه هـای مغفـول مانـده برای 
ارتقای بهـره وری« و غیـره از جمله موضوعاتـی بود که 

بر آنهـا تاکید شـد.
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شـرکت فضایـی ویرجیـن اوربیت 
)Virgin Orbit( علـت شکسـت 
از خـاک  پرتـاب خـود  اولیـن 
انگلسـتان را اعالم کرد. به گزارش 
ایسـنا و بـه نقـل از دیلی میـل، 
شـرکت متعلق به ریچارد برانسون 
می گویـد کـه »یـک خاموشـی 
زودهنـگام« در این موشـک علت 
شکسـت مأموریـت بـوده اسـت.

ایـن موشـک در حالـی که بـه زیر 
بال هـای یک جـت جامبـوی ۷4۷ 
کـه بـه طـور ویـژه سـاخته شـده 
اسـت، متصل بود از پایـگاه فضایی 
کورنـوال برخاسـت و بـه منطقـه 
تعیین شـده بـرای پرتـاب بـر فراز 
اقیانـوس اطلـس پـرواز کـرد. این 
پیشـران که حـاوی 9 ماهـواره بود 
در ایـن نقطـه توسـط هواپیمـا بـه 

سـمت فضـا پرتاب شـد.
بـا ایـن حـال، سـازمان دهندگان 
 Start Me« ایـن مأموریـت کـه
Up« نام داشـت کمی بعد از پرتاب 
یک ناهنجاری را شناسایی و اعالم 
کردنـد که موشـک »النچـر وان« 
نتوانسـته به مـدار مـورد نظـر خود 

برسـد.
این موشـک گـم شـد و کمـی بعد 
فیلم هایـی از آن در حـال سـوختن 
در جو هنـگام سـقوط به زمیـن در 
 )Lanzarote(»سواحل »النزاروته

منتشـر شد.
ویرجین اوربیت در بیانیه ای که روز 
پنجشـنبه منتشـر کرد نوشـت که 
داده هـای اولیه نشـان می دهند که 
مرحلـه اول موشـک همانطـور که 
انتظـار می رفـت کار خـود را انجام 
داده اسـت و جداسـازی مرحلـه و 
احتراق مرحلـه فوقانی در راسـتای 
برنامـه مأموریت پیش رفته اسـت. 
اما مرحله باالیی موشـک در ارتفاع 
تقریباً ۱۱۱ مایلی )۱8۰ کیلومتری(، 
یـک ناهنجـاری را تجربـه کـرد و 
زودتـر از موعـد موتورهـا خاموش 
شـدند. ایـن اتفـاق باعـث اتمـام 
مأموریـت شـد و اجزای موشـک و 
محموله آن در محـدوده ایمن تأیید 
شـده بدون آنکه به مدار برسـند به 

زمین بازگشـتند.
ایـن شـرکت فضایـی تحقیقـات 
رسـمی در مـورد منبـع شکسـت 
مرحله دوم موشـک را آغـاز کرده و 
امیدوار اسـت تـا اواخر سـال جاری 
بـرای پرتاب های بیشـتری به بندر 

فضایـی کورنـوال بازگردد.
دن هـارت )Dan Hart(، مدیـر 
عامـل ویرجیـن اوربیـت می گوید: 
همـه مـا از اینکـه نتوانسـتیم بـه 
موفقیت کامل در مأموریت دسـت 
یابیـم و خدماتی را که مشـتریان ما 
شایسـته آن هسـتند ارائـه دهیـم، 

ناامیـد شـده ایم.
وی افـزود کـه ویرجیـن اوربیـت 
تحقیقات داخلی را در مـورد دالیل 
اصلـی ایـن شکسـت آغـاز کـرده 

اسـت.
»دختـر  کـه  هواپیمـا  ایـن 
کیهانی«)Cosmic Girl( نام دارد، 
دوشـنبه شـب از پایـگاه فضایـی 
کورنـوال در حالـی کـه صدهـا نفر 
از مـردم آن را تماشـا می کردنـد و 
بیـش از ۷۵۰۰۰ تماشـاگر پخـش 
زنده این رویداد را دنبـال می کردند 

بـه پـرواز درآمـد.
در ابتـدا انتظـار می رفـت کـه ایـن 
پرتـاب قبـل از کریسـمس انجـام 
شـود، امـا مسـائل فنـی و مقرراتی 
باعث شـد کـه ایـن پرتاب تا سـال 

۲۰۲۳ بـه تعویـق بیوفتد.
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ــتیک و  ــیدی، پالس ــور خورش ــک راکت ــار ی ــن ب ــرای اولی ب
گازهــای گلخانــه ای را بــه ســوخت های پایــدار تبدیــل 
ــن  ــد ای ــی باش ــار معمول ــا و فش ــه دم ــرایطی ک ــرد. در ش ک
ــای پالســتیکی و گاز دی اکســید  ــد بطری ه ــور می توان راکت
 ،)CO( را بــه طــور مؤثر بــه مونوکســید کربــن )CO۲( کربــن
گاز ســنتز و اســید گلیکولیــک تبدیــل کنــد. محققــان 
دانشــگاه کمبریــج اولیــن سیســتم در نــوع خــود را توســعه 
داده انــد کــه می توانــد بــه طــور همزمــان زباله هــای 
پالســتیکی و گازهــای گلخانــه ای را بــا کمــک انــرژی 
خورشــیدی بــه دو محصــول شــیمیایی تبدیــل کنــد. 
 »Nature Synthesis« نتایــج ایــن تحقیقــات در مجلــه
 Erwin( منتشــر شــده اســت. پروفســور آرویــن ریســنر
 Yusuf( از دپارتمــان شــیمی یوســف حمیــد )Reisner
Hamied( و نویســنده ارشــد ایــن مقالــه، در بیانیــه ای گفت: 
ــرژی  ــتفاده از ان ــا اس ــد ب ــاده ای مفی ــه م ــه ب ــل زبال تبدی
ــی  ــت. آلودگ ــا اس ــق م ــی تحقی ــدف اصل ــیدی، ه خورش
ــت  ــان اس ــر جه ــزرگ در سراس ــکل ب ــک مش ــتیک ی پالس
و اغلــب، بســیاری از پالســتیک هایی کــه در ســطل های 
ــل  ــر از مح ــا س ــوند ی ــوزانده می ش ــم س ــی می ریزی بازیافت

دفــن زبالــه در می آورنــد.
ایــن سیســتم دی اکســید کربن را بــه گاز ســنتز تبدیــل کرد 
ــدار  ــرای ســوخت های مایــع پای کــه یــک عنصــر ســازنده ب
ــک  ــه اســید گلیکولی ــز ب ــای پالســتیکی نی اســت. بطری ه
ــور  ــه ط ــی ب ــوازم آرایش ــت ل ــه در صنع ــدند ک ــل ش تبدی
ــن  ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــول م معم
ــد  ــزور موجــود در آن می توان ــوع کاتالی ــه ن ــور بســته ب راکت

ــد. ــد کن ــی تولی ــوالت مختلف محص
 ،)Subhajit Bhattacharjee( ســوبهاجیت بهاتاجاجــی
نویســنده اصلــی ایــن مقالــه می گویــد: ایــن فنــاوری 
خورشــیدی کــه می توانــد بــه مقابلــه همزمــان بــا آلودگــی 
ــد  ــد، می توان ــک کن ــه ای کم ــای گلخان ــتیک و گازه پالس
تحولــی در توســعه اقتصــاد َدَورانــی ایجــاد کنــد. وی 
ــری  ــن سیســتم تطبیق پذی ــل توجــه ای ــی قاب ــزود: ویژگ اف
ــال  ــر در ح ــال حاض ــا در ح ــت. م ــری آن اس و تنظیم پذی
ــن  ــر کرب ــی ب ــاده مبتن ــبتاً س ــای نس ــاخت مولکول ه س
هســتیم امــا در آینــده، می توانیــم تنهــا بــا تغییــر کاتالیزور، 
ــوالت  ــه محص ــم ک ــم کنی ــه ای تنظی ــه گون ــتم را ب سیس

بســیار پیچیده تــری تولیــد کنــد.

ــق  ــه اف ــاره ب ــا اش ــران ب ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن ــو انجم عض
ــا  ــوالد ب ــن ف ــون ت ــد ۵۵ میلی ــت: تولی ــوالد گف ــت ف ۱4۰4 صنع
ــان  ــرکت های دانش بنی ــدون ش ــه ب ــچ وج ــه هی ــی ب ــرایط فعل ش
ــان  ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــروز برخ ــت. ام ــر نیس امکان پذی
بــر خــالف رونــد مهندســی معکــوس رایــج، فنــاوری جدیــد خلــق 
ــد. رضــا شهرســتانی عضــو انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد  کرده ان
ایــران از پاویــون شــهرک بازدیــد کــرد. وی در حاشــیه ایــن بازدیــد 
اظهــار کــرد: بومی ســازی تجهیــزات از زمان هــای گذشــته مــورد 
توجــه تولیدکننــدگان و صنایــع بــوده امــا بــا بــروز و افزایش شــدت 
ــا  ــد ام ــد آم ــم پدی ــن مه ــرای ای ــتری ب ــل بیش ــا، تمای تحریم ه
ــرای  ــزی ب ــی ترم ــه نوع ــود ب ــی موج ــی دولت ــفانه بروکراس متاس
بومی ســازی محســوب می شــود. قطــع بــرق صنعــت بــرای 
تأمیــن برق مــورد نیــاز بخــش خانگــی در هیــچ جــای دنیا مرســوم 

نیســت امــا در ایــران ایــن تصمیــم گرفتــه شــد.
ــران گفــت: شــرکت های  ــوالد ای ــدگان ف عضــو انجمــن تولیدکنن
دانش بنیــان در تحقــق سیاســت اتــکا بــه داخــل در راســتای 
ــده و  ــتند. در آین ــر هس ــیار مؤث ــارج بس ــه خ ــی ب ــتگی حداقل وابس
بــرای تحقــق هــدف تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد، شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور نقــش پررنگــی در کاهــش بهــای تمــام شــده 

ــش  ــت، افزای ــود کیفی ــرژی، بهب ــرف ان ــش مص ــول، کاه محص
ــد داشــت. ــی خواهن ــات خارج ــی قطع ــان و جایگزین راندم

خلــق فناوری هــای جدیــد دانش بنیــان بــر خالف 
سیاست مهندسی معکوس رایج

شهرســتانی افــزود: امــروز شــرکت های دانش بنیانــی وجــود 
دارنــد کــه بــر خــالف سیاســت مهندســی معکــوس، فناوری هــای 
ــان  ــا، در جه ــع تحریم ه ــد و در صــورت رف ــق کرده ان ــدی خل جدی

ــت. ــد داش ــن خواهن ــرای گفت ــی ب حرف های
وی خاطرنشــان کرد: دســتیابی بــه افــق ۱4۰4 بــا شــرایط فعلی به 

هیــچ وجــه بــدون شــرکت های دانش بنیــان امکان پذیــر نیســت.
ــا بیــش از  گفتنــی اســت شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ب
64۰ واحــد دانش بنیــان و فنــاور، رتبــه اول کشــور را از نظــر تعــداد 
ــن نیازهــای  ــن شــهرک در تأمی ــل ای ــار دارد. نقــش بی بدی در اختی
فناورانــه صنعت کشــور بــه کــّرات توســط مســئوالن و متخصصان 

مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
ــران در  ــوالد ای ــگاه ف ــن نمایش ــهرک در چهارمی ــن ش ــون ای پاوی
غرفــه ۳۰ ســالن F هتــل المپیــک تهــران تــا روز پنجشــنبه ۲۲ دی 

ــدگان اســت. ــرای بازدیدکنن ــا ۱6 پذی ــاه، از ســاعت 9 ت م
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