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درخشش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جشنواره ملی »جهش«؛

رتبه اول و دوم به اصفهانی ها رسید
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبرداد:

فعالیت گردشی جایگاه های عرضه سی ان جی در اصفهان
6

ــته   ــود داش ــری وج ــت ناظ ــاز هس ــاد نی  دراقتص
ــازار  باشــد کــه دســتوراتی در جهــت کارآمــدی ب
اعمال کنــد ولــی نباید بــرای مثــال وقتــی قیمت 
و مقــدار بــرای یــک تولیدکننــده تعیین کنیــم. در 
ایــن صــورت اقتصــاد دســتوری می شــود و مقــام 
ناظــر در اقتصــاد دخالــت کــرده اســت. ولــی نیــاز 
هســت یــک مقامــی باشــد کــه از ایجــاد قــدرت 

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

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

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

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

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

 رفع ایرادات شورای نگهبان
به سه طرح

هر آنچه باید درباره عصبانیت باید بدانید؛

 خشم را بروز بدهید
ولی تحت کنترل

توصیه های کاربردی برای جلوگیری از یخ زدگی انشعابات آب؛

حدود 0.03 درصد از انشعابات کل استان 
اصفهان دچار یخ زدگی شده اند
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

 انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک
در اصفهان نداشته باشیم

چهره روز

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

 انجام آزمون های غیر مخرب بر
۱۱ دکل خط تله سی یژ ناژوان 
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: به منظور حرکت در 
مسیر صحیح استاندارد و ارتقای کیفیت ارائه خدمات، آزمون های 
NDT( بر روی ۱۱ دکل خط تله سی یژ ناژوان  غیر مخرب )

انجام شد.

Did You Know These 
Facts About Animals 

and Nature?

نوبت  دوم
فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اي 

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/26  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس: 1456 

5- اطالعات تماس: دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/10/28چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/11/8شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/11/9یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار 1
22,100,000,0002001001434000134 /283 - 4 - 401قطر  250 میلیمتر جهت منطقه برخوار  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت کاوش فوالد جى (سهامى خاص) به شماره ثبت 65308 و شناسه ملى 14009353881 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کاوش فوالد جى  (سهامى خاص) به شماره ثبت 65308   دعوت به عمل مى آید تا در 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده ومجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده که در تاریخ 1401/11/16  که 
به ترتیب در ساعات 7 صبح و 9صبح و 12 در محل اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش کوهپایه ، دهستان جبل ، روستا 
شهرك صنعتى کوهپایه، محله شهرك صنعتى کوهپایه ، فاز توســعه ، خیابان اصلى ، خیابان نهم ، پالك 0 ، على حاجى رئیسى 

 کد پستى :   8137131003  برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 8صبح:  اصالح ماده 32 اساسنامه تغییر تعداد اعضا هیئت مدیره از4 نفر به 3 نفر

دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت9 صبح :
3- انتخاب روزنامه 2- انتخاب بازرسان اصلى وعلى البدل  1- انتخاب مدیران   

 دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 12:  افزایش سرمایه  به یکى از طرق مندرج در قانون تجارت 

  هیئت مدیره 

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

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
 امور شهرستان ها:031-32274694  

موبایل:09131130553
فاکس: 031-32274511
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 مثــًا قوانیــن پولشــویی بــرای بانــک دســت 
و پاگیــر اســت ولــی بایــد باشــد. - آن چیــزی 
ــع  ــد واق ــورد نق ــتوری م ــاد دس ــه در اقتص ک
می باشــد دســتور در مــورد تعیین نــرخ و مقدار 
اســت. در بانکــداری ترکیــه بــرای کاالهــای 
مختلــف مثــل خــودرو، مســکن و.. نرخ هــای 
ــط  ــا توس ــن نرخ ه ــود دارد و ای ــی وج متفاوت
ــرای  ــی ب ــود حت ــن می ش ــک تعیی ــود بان خ
ــد  ــرای خری ــکن، وام ب ــل مس ــک کاال مث ی
ــی دارد. ــرخ متفاوت ــه دوم ن ــا خان ــه اول ب خان

ــی  ــای مال ــد و بازاره ــل کن ــد عم ــرخ بای ن
ــران  ــداری ای ــام بانک ــد. در نظ ــم کن را تنظی
بــا کنتــرل و تعییــن نــرخ بهــره مانــع از 
ــرخ  ــویم. ن ــتم می ش ــت سیس ــرد درس عملک
ــن  ــه ممک ــود ک ــن می ش ــه ای تعیی در جلس

ــند. ــته باش ــود داش ــان وج ــت ذی نفع اس
ــت  ــم نیس ــره مه ــرخ به ــا ن ــرای بانک ه ب
چیــزی کــه مهــم اســت تفــاوت نــرخ 
تســهیات دهی و ســپرده گیری اســت 
ــد  ــه ندارن ــوان عاق ــچ عن ــه هی ــا ب و بانکه
ــاال، ریســک را  ــرخ ب ــرا ن ــاال باشــد زی ــرخ ب ن

افزایــش می دهــد.
ــد  ــذاری دارن ــرمایه گ ــدوق س ــا صن بانک ه
تــا از محدودیــت نــرخ بهــره فــرار کننــد زیــرا 
نــرخ دســتوری اســت و منعکــس کننــده 
ــد  ــک نمی توان ــت و بان ــازار نیس ــت ب واقعی
ــد. بانــک مرکــزی  ــرخ فعالیــت کن ــا ایــن ن ب
ــت  ــا اس ــک بانکه ــدرال رزرو( بان ــکا )ف امری
ــن  ــه ای ــد ب ــن می کن ــی تعیی ــی نرخ و وقت
مفهــوم اســت کــه رابطــه ســپرده پذیری 
و تســهیات دهی بیــن بانــک مرکــزی و 
ــرخ اســت.  ــن ن ــا ای ــه بعــد ب ــن ب بانکهــا از ای
ــد  ــف نمی کن ــن تکلی ــا تعیی ــرای بانک ه ب
بلکــه رابطــه خــود و بانک هــا را تعییــن 
می کنــد و انتظــار دارد بــا تعییــن ایــن رابطــه، 
ــم شــود.  ــز تنظی ــردم نی ــا م ــا ب رابطــه بانکه
اشــتباهی کــه در جامعــه مــا وجــود دارد ایــن 
اســت کــه فکــر می کننــد تعییــن نــرخ بهــره 
توســط فــدرال رزرو نوعــی اقتصــاد دســتوری 
ــت و  ــه نیس ــه اینگون ــی ک ــت در صورت اس
فــدرال رزرو بــه هیــچ وجــه نــرخ بیــن بانک و 
مــردم را تعییــن نمی کنــد و برخــاف چیــزی 
اســت کــه در ایــران مقــام ناظــر دقیقــاً نــرخ 
بهــره بیــن بانــک و مــردم را تعییــن می کنــد.

نــرخ بهــره ای کــه مــردم در سیســتم 
ــتند  ــه هس ــا آن مواجه ــکا ب ــداری آمری بانک
ــن  ــدرال رزرو تعیی ــط ف ــه توس ــی ک ــا نرخ ب
می شــود متفــاوت اســت بانک هــا کــه 
ــا ریســک  ــد ب ــردم تســهیات می دهن ــه م ب
مواجهــه هســتند و بایــد آن را در نظــر بگیرید 
امــا تســهیات دهی فــدرال رزرو بــه 
ــا  ــردم م ــت. م ــک اس ــدون ریس ــا ب بانک ه
بانــک را بــه عنــوان یــک بنــگاه در نظــر نمی 
ــد  ــهام آن را می خرن ــال س ــن ح ــد در عی گرن
ــض  ــک تناق ــن ی ــد و ای ــود دارن ــار س و انتظ

اســت.

استاد دانشگاه و تحلیگر مسائل 
اقتصادی

... ادامه از صفحه 1

شـهردار اصفهان گفت: در راسـتای تحقـق مدیریت 
همگرای شـهری و به منظور بهره گیری از توانمندی 
ظرفیت هـای موجـود، تفاهم نامـه همـکاری بیـن 
شـهرداری اصفهـان و شـرکت گاز اسـتان بـه امضا 

رسـید.
علی قاسم زاده در جلسـه امضای تفاهم نامه مشترک 
شـهرداری اصفهان و شرکت گاز اسـتان، اظهار کرد: 
شـهرداری اصفهـان و شـرکت گاز فصول مشـترک 
خاصـه در حفـاری، انشـعابات و افزایـش ایمنـی در 
شـهر دارند کـه شایسـته اسـت اقدامات بـا تعامات 

و ارتباطـات قوی تـر صـورت گیرد.
وی با بیـان اینکـه به اقتضـای زمـان همکاری های 
مشـترک فی مابیـن شـهرداری اصفهـان و شـرکت 
گاز اسـتان یک امـر ضـروری اسـت، ادامـه داد: قرار 
بر این اسـت که شـهرداری و شـرکت گاز اسـتان در 
کنار یکدیگر مجموعـه اقداماتـی را انجـام دهند که 
کان شهر اصفهان را از لحاظ توزیع گاز، حفظ امنیت 
مصرف گاز در شـهر و مصـرف بهینه به عنـوان یک 

شـهر الگو در سـطح کشـور معرفـی کند.
شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: بـه منظور توسـعه 
همـکاری و بهره گیـری از توانمنـدی ظرفیت هـای 
موجـود تفاهم نامـه همـکاری بیـن شـهرداری 
اصفهـان و شـرکت گاز اسـتان بـه امضـا رسـید که 
شامل همکاری های مشـترک آموزشـی، پژوهشی، 
فرهنگـی و اجرایـی در زمینه مصرف بهینـه و ایمنی 
گاز طبیعـی، ارائـه خدمـات مطلـوب و بهینه سـازی 
سیسـتم های احتـراق در موتورخانه های شـهرداری 

اصفهـان اسـت.
وی تاکیـد کـرد: ایـن مجموعـه اقدامـات، تدابیـر و 

امضـای تفاهم نامه هـای مشـترک بیـن ارگانـی در 
قالب تحقـق مدیریـت همگـرای شـهری تعریف و 

تبییـن می شـود.
قاسم زاده خاطرنشـان کرد: برنامه ریزی در خصوص 
آمـوزش و فرهنگ سـازی روش های مصـرف بهینه 
و ایمنـی گاز در سـاختمان ها، مراکز فرهنگـی و تمام 
نهادهـای تحت امـر، معرفـی نماینـده انـرژی واجد 
صاحیت در خصوص مصرف بهینـه و ایمنی انرژی 
بـه شـرکت گاز اسـتان، اجـرای فرایند بهینه سـازی 
موتورخانه هـا بـر اسـاس نیازسـنجی اعـام شـده 
توسـط شـرکت گاز اسـتان و ایجاد فضای آموزشـی 
مناسـب جهت برگـزاری جلسـات آموزشـی از جمله 
تعهدات شـهرداری اصفهان در این تفاهم نامه است.

اصغـر کشـاورزراد، معـاون عمران شـهری شـهردار 
اصفهـان در ایـن نشسـت اظهـار کـرد: در اجـرای 
پروژه هـای عمرانـی در سـطح شـهر بـه صـورت 
مسـتمر نیازمند تعامل و همکاری نزدیک با شـرکت 
گاز استان اصفهان هسـتیم، لذا همواره این همکاری 

بـا تاکید بـر ُحسـن اجـرای کار بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هـر سـاعت توقف یـا تأخیـر در 
اجرای پروژه هـای عمرانی در سـطح شـهر می تواند 
مدیریـت شـهری را بـا مشـکات و چالش هـای 
متعددی از لحـاظ ترافیکی یا نارضایتی مـردم مواجه 
کنـد، گفـت: افزایـش تعامـات و همکاری هـای 
مشـترک بیـن ارگانـی باعـث کاهـش زمـان توقف 
پروژه ها می شـود که در نهایـت افزایش رضایتمندی 

شـهروندان را بـه دنبـال خواهد داشـت.
معاون عمران شهری شـهردار اصفهان افزود: در بین 
شـرکت های خدمات شهری، شـرکت گاز اسـتان از 

جمله شـرکت های منظـم و دقیقی اسـت که نقشـه 
تمام لوله گذاری ها و شـبکه توزیع آن در سـطح شهر 

مشـخص و دقیق
کشـاورزراد با بیان اینکه در سـال جاری بیش از ۲۵۰ 
میلیـارد تومـان هزینه آسـفالت معابر شـهری شـده 
اسـت، گفت: به رغـم ایـن هزینه سـنگین، همچنان 
شهروندان اصفهانی از وضعیت معابر ناراضی هستند 
کـه از مهمترین دالیـل آن می تـوان به فرونشسـت 
قسـمت های حفاری و تراشـه ریزی آسـفالتی اشـاره 
کرد که شـرکت های خدماتـی پس از آسـفالت معابر 

شـهرداری انجـام می دهند.
مهـدی بقایـی، معـاون خدمـات شـهری شـهردار 
اصفهان در این نشسـت با بیـان اینکـه نقطه تماس 
شـهرداری اصفهـان بـا شـرکت گاز اسـتان، اداره 
بهینه سـازی اسـت، اظهـار کـرد: بـر اسـاس تعامل 
و همـکاری مشـترک بـا ایـن اداره موفـق شـده ایم 
اسـتاندارد الزم را بـرای همـه موتورخانه هـای 
شـهرداری به صورت صددرصدی دریافـت کنیم، بر 
این اساس سـال گذشـته بر اسـاس اقدامات صورت 
گرفته، شـاهد کاهش ۱۰ درصدی مصـرف انرژی در 
شـهرداری اصفهان بودیـم و در این زمینـه حائز رتبه 

برتـر نیز شـدیم.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر نیز آمادگـی همکاری 
دوجانبـه را بـا شـرکت گاز اسـتان در زمینـه مصرف 
بهینـه و ایمنـی گاز طبیعـی در سـطوح مختلـف 
شـهرداری داریم، لـذا از مدل یـا هر ایـده ای در زمینه 
بهینه سـازی ایمنـی مصـرف گاز طبیعـی و کاهـش 
مصـرف بـرای سـاختمان های شـهرداری اصفهان 

اسـتقبال می کنیـم.

با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و شرکت گاز؛

اصفهان یک گام به سمت تحقق مدیریت همگرای شهری برداشت

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محسن طباطبائی مزد آبادی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: خط قطار شهری بهارستان اصفهان از ترمینال صفه اصفهان تا بهارستان در 

مجموع حدود ۲۸ کیلومتر رفت و برگشت طول دارد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان افزود: این 

پروژه در صورت تأمین مالی پاییز سال آینده تکمیل اولیه خواهد شد.
طباطبائی مزد آبادی با اشاره به اینکه با چند چالش در حوزه مترو مواجه هستیم، 
خاطرنشان کرد: تأمین مالی، دانش فنی جامع و واردات کاالها و تجهیزات مورد نیاز 

برای تکمیل ایستگاه از مهمترین این موارد محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه برخی از تجهیزات مترو وارداتی است و تهیه آنها زمانبر است، اضافه 
کرد: عملیات احداث ایستگاه مترو بهارستان از سال ۱۳۹۹ شروع شده و در زمان 
حاضر حدود ۴۸ درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم تا سال آینده با اتمام ایستگاه 
مورد بهره برداری اولیه قرار گیرد که این امر به کار جهادی و شبانه روزی و تأمین 

مالی قوی و حمایت جامع استانی و کشوری نیاز دارد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: مسائل 
متعددی در این فرآیند وجود دارد اما این طرح با تاش شبانه روزی مجموعه این 
شرکت و کمک و هم افزایی سایر دست اندرکاران در حوزه های مختلف، پیشرفت 

قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل در بهارستان افزود: با وجود محدودیت 
منابع، این پروژه به خوبی پیشرفت داشته است و امروز کمتر کارگاهی در شهرهای 

کشور قابل مشاهده است اما این طرح از تأمین مصالح خوبی برخوردار است.
طباطبائی مزد آبادی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تا امروز حدود ۸۵۰ میلیارد تومان 
هزینه برای مترو بهارستان اختصاص پیدا کرده که ۴۰۰ میلیارد تومان آن از محل 

منابع داخلی و ۴۵۰ میلیارد تومان دیگر از منابع عمومی هزینه شده است.
وی بیان کرد: از امروز به بعد نقش بانک ها و به ویژه بانک های دولتی در تأمین مالی 
این پروژه ُپر رنگ خواهد شد و بانک های صادرات، رفاه و مسکن برای شیوه های 
تأمین مالی مترو با توجه به شرایط کنونی اقتصادی بدنبال پیدا کردن مدل ترکیبی 

در این زمینه هستند.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان ادامه داد: با 
توجه به طرح ترافیک، آلودگی هوا و هزینه های زیاد حمل و نقل خصوصی و افزایش 
قیمت خودرو و سایر شاخص های اقتصادی تاثیرگذار، استقبال دوچندان از شبکه 

حمل و نقل عمومی و بویژه اتوبوس و مترو طبیعی است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه اتوبوس ها پس از حدود ۱۰ سال فرسوده و آالینده و 
هزینه بر می شوند و نوعی شبکه حمل و نقل ناپایدار محسوب می شوند اما مترو از 
مزیت های بسیاری برخوردار است و نوعی حمل و نقل پاک است و در دراز مدت آثار 

اقتصادی خوبی برای شهرها ایجاد می کند.
شهر جدید بهارستان یکی از شهرهای برنامه ریزی شده اقماری است که در ۲۰ 
کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان، در مسیر جاده اصفهان-شیراز قرار گرفته 

است. عملیات مترو بهارستان- اصفهان از اسفند ماه سال ۹۰ آغاز شده است.

ــرکت  ــره ش ــات مدی ــس هی ــل و ریی مدیرعام
عمــران شــهر جدیــد بهارســتان اصفهــان گفت: 
ایســتگاه قطــار شــهری ایــن شــهر )حــد فاصل 
ترمینال صفــه تــا بهارســتان( تاکنــون ۴۸ درصد 

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

ایستگاه قطارشهری 
بهارستان ۴۸ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

 مدیرعامل و رییس هیات مدیره
شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

خبر روز

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
 ۷۰ اصفهـان گفـت: درحالی کـه 
درصـد جمعیـت و صنعـت اسـتان 
در شـعاع ۵۰ کیلومتـری اصفهـان 
متمرکز اسـت و یک میلیون دستگاه 
خـودرو و موتورسـیکلت در آن تـردد 
دارد، نبایـد انتظـار معجـزه بـرای 
ایجـاد هـوای پـاک داشـته باشـیم.

به گزارش خبرنـگار ایرنـا، احمدرضا 
الهیجان زاده در جمع خبرنگاران در 
اصفهـان افـزود: ۷۰ درصـد جمعیت 
و صنعـت اصفهـان در ۱۰ درصـد از 
مسـاحت کل ایـن اسـتان متمرکـز 
شـده اسـت و در حالـی ایـن حجم از 
تمرکـز و تردد یـک میلیون دسـتگاه 
خودرو و موتـور سـیکلت را داریم که 
در ایـن محـدوده، وزش بـاد در ۶۰ 
درصد از روزهای سـال وجـود ندارد.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن مسـائل و 
چالش هـا بـه چگونگـی نـگاه بـه 
ارزشـگذاری محیـط زیسـت بـاز 
می گـردد، اظهـار داشـت: دانـش 
آموختـگان دانشـگاهی، تصمیـم 
گیـران و مشـاوران آینده ما هسـتند 
بنابرایـن بایـد بـرای محیط زیسـت 
ارزش قائـل باشـند کـه امـروز ایـن 

نـگاه چنـدان وجـود نـدارد.
الهیجـان زاده تاکیـد کـرد: الزم 
اسـت ارزش گـذاری محیط زیسـت 
در دوران دانشـگاه بـه دانشـجویان 

آمـوزش داده شـود.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه اینکه 
۹۶ درصـد تولیـد انـرژی کشـور از 
سـوخت فسـیلی اسـت، تاکید کرد: 
این موضوع یـک اشـتباه راهبردی 
اسـت زیـرا بسـیاری از کشـورها 
حتـی کشـورهایی کـه دارای منابع 
گازی هسـتند بـه مصـرف انـرژی 
خود تنـوع داده انـد و از انـواع انرژی 
مانند خورشـیدی، بادی، هسـته ای 
 و حتـی زغـال سـنگ اسـتفاده

می کنند.
بـه گفتـه وی، مـازوت به عنـوان 
سـوخت جایگزین در ایـران در نظر 
گرفته شـده که ایـن اشـتباه بزرگی 
بـود که بـه دالیـل مختلـف در چند 

دهـه گذشـته اتفـاق افتاده اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه 
امروز بسـیاری از تاالب ها در سراسر 
کشـور با مشـکاتی مواجه هسـتند، 
گفـت: وقتـی می خواهیـم مدیریـت 
آب در زمینـه حوضه هـای آبریـز را 
بررسـی کنیـم بایـد بـه وضعیـت 

تاالب هـا نـگاه کـرد.
الهیجـان زاده با بیـان اینکـه حدود 
۸۰۰ هـزار حلقه چاه در کشـور داریم 
که ۴۰۰ هزار حلقه از میـان آنها، غیر 
مجاز اسـت، افـزود: فات ایـران به 
آبکـش تبدیـل شـده و وجـود ایـن 
تعداد چاه غیـر مجاز، عامت سـؤال 

بزرگی اسـت.
وی با بیان اینکه الزم اسـت متولیان 
هریـک از مباحث مطرح امـروز مانند 
انرژی و آب، پاسـخگو باشند، تصریح 
کـرد: برخـی از دسـتگاه هایی کـه 
تصمیـم اساسـی می گیرند و بـه این 
وقایـع منجـر می شـوند، پشـت سـر 
محیـط زیسـت پنهـان هسـتند زیرا 

می داننـد مـا سـپر با هسـتیم.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
پرسـش  بـه  پاسـخ  در  اصفهـان 
خبرنـگاران درباره آالیندگـی صنایع 
بـزرگ اسـتان ماننـد فـوالد مبارکه 
و ذوب آهـن توضیـح داد: در فـوالد 
مبارکـه چنـد طـرح محیـط زیسـتی 
در حال اجراسـت که مرحله نخسـت 
یکـی از آنهـا یعنـی طـرح فاضاب 
چنـد شـهر شـامل انتقـال و تصفیـه 
فاضـاب و اسـتفاده مجـدد از آن به 

زودی بهـره بـرداری می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا تکمیـل 
مرحلـه دوم طـرح فاضاب شـهری 
توسـط فـوالد مبارکـه دیگـر ارتباط 
آن بـا زاینـده رود قطـع خواهد شـد، 
افـزود: در زمینـه گـرد و غبـار نیـز 
بـرای غبارگیرهای قوی توسـط این 

شـرکت اقـدام شـده اسـت.
الهیجـان زاده خاطرنشـان کـرد: 
دربـاره ذوب آهـن بـا پیگیری هـای 
طـرح  زیسـت،  محیـط  حفاظـت 
جامعـی تعریـف شـد امـا بسـیار ُکند 
اجرا می شـود و تـا کنون چند جلسـه 
دربـاره مباحـث حقوقـی و قضایی از 
جملـه در شـورای حفظ حقـوق بیت 
المـال دربـاره ایـن واحـد صنعتـی 

برگـزار شـده اسـت.
۴۴ درصـد  وی بـا بیـان اینکـه 
از آلودگـی اصفهـان بـر اسـاس 
ذرات معلـق pm ۲.۵ تـا شـعاع ۵۰ 
کیلومتـری مربـوط بـه سـهم ذوب 
آهن اسـت، تاکید کرد: ایـن موضوع 
نیـاز بـه مدیریـت دارد و بـا مجمـع 
نماینـدگان اسـتان نیـز در میـان 
گذاشتیم و الزم اسـت که نمایندگان 
درباره مباحـث محیط زیسـتی مانند 
ذوب آهـن و نیـروگاه پیگیری هـای 
الزم را به ویـژه در زمینـه بودجـه 

داشـته باشـند.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه 
خـروج حـدود ۱۹۰ هـزار دسـتگاه 
خودروی فرسـوده از اصفهان وابسته 
بـه تصمیـم هیـات دولـت و مجلس 
اسـت، گفت: در پاالیشـگاه اصفهان 
۱۱ میلیـون لیتـر بنزین یـورو ۵ و ۲۲ 
میلیـون لیتـر گازوییـل اسـتاندارد 
بـا گوگـرد پاییـن تولیـد وارد چرخـه 
مصـرف کشـور می شـود و کاری که 
بایـد دنبـال کنیـم این اسـت کـه تا 
زمانی کـه ایـن میـزان سـوخت، نیاز 
اسـتان را رفع نکنـد به خارج اسـتان 

منتقـل نشـود.
الهیجـان زاده بـه قانـون هـوای 
پـاک اشـاره و اضافـه کـرد: در ایـن 
قانـون ۱۷۶ تکلیف دسـتگاه بین ۲۳ 
دسـتگاه اجرایـی توزیع شـده اسـت 
و حفاظـت محیـط زیسـت، نقـش 
نظارتـی دارد و در همیـن راسـتا مـا 
پارسـال سـامانه ای را بـرای دریافت 
دسـتگاه های  فعالیت هـای  همـه 
و  کردیـم  نـدازی  ا راه  اجرایـی 
گـزارش کامـل فعالیت ها بـه دیوان 
محاسـبات و اصـل ۹۰ مجلـس ارائه 
شـد کـه بـر اسـاس آن مسـووالنی 
کـه تـرک فعـل داشـتند، مشـخص 

. د می شـو
وی اهرم هـای نظارتـی اداره کل 
حفاظـت محیـط زیسـت را اعـام 
جـرم علیـه واحدهـای آالینـده و 
عـوارض آالیندگـی دانسـت و اظهار 
داشـت: در ۲ مـاه گذشـته ۲۲ واحـد 
آالینـده در اصفهـان پلمـب و ۸۶ 

مورد شـکایت قضایی در ایـن زمینه 
ثبـت شـد.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه واحدهای 
آالینـده ناگزیر بـه اختصـاص یک 
درصـد از محل فـروش خـود برای 
عوارض آالیندگی هسـتند، تصریح 
کـرد: ایـن موضـوع باعث می شـود 
کـه صنعتگـران بـه سـمت اصاح 

سـامانه های خـود حرکـت کننـد.
وی ادامـه داد: در زمینـه ابزارهـای 
قانونی کـه در اختیار محیط زیسـت 
اسـت، بطور اسـتثنا برای واحدهای 
صنعتـی بـزرگ در مقیـاس ملی در 

تهـران تصمیـم گیری می شـود.
رییـس هیـات مدیـره جمعیـت پیام 
سـبز نیـز در ایـن نشسـت گفـت: 
توسـعه بـدون نـگاه بـه پایـداری در 
کشـور رایـج شـده و برخـی فقـط 
بـه دنبـال ایجـاد کارخانـه بودنـد 
درحالیکـه زیربناهـای زندگـی حفظ 

نشـده اسـت.
مهـدی بصیـری بـا اشـاره بـه اینکه 
میانگیـن تولید فـوالد در دنیا کاهش 
امـا در ایـران افزایـش یافتـه اسـت، 
افـزود: مـا وقتی بـا مشـکل پایداری 
شـبکه گاز مواجـه می شـویم نبایـد 
فعالیت هـای آموزشـی و اجتماعـی 
محـدود شـود بلکـه آنهـا کـه آلـوده 

می کننـد بایـد تعطیـل شـوند.
این اسـتاد دانشـگاه با طرح پرسشی 
درباره مـازوت سـوزی در اصفهان و 
انتقـاد از تصمیـم گیـران، تاکید کرد: 
الزم اسـت فرهنگ توجه به مسـائل 

محیط زیسـتی درسـت شود.
وی بـا بیـان اینکـه باید رسـانه های 
ننـد  قـوی داشـته باشـیم تـا بتوا
فرهنـگ را درسـت کننـد، اضافـه 
کـرد: وقتـی فـردی انتقـاد می کنـد، 
یعنـی بـه دولـت احتـرام می گـذارد 
زیـرا می خواهـد کـه وضعیـت بهبود 
یابـد بنابرایـن رسـانه ها بایـد بتوانند 
حـرف منطقـی را بـه جامعـه منتقل 

. کننـد
بصیـری همچنیـن بـا بیـان اینکـه 
فـوالد  صنعتـی  مجموعه هـای 
و ذوب آهـن چاه هـای بسـیاری 
دارنـد، تصریـح کـرد: فضـای سـبز 
اطراف آنهـا کمک چندانی بـه بهبود 
کیفیـت هـوا نمی کنـد بلکـه فقـط 
نقـش زمین گیـری دارد و مصـرف 

آب آنهـا قابـل توجـه اسـت.
وی افـزود: چـرا بایـد بطـور مـداوم 
طرح هـای توسـعه تعریـف شـود، 
اصفهـان دیگر جـای توسـعه آهن و 
فوالد نیسـت امـا ایـن چرخـه باطل 

همچنـان تکـرار می شـود.
بصیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا 
مشـکات اساسـی دربـاره مسـائل 
محیـط زیسـت در اسـتان اصفهـان 
داریم، گفـت: نماینـدگان مـا در این 

زمینـه قـدرت کافـی ندارنـد.
نشسـت مطبوعاتـی بـا موضـوع 
چگونه هوای پـاک را وارد کنیم روز 
سه شـنبه توسـط جمعیـت حمایـت 
از منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 
اصفهان )پیام سـبز( برگزار شـد.۲۹ 
دی مـاه روز ملی هوای پاک اسـت.

انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک در اصفهان نداشته باشیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

چهار شنبه 28 دی 1401  | شمـاره 1251

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهان در پـی آغاز فعالیت سـامانه جدید 
بارشـی، به گروه های امداد زمسـتانی در این اسـتان اعـام آماده بـاش داد.

منصـور شیشـه فـروش افـزود: گروه هـای امـداد زمسـتانی درمناطـق شـهری 
روسـتایی ومحورهـای جـاده ای اسـتان همزمـان بـا پیش بینـی بـارش برف و 
باران از اواسـط امروز تا اوایل روزچهارشـنبه باید بـا تجهیزات کامل آمـاده انجام 
عملیات راهـداری زمسـتانی در راه ها بمنظور پیشـگیری از بروز اختـال در تردد 

ایمـن و روان درمحورهـای ارتباطی اسـتان باشـند.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه جنوبـی بـودن سـامانه جـوی، الزم اسـت کـه 

گروه هـای امـدادی شـهرداری ها، راهـداری، پلیـس راه، راهـور، هـال احمـر، 
اورژانـس، بـرق. گاز، آب و فاضاب نسـبت بـه ارائه خدمـات امدادرسـانی، برف 

روبـی، بازگشـایی محورهـا و معابـر. امدادرسـانی دراسـتان آماده باشـند.
مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان افـزود: فعالیت این سـامانه موجب 
بارش برف و مه آلودگی در شهرسـتان های سـمیرم، شـهرضا، دهاقـان، مبارکه، 
جرقویـه، ورزنـه، هرنـد، ناییـن و لنجـان و تا حـدودی مناطـق مرکـزی از جمله 

کان شـهر اصفهان خواهد شـد.
وی خاطرنشان کرد: با اسـتقرار توده هوای سـرد و سـنگین و مرطوب و ایجاد مه 

شـدید میدان دید کاهـش می یابد.
شیشـه فـروش همچنین بر کسـب اطـاع از تلفـن ۱۴۱ مدیریـت راه هـا قبل از 
انجام سـفرها، رعایـت اصـول ایمنـی در اسـتفاده از لـوازم گرمایشـی و حفاظت 
مخـازن و شـبکه های آب واحدهـای دام و طیـور و گلخانه هـا در برابـر کاهـش 

دمـا تاکیـد کرد.
وی یادآور شـد: امروز به علت اسـتقرار توده هوای سـرد، شـاخص آلودگی هوا در 
اصفهان افزایش یافت که این شـرایط تا اواسـط امروز سـه شـنبه در سطح استان 

بخصوص مناطـق مرکزی ادامـه دارد و با شـروع بارش ها کاهـش می یابد.

گروه های امداد 
زمستانی در استان 
در حالت آماده 
باش قرار گرفتند

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

عکس خبر

با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش

فرمانده جدید پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان معرفی شد
 امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد صمد نوری با حضور فرمانده نیروی هوایی 
ارتش و مسووالن کشوری و لشکری استان بعنوان فرمانده جدید پایگاه 

شکاری شهید بابایی اصفهان معرفی شد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی پایگاه شکاری شهید عباس بابایی اعالم 
کرد: پیش تر امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه، در این سمت مشغول 

کار بود.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسمی که به همین مناسبت در این 
پایگاه برگزار شد، گفت: پایگاه شکاری شهید بابایی از یگان های راهبردی، 

بزرگ، حساس و به مثابه قلب نیروی هوایی ارتش است.

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی افزود: این پایگاه توان دفاع از جنوب 
غرب و شرق کشور را دارد و در دوران دفاع مقدس هم، این مأموریت را با 

حفاظت از مکان های حساس کشور انجام داد.
وی ادامه داد: این پایگاه در طول هشت سال دفاع مقدس ماموریت های 
ویژه ای بخصوص در باز نگه داشتن شریان اقتصادی کشور و دفاع از منابع 

نفتی داشت.
در ابتدای این مراسم امیر سرتیپ دوم خلبان انگیزه، گزارشی از اقدامات 
انجام شده در مدت تصدی فرماندهی خود در پایگاه شکاری شهید بابایی 

اصفهان را ارائه کرد.



فرماندار کاشان خبر داد:

اهدا ۱۷ دستگاه تراکتور به مددجویان منطقه راوند
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شهرستان

Isfahan News

و  ورزش  اداره  ورزشـی  فضـای  سـرانه 
بـه  بیـدگل  آران و  جوانـان شهرسـتان 
44 سـانتی متـر مربـع افزایـش یافـت. 
بـه گـزارش برنـا از آران و بیـدگل، ابوذر 
فردنـژاد ریاسـت اداره ورزش و جوانـان 
فضـای  سـرانه  افزایـش  از  شهرسـتان 
افـزود:  و  داد  ورزشـی شهرسـتان خبـر 
سـرانه فضـای ورزش قابـل اسـتفاده در 
از  مربـع  متـر  از 19 صـدم  شهرسـتان 
سـال 89 به 44 صدم متر مربع در سـال 

1401 افزایـش داشـته اسـت.
وی اقدمـات عمرانـی انجـام گرفتـه در 
اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان را در 
طـول یـک دهـه گذشـته قابـل توجـه 
دانسـته و گفـت: علیرغـم محدودیتهای 
موجـود در اعتبـارات دولتـی مشـارکت 
خیریـن و بخش خصوصـی و دهیاران و 
شـوراهای اسالمی روستاها عامل مهمی 
در ارتقاء سـرانه فضای ورزشـی این اداره 
بودنـد کـه می توان بـه موارد ذیل اشـاره 

: کرد
شـهدای  ورزشـی  سـالن  تکمیـل 
سفیدشـهر، تکمیل سـالن ورزشی بانوان 
کوثـر، تکمیـل سـالن ورزشـی حضـرت 
ولیعصـر علیـه السـالم، تعمیـر و تجهیز 
سـالن ورزشـی بهمـن شـامل: تعویـض 
احـداث  باالبـر،  خریـد  پـوش،  کـف 
موتـور خانـه، بازسـازی کامل سـرویس 
بهداشـتی، رنـگ آمیـزی قیمـت اداری 
و...، احـداث و تکمیل سـالن چند منظوره 
شـهدای هسـته ای روسـتای محمدآبـاد 
بخـش کویـرات، احـداث و تکمیل چمن 
مصنوعـی روسـتای محمدآبـاد بخـش 
کویـرات، جـدول گـذاری، فنس کشـی، 
دیوارکشـی زمیـن ورزشـی محمـد آبـاد 
بخش کویرات، احداث مجموعه اسـتخر 
بخـش  بـا مشـارکت  دوقلـوی صـدف 
اختصاصـی  اسـتخر  شـامل  خصوصـی 
آقایـان و اسـتخر اختصاصـی بانـوان بـا 
فنـس  کامـل،  تجهیـزات  و  امکانـات 
کشـی و احداث سـرویس ورختکن زمین 
ورزشـی شـهید بیغمی ابوزیدآبـاد بخش 
کویـرات، احـداث زمین چمـن مصنوعی 
بـا  کویـرات  بخـش  ریجـن  روسـتای 
همـکاری شـواری اسـالمی و دهیـاری 
ریجـن، احداث چمن مصنوعی روسـتای 
محمدآبـاد بخـش مرکـزی بـا همکاری 
شـواری اسـالمی و دهیـاری محمـد آباد 
مرکزی، احداث مجموعه بزرگ ورزشـی 
زنده یاد حاج عباس کریمشـاهی شـامل 
مجموعـه اداری، زمیـن چمن مصنوعی، 
سـالن چنـد منظـوره ورزشـی و سـالن 
بدنسـازی و نصب دیواره سـنگ نوردی، 
تعمیـر و تجهیـز اداره ورزش و جوانـان 
شهرسـتان، دیوار کشـی اراضی ورزشـی 
آران وبیدگل، تعمیر و بازسـازی استادیوم 
بازسـازی  شـامل  خـوروش  مرحـوم 
کامـل زمیـن چمـن، نصـب دکل هـای 
آب،  ذخیـره  منبـع  احـداث  روشـنایی، 
سـکوی  بهداشـتی،  سـرویس  احـداث 
تماشـاچیان، سالن بدنسـازی و بهسازی 
محوطـه اطراف اسـتادیوم و نصب تارتان 
جهـت بانـد پرتـاب نیـزه و پـرش طول 
اسـتادیوم، احـداث پیسـت موتـور کراس 
زنـده یـاد مصطفـی ترکیـان، تملک 10 
هکتـار زمیـن ورزشـی، راه انـدازی خانـه 
ورزش در تمامی روسـتاهای شهرسـتان 
آران وبیـدگل، احـداث سـالن اختصاصی 
شـطرنج شـهید معینـی نـژاد، تعمیـر و 
تجهیـز سـالن ورزشـی شـهید عنایتـی، 
احـداث سـالن اجتماعـات اداره ورزش و 
جوانـان شهرسـتان آران وبیـدگل، تعمیر 
شـهدای  ورزشـی  سـالنهای  تجهیـز  و 
آزاد  شـهر،  سـفید  شـهدای  ورزشـکار، 
ولـی  آبـاد، حضـرت  حسـین  روسـتای 
عصـر، شـهید عنایتـی شـامل تعویـض 
پرژکتـور، تعمیـر کـف پـوش و تعمیـر و 
نقاشـی قسـمت اداری و....، خرید شـش 
دسـتگاه باالبـر برقـی جهـت سـالنهای 
ورزشـی شـهدای سـفید شـهر، کوثـر، 
شهدای ورزشـکار، حضرت ولیعصر علیه 
السـالم، بهمن و شـهید عنایتـی، تملک 
12 هکتـار زمیـن بـا کاربـری ورزشـی 
بنـام دولت جمهوری اسـالمی در سـطح 
شهرسـتان آران وبیـدگل جهـت توسـعه 
سـرانه فضـای ورزشـی، احـداث سـالن 
ورزشـی در شـهر نـوش آباد با پیشـرفت 
فیزیکـی 20 درصـد، احـداث اداره جدید 
ورزش و جوانـان بـا پیشـرفت فیزیکـی 

70 درصـد

ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
آران و بیدگل تشریح کرد:

اقدامات عمرانی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان

گزارش

ISFAHAN
N E W S

رئیـس دانشـکده حقوق دانشـگاه نجف آبـاد گفت: 
اصـول کلـی نظام بین المللی حقوق بشـر از سـوی 
ایـران پذیرفتـه شـده امـا در تعـدادی از حوزه هـای 
نظـری، مبانـی و منابـع آن را قابـل نقـد و بررسـی 

می دانـد.
و  حجت االسـالم  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
علمـی  نشسـت  در  راعـی،  مسـعود  المسـلمین 
امـور  حمایت هـای حقـوق بشـری و مداخلـه در 
داخلـی کـه ذیـل همایـش کارآمـدی و پایـداری 
خانـواده با رویکرد اسـالمی به میزبانی پژوهشـکده 
الهیـات و خانواده وابسـته به دفتر تبلیغات اسـالمی 
برگزار شـد، اتفاقات اخیر کشـور را علت و ضرورت 
ورود بـه مباحـث مرتبـط بـا نظـام حقـوق بشـر و 
مداخله آن در امور داخلی کشـورها دانسـت و اظهار 
کـرد: نظـام بین المللـی حقـوق بشـر، مأموریتـی را 
بـرای خویـش ترسـیم و سـپس در راسـتای انجام 
ایـن مأموریت، ابزارهای سـخت و نرمـی را طراحی 

. کرد
وی ادامـه داد: ایـن نظـام می تواند برای شناسـائی، 
حمایـت و تضمیـن حقـوق افـراد در کشـورهای 
مختلـف وارد عمـل شـود و در قـدم اول توسـط 
نهادهـای بین المللـی و در قدم بعدی توسـط دیگر 
کشـورهای جهـان زمینـه مداخلـه در اصـالح و 
تصحیـح حقوق مـردم آن کشـورها را فراهم نماید. 
بدیـن گونه شـد که نظـام بین المللی حقوق بشـر، 
قـدرت نفـوذ خـود را در تمـام جهـان گسـترانید و 
فضایـی ایجـاد کرد که تمام کشـورها بـا این نظام 
همـراه و هماهنـگ شـده و حتـی قوانیـن داخلـی 

کشـور خـود را براسـاس آن طراحـی نمایند.

پیدایـش نظـام بیـن المللـی حقـوق 
بشر

رئیس دانشـکده حقـوق، الهیات و معارف اسـالمی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی نجف آبـاد در ادامـه به بیان 
نحـوه شـکل گیری نظـام بین الملـل حقـوق بشـر 
پرداخـت و بهترین روش بـرای ورود به این مبحث 
را روش مطالعـه و واکاوی منابـع دسـته اول )بـه 
زبـان اصلی( دانسـت و افزود: سـندهای بین المللی 
را می تـوان در دو الیـه تئـوری یـا نظـری و عملی 
یـا تشـخیصی بررسـی کـرد. اولین سـند بـا عنوان 
منشـور ملـل متحـد، قانـون اساسـی جهان اسـت 
و معاهـده ای اسـت کـه اداره جهـان براسـاس آن 

صـورت می گیـرد.
وی گفـت: در مـاده یـک، بنـد سـوم آن چنیـن 
آمده اسـت که »یکی از اهداف شـکل گیری منشور 
ملـل متحـد، دسترسـی بـه همـکاری بین المللـی 
به منظـور حـل و فصـل معضـالت فراگیـر جهانی 
همچون مشـکالت اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی 

انسـانی است.« و 
معـارف  و  الهیـات  حقـوق،  دانشـکده  رئیـس 
اسـالمی دانشـگاه آزاد اسـالمی نجف آباد اذعان 
داشـت: بدیهـی اسـت کـه جهـت تحقـق ایـن 
اهداف، بسـترهایی مـورد نیاز اسـت. برای همین 
در ایـن منشـور از تشـویق و ترویـج احتـرام بـه 
حقـوق بشـر بـرای همه افـراد، سـخن بـه میان 
بنیادیـن  آزادی هـای  اشـاعه  و  احتـرام  و  آمـده 
بـدون تبعیـض در جنسـیت، زبـان، مذهـب و ... 
لحـاظ شـده اسـت. در ایـن متـن تصریـح شـده 
دلیـل  بـه  بشـر  حقـوق  بین المللـی  نظـام  کـه 
خـود،  توجـه  قابـل  دسـتاوردهای  و  ظرفیت هـا 
سـازوکار مناسـبی بـرای حـل مشـکالت جهانی 
اسـت و اگـر دنیـا بـه سـمت رعایت ایـن حقوق 
خواهـد  ارتقـا  جهـان  اداره  کیفیـت  رود،  پیـش 

. فت یا

کلید واژه های اسناد بین المللی
و  خوانـش  پـس از  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 
شـرح ایـن سـند بیـن المللـی بـه زبـان اصلـی، 
برخـی از کلیدواژه هـای مربـوط بـه دیگـر اسـناد 
المللـی مـورد واکاوی و  بیـن  و کنوانسـیون های 
بررسـی قـرار گرفـت. دموکراسـی اولیـن واژه ای 
بـود کـه حجـت االسـالم و المسـلمین راعـی بـه 
شـرح آن پرداخـت و اظهـار کـرد: نظـام بین المللی 
حقـوق بشـر بـا واژه دموکراسـی گـره خـورده و 
پذیـرش آزادی هـای بنیـادی، ضـرورت ایجـاد آن 
اسـت. آزادی هـای بنیـادی حـق تعیین سرنوشـت، 
حقـوق اقتصـادی فرهنگی، مدنـی، اجتماعـی و ... 

دربرمی گیـرد. را 
صلـح  کلمـه  دوم،  واژه  کلیـد  افـزود:  وی 
اسـت. بدیهـی اسـت کـه تنهـا در زمـان صلـح، 
کاهـش  بـه  منجـر  بین المللـی  همکاری هـای 
مشـکالت حقـوق بشـری می شـود. چـرا کـه در 
زمـان جنـگ نه تنهـا با کاهـش مشـکالت مواجه 
نیسـتیم، بلکـه بـا زایـش آنهـا در ابعـاد گوناگـون 

می شـویم. روبـرو 
رئیس دانشـکده حقـوق، الهیات و معارف اسـالمی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی نجف آباد ادامه داد: در میثاق 
بین المللـی حقـوق مدنـی، مـاده چهار و هشـت بر 
این نکته تصریح شـده و متذکر شـده کـه در زمان 
جنـگ، آشـوب و به هم ریختگـی داخلـی، حقـوق 
مدنـی بـه حالت تعلیـق درمی آیـد. کلیـد واژه مهم 
بعـدی، کلمـه عدالـت اسـت کـه در ابعـاد مختلف 
جنسـیتی، اجتماعـی، اقتصـادی و... قابـل پیگیری 
اسـت. کلمه شـاخص دیگـر در این اسـناد، عبارت 

پایدار است. توسـعه 
از  یکـی  پایـدار  توسـعه  کـرد:  تصریـح  وی 
بسـترهای اجـرای عدالـت بـوده و هـدف نهایی 

آن ایجـاد صلـح و آرامـش برای بشـریت اسـت. 
و...  جنـگ  اقلیم هـا،  تغییـر  داخلـی،  مشـکالت 
کشـورها  در  پایـدار  توسـعه  و  پیدایـش  مانـع 
مهم تریـن  از  دیگـر  یکـی  امنیـت  می شـود. 
بین المللـی  اسـناد  در  به کاررفتـه  اصطالحـات 
نقـض سیسـتماتیک و گسـترده حقـوق  اسـت. 
بشـر منجـر به بـروز ناامنی شـده و بر تمـام ابعاد 
زندگی بشـر اثـر نامطلـوب می گـذارد. همان طور 
کـه مالحظـه می گـردد نظـام بین الملـل حقـوق 
بشـر نـگاه راهبـردی خـود را در قالـب ادبیـات 
حقـوق بشـر بـه خوبـی پیـش بـرده و از چنـان 
ظرفیتـی برخـوردار اسـت کـه می توانـد جهان را 
بـا مـدل حکمرانی عدالت خـواه به سـوی اهداف 

دهـد. بین المللـی سـوق 

شـمولیت نظـام بیـن المللـی حقوق 
بشر

داد:  ادامـه  راعـی  المسـلمین  و  السـالم  حجـت 
دسـتاوردهای ایـن نظـام بین المللـی، منحصـر در 
شـرایط صلح جهانی نیسـت. بلکه اجـرای مقررات 
حقـوق بشردوسـتانه در زمان جنـگ در کنار اجرای 
مقـررات حقـوق بشـر در زمان صلح، سـبب رعایت 
حقـوق افـراد جامعـه در شـرایط مختلـف اجتماعی 

می گـردد.
وی ادامـه داد: مثـاًل در مـاده سـوم کنوانسـیون 
چهارگانـه ژنـو کـه بـه موضـوع کرامـت انسـانی 
اختصـاص یافته اسـت، بـر این نکته تصریح شـده 
کـه بـه چالـش کشـیدن کرامت انسـان ها چـه در 
شـرایط جنـگ و چه در شـرایط صلح ممنـوع بوده 
و گروه هـای انسـانی همچون مجروحان، اسـیران، 
نظامیـان و ... بایـد از حقوق اولیـه و بنیادی کرامت 
انسـانی برخـوردار باشـند و در صورت عـدم اجرای 

ایـن قوانین، عمـل آنها جنایت جنگی منظور شـده 
و قابـل پیگیری اسـت.

گروه هـای ویژه مـورد حمایـت نظام 
بین المللی حقوق بشر

اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
نجف آبـاد افزود: برخـی از گروه ها همچـون زنان، 
کـودکان، اقلیت های مذهبی، فعاالن سیاسـی و... 
مـورد حمایـت ویـژه نظـام بین الملل حقوق بشـر 
هسـتند. بـه عنـوان مثال تقریبـاً نیمـی از مقررات 
وضع شـده در همه اسـناد بین المللی حقوق بشـر، 
مخصـوص زنـان اسـت و نهادهـای بیـن المللـی 
داخلـی کشـورها جهـت  امـور  در  دخالـت  حـق 
برطـرف کـردن موانـع اجـرای عدالـت در برخورد 

بـا زنـان را دارند.
وی ادامـه داد: همین طـور اگـر در کشـوری حقوق 
کـودکان یا اقلیت ها یـا فعاالن سیاسـی، کارگران 
و غیـره به رسـمیت شـناخته نشـود، نظـام حقوق 
بشـر، سـاکت نمانده و به امور داخلی این کشورها 
وارد شـده و زمینه هـا و بسـترهای موردنیـاز برای 
اعمـال  می کنـد.  ایجـاد  را  حقـوق  ایـن  اجـرای 
بین المللـی،  کنوانسـیون های  از  اخـراج  تحریـم، 
ایجـاد محدودیـت در روابـط بین المللـی، ارجـاع 
پرونـده بـه مراجـع ذی صـالح، اعـالم گـزارش 
عمومـی توسـط کمیته حقیقـت یـاب و ... از انواع 
روش هـای مداخلـه نظـام بین المللـی حقوق بشـر 
در کشورهاسـت. بـا توجـه بـه مطالبی کـه از ابتدا 
بیـان گردیـده واضح و مشـخص اسـت کـه نظام 
بین الملـل حقوق بشـر در میان کشـورهای جهان 
از مقبولیـت خاصـی برخـوردار اسـت و همه آن ها 
نسـبت به رسـیدن ایـن نظـام بـه اهـداف عدالـت 

جویانـه خـود متعهد هسـتند.

گزارش

رئیس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه نجف آباد مطرح کرد؛

نسبت جمهوری اسالمی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر

عضـو هیـات رئیسـه کمیسـیون قضایـی مجلـس از رفـع ایـرادات 
شـورای نگهبـان بـه سـه طـرح قماربـازی اینترنتـی، اصـالح قانون 
دیـوان عدالـت اداری و حمایـت از مالکیـت صنعتـی در نشسـت این 

کمیسـیون خبـر داد.
محمدتقـی نقدعلـی در گفـت و گو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت 
در تشـریح نشسـت کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلس از بررسـی 
طـرح اصـالح مـواد )705( تـا )711( کتـاب پنجـم قانـون مجـازات 
اسـالمی )اعـاده شـده از شـورای نگهبـان( خبـر داد و گفـت: ایـن 

طـرح در مورد تشـدید مجازات قماربازی و شـرط بندی اسـت که در 
نشسـت کمیسـیون و بـا حضـور غالمرضـا مالبیگی عضـو حقوقدان 
شـورای نگهبـان ایـرادات شـورا کـه در مـورد تعریـف قمـار و بحث 
قمارهـای محـدود بـود رفـع و بـه صحـن علنی بـرای بررسـی ارائه 

. شد
وی بـا یـادآوری بررسـی ایـرادات شـورای نگهبـان به طـرح اصالح 
قانـون تشـکیالت و آیین دادرسـی دیوان عدالـت اداری افزود: برخی 
از ایـرادات اصـراری و اصالحـی بود کـه با حضور مسـئوالن مربوطه 

رفع شـد.
نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلـس یازدهـم از بررسـی رفـع 
ایـرادات شـورای نگهبـان بـه طـرح حمایـت از مالکیـت صنعتی خبر 
داد و گفـت: ایـرادات شـورای نگهبان پیرامـون اثبات رونـد یا فرآیند 
اختـراع یـا سـوء اسـتفاده و کپی بـرداری از آن بود که مـا اثبات را در 
برخـی مـوارد بـر عهده مدعـی علیـه گذاشـتیم و این موضـوع مورد 
ایـراد شـورای نگهبـان قـرار گرفـت کـه بـا انجـام اصالحاتـی آن را 

بـرای بررسـی بـه صحن علنـی ارسـال کردیم.

نقدعلی در تشریح نشست کمیسیون 
قضایی مجلس خبر داد:

رفع ایرادات شورای 
نگهبان به سه طرح

امام  امداد  کمیته  مددجویان  به  تراکتور  دستگاه   17
خمینی منطقه راوند کاشان اهدا شد.

کاشان  فرماندار  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت: این تراکتورها به ارزش 72 میلیارد ریال برای 
توسعه فرصت های شغلی ۳10 نفر از مددجویان تحت 
شده  اهدا  کاشان  راوند  منطقه  امداد  کمیته  حمایت 

است.
اشتغال  طرح های  پایدارسازی  زارعی  شریف  محمد 
روستایی، توسعه و رونق بخشی به طرح های کشاورزی 
مددجویان ساکن روستاها و همچنین اسکان خانوارها 
در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهرها را از اهداف 

اصلی واگذاری تراکتورها عنوان کرد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان آران وبیدگل ازدسـتگیری ۳ نفر از عاملین تخریب آیینه خودرو شـهروندان 
داد. خبر 

سـرهنگ هاشـمی زاده فرمانـده انتظامـی شهرسـتان آران و بیـدگل، گفـت: در پـی تخریـب آینـه 11 
دسـتگاه خـودرو در شـب گذشـته توسـط ۳ جـوان ناشـناس بـا موتورسـیکلت فاقـد پـالک در سـطح 
شهرسـتان، موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار پلیس امنیـت عمومـی آران و بیدگل قـرار گرفت.

 وی ادامـه داد: بـا تـالش بـی وقفـه مامـوران و بـا اشـرافیت کامـل اطالعاتـی در کمتـر از 24 سـاعت، 
متهمیـن شناسـایی و پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضایی، بـا ورود به مخفیـگاه آنان، طی یـک عملیات 

ضربتـی هـر ۳ نفـر از عوامل تخریـب اموال عمومی دسـتگیر شـدند.
سـرهنگ هاشـمی زاده بـا بیـان اینکه موتورسـیکلت متهمیـن توقیف و بـه پارکینگ منتقل شـد، افزود؛ 

در بازجویی هـای بـه عمـل آمـده متهمیـن به بزه انتسـابی اعتـراف نمـوده و تحت نظر قـرار گرفتند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان آران و بیدگل از شـهروندان خواسـت چنانچه در طول 24 سـاعت گذشـته 
بـه روش فـوق، متضـرر شـده اند بـه منظـور پیگیری بـه پلیس اطالعـات و امنیـت عمومی شهرسـتان 

مراجعـه نمایند.

فرمانده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه گفت: 
دشـمن بـا ایجـاد نـا آرامـی در کشـور تـالش می کند 

فرهنـگ، اقتصـاد و امنیـت کشـور را از بین ببرد.
سـرهنگ بهـزاد ثابت راسـخ، با اسـتناد به قـرآن کریم 
فتنـه را بزرگ تـر از قتـل برشـمرد و اظهـار کـرد: در 
جریـان جنـگ ترکیبی، دشـمن بـر فرهنـگ، امنیت و 
اقتصـاد جمهـوری اسـالمی تمرکـز کـرده و بـا ایجاد 
ناآرامـی، گسـترش نگرانـی از امنیـت را در بیـن عموم 

مـردم هدف قـرار داده اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه دشـمن بـا رخنـه در فرهنگ 
جوانـان بـه دنبـال تخریـب خانـواده و جامعـه اسـت، 
از  بهره منـدی  بـا  دشـمن  کـه  شـرایطی  در  افـزود: 
عملکـرد نامناسـب فرهنگـی جامعـه مـا اهداف شـوم 
خـود را پیـش می بـرد، بایـد رسـانه ها بـا تمـام تـوان 
آرمان هـا و ارزش هـای جمهـوری اسـالمی و شـأن و 
منزلـت خـون شـهد را احیا و برای نسـل جـوان تبیین 

. کنند
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
شاهین شـهر و میمـه ویژگی هـای دنیـای مـدرن را 
جمعیـت  و  انتظـارات  ارتباطـات،  اطالعـات،  انفجـار 
چگونگـی  مدیریـت  کـرد:  خاطرنشـان  و  برشـمرد 
اطالع رسـانی، سـرعت عمل در انتشـار اخبـار و تجزیه 
و تحلیـل آن هـا مهم ترین بخـش ارتباطات اسـت. در 

همیـن راسـتا تعامالت سـازنده بـه صـورت دوره ای و 
ماهانـه با اصحاب رسـانه و خبـر برای ارتباط دوسـویه 

مؤثـر در شاهین شـهر انجـام خواهـد شـد.
وی با بررسـی سـه دیـدگاه پلیس به مردم، مسـئوالن 
بـه پلیس و مردم بـه پلیس، تصریح کرد: انتشـار اخبار 
و اطالعـات در جامعـه باید عالوه بر انعـکاس واقعیات 
فاقـد هدف گیـری سـو بـوده و از تزریـق ناامیـدی و 

ایجـاد ناآرامـی در جامعه پرهیز شـود.
ثابـت راسـخ با بیـان اینکـه فراجا شاهین شـهر و میمه 
قانـون را قاطعانـه، عدالتخواهانـه، مقتدرانـه، عادالنـه 
و مؤدبانـه اجـرا می کنـد، ادامـه داد: پیشـگیری از بـزه 
همـواره مفیدتـر و مؤثرتـر از مبـارزه بـا جرائـم بـوده و 
در همیـن راسـتا بـا افزایـش حضـور پلیس در سـطح 
شـهر عـالوه بر تزریق احسـاس امنیت به شـهروندان، 
طرح هـای پاکسـازی محـالت از بزه، مقابلـه با فروش 
مـواد مخـدر و خرده فروشـی در معابـر پارک هـا و ... و 
نیـز جمـع آوری معتادان متجاهـر اولویت اصلـی توزیع 
امنیـت در شهرسـتان بـوده و در طرح ضربتـی ذوالفقار 
در محلـه مهر و ردانی پور؛ 15 معتاد متجاهر شناسـایی 
و جمـع آوری، 28 نفـر خـرده فـروش مـواد مخـدر و 4 
سـارق دسـتگیر شـدند، همچنیـن دو دسـتگاه خودرو 
مسـروقه و 5۶0 گـرم انـواع مواد مخدر کشـف و ضبط 

. شد

فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه:

دشمن بر تخریب فرهنگ، امنیت و اقتصاد تمرکز کرده است

فرمانده انتظامی شهرستان آران وبیدگل:

 دستگیری عاملین تخریب آیینه های خودرو
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج نطنز با بیـان اینکه در کمتر از ۲۴ ساعت

2۶ سـری جهیزیـه بـه نوعروسـان نیازمنـد نطنزی 
بـه  کاالی ضـروری  قلـم  گفـت: 10  شـد،  اهـدا 

نوعروسـان بـه هـر نوعـروس اهـدا شـد.
بـا  گفت وگـو  در  شـبانی زاده  علیرضـا  سـرهنگ 
خبرنـگار تسـنیم در نطنز اظهار داشـت: آیین اهدای 
2۶ سـری جهیزیـه بـه زوج هـای جـوان و نیازمنـد 
ناحیـه مقاومـت بسـیج  شهرسـتان نطنـز توسـط 
شهرسـتان نطنز امـروز با حضـور مسـئوالن برگزار 

می شـود.
فرمانده ناحیه مقاومت سـپاه شهرسـتان نطنز گفت: 
به مناسـبت ایـام والدت حضرت فاطمـه زهرا )س( 
و هفتـه زن، 2۶ سـری جهیزیـه بـه ارزش هشـت 

میلیـارد ریـال بـه نوعروسـان وخانواده هـای نیازمند 
این شهرسـتان اهدا شـد.

شـبانی زاده ضمن اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته 
توسـط بسیج سازندگی توسـط ناحیه مقاومت بسیج 
ایـن جهیزیه هـا توسـط  افـزود:  شهرسـتان نطنـز 
معاونـت بسـیج سـازندگی و محرومیت زدایی سـپاه 
نطنـز تهیـه و آمـاده اهـدا بـه نوعروسـان نیازمند و 

محـروم شهرسـتان نطنز اسـت.
شـامل  اهدایـی،  جهیزیه هـای  اقـالم  گفـت:  وی 
اجـاق گاز، فرش شـش متری، ماشـین لباسشـویی، 
سـرویس قابلمـه هشـت پارچه، سـرویس چینی 25 
پارچـه، اتـو بخـار، یخچال، پتو، سـرویس قاشـق و 
چنـگال، جارو برقی و تلویزیون اسـت کـه با رعایت 

حفـظ حریـم و تکریم ایـن خانواده هـا به آنـان اهدا 
. شد

شـبانی زاده بـا بیـان اینکه حضـور بسـیج در عرصه 
کمـک به نیازمنـدان مثال زدنی اسـت، تصریح کرد: 
بسـیج در ایـن عرصـه همیشـه پیشـگام اسـت و با 
توجـه به سیاسـت های دولـت در خصـوص اهمیت 
موضـوع ازدواج جوانان تالش شـده تا تسـهیل گری 

در امـور مربـوط به ازدواج آسـان انجـام گیرد.
وی در بیـان اهـداف اجـرای طرح اهـدای جهزیه به 
نوعروسـان نیازمند در شهرسـتان نطنز ابراز داشـت: 
هـدف از ایـن مراسـم ترویـج فرهنـگ ازدواج بـه 
ویـژه ازدواج آسـان اسـت کـه در بحـث جهیزیـه به 

نوعروسـان نیازمند کمک شـده اسـت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نطنز:

اهدا ۲۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند

چهاردسـتگاه اتوبـوس جدیـد بـه نـاوگان حمل و نقـل عمومی شـهرداری 
شـهرضا افـزوده شـد. ایـن مطلب را بیـژن بیژنـی رئیس سـازمان مدیریت 
حمـل و نقـل شـهری شـهرداری شـهرضا طـی گفتگویـی اعـالم داشـت 
وافـزود: هزینـه خریـد هر دسـتگاه اتوبـوس پنجـاه و دو میلیارد ریـال بوده 
کـه 25 درصـد توسـط شـهرداری شـهرضا و 75 درصـد از محـل اعتبارات 

دولتـی سـازمان شـهرداری های وزارت کشـور تأمین شـده اسـت.
بیژنی فرسـودگی ناوگان تاکسـیرانی شـهرضا، نبود تسـهیالت در راسـتای 
نوسـازی و توسـعه نـاوگان تاکسـیرانی و بیمـه تاکسـیرانان را از جملـه 
مشـکالت سـازمان تاکسـیرانی اعالم داشـت و افـزود: یکصد و نـود و پنج 

دسـتگاه از تاکسـی های شـهری شـهرضا فرسـوده هسـتند و هزینه خرید 
تاکسـی نـو، دویسـت و هفتـاد و سـه میلیـون تومان اسـت که بسـیاری از 

راننـدگان تـوان خریـد آن را ندارنـد.
رئیـس سـازمان مدیریـت حمـل و نقل شـهری شـهرداری شـهرضا افزود: 
سـال گذشـته 40 دسـتگاه تاکسـی با کمک کمیته امداد شـهرضا نوسازی 

شـد ولی امسـال هیچ تسـهیالتی بـرای این کار ارائه نشـده اسـت.
بیژنـی بـا اشـاره بـه بازسـازی 9 دسـتگاه اتوبـوس واحـد گفـت: بازسـازی 
اتوبوس هـا ۳0 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و بـرای ادامـه کار منتظر 

تسـهیالت صنـدوق کارآفرینـی امید هسـتیم.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری شهرداری شهرضا:

بسیاری از رانندگان تاکسی توان خرید تاکسی نو را ندارند
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An Iranian lawmaker has said 
that Iraq’s move to reinforce 
border guards was part of a se-
curity agreement between Iran 
and Iraq.
The lawmaker, Ahmad Hossein 
Fallahi, pointed to Iraq’s deci-
sion to deploy 6,000 troops to 
the border with Iran and Tur-
key. “If security is not provided 
by the neighbors, our country 
will take action on its own, 
which will definitely cause bor-
der tensions,” he said. 
Fallahi was commenting on 
recent remarks by Iraqi Interior 
Minister Abdul Amir al-Shim-
mari, who announced that Iraq 
has taken measures to bring 
under control the country’s 
borders with Iran and Turkey. 
“The Iraqi border is a red line, 
and there will be no dereliction 

in controlling them,” al-Shim-
mari told Al Arabiya. 
He added, “There was a deci-
sion to control the borders with 
Iran and Turkey and to take 
measures to control these bor-
ders... Amounts of money have 
been allocated for maintaining 
the borders with Turkey, build-
ing outposts, installing camer-
as and building towers.”
Al-Shimmari revealed that 
more than 6,000 policemen 
are present at the border posts 
with Iran and Turkey in the 
Kurdistan region of Iraq.
Fallahi said during the past few 
years, Iran has had extensive 
cooperation to ensure the se-
curity of Iraq and it has given 
many martyrs in this way.
“Currently, we have reached 
a time when the Iraqi govern-

ment has reached stability and 
has an army that should be 
able to control its borders,”
Fallahi said in an interview with 
the Islamic Consultative As-
sembly News Agency (ICANA).
He went on to express regret 
that the border of the Kurdis-
tan Region towards Iran has 
become a route for the entry 
of weapons and movement of 
anti-revolutionary elements.
According to the recent memo-
randums with the Iraqi govern-
ment, a brigade should have 
been deployed on the Iranian 
border and a brigade on the 
Turkish border to ensure bor-
der security, which has been 
done.
Fallahi continued by empha-
sizing that if the Iraqis control 
their border, “our costs” in 

providing security will also 
decrease and this is a two-way 
issue.
“The borders of our country 
and Iraq are long, and to en-
sure security, cooperation and 
participation of both sides is 
required, because no border 
point should remain unmoni-
tored,” he insisted. 
Fallahi pointed out that it 
should be noted that securing 
the border is not a voluntary 
action by Iraq, but is part of 
their duties.
“We hope that Iraqi forces will 
continue to provide the security 
of Iraq’s borders and there will 
be no need for Iran to enter into 
this issue,” he concluded. 
Over the last few months, there 
have been close consultations 
between Iran and Iraq over 
border security. Iran has pum-
meled bases of Kurdish sepa-
ratist groups in Iraqi Kurdistan, 
saying that the groups are in-
volved in fomenting insecurity 
inside Iran. 
“For years, the Islamic Repub-
lic of Iran has been a target of 
terrorist groups based in the 
Iraqi Kurdistan Region. They 
have recently intensified their 
activities by illicitly transferring 
a huge quantity of weapons 
into Iran to arm their affiliates 
intended at performing terror-
ist operations, resulting in a 
number of civilian casualties, 
vandalism, and destruction of 
public and private property,” 
the Iranian mission to the Unit-
ed Nations in New York said in 
November non-paper. 
The mission added, “While reit-
erating the responsibility of the 
Iraqi Government to maintain 
effective control over its entire 
territory and internationally 
recognized borders, the Islamic 
Republic of Iran has shared ir-
refutable evidence and credible 
information with the Iraqi Gov-

ernment and authorities from 
the Iraqi Kurdistan Region 
about terrorist and separatist 
groups utilizing Iraqi territory 
to plan, support, organize and 
carry out terrorist and subver-
sive acts against Iran.”
It noted, “- During several 
rounds of bilateral consulta-
tions and negotiations with 
officials from the Iraqi Govern-
ment and the authorities of the 
Iraqi Kurdistan Region, includ-
ing a recent visit to Tehran on 
25 October 2022, by the advi-
sor for Iraqi National Security, 
Iran has requested the extradi-
tion of those who committed 
terrorist crimes and were con-
victed by Iranian courts, as well 
as the closure of the headquar-
ters and training camps of such 
terrorist groups, and disarming 
of their elements. Iran has also 
underlined the need of station-
ing Iraqi military forces along 
its borders. The Iraqi delega-
tion agreed to the requests and 
also committed to developing a 
timeframe for completing the 
disarmament of such terrorist 
groups.”
The mission further said, “To 
date, unfortunately, no effective 
measures have been taken to 
fulfill such agreements. None-
theless, Iran has persistently 
stated its willingness to im-
plement the aforesaid agree-
ments, but to no avail.”
It stated, “In such circumstanc-
es, Iran has no choice but to 
exercise its inherent right to 
self-defense under internation-
al law in order to safeguard its 
national security and defend 
its people and has recently 
launched necessary and pro-
portionate military operations 
against terrorist groups’ bas-
es in the Iraqi Kurdistan re-
gion, which was meticulously 
planned and precisely targeted 
on terrorist locations.”

Iraq deployment of border guards is part of agreement with Iran: MP

UK infuriated on in-
telligence failure: 
M P
The United Kingdom is fuming 
about intelligence failures follow-
ing the execution of Alireza Ak-
bari, an Iranian-British national, 
on charges of spying for Britain’s 
spy service, MI6, an MP has re-
marked.
“The United Kingdom is not re-
morseful about Akbari’s death. It 
is always willing to make compro-
mises in order to achieve its intel-
ligence objectives. It is enraged 
about an intelligence failure,” said 
Ebrahim Azizi, deputy head of the 
Parliament National Security and 
Foreign Policy Committee.
He said that Akbari had commit-
ted treason against Iran and jeop-
ardized vital military and security 
intelligence.
“All spies are dealt brutally over 
the world, and this is an interna-
tionally acknowledged reality,” 
Azizi noted.
He indicated that the British are 
furious because they have discov-
ered that their decisions through-
out the entire process went wrong 
as Iran’s intelligence agencies had 
provided wrong information to 
their agent. 
They were enraged when they 
discovered that Iranian securi-
ty agencies had been keeping a 
close eye on someone they had 
been investing on for years.
He came to the conclusion that 
there was no need to reply to the 
“baseless, unsubstantiated, and 
unreasonable” claims regarding 
Akbari’s execution that lacked 
both national and international 
legal support.
Akbari, arrested some three years 
ago on espionage charges, was 
sentenced to death over disrupt-
ing Iran’s internal and external 
security through the transmission 
of information to the UK.
In a statement issued by the Min-
istry of Intelligence last Wednes-
day, it emphasized that Akbari 
was considered as a leading agent 
working for the MI6, collecting 
sensitive information from Iran 
in a bid to provide it to the spy 
service.  
The report of his execution was 
announced on Saturday by the 
Iranian Judiciary.
The Judiciary announced that 
Akbari, a former Iranian deputy 
defense minister, was sentenced 
to death and executed on charges 
of “corruption on Earth,” “threat-
ening social and political well-be-
ing,” and “extensive actions 
against the country’s internal and 
external security through espio-
nage for the British government’s 
intelligence agency”.
In the reaction to his execution, 
British Foreign Secretary James 
Cleverly sent a tweet on Saturday 
night suggesting that London was 
contemplating its options in light 
of Akbari’s verdict.
In addition, Cleverly stated on 
Saturday that sanctions had been 
put on Iran’s prosecutor general 
following the execution of Akbari.
On Saturday, the Iranian Foreign 
Ministry also summoned Simon 
Shercliffe, the British ambassador 
in Tehran, in reaction to Britain’s 
unusual actions, notably in the 
area of Iran’s national security.
When criticizing Tehran for its al-
leged violations of human rights 
on Saturday, UK Prime Minister 
Rishi Sunak underlined once 
more that “Our response to Iran 
is not confined to today. We are 
considering more options.”
Akbari had worked in various 
positions since 1360s (1980s), 
including the deputy minister of 
defense under the presidency of 
Mohammad Khatami. 
During the process of obtaining 
a visa from the British embas-
sy in Tehran, he was flagged by 
the intelligence agents stationed 
there and then became a full-
fledged employee for the British 
spy agency.

Iran, Turkey hold 
joint consular 
meet ing
Iran and Turkey held on Sun-
day their 19th joint consular 
meeting meeting in which 
they discussed a variety of 
consular issues.
Deputy Foreign Minister for 
Consular, Parliamentary, and 
Iranian Expatriates Affairs 
Alireza Bigdeli and Turkish 
Deputy Foreign Minister for 
Consular and Administrative 
Affairs Yasin Akram presided 
over the meeting which was 
also attended by the repre-
sentatives of the justice min-
istries and international po-
lice departments of the two 
countries as well as relevant 
organizations, according to 
the Iranian foreign ministry.
In an amicable atmosphere, 
the participants in the ses-
sion discussed the consular 
issues of Iran and Turkey 
including the issues of stu-
dents, tourists, transit driv-
ers, detainees, borders and 
police as well as extradition 
of convicts, facilitation of 
services on borders, res-
olution of the problems of 
expatriates of both Iran and 
Turkey, recognition of docu-
ments issued by the two gov-
ernments and other issues of 
Iranian and Turkish nationals.
The two sides underlined 
the importance of the role 
of popular ties in relations 
between Tehran and Ankara. 
They also agreed that such 
issues must be monitored 
and resolved through regular 
consultations between the 
two countries.
The consular meeting is held 
days before Iranian Foreign 
Minister Hossein Amir Abdol-
lahian pays a visit to Turkey 
for a joint meeting on Syria. 
Last week, Turkish Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu 
announced that his Iranian 
counterpart Amir Abdollahian 
will pay a visit to Turkey to 
attend a ministerial meeting 
about Syria.
The Turkish foreign minister 
said he would meet Amir Ab-
dollahian next Tuesday and 
“the Iranian President can 
also visit Turkey in the up-
coming days,” according to 
Al-Monitor. 
Iran has stepped up diplo-
matic efforts regarding Syria. 
On Wednesday, Iranian Pres-
ident Ebrahim Raisi and Rus-
sian President Vladimir Putin 
discussed Syria, among oth-
er things, over the phone. 
In the conversation, Presi-
dent Raisi emphasized that 
regional issues can be re-
solved only through cooper-
ation and coordination, citing 
the Caucasus region and 
Syria as examples. “The Is-
lamic Republic of Iran always 
emphasizes strengthening 
regional integration and the 
harmfulness of foreign inter-
ference.”
Regarding the efforts to solve 
the Syrian issues, Raisi em-
phasized the centrality of 
the Astana Framework and 
announced the readiness 
of Iran to play an active and 
constructive role in ending 
the conflicts and establishing 
peace in Ukraine, according 
to a readout by the official 
website of the Iranian presi-
dency. 
Putin, for his part, welcomed 
Iran’s initiative to establish 
peace in Ukraine and empha-
sized coordination to solve 
the problems of Syria within 
the Astana Framework.

Eric Lob, an associate professor of 
politics and international relations at 
Florida International University, and 
Edward Riehle, a retired American 
colonel who works on advanced tech-
nologies, sensors, and sensor pro-
cessing in Northern California, have 
admitted that Western sanctions on 
Iran have failed to prevent Iran from 
becoming a ‘prominent player’ in 
drone production.
“Western sanctions have been una-
ble to prevent Iran from becoming a 
prominent player in the military drone 
market and sharing drone technology 
with partners inside and outside of the 
Middle East,” Lob and Riehle wrote in 
the National Interest on Sunday
The writers were referring to dec-
ade-old sanctions on Iranian drone 
manufacturers like the Quds Aviation 
and Aerospace Industries Organiza-
tion (IAIO) and the Iran Aircraft Man-
ufacturing Industries Corporation 
(HESA).
“For years, the United States has 
imposed sanctions against Iran’s 
military-industrial complex and man-
ufacturing base, including entities like 
IAIO, HESA, Fajr Aviation Composite 
Industries (FACI), Iran Helicopter 
Support and Renewal Industries 
(PAHNA), and Iran Aircraft Industries 
(IACI), to name a few. Nevertheless, 
Iran’s aerospace sector and drone in-
dustry have continued to expand and 
thrive,” they said.
Like IAIO, HESA has been sanctioned 
by the United States, the European 
Union, and the United Kingdom for 
over a decade, the writers acknowl-
edged in their article titled “The Dif-
ficulty of Disrupting Iranian Drones”.
“For years, the United States has 
imposed sanctions against Iran’s 
military complex and manufactur-

ing base, including entities like IAIO, 
HESA... Nevertheless, Iran’s aero-
space sector and drone industry have 
continued to expand and thrive,” they 
wrote.
They said Iran embarked on produc-
ing drones in the mid-1980s, when 
Iran was resisting the invading Sadd-
am Army.
“Iran has manufactured and operated 
military drones since the Iran-Iraq 
War in the mid-1980s. With over 
thirty-three models, Iran’s highly de-
veloped, sophisticated military drone 
complex comprises one of the four 
pillars of its security strategy and 
force structure, complementing its 
missile technology, proxy forces, and 
cyberwarfare,” Lob and Riehle stated.
“Drones have increasingly offered an 
asymmetric advantage to Iran,” they 
pointed out, adding, “Drones have 
also enabled Iran to project power 
and earn profits, showcase technolo-
gy and enhance prestige, strengthen 

alliances in the Middle East and be-
yond.”
Earlier this month, the U.S. imposed 
sanctions against six executives and 
board members of Iran’s Quds Avia-
tion Industries under the false pretext 
that the Islamic Republic had provid-
ed Russia with the UAVs to be used 
by Moscow against Ukraine, Press TV 
reported.
Iran, on repeated occasions, has 
roundly rejected Washington’s alle-
gations. Last December, Iranian De-
fense Minister Brigadier General Mo-
hammad Reza Ashtiani said Ukrainian 
officials had failed to provide any evi-
dence for their claim that Russia was 
using Iranian drones in the Ukraine 
war.
Russia has similarly denied deploy-
ing any Iranian UAVs in the war on 
Ukraine.
Lob and Riehle also said that Iranian 
drones are less expensive than their 
“Western counterparts and have 

proven to be effective on the battle-
field.”
Major General Mohammad Baqeri, the 
Iranian armed forces chief, said last 
month that the Islamic Republic is 
currently among the world’s top five 
powers in the unmanned aerial vehi-
cles industry. He said Iran’s drones 
can carry out various missions with 
great accuracy and flight endurance.
In May 2022, Baqeri held a rib-
bon-cutting ceremony for a new Irani-
an drone factory in Tajikistan, its first 
offshore drone production facility.
Major Yahya Rahim Safavi, a top 
military advisor to the Leader of the 
Islamic Revolution, also said on Oc-
tober 18, 2022 that now 22 countries 
are seeking to buy drones from Iran.
“Today, we are at a point that 22 
countries in the world have requested 
to buy unmanned aerial vehicles from 
Iran,” said Safavi, who was chief of 
the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) from 1997 to 2007.

American experts admit sanctions fail to prevent Iran to becoming ‘prominent’ drone power 
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A young Iranian pilot has lost his 
life in an accident in South Africa, 
the Iranian ambassador to the Afri-
can country announced. 
The pilot, named Aryan Assad, lost 
his life during a training mission on 
the outskirt of Johannesburg, Am-

bassador Mehdi Agha Jafari said 
on Instagram. 
The ambassador described the in-
cident as “painful” and offered con-
dolences to the family of the pilot. 
Jafari said the incident took place 
on Sunday.

Iranian pilot 
dies in South 
Africa accident 

TEDPIX gains 
36,970 points on 
M o n d a y
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 
gained 36,970 points to 1.68 
million on Monday.
As reported, over 14.841 billion 
securities worth 90.575 trillion 
rials (about $226.43 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
29,202 points, and the second 
market’s index climbed 67,864 
points.
TSE is one of the four Irani-
an stock exchanges, and the 
most important one. The other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse (IFB).
Head of Iran’s Securities and 
Exchange Organization (SEO) 
has said that the country’s 
stock market has been passing 
through a challenging time but 
considering the government’s 
support, the future of the market 
is going to be bright.

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

SP phase 11 de-
velopment plan to 
reach final stages 
soon: Raisi
Iranian President Ebrahim Rai-
si said phase 11 of the South 
Pars gas field development 
plan is going to reach its final 
stages in the near future, Shana 
reported.
“The development of phase 
11 of South Pars continued 
strongly after the foreign con-
tractors quit and it will reach 
the final stages in the near 
future,” Raisi said in a cabinet 
meeting on Sunday.
Mentioning the recent increase 
in the country’s gas consump-
tion due to the cold weather, 
the president said the comple-
tion of the South Pars phase 
11 development plan would 
have had a significant impact 
on balancing the current mis-
match between production and 
demand.
When fully developed, the 
South Pars phase 11 will have 
a production capacity of two 
billion cubic feet per day or 
370,000 barrels of oil equiv-
alent per day. The produced 
gas will be fed into Iran’s gas 
network.
Iran had previously awarded 
the development of the phase 
11 project to a consortium 
comprised of France’s Total, 
China National Petroleum 
Corporation (CNPC), and Pet-
ropars which is a subsidiary of 
the National Iranian Oil Compa-
ny (NIOC), however, Total and 
CNPCI pulled out of the project 
in 2019 due to the U.S. sanc-
tions.
Currently, Petropars is devel-
oping the phase 11 project af-
ter its partners left the contract.
The drilling operation for the 
first well of mentioned phase 
was officially started in Decem-
ber 2020. In the early produc-
tion stage, the output of this 
phase will reach 500 million 
cubic feet (equivalent to 14 
million cubic meters) per day.
South Pars is the world’s larg-
est gas field, covering an area 
of 3,700 square kilometers of 
Iran’s territorial waters.
The giant 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 
condensate. The field is divided 
into 24 standard phases.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), Iran Mercantile Ex-
change (IME) witnessed the trade of 
2,165,000 tons of commodities with a 
total trading value of more than $950 
million on its physical market.
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1,679,139 tons of commodities val-
ued at more than $705 million.
On this floor the IME sold 1,006,174 
tons of cement, 604,600 tons of steel, 
83,000 tons of iron ore, 10,025 tons 
of aluminum, 8,035 tons of copper, 
900 tons of zinc, 500 tons of lead, 200 
tons of molybdenum concentrate, 24 
kg of gold bars and 10,792 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
407,876 tons of commodities worth 
more than $223 million.
Commodities traded on this floor 
included 134,857 tons of bitumen, 
98,000 tons of vacuum bottom, 
96,649 tons of polymeric products, 
39,390 tons of chemicals, 31,000 
tons of lube cut, 6,075 tons of base 
oil, 1,800 tons of petroleum products 
and 955 tons of sulfur.
The IME also traded within the same 
week 78,279 tons of commodities on 
its side market.
As previously reported, 10,931,107 
tons of commodities worth over $3 
billion were traded at Iran Mercantile 
Exchange during the past Iranian cal-
endar month Azar (ended on Decem-
ber 21, 2022).
The exchange traded on both do-
mestic and export rings of its oil and 
petrochemical trading floor 1,791,743 
tons of commodities valued at nearly 
$991 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 526,000 tons of vacuum 

bottom, 491,023 tons of bitumen, 
419,853 tons of polymeric products, 
157,696 tons of chemicals, 120,500 
tons of lube cut, 41,000 tons of sul-
fur, 23,788 tons of oil, 9,632 tons of 
petroleum products, 1,200 tons of in-
sulation and 1,050 tons of feedstocks.
Furthermore, the exchange saw trade 
of 9,133,701 tons of commodities 
worth more than $2 billion on its met-
als and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
4,592,219 tons of cement, 2,199,000 
tons of iron ore, 1,784,395 tons of 
steel, 340,000 tons of sponge iron, 
131,650 tons of zinc, 31,175 tons of 
aluminum, 24,731 tons of copper, 
2,000 tons of cast iron, 750 tons of 
molybdenum concentrate, 100 tons 
of lead, 36 tons of precious metals 
concentrate and 272 kg of gold bars.
It’s worth noting that the IME also 
traded 13,686 vehicles on its automo-
bile trading floor.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 5,649 tons 
of commodities
The value of trades at Iran Mercan-
tile Exchange rose 102 percent, and 
the volume of trades at the exchange 
increased 128 percent in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended on 
March 20, 2022), which was the high-
est level of growth in the history of the 
exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in 
the volume and value of trades of dif-
ferent products, 10 major records in 
total value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.

Commodities worth 
over $950m traded at IME in a week

Iranian tire manufacturers produced 
18,420,876 car tires in the first nine 
months of the current Iranian calen-
dar year (November 22-December 21, 
2022), rising two percent from the out-
put in the same period of time in the 
previous year.
This number of produced tires weighed 
over 196,238 tons, with one percent 
growth year on year.
According to the statistics, in the men-
tioned period, 121,943 tons of passen-
ger car tires were produced, showing 
an eight-percent rise year on year.
Meanwhile, 18,823 tons of van tires 
were produced, indicating a nine-per-
cent fall, and 38,355 tons of truck and 
bus tires were produced, showing a 
nine-percent drop.
Production of the tires of agricultural 
vehicles experienced a decline of 11 
percent to stand at 13,958 tons, and 
that of road building and industrial ve-
hicles fell 15 percent to 3,158 tons in 
the period under review.
In the first nine months of the present 
year, 14,119 tons of bicycle and motor-
cycle tires were also produced, indicat-
ing a three percent rise year on year.
Production of tubes fell seven percent 
to stand at 6,966 tons.
Iranian tire manufacturers produced 

47,624,426 vehicle tires in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20, 2022), which was one 
percent more than the figure of the 
preceding year.
This number of produced tires weighed 
over 288,149 tons, with a four-percent 
drop year on year.
As reported, 24,179,708 car tires 
weighing 259,096 tons were produced 
in the past year, with a four percent 
drop in number, and a five percent fall 
in weight as compared to the preceding 
year.
In the previous year, 152,251 tons of 
passenger car tires were produced, 
showing a five-percent fall year on year.
Passenger cars accounted for 58.7 per-
cent of the total tires produced in 1400.
Van tires output rose six percent to 
stand at 27,360 tons, while truck and 
bus tires output fell six percent to stand 
at 54,928 tons.
Production of the tires of light agricul-
tural vehicles experienced a decline of 
24 percent to stand at 3,256 tons, while 
that of the heavy ones also declined by 
eight percent to stand at 16,620 tons.
Production of tires for road building 
and industrial vehicles also fell 28 per-
cent to 4,681 tons in the period under 
review.

In the past year, 18,746 tons of bicycle 
and motorcycle tires were produced, 
showing 13 percent growth.
Production of tubes rose one percent 
to stand at 10,307 tons.
The tire industry has a 60-year history 
in Iran. Currently, 11 tire manufactur-
ing companies are active across the 
country that produce tires for passen-
ger cars, trucks, buses, vans, road con-
struction, and agriculture machinery, 
as well as bicycles and motorcycles in 
addition to other types of tubes.
Some 15,000 people are directly em-
ployed in this industry and more than 
250,000 people are indirectly involved 
in the value chain of this industry.
The Iranian tire industry, despite the 
continuation of sanctions and the coro-
navirus pandemic conditions, as well 
as some domestic restrictions, has 
been following a thriving and success-
ful path over the past few years.
In addition to the successes achieved 
in terms of the output amount, Iranian 
tire manufacturers have entered new 
areas including production of the wide-
base tires and the tires of SUVs.
Wide base tires, which are a new gen-
eration of heavy vehicle tires, have 
been produced for the first time in West 
Asia by Iranian producers.

Over 18.4m car tires produced in 9 months

Did You Know These Facts About Animals and Nature?
By: PARISA JAMADISource: https://blog.prepscholar.com/did-you-know-facts

https://parade.com/1199611/marynliles/did-you-know-facts/
https://www.womansday.com/life/entertainment/a37170576/fun-facts/

• The closest living relative to humans 
are chimpanzees, bonobos, and goril-
las. We share between 98 and 99.6% 
of DNA with these species. Gorillas 
can even catch colds from humans.
• Most mammals have reproductive 
cycles. However, only humans, hump-
back whales, and elephants experi-
ence menopause.
• To escape a crocodiles jaw, push 
your thumb into its eyeballs.
• Cats have only lived with people for 
about 7,000 years. Compared to dogs, 
whose domestication may have begun 
as early as 25,000 years ago.
• 85% of plant life is found in the 
ocean.
• The Amazon rainforest is an amazing 
place. The Amazon produces over 20% 
of the world’s oxygen, and contains 
more than half of the world’s species 
of plants, animals, and insects.
• Dog noses are as unique as a human 
fingerprint.
Did You Know These Facts About Sci-

ence?
• The Great Barrier Reef is the largest 
living structure on Earth at 2,000 kilo-
meters long.
• Most of us are familiar with the three 
states of matter: solid, liquid, and 
gas. But there are actually two doz-
en known states of matter. Plasma is 
one example, but scientists have also 
found other states of matter that only 
occur under certain conditions.
• The moon once had an atmosphere. 
Volcanic eruptions on the moon re-
leased trillions of tons of gas into the 
air, which created an atmosphere. 
The gases eventually became lost to 
space.
• It is mainly men who experience 
colorblindness.1/20 men experience 
color blindness as opposed to 1/200 
women.  
Did you know it’s illegal to feed pi-
geons on the sidewalks and streets in 
San Francisco?
Did you know an astronaut was aller-

gic to the moon?
Did you know there’s a toilet muse-
um?
Did you know 3 US Presidents have 
won Grammys?
Did you know you can get your eye-
balls tattooed?
Did you know “Q” is the only letter 
that doesn’t appear in any U.S. state 
name?
Did you know your liver’s size fluctu-
ates significantly throughout the day?
Did you know professional cheese-
makers are studying if music can 
change the taste of cheese?
Did you know the youngest Olympian 
was 10 years old?
Did you know there are 118 ridges on 
the side of a dime?
Did you know there’s a planet that’s 
shaped like a potato?
Did you know almost half the world’s 
population watched both the 2010 and 
2014 FIFA World Cup games?
Did you know extreme ironing is an 

actual sport?
Did you know a single watermelon 
once sold for $6,125?
Did you know Shakespeare invented 
more than 1,700 words?
Did you know the longest place name 
in the world is 85 letters long?
Did you know lobsters have clear blood?
Did you know chewing gum is banned 
in Singapore?
Did you know grapes light on fire in 
the microwave?
Elephants are also the only mammal 
that cannot jump.
Crows can recognize human faces — 
and remember them for their entire lives.
There is only one country on earth 
without mosquitoes: Iceland. Its low 
temperatures make it impossible for 
the pest to breed.
A little gross, but also kind of funny: 
Lobsters pee out of their faces. Even 
more interesting, they do this as a way 
to attract mates.
Ready to have your mind blown? A 

blind chameleon can still adjust to the 
colors of its environment. The way it 
changes colors is because of its spe-
cial cells, not eyesight.
The world’s longest concert lasted 453 
hours.
Volleyball and basketball were both 
invented in Massachusetts.
The heaviest onion ever grown was 
18 pounds and was grown in England. 
That’s a toddler-sized onion.
Mushrooms can glow in the dark. In 
fact, there are more than 70 varieties 
of mushrooms that do this.
Ketchup was once sold as medicine 
to treat diarrhea and indigestion. The 
treatment did not, in fact, work.
Bananas are curved because of how 
they grow — toward the sun.
Only 5% of the ocean has been ex-
plored. The intense pressure at the 
deepest depths of the ocean makes it 
virtually impossible to navigate.
Saint Lucia is the only country in the 
world named after a woman.
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بـه مناسـبت ایـام والدت حضـرت 
فاطمـه زهـرا سـام اهلل علیهـا و 
بزرگداشـت مقـام زن و روز مـادر، 
گردهمایـی سـاالنه بانـوان عضـو 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی اصفهـان برگـزار شـد.

مسـعود گلشـیرازی رئیـس پارلمان 
بخـش خصوصـی اصفهـان در این 
گردهمایـی، ضمـن تبریـک ایـام 
والدت بانـوی دو عالـم حضـرت 
زهـرا سـام اهلل علیهـا، نهادسـازی 
را پیش شـرط هر فعالیـت اقتصادی 
معرفـی کـرد و افـزود: »مـادر« 
پایه گـذار نخسـتین نهـاد، یعنـی 
خانـواده بـوده و بـا ایجـاد آرامـش، 
مـودت و رحمـت در نهـاد خانـواده، 
فرزندانی توانمنـد و برومند به جامعه 

تحویـل می دهـد.
وی در ادامـه، کارآفرینـی را از دیگـر 
مولفه هـای بانـوان فعـال اقتصادی 
دانسـت و گفـت: بـزرگ بانـوی 
کارآفریـن جهـان اسـام، حضـرت 
خدیجـه )س( بـا محبت و سـرمایه 
مـادی خـود موجـب اعتـای دیـن 

اسـام شـد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه در موضـوع 
کارآفرینی تفکیک جنسـیتی ماک 
نبوده و توانمندی حائز اهمیت اسـت 
گفـت: تشـکیل مرکـز کارآفرینـی 
بانـوان در اتـاق بازرگانـی اصفهان، 
بـه معنـای محـدود شـدن سـیطره 
حضـور بانـوان در عرصه اقتصـاد به 

یـک شـورا نیسـت.
گلشـیرازی محیط مناسـب را الزمه 
رشـد فردی عنـوان و تصریـح کرد: 

در صـورت مناسـب بـودن محیـط، 
اتفاقـات مهمـی رقـم خواهـد خورد 
و فعالیـت اقتصـادی نیـز از همیـن 
رو نیـاز بـه محیـط مطلـوب دارد؛ 
بـه عنـوان مثـال شـاخص محیـط 
کسـب و کار، مولفـه ای مهـم برای 
فراهم سـازی بسـتر رشـد و توسـعه 
اقتصـادی اسـت کـه در ایـن دوره 
فعالیـت اتـاق بازرگانی اصفهـان، به 
واسـطه فعالیت های صـورت گرفته 
این شـاخص به صورت چشمگیری 

ارتقـاء یافـت.
دبیـر شـورای گفتگـوی دولـت و 
بخش خصوصـی اصفهان همچنین 
ضمـن تشـریح اقدامـات 4 سـاله 
پارلمان بخش خصوصـی اصفهان، 
تاکیـد کـرد: بـه منظـور کمـک بـه 
بهبود شـاخص محیط کسـب و کار، 
سـاختار سـازمانی اتاق اصاح شد و 
مرکـز کارآفرینی بانوان نیز تشـکیل 
و در کنـار 12 نهـاد و شـورای دیگـر 

مشـغول فعالیت اسـت.
وی اتـاق بازرگانی را محـل گفتمان 
و مـکان یافتـن همـراه و همـگام 
اقتصـادی و اجتماعـی معرفـی و 
تصریح کرد: اگـر بخواهیـم از وضع 
امـروز اصفهـان، صعـود کنیـم باید 
اصفهان تجاری ایجاد کنیـم و الزم 
اسـت در تمامـی خانواده هـا عـاوه 
بـر مباحـث اجتماعـی و فرهنگـی 
بحـث تجـارت و توسـعه، سـاری و 

جـاری باشـد.
وی در ادامـه خواسـتار عضویـت 
بانـوان در تشـکل های تخصصـی 
با هـدف اثربخشـی بیشـتر و حضور 
فعاالنه در حوزه مسـئولیت اجتماعی 

شـد.
فرشـته امینـی عضـو هیئت رئیسـه 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیـز در 
ایـن رویـداد بانـوان عضـو پارلمـان 
را  اصفهـان  خصوصـی  بخـش 
بانوانی پیشـرو، کارآفریـن و صاحب 
صنعت و تجـارت معرفـی و تصریح 
کـرد: ایـن بانـوان بـه عنـوان موتور 
محـرک جامعـه، بـه ارزش آفرینـی 

زنـد. می پردا
وی بـا بیان اینکـه مرکـز کارآفرینی 
بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهـان در 
سـال 99 و بـا هـدف شبکه سـازی، 
توانمندسـازی و شناسـایی بانـوان 
مسـتعد فعالیت هـای اقتصـادی، 
آغـاز به کار کـرد افـزود: ایـن مرکز، 
بـا الگوگیـری از مراکـز کارآفرینـی 
بانوان در جهان و با هدف شناسـایی 
نیازهـای زنـان فعـال اقتصـادی در 

و  شبکه سـازی  تجـارت،  حـوزه 
ایجـاد فرصـت بـرای آنهـا، آموزش 
و مشـاوره، توسـعه مهارت هـای 
رهبـری و کارآفرینـی و آمـوزش 
دسترسـی به منابـع مالی و سـرمایه 

ایجـاد شـد.
رئیـس شـورای راهبـردی مرکـز 
بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهـان، 
برگـزاری عصرانه هـای کارآفرینی 
بـا موضوعاتـی از قبیـل اشـتراک 
تجربیـات و آمـوزش در زمینه هـای 
مالـی، سـرمایه گـذاری و مالیاتـی، 
برگـزاری دوره هـای عالـی مهارت 
مدیریتی و ارائه خدمات مشـاوره ای 
از طریـق کانـون مشـاوران اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان، ارائـه خدمـات 
آموزشـی  درحوزه هـای  نویـن 
از جملـه برگـزاری رویدادهـای 
آموزشـی مهـارت محـور در قالـب 

رویدادهای بـازرگان کوچک، کارنو، 
کسـباتور و شـتاب دهنده هـا بـرای 
گروه های سـنی مختلف بـه منظور 
آماده سـازی نیـروی توانمنـد بـرای 
ورود به بـازار تجاری امـروز، تمرکز 
بـر ایجـاد و تقویـت شـرکت های 
مدیریـت صـادرات، دوره هـای 
تجـاری مرتبـط بـا ایـن حـوزه و 
تمرکز بر شـتابدهی کسـب و کارها، 
راه انـدازی میزهـای تخصصـی 
کشـورهای هـدف صادراتـی و 
راه انـدازی دفتـر تجـارت روسـیه 
و اوراسـیا را از دیگـر خدمـات اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان در سـال های 
سـخت فعالیـت اقتصـادی معرفـی 
کـرد.  امینـی در پایان سـخنان خود 
ابراز امیـدواری نمود در آینده شـاهد 
روزهایـی بـا دورنمـای اقتصـادی 

بهتـر باشـیم.
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 اخبـار اصفهان  بـر اسـاس آمار ثبت شـده توسـط 
سـامانه 122 آبفای اسـتان اصفهان در تاریخ 19 الی 25 
دی ماه جاری، حدود 0.03 درصد از انشعابات کل استان 
دچار یخ زدگی شـده و جهت رسـیدگی به مناطق ارجاع 

داده شـده اند.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان با اعام 
این خبر افزود: حدود 1500 تماس در خصوص یخ زدگی 
انشعابات با سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان 
برقرار شده که عمده آنها با راهنمایی و مشاوره کارشناسان 
پاسخگوی مرکز تماس )122( مرتفع گردیده است. 
عباس عباسی خاک گفت: یکی از مشکاتی که معمواًل 
با ورود هوای سرد در فصل زمستان رخ می دهد، یخ زدگی 
لوله های آب است که این اتفاق خصوصاً در مناطقی که 
خانه ها به صورت مجتمع های آپارتمانی نیستند، بیشتر 

رخ می دهند.

وی در خصوص راه های پیشگیری از یخ زدگی انشعابات 
آب افزود: پیش از هر چیز ابتدا باید آب لوله های غیرضروری 
تخلیه شوند و آب واحدهای خالی از سکنه قطع شود. 
همچنین عایق کردن لوله های سطحی توسط پشم شیشه، 
بهسازی حوضچه های کنتور و وسایل سنجش و اندازه 
گیری آب از جمله راهکارهای دیگر محسوب می شوند. 
عباسی خاک تعبیه درپوش مناسب برای کنتور و اتصاالت 
و همچنین پر کردن حوضچه کنتور آب با کیسه های 
پوشال را از دیگر راهکارها عنوان و تاکید کرد: در دمای 
زیر 10 درجه سانتیگراد هیچ پوششی غیر از پشم و شیشه 

نمی تواند مانع از یخ زدگی گردد.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان افزود: 
برای جلوگیری از اتاف وقت، هدر رفتن آب و انرژی نیز 
بهتر است لوله های آب گرم از منبع شوفاژ یا آبگرمکن تا 
محل های مورد استفاده عایق کاری شوند و اگر آب در 

لوله ها یخ زده باشد، می توان با گرم کردن آن به تدریج 
یخ را ذوب کرد.

عباسی خاک گفت: در صورتی که کنتور و لوله های آب 
دچار یخ زدگی شدند برای رفع مشکل هرگز نباید از حرارت 
مستقیم و ریختن آب جوش بر قسمت های یخ زده استفاده 

شود، چرا که موجب ترکیدگی لوله ها می شود.
وی افزود: لوله های فلزی آب در هنگامی که آب داخلشان 
یخ زده باشد بسیار شکننده هستند لذا اگر شیر آبی دچار 
یخ زدگی شده باشد، نباید باز یا بسته شوند، زیرا ممکن 
است خود شیر بشکند و یا لوله آب از داخل دیوار دچار 
ترک خوردگی گردد و برای رفع مشکل یخ زدگی توصیه 
می شود با صبر و حوصله از آب ولرم، حرارت غیر مستقیم و 

سشوار استفاده گردد.
عباسی خاک در خصوص ترکیدگی لوله ها گفت: اگر لوله 
ترکیده بود، شیر فلکه اصلی و شیرهای فرعی باید فوری 

بسته و با شرکت آبفا تماس گرفته شود، در غیر این صورت 
ممکن است نشت آب، باعث خسارت فراوان شود.

وی به راه هایی برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب 
در زمان نصب اشاره کرد و گفت: اجرای اتاقچه کنتور در 
زمان نصب کنتور آب، پایین بردن کنتور تا زیر تراز یخ زدگی 
و عایق بندی کنتور سه راهی هستند که از یخ زدگی 

کنتورها در فصل سرما جلوگیری می کنند.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان 
راه حل ضربتی برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور در 
شب ها را عایق بندی کنتور عنوان کرد و گفت: اگر تاکنون 
کنتورهای آب عایق بندی نشده اند، در این شب های سرد 
می توان با استفاده از خاک اره، پوشال، پارچه، گونی و 
پشم شیشه کنتورها را پوشاند. همچنین می توان از عایق 
بندی پلیمری با استفاده از یونولیت، کنتور را از گزند سرما 

محفوظ نگه داشت. 

توصیه های کاربردی برای جلوگیری از یخ زدگی انشعابات آب؛

حدود0.03درصدازانشعاباتکلاستاناصفهاندچاریخزدگیشدهاند

در گردهمایی ساالنه بانوان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تاکید شد:

نهادخانوادهبسترپرورشفعاالناقتصادیموفقاست

عبـداهلل گیتی منـش روز دوشـنبه در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنـا افزود: 
با توجـه به تصمیـم کمیتـه مدیریت بحـران اسـتان اصفهـان و با هدف 
صرفـه جویـی در مصـرف گاز در ایـن روزهـا کـه با بـرودت شـدید هوا 
مواجه هسـتیم، مقرر شـده اسـت که 50 درصـد از جایگاه های سـوخت 
به مدت ۷2 سـاعت کار کنند و سـپس در نوبـت بعـدی، 50 درصد دیگر 

از جایگاه هـا در مـدار فعالیـت قـرار گیرند.
وی با تاکید براینکـه این موضوع به معنـی تعطیلی فعالیـت جایگاه های 
سـیان جی نیسـت، اظهار داشـت: برنامـه گردشـی فعالیـت جایگاه های 
سـوخت به گونه ای طراحی شـده کـه در سـطح اسـتان متوازن باشـد و 
فهرسـت جایگاه ها برای هرکدام از نوبت های گردشـی مشـخص است.

گیتی منـش بـا بیـان اینکـه ظرفیـت سـیان جـی در اسـتان اصفهـان 
2.5 برابـر آنچـه که اسـتفاده می شـود، هسـت، تصریـح کرد: بـا اینحال 
ممکن اسـت در این شـرایط در برخی مناطـق که تراکم زیاد اسـت مانند 
کان شـهر اصفهان، صـف طوالنـی در برخـی جایگاه ها ایجاد شـود اما 

در سـایر نقاط مـورد خاصی گزارش نشـده اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه کار سوخت رسـانی سـیان جی در اسـتان اصفهان 
متوقـف نشـده اسـت، تصریـح کـرد: شـرایط موجـود ایجـاب می کنـد 
کـه بـرای تأمیـن گاز خانگـی و پایـداری شـبکه در سراسـر کشـور این 

تمهیدات اندیشـیده شـود.
وی دربـاره اینکه گردشـی بـودن فعالیت جایگاه های سـیان جـی تا چه 
زمانی ادامـه دارد، گفت: احتمـال دارد ایـن وضعیت تـا زمانی که برودت 
شـدید هوا و برخی مسـائل مربوط به شـبکه گاز بویژه در مناطق شـمالی 

کشـور وجود دارد، ادامه داشـته باشد.
عضو هیـات مدیـره انجمن صنفـی جایگاهـداران اسـتان اصفهـان نیز 
در این زمینـه به خبرنـگار ایرنـا گفت: بـا توجه به شـرایط موجـود برای 
شـبکه گاز کشـور و به منظـور کمـک به مصـرف خانگـی و اسـتان های 
دیگـر، درصـدی از جایگاه های سـیان جـی اصفهان به صورت گردشـی 
فعالیـت می کننـد امـا ایـن موضـوع بـه معنـی توقـف عرضـه سـوخت 

نیسـت.
سـعید یزدانی بـا تاکیـد بـر اینکـه سوخت رسـانی در جایگاه های سـیان 
جی استان اصفهان مسـتمر و فعال اسـت، افزود: گردشی شـدن فعالیت 
جایگاه های سـیان جـی در این هفتـه و با هماهنگـی با کمیتـه مدیریت 
بحـران اسـتانداری، شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه 

اصفهـان و شـرکت گاز در حال اجراسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جایگاهداران سـوخت بـرای تأمیـن منافع مـردم در 
ایـن زمینه همراهـی کردنـد، اظهار داشـت: در این شـرایط همـه باید به 

یکدیگـر کمـک کنیم.
یزدانی دربـاره احتمال ایجاد صـف در برخـی از جایگاه هـا، تصریح کرد: 
تعـدادی از جایگاه هـای سـوخت سـیان جـی در کان شـهر اصفهـان 
همیشـه دارای صـف طوالنی هسـتند زیـرا در برخـی از مناطـق، تراکم 

بـاال و تعـداد جایگاه هـا کم اسـت.
بیش از 300 جایگاه سـوخت بنزین خصوصی و 1۶4 جایگاه سـی ان جی 

در اسـتان اصفهان وجود دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی در 
سطح استان با هدف مدیریت مصرف گاز، از روز جمعه 

)۲۳ دی ماه( به صورت گردشی فعالیت خواهند کرد.

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه اصفهان خبرداد:

فعالیتگردشیجایگاههایعرضه
سیانجیدراصفهان

گزارش مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع های 
سـیاحتی، فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان 
شـهرداری اصفهـان گفـت: به منظـور 
حرکـت در مسـیر صحیـح اسـتاندارد 
خدمـات،  ئـه  را ا کیفیـت  ارتقـای  و 
NDT( بـر  آزمون هـای غیـر مخـرب )
روی 11 دکل خـط تله سـی یژ نـاژوان 

انجـام شـد.
سـعید سـاکت، بـا اشـاره بـه اقدامـات 
در  انجـام  حـال  در  فنـی  ضـروری 
تله سـی یژ نـاژوان، اظهـار کرد: بـه دنبال 
قانـون سـازمان ملـی اسـتاندارد کشـور 
مبنـی بـر انجـام 25 درصـد آزمون هـای 
غیرمخـرب بـر خطـوط کابـل راه هـا در 
هـر مجموعه، ایـن اقدام به صـورت 100 
درصـدی از اسـفند 1400 تاکنـون آغـاز 

شـده و در حـال تکمیـل اسـت.
وی افـزود: خـط تله سـی یژ نـاژوان از 
13 دکل تشـکیل شـده کـه آزمون هـای 
غیر مخرب )NDT( ۶ دکل آن در اسـفند 
1400 بـا فراینـد استانداردسـازی ایـن 
ظرفیـت تفریحـی کان شـهر اصفهـان 
صـورت گرفـت و از ۷ دکل باقیمانـده، 
عملیات آزمون هـای غیرمخـرب 4 دکل 

به صـورت کامـل انجـام شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع های 
سـیاحتی، فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان 
شـهرداری اصفهـان گفـت: در انجـام 
آزمون هـای غیـر مخـرب ابتـدا دکل هـا 
مونتـاژ شـده، سـپس شـفت های آن 
مـورد آزمایـش قـرار می گیرد، پـس ازآن 
شـفت هایی که از کارایی آن کاسـته شده 
بـود، تعییـن متریـال و سـاخته می شـود.

وی بـا بیان آنکـه پـس از تعییـن متریال 
و سـاخته شـدن شـفت ها، آزمون هـای 
غیرمخـرب به صـورت مجـدد بـر آن هـا 
انجـام و عملیـات نصـب دوبـاره صورت 
می گیـرد، خاطرنشـان کـرد: ایـن اقـدام 
فنـی تاکنـون در مـدت 22 روز و بیش از 
15۸4 نفر سـاعت توسـط کارکنان فنی و 
متخصـص شـرکت توسـعه مجتمع های 
سـیاحتی سـپاهان انجـام شـده کـه 
بـه دلیـل اهمیـت انجـام آزمون هـای 
غیرمخـرب، تاکنـون بازرسـان شـرکت 
بازرسـی معتمـد سـازمان ملی اسـتاندارد 
کشـور به منظور انجام آزمون ها و کسـب 
اطمینـان خاطـر از سـامت شـفت ها 
3 مرحلـه در تله سـی یژ نـاژوان حضـور 

یافتنـد.
سـاکت پیرامون جزئیات شـفت های خط 
تله سـی یژ نـاژوان، گفـت: 13 دکل خـط 
تله سـی یژ نـاژوان نزدیک به 400 شـفت 
دارد کـه پیـرو آزمون هـای غیـر مخـرب 
صـورت گرفتـه 100 شـفت کـه کارایـی 
مؤثـر آن کاهـش یافته بـود شناسـایی و 
بـه دنبـال عملیـات و فراینـد آزمون های 
غیر مخـرب با نظارت بازرسـان سـازمان 
ملـی اسـتاندارد به صـورت مجـدد نصب 

شـده اند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط 
عمومـی شـرکت توسـعه مجتمع هـای 
سـیاحتی، فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان 
شـهرداری اصفهـان، وی خاطرنشـان 
کـرد: انجـام عملیـات آزمون هـای غیـر 
مخـرب به منظور کسـب اطمینـان خاطر 
از سـالم بودن شـفت ها، حرکت در مسیر 
صحیـح قواعد سـازمان ملـی اسـتاندارد 
کشـور و ارتقـاء کیفیـت ارائه خدمـات از 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.

انجام آزمون های غیر مخرب 
بر ۱۱ دکل خط تله سی یژ 

ناژوان 

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 

شهرداری اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

ــد  ــت: رون ــان گف ــتانداری اصفه ــی اس ــی عمران ــور هماهنگ ــاون ام مع
تکمیــل دهکــده المپیــک ورزشــگاه نقــش جهــاِن رو بــه جلــو و 

فعالیت هــای خوبــی در ایــن پیونــد در حــال انجــام اســت.
ــن  ــزود: در ای ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان، در گف ــران زینلی مه
ــل آن  ــه و ذی ــه ریاســت اســتاندار شــکل گرفت ــری ب ــه راهب ــه کمیت زمین
ــتانداری، اداره کل ورزش  ــکاری اس ــا هم ــی ب ــی و فن ــای حقوق کمیته ه
ــط از  ــا فعالیت هــای مرتب ــان و شــهرداری تشــکیل شــده اســت ت و جوان

ــود. ــال ش ــاز در آن دنب ــاخت و س ــی و س ــا طراح ــه ت ــی گرفت حقوق

وی ادامــه داد: ســاخت پیســت دوچرخه ســواری و اســتخر ایــن دهکــده با 
مشــارکت شــرکت فوالد مبارکــه در حال انجــام اســت و عملیــات اجرایی 

ســایر مجموعه هــا نیــز پیگیــری خواهــد شــد.
ــه  ــای ب ــه طرح ه ــروژه از جمل ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی ــتاندار ب ــاون اس مع
اصطــاح زنــده در اســتان بــه شــمار مــی رود، خاطرنشــان کــرد: البتــه از 
ــه  ــه توســط کمیت ــی آزادسازی هاســت ک ــه برخ ــاز ب ــی، نی لحــاظ حقوق

ــی رود. ــش م ــی پی حقوق
بــه گــزارش ایرنــا، ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان، چهارشــنبه 12 آبان 

ــاح  95 پــس از حــدود ســه دهــه فــراز و فــرود و انتظــار بیــن نســلی افتت
شــد. ایــن ورزشــگاه کــه بدلیــل زمــان طوالنــی اجــرا بــه نقــش جهــان 
نیمــه تمــام شــهرت یافتــه بــود، بــا ایجــاد موجــی از شــادی بین مــردم و 

ورزشــکاران نصــف جهــان، نقش آفرینــی خــود را آغــاز کــرد.
نقــش جهــان بــا ظرفیــت ۷5 هــزار نفــر دومیــن ورزشــگاه بــزرگ کشــور 
ــل  ــی و تبدی ــای ورزش ــر مجموعه ه ــزودن دیگ ــود و اف ــوب می ش محس
ــن  ــرای ای ــه برنامه هــای اعــام شــده ب ــک از جمل ــه دهکــده المپی آن ب

ورزشــگاه بــوده اســت. 

معاون امور هماهنگی عمرانی 
استانداری اصفهان:

روندساختدهکده
المپیکورزشگاه
نقشجهاِناصفهان
روبهجلوست

مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز 
استان اصفهان گفت: با توجه به عبور خط 
سراسری انتقال گاز شمال کشور از اصفهان، 
بیشترین حجم و ُپرفشارترین گاز در این 
استان است بنابراین هیچ موقع با اُفت فشار و 

قطعی گاز مواجه نخواهیم شد.
محسن اصغرزاده، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: البته در این استان پهناور احتمال 
آسیب رسیدن به لوله های گاز و قطع موردی 
گاز مشترکان بدلیل وقوع حوادث ناشی از 
فعالیت دستگاه های خدمات رسان آب، برق 

و مخابرات وجود دارد.
وی با بیان اینکه خط قرمز این شرکت، 
نشت گاز است، ادامه داد: احتمال قطع گاز 
مشترکان بدلیل نشت آن وجود دارد اما 
تاکنون هیچگونه قطعی گاز بدلیل کمبود 

اتفاق نیفتاده است.
مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان اظهار داشت: در صورت حدوث 
نشت در خط گاز و بروز حادثه در نقطه ای 
از استان هیچ راهی جز قطع گاز مشترکان 
وجود ندارد و باید پس از رفع نشتی گاز، خط 

گازدار شود.
وی اضافه کرد: نیروهای شرکت گاز بصورت 

شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا زمان 
قطعی گاز ناشی از حوادث را کاهش دهند.

اصغرزاده خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط 
موجود برای شبکه گاز کشور و برای کمک 
به مصرف خانگی در استان های دیگر، قطع 
گاز شهرک های صنعتی استان اصفهان بر 
اساس برنامه زمانبندی اعام شده به آنها 

انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: البته واحدهای غذایی و تولید 
دارو از این محدودیت ها ُمستثنا هستند 
اما گاز تمام واحدهای تولید فوالد، آجر و 
شهرک های صنعتی طبق برنامه هماهنگ 

شده با استانداری قطع خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت گاز اصفهان 
احتمال داد که اعمال محدودیت در مصرف 
گاز در سطح کشور تا زمان تداوم برودت شدید 
هوا و برخی مسائل مربوط به شبکه گاز بویژه 

در مناطق شمالی کشور ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، اصفهان پس از تهران، 
جایگاه دوم توزیع گاز در سطح کشور را دارد 
بطوریکه 99.5 درصد از جمعیت این استان از 
گاز طبیعی بهره مندند و گازرسانی به تمام 
شهرهای آن و 99.0۸ درصد از روستاهایش 

انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
در  سرمایه گذار   1۶5 گفت:  اصفهان 
سالجاری در شهرک های صنعتی استان 
جذب شدند و برای ساخت واحدهای تولیدی 

زمین دریافت کردند.
رسول سواری روز دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: به سرمایه گذاران که 
برای ساخت واحدهای تولیدی با شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان قرارداد 
منعقد کرده اند، بیش از 103 هکتار زمین 
دارای زیرساخت به منظور احداث واحد 

تولیدی واگذار شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود که با بهره 
برداری از طرح های تولیدی مربوط به این 
سرمایه گذاران، برای حدود ۶ هزار نفر به 
طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان اظهار داشت: واگذاری زمین 
به واحدهای دانش بنیان، صادرات محور 
و واحدهای تولیدی فعال که نیاز به توسعه 

دارند، در اولویت قرار دارد.
در  زمین  واگذاری  کرد:  اضافه  وی 
شهرک های صنعتی استان اصفهان با اهلیت 

سنجی از این واحدها انجام خواهد شد.

سواری با بیان اینکه سرمایه گذاران که برای 
ساخت واحد تولیدی از شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان زمین دریافت کرده اند باید 
در موعد مقرر نسبت به عملیات ساخت و 
ساز اقدام کنند، خاطرنشان کرد: در غیر این 
صورت اراضی واگذار شده از آنها خلعید شده 
و به سرمایه گذاران جدید متقاضی واگذار 

می شود.
وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای جدی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران جلوگیری از معطلی زمین است 
چرا که برای ایجاد اراضی دارای زیرساخت 
از منابع عمومی کشور هزینه شده و باید آنها 
را در مسیر سرمایه گذاری و تقویت تولید به 

جریان انداخت.
به گزارش ایرنا، ۸0 شهرک صنعتی ُمصوب 
در اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷5 
شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری 

است.
تاکنون 50 درصد از شهرک های این استان 

به ظرفیت نهایی خود رسیده اند.
هم اینک بیش از 140 هزار نفر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی ُمصوب و فعال استان 

اصفهان مشغول کار هستند.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان:

اصفهانباُافتفشاروقطعیگاز
مواجهنشدهاست

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

۱۶۵سرمایهگذار
جذبشهرکهایصنعتیاستانشدند
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 پریسا جمدی  عصبانیت! چگونه 
خشم و عصبانیت خود را در جر و بحث 
کنترل کنیم؟ آنچه در این مقاله خواهید 
خواند: یاد بگیرید که چگونه خشــم و 
عصبانیت خود را راحت بیان کنید. با انجام 
اقدامات آرام بخش می توانید به راحتی 
خشم خود را کنترل کنید. با حل مشکالت 
و مشاجرات می توانید احساس مثبت و 

شادی داشته باشید.
عصبانیت

عصبانیت به روش های مختلف 
فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. بعضی ها 
زود جوش اند و سریع عصبانی می شوند. 
اما بعضی ها کمی صبورترند و دیرتر 
جرو  حل  برای  می شوند.  عصبانی 
بحث ها و مشکالت بهترین راه صحبت 

کردن است.

خشمتان را خیلی راحت ابراز 
کنید

با بکارگیری روش های زیر می توانید به 
راحتی خشم تان را بروز دهید: راه بروید. 
بالش را بغل کرده و فشار دهید. در خلوت، 
فریاد بزنید، مثاًل می توانید بر سر اجسامی 
مثل ماشین یا درخت فریاد بزنید. با فردی 
قابل اعتماد صحبت کنید. باید خشم خود 
را بروز دهید، در غیراین صورت، ممکن 

است به خودتان یا دیگران آسیب بزنید.

علت عصبانیت و خشم تان را 
پیدا کنید

اگر یک شخص یا یک موقعیت باعث 
عصبانیت شدید شما شده است، با یک 
فرد قابل اعتماد صحبت کنید. مثاًل: 
اجتماعی،  مددکار  پزشک،  مشاور، 

روانشناس یا روانپزشک.

کاهش  به  آرامش  حفظ 
خشم کمک می کند

حفظ آرامش تا حد زیادی می تواند به 
کنترل خشم کمک کند. پیاده روی کنید 
یا به یک پارک خلوت بروید و کمی آنجا 
بنشینید. به آهنگ مورد عالقه تان گوش 
دهید. کتاب بخوانید یا فیلم ببینید. ورزش 
مورد عالقه تان را انجام دهید، شنا کنید یا 
یوگا انجام دهید. دوش بگیرید. مدیتیشن 
انجام دهید. معمواًل ممکن است در بین 
کارها و مشغله های روزانه فراموش کنیم 
برای آرامش خود وقت بگذاریم، اما باید 
در طول روز یک زمانی را برای انجام 
کارهای آرامش بخش اختصاص دهید. 
می توانید یک لیست از کارهای مورد 
عالقه تان که باعث آرامشتان می شوند 

تهیه کنید.

خشونت راهی برای مقابله با 
خشم نیست

یا  گاهی ممکن است یک شخص 
موضوعی انقدر باعث خشم شما شود 
که از کوره در بروید. گاهی که بدون دلیل 
ناراحت و ناامید هستید نیز ممکن است 
خشم راهی برای رهایی از این احساس 
باشد. خشونت ناشی از خشم و عصبانیت 
بسیار خطرناک است و گاهی حتی باعث 
ایجاد مشکالتی غیرقابل بازگشت و 

وحشتناک می شود.
اگر می خواهید به راحتی بتوانید بر 
خشم تان غلبه کنید، فهرستی از چیزهایی 
که باعث عصبانیتتان می شوند تهیه 
کنید، مثاًل موقعیت های خاص، افراد، 

خلق و خوی، مواد مخدر و .... برای رهایی 
از عصبانیت و خشم از مواردی که در 
لیستتان هست دوری کنید. حتی برای 
غلبه بر خشم و عصبانیتتان می توانید با 

افراد قابل اعتماد دیگری صحبت کنید.
جر و بحث امری طبیعی است و همه به 
نوعی تجربه می کنند و علل مختلفی دارد 
از جمله: ممکن است درباره یک موضوع 
با فرد دیگری اختالف نظر داشته باشید. 
ارزش ها، اهداف یا نیازهای شما ممکن 
است با ارزش های شخص دیگری 
متفاوت باشند. ممکن است متوجه رفتار 
یا حرف های دیگران نشوید یا درواقع 

دچار سوءتفاهم شوید.

مشکالت و بحث های حل 
نشده باعث ایجاد مشکل 

می شوند

در صورتی که بحث و جدل ها ختم به خیر 
نشده و حل نشده باقی بمانند منجر به 
موارد زیر می شوند: سردرگمی و احساس 
رنجش، استرس و تنش، بی خوابی، 
بیماری، فروپاشی خانواده یا روابط 
ضعیف، پرخاشگری یا خشونت، کنار 

آمدن با بحث و جدل ها و اختالفات.
اگر بحث و جدل ها حل نشده باقی بمانند 
و ناراحتی و خشم از طرف مقابل همچنان 
در وجودمان باقی بماند می تواند باعث 

تجربه بسیار ناراحت کننده و منفی شود.
می توانید خیلی صادقانه و آرام مشکلتان 
را فرد مقابل مطرح کرده و حل کنید. اگر 
طرف مقابل فردی پرخاشگر و بدرفتار 
است می توانید به طرق غیرمستقیم از 
جمله تلفنی با وی برای حل مشکل 

صحبت کنید.
هم انتظار موافقت و هم مخالفت را داشته 

باشید. اگر می بینید دو نفری به نتیجه 
نمی رسید وقت آن است که فرد سومی 
را وارد قضیه کنید، فردی بی طرف و قابل 
اعتماد که بتواند در راستای حل اختالف 

و مشکلتان به شما کمک کند.

و  بحث  و  جر  باید  چرا 
مشکالت را حل کنیم؟

به این دلیل که: باعث ایجاد حس موفقیت 
و شادی در شما می شود. باعث ایجاد 
احساس آرامش، سالم بودن و داشتن 
خواب راحت تر می شود. باعث استحکام 
روابط می شود. قطعًا احساس بهتری 

خواهید داشت.
https://www.betterhealth.
vic.gov.au/health/
healthyliving/anger-tips-to-
resolve-arguments

چهار شنبه 28 دی 1401  | شمـاره 1251

 دریا وفایی  »گلیو بالستوما مولتی فرم«، کشنده ترین تومورمغزی است که پزشکان 
آن را GBM می نامند و پیش بینی می کنند که هزینه های درمان دارویی این بیماران در 

دنیا تا سال ۲۰۲۸ به چهار میلیارد دالر برسد.

امیدوارم شرکت های دارویی انگیزه بیشتری برای سرمایه گزاری 
داشته باشند

پوریا عادلی متخصص رادیوانکولوژی دراین باره به ما گفت: این خبر نگران کننده 
می تواند حاکی از افزایش ابتال به این ســرطان باشــد. اما می توان امیدوار بود که 

شرکت های دارویی انگیزه بیشتری برای سرمایه گزاری بر روی تحقیقات مربوط 
به GBM داشته باشند.

این متخصص درمان تومورهای مغزی در مورد ماهیت ودرمان این توده توضیح داد: 
این نوع از تومورهای مغزی به علت ماهیت تهاجمی خود با جراحی به تنهایی قابل 
درمان نیست و بیماران بعد از جراحی باید توسط متخصصین رادیوانکولوژی تحت 
رادیوتراپی و شــیمی درمانی قرار گیرند. البته متاسفانه علی رغم تمام این درمان ها 

همچنان امکان عود این نوع از تومورها بسیار باالست.
عادلی ادامه داد: اخیراً در مطالعه ای که بر روی نحوه تهاجم این تومور انجام شــده 

مشخص شده که سلول های این تومور با تقلید ماهیت تومورهای عصبی جنینی، خود 
را در جاهای دورتر از تومور اولیه در بافت مغر به سلول های عصبی سالم تحمیل کرده و 
پس از جایگزینی در بافت سالم مغز با ایجاد شبکه و ارسال سیگنال به توده اصلی باعث 

مهاجرت سلول های تومورال به سایر نقاط مغز می شود.
وی اضافه کرد: این ماهیت رشــد قارچِی تومور باعث مقاومت تومور به درمان های 
پرتودرمانی و شیمی درمانی می گردد. با این حال امیدواریم با توسعه تحقیقات دارویی 
و پیشرفت روش های رادیوتراپی جدید همچون IMRT شاهد تغییراتی در روند درمان 

این بیماران در سال های آینده باشیم.

کشنده ترین 
تومور مغزی در 
کمین

متخصص رادیوانکولوژی 
هشدار داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون استاندار اصفهان:

وضعیت آلودگی هوا 
در قالب بسته های 

راهبردی بهبود می یابد 

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، معترضان در هوای سرد و بارانی تل آویو و 
شهرهای دیگر علیه برنامه های اصالحات قضایی نتانیاهو شعار داده و حکومت او 

را به تضعیف حاکمیت دموکراتیک متهم کردند.
بر اساس این گزارش نتانیاهو که اکنون در ششمین دوره نخست وزیری خود به 
سر می برد، با تشکیل یک ائتالف مذهبی-ملی گرا و با کسب اکثریت پارلمانی، 
می خواهد با برنامه جنجالی اصالحات قضایی خود، قدرت دادگاه عالی را مهار کند.

منتقدان می گویند اصالحات پیشنهادی او استقالل نهاد قضایی را تضعیف کرده 
و فساد را تقویت می کند. منتقدان همچنین معتقدند این برنامه اصالحی حقوق 
اقلیت ها را نقض کرده و دادگاه های اسراییل را از اعتبار محروم می کند. در میان 

مخالفان، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور هم هستند.
»آیزاک هرتزوگ« رییس جمهوری اسراییل از سیاستمداران دو طیف درخواست 

کرده تا از تشنج سیاسی و دوقطبی کردن بیشتر جامعه بپرهیزند.
جامعه اسراییل به شدت بین موافقان و مخالفان نتانیاهو قطبی شده است و ناظران 
می گویند شدت قطبی شدن جامعه اسراییل در ۸ دهه گذشته بی سابقه است. »بنی 
گانتز« وزیر دفاع سابق میانه رو که در تظاهرات تل آویو شرکت کرده بود، گفت: 
پرچم اسراییل را در یک دست و چتر را در دست دیگر بگیرید و برای محافظت از 

دموکراسی و قانون بیرون بیایید.
به گزارش رویترز، یکی از معترضان گفت که نتانیاهو در یک کودتای قانونی 

نخست وزیر شده و مجرم است.
رسانه های اسراییلی تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات تل آویو را حدود ۸۰ 
هزار نفر اعالم کرده اند. ده ها هزار نفر دیگر نیز در دو شهر قدس )اورشلیم( و حیفا 

تظاهرات کردند.
نتانیاهو 73 ساله روز جمعه از انعطاف پذیری در مورد طرح اصالحات خبر داد 
و گفت که این طرح با بررسی دقیق و در عین حال شنیدن همه مواضع اجرا 

خواهد شد.

ده ها هزار اسراییلی شنبه شب در سه شهر بزرگ 
اسراییل علیه برنامه های دولت دست راستی و تندرو 

نتانیاهو تظاهرات کردند.

گزارش

تظاهرات در 3 شهر بزرگ اسراییل علیه دولت 
نتانیاهو

مصائب بی.بی ناتمام است

عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون   
اسـتانداری اصفهـان گفـت: وضعیـت 
آلودگـی هوای اسـتان بـا ارائه بسـته های 
راهبردی کوتـاه و بلندمدت بهبـود خواهد 

یافـت.
مهران زینلیان در نشسـت بررسی عوامل 
آالیندگـی هـوا در اسـتانداری اصفهـان 
افـزود: بایـد بـرای بهبـود شـرایط زندگی 
مـردم اقدامـات کارشناسـی شـده را از 

همیـن امـروز آغـاز کرد.
وی اظهـار داشـت: باتوجـه بـه اهمیـت 
موضـوع آلودگـی هـوا و نیز دیگر مسـائل 
زیست محیطی در اسـتان، روزهای پایانی 
هفته جاری، اسـتانداری اصفهـان میزبان 
معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت کشـور خواهد بود.

عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتانداری اصفهـان افـزود: در ایـن 
انـرژی  قطعـًا  راهبـردی  بسـته های 
خورشـیدی و پـاک بـرای اسـتان، تعیین 
سـهمیه بنـدی انـرژی بـرای اسـتان ها، 
افزایـش ایسـتگاه های سـنجش کیفیـت 
هـوا، انتقـال منابـع آالینـده بـه خـارج از 
محدوده اسـتان، استانداردسازی سوخت، 
تأمین آب و جاری شـدن زاینده رود، توجه 
به تـاالب بین المللـی گاوخونی، اسـتفاده 
از سـامانه های تصفیه هـوا بـرای صنایع، 
نوسـازی نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی 
و شـهری و دیگـر مـوارد در نظـر گرفتـه 

خواهـد شـد.
وی با اشـاره بـه دالیـل مختلـف آلودگی 
هوا در اصفهان، خاطرنشـان کـرد: هرچند 
کـه مصـرف مـازوت تأثیـر مخربـی بـر 
محیـط زیسـت و مـردم گذاشـته اسـت، 
اما نبایـد از سـایر دالیل آالیندگـی هوا در 

اصفهـان غفلـت کنیـم.

خشم را بروز بدهید ولی تحت کنترل
هر آنچه باید درباره عصبانیت باید بدانید؛



ــنواره  ــن جش ــه اولی ــن اختتامی آیی
ملــی فیلــم کوتــاه فنــاوری و 
نــوآوری )جهــش( مصــادف بــا 
شــب میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا 
)س( بــا حضــور نماینــده مــردم 
ــس شــورای اســامی،  ــم در مجل ق
مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری 
وزارت عتــف و روســای پارک هــای 
ــل  ــور در مح ــاوری کش ــم و فن عل
ــاوری اســتان قــم  ــم و فن ــارک عل پ

ــد. ــزار ش برگ
ــنواره  ــن جش ــه اولی ــن اختتامی آیی
ملــی فیلــم کوتــاه فنــاوری و 
نــوآوری )جهــش( مصــادف بــا 
شــب میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا 
)س( بــا حضــور نماینــده مــردم 
ــس شــورای اســامی،  ــم در مجل ق
مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری 
وزارت عتــف و روســای پارک هــای 
ــل  ــور در مح ــاوری کش ــم و فن عل
ــاوری اســتان قــم  ــم و فن ــارک عل پ
برگــزار شــد. در ایــن جشــنواره 
مجموعــًا ۳۱۷ اثــر از ۲۹ اســتان 

و پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــرار  ــورد داوری ق ــور م ــر کش سراس
ــر  گرفــت کــه از ایــن تعــداد ۱۰۸ اث
بــه مرحلــه نهایــی رســید و شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
موفــق بــه کســب دو عنــوان 
»رتبــه اول« در بخــش تولیــدات 
رســانه ای رویــداد »توســعه و ارتقــاء 
زیســت بــوم نــوآوری اســتان ها 
)تانــا(« و »رتبــه دوم« در حــوزه 
تولیــد مســتند »داســتان موفقیــت« 
ــی  ــهرک علم ــت ش ــت موفقی )روای
ــد  ــی چن ــان ط ــی اصفه و تحقیقات
دهــه فعالیــت خــود( شــد. ایــن 
ــه  ــز ب شــهرک از حیــث تعــداد جوای
دســت آمــده هــم رتبــه برتــر را بــه 

خــود اختصــاص داد.
آثــار ایــن جشــنواره در هفــت 
بخــش شــامل اصلــی )مســتند 
ــاژ آگهی  ــی، رپورت تیزرهــای تبلیغات
و آیتم هــای تبلیغاتــی، انیمیشــن 
جنبــی  گرافیــک(،  موشــن  و 
ــژه )شــهدای فناوری  ــی(، وی )موبایل

و مهندســی در دفــاع مقــدس و 
ــاوری(،  ــف فن ــت وق ــه مقاوم جبه
ــا )واحدهــای  داســتان موفقیــت، تان
روابــط عمومــی پارکهــای علــم 
و  دانشــگاه ها  فنــاوری،  و 
پژوهشــگاهها، رویــش خاقیــت 
)ادارات کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان ها( و فیلم نامــه، توســط 
۱۵ داور متخصــص در زمینــه 
فنــاوری، نــوآوری و هنــر مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت. خّاقیــت 
و نــوآوری در حــوزه فنــی فیلــم 
و کیفیــت فیلمبــرداری )شــامل 
ترکیب بنــدی، کادربنــدی، نــور، 
، موســیقی و …(، دقــت  صــدا
نتقــال پیــام و اســتفاده از  در ا
تکنیک هــای مناســب از جملــه 
معیارهایــی بــود کــه در آثار ارســالی 
مــورد توجــه قــرار گرفــت. بررســی 
ــد  ــان می ده ــای داوری نش معیاره
آثــار ارســالی از تمامــی جوانــب 
فنــی و مــورد انتظــار، توســط داوران 
ــه  ــی گرفت ــورد ارزیاب ــی م تخصص

ــوان  ــب دو عن ــث کس ــن حی و از ای
برتــر توســط شــهرک علمــی و 
ــه  ــل توج ــان قاب ــی اصفه تحقیقات

اســت.
ــژاد،  ــادی نباتی ن ــم ه ــن مراس در ای
مدیــر روابــط عمومــی شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، 
ضمــن دریافــت لــوح تقدیــر و 
ــا  تندیــس جشــنواره اظهــار کــرد: ب
توجــه بــه درک صحیــح قــدرت 
ــعه  ــد و توس ــی، رش ــانه در معرف رس
شــرکت های  و  موضوعــات 
دانش بنیــان و فنــاور، شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
ــانه  ــه رس ــه مقول ــژه ای ب ــه وی توج
و تولیــدات رســانه ای داشــته و 
ایــن مهــم را همــواره در دســتور 
کار خــود دارد. وی افــزود: در 
ســالی کــه مزیــن بــه نــام »تولیــد، 
اشــتغال آفرین«  دانش بنیــان، 
اســت، نقــش تولیــد محتــوای 
رســانه ای در معرفــی و رشــد 
ــت. ــر اس ــا انکارناپذی دانش بنیان ه

صنعت فوالد یکـی از صنایع بسـیار مهم و اسـتراتژیک 
اسـت کـه از آن بـه عنـوان صنعـِت صنعت سـاز یـاد 
می شـود. علی رغـم ایـن اهمیـت بـاال، صنعـت فـوالد 
کشـور با چالش هـای مختلفی رو به رو اسـت کـه تداوم 
بهینـه فعالیت ایـن صنعت را با ریسـک مواجـه می کند. 
یکـی از ایـن چالش هـا، تأمیـن تجهیـزات مـورد نیـاز 
صنعت فوالد در شـرایط تحریمی فعلی اسـت. جشنواره 
و نمایشـگاه ملی فوالد با محوریت بومی سازی، حمایت 
از سـاخت داخل و توسـعه فنـاوری برگزار شـد کـه خود 

نشـان از اهمیت حل ایـن چالـش دارد.
هادی نباتی نژاد درباره فعالیت سـه روزه پاویون شـهرک 
در چهارمیـن نمایشـگاه و جشـنواره ملـی فـوالد ایران 
اظهار کـرد: صنعت فـوالد یکـی از صنایع بسـیار مهم و 
اسـتراتژیک اسـت که از آن به عنوان صنعِت صنعت ساز 
یاد می شـود. علی رغـم این اهمیـت باال، صنعـت فوالد 
کشـور با چالش هـای مختلفی رو به رو اسـت کـه تداوم 
بهینـه فعالیت ایـن صنعت را با ریسـک مواجـه می کند. 
یکـی از ایـن چالش هـا، تأمیـن تجهیـزات مـورد نیـاز 
صنعت فـوالد در شـرایط تحریمـی فعلی اسـت. تأمین 
نیاز صنعت فـوالد بدون دانش بنیان ها غیرممکن اسـت

وی افـزود: این دوره از جشـنواره و نمایشـگاه ملی فوالد 
بـا محوریـت بومی سـازی، حمایـت از سـاخت داخـل و 
توسـعه فنـاوری برگزار شـد کـه خـود نشـان از اهمیت 
حل این چالش دارد. مسـلم اسـت که تأمیـن تجهیزات 
و حتی برخی مـواد اولیه مـورد نیاز صنعت فـوالد، بدون 
شـرکت های دانش بنیان و فناور که هـزاران متخصص 
خبـره را برای حل مشـکات صنعـت بـه کار گرفته اند، 
تقریبـاً غیر ممکن اسـت. مدیـر روابط عمومی شـهرک 
علمـی و تحقیقاتی اصفهـان تصریح کرد: در سـال های 
اخیر و با حمایـت مقام معظم رهبری، شـرکت ها بیش از 
پیش به اهمیت اسـتفاده از دانش بنیان هـا در صنعت پی 

برده اند اما تعداد بسـیار زیـاد شـرکت های دانش بنیان و 
فنـاور در کنـار توانمنـدی و تخصص هـای مختلف این 
شـرکت باعـث شـده لـزوم معرفـی و برقـراری ارتبـاط 

حرفه ای، بیشـتر از گذشـته احسـاس شود.

بـا  فوالدی هـا  مؤثـر  ارتبـاط 
دانش بنیان های اصفهانی

نباتی نـژاد افـزود: در همیـن راسـتا شـهرک علمـی و 

تحقیقاتی اصفهان به منظـور ایجاد و حفـظ ارتباط مؤثر 
میـان شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور مسـتقر در این 
شـهرک با شـرکت های بـزرگ فـوالدی، در چهارمین 
جشـنواره و نمایشـگاه ملی فـوالد حاضر شـد و چندین 
شـرکت دانش بنیـان را در پاویـون خـود مسـتقر کـرد. 
حضور پاویـون شـهرک در این نمایشـگاه باعث شـد تا 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور مسـتقر در آن بتوانند 
ارتبـاط موثـری با متخصصـان، کارشناسـان، فنـاوران، 

مدیـران و مسـئوالن شـرکت های بـزرگ فـوالدی 
داشـته باشـند. وی ادامـه داد: بازدیـد مدیرعامل هـای 
شـرکت فـوالد خوزسـتان، فـوالد هرمـزگان، آهـن و 
فوالد غدیر ایرانیـان، فوالد خراسـان، رئیـس و اعضای 
انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران و مدیران شـرکت 
فـوالد مبارکـه از پاویـون شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان و دسـتور خرید برخی محصـوالت دانش بنیان 
شـرکت های مسـتقر در آن نشـان می دهـد، هـدف 

و  دانش بنیان هـا  میـان  مؤثـر  ارتبـاط  برقـراری 
شـرکت های فـوالدی بـه خوبـی محقق شـده اسـت.

اصفهان؛ هاب منطقه ای بومی سـازی در 
ایران

مدیر روابط عمومی شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: یکـی از دسـتاوردهای مهم دیگر شـهرک در این 
نمایشـگاه، امضای تفاهم نامه همکاری میـان پایه گذار 
پارک های علـم و فناوری ایـران و بزرگترین فوالدسـاز 
کشـور بود کـه بـر اسـاس آن، فـوالد مبارکه اکتسـاب 
دانش سـاخت، بومی سـازی و تجاری سـازی تجهیزات 
مورد نیاز خـود را در ۸ محور از طریق این شـهرک انجام 

خواهد داد.
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان بـا امضـای این 
تفاهم نامـه بـه هـاب منطقـه ای در حـوزه بومی سـازی 
صنعـت فـوالد تبدیـل خواهـد شـد. دانش بنیان هـای 
اصفهانـی در جمـع تامین کننـدگان برتـر بزرگتریـن 
فوالدسـازان نباتی نـژاد خاطرنشـان کـرد: همچنین در 
مراسـم اختتامیه این جشـنواره نیـز تفاهم نامـه دیگری 
توسـط شـرکت دانش بنیـان فـوالد تجهیـز ایرسـا، از 
شـرکت های مسـتقر در شـهرک، بـا فـوالد خوزسـتان 
به امضا رسـید. شـرکت های آتی اندیشـان بصیـر، دیده 
رایـان صنعتـی اصفهـان )درصـا(، فنـاوری و پژوهـش 
سـهند آهن و فوالد خاورمیانه و پایا صنعت سـما توسـط 
شـرکت های بـزرگ فـوالدی کشـور همچـون فـوالد 
مبارکـه و فـوالد خوزسـتان بـه عنـوان تامین کنندگان 
برتر معرفی شـدند که دسـتاورد مهـم دیگری بـرای ما 
محسوب می شـود. پیشـرفت شـرکت های دانش بنیان 
و فنـاور فـوالدی شـهرک تـا بدانجا پیـش رفته اسـت 
که امـروز حـدود 4۰ شـرکت در لیسـت تامین کنندگان 

بزرگتـرن فوالدسـازان ایـران قـرار دارند. 
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مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت 
علوم گفت: چهار ماه اخیر بیش از ۲ 
هزار دانشجو با اجرای طرح دستیار 
فناور در شرکت های دانش بنیان 

مشغول به فعالیت شده اند.
دکتر مصطفی صفدری رنجبر گفت: 
یکی از رسالت های اصلی پارک های 
علم و فناوری کمک به “ایجاد اشتغال 
دانش بنیان” است. در حال حاضر 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت 
علوم برای تحقق این مهم “طرح 
دستیار فناوری” را اجرا کرده است. 
طبق تفاهمی که اکنون پارک های 
علم و فناوری با دانشگاه ها انجام 
داده اند، دانشجویان مقاطع مختلف 
تحصیلی می توانند در واحدهای فناور، 
شرکت های دانش بنیان مستقر در 
پارک های علم و فناوری به مدت ۶ 
ماه مستقر شوند و از طریق حضور در 
این فضا، مهارت و تجربه کسب کنند. 
همچنین، برای دانشجویان مزایای 
مالی در نظر گرفته شده است که شامل 
حال آنها می شود؛ طی چهار ماه اخیر 
بیش از ۲ هزار دانشجو با اجرای طرح 
دستیار فناور در شرکت ها مشغول به 

فعالیت شده اند.
وی افزود: هم اکنون مشکل یکی از 
شرکت های فعال در حوزه تولید نسل 
جدید باتری های موتورسیکلت به 
واسطه اجرای این طرح و ورود یک 
فرد به مجموعه آنها برطرف شده 
است. اجرای این طرح یک آورده دو 
طرفه برای شرکت و فردی که در 
قالب طرح دستیار فناور در آن شرکت 
فعالیت می کند، به همراه دارد. اغلب 
بسیاری از دانشجویان پس از اتمام 
دوره دستیار فناوری، جذب همان 
شرکت ها می شوند. از سوی دیگر 
مشکات شرکت هایی که نیروهای 
خوب و دانشی خود را از دست 
می دهند یا مهاجرت می کنند، نیز 

برطرف می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
اظهار داشت: کمک به ترویج گفتمان 
نوآوری و کارآفرینی در کشور از دیگر 
اقدامات پارک های علم و فناوری 
است. این موضوع می تواند از طریق 
ارائه آموزش ها و دوره های مهارت 
آموزی مختلف رخ دهد. به عنوان 
ترویج  ملی  »طرح  اکنون  مثال 
کارآفرینی« را در دستور کار خود 
قرار داده ایم. اگر این طرح آغاز شود، 
سالیانه حدود ۳۰ هزار دانشجو درگیر 
یک سری دوره های آموزش مقدماتی 
در زمینه کارآفرینی می شوند. در این 
زمینه اعتبار مالی نیز به دانشجویان 

ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امسال 
طرح تانا )توسعه و ارتقای زیست بوم 
نوآوری استان ها( به پارک های علم 
و فناوری اباغ و در حدود ۲۰ استان 
کشور برگزار شده است. این طرح تا 
انتهای سال نیز ادامه دارد و به عنوان 
یک مأموریت جاری در پارک های علم 
و فناوری است. در این طرح مأموریت 
جدی به پارک های علم و فناوری 
محول شده است تا آنها از طریق تعامل 
با دستگاه های اجرایی، سازمان های 
دولتی و صنایع، نیازهای فناورانه را 
احصا کنند. همچنین آنها با اعام 
فراخوان به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری، شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور باید 
ایده های فناورانه جهت حل رفع نیازها 
را شناسایی کنند. در نهایت ایده ها پس 
از ارزیابی، منجر به عقد تفاهم نامه و 

قرارداد می شوند.
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فعالیت ۲ هزاردانشجو 
 درشرکتهای

دانش بنیان در طرح 
دستیار فناور

مشاور معاون فناوری و نوآوری 
وزارت علوم خبر داد؛

خبرخبر

رئیس پارک فناوری پردیس خبر داد:

توسعه بازار دستاوردهای دانش بنیان با فعالیت شبکه فن بازار
توسط یکی از گروه های صنعتی در ایران انجام شد:

تولید آینه های ُکرومی بادوام با قابلیت کاربرد در محیط های مرطوب

گفت و گو با مدیر روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان درباره ماحصل شرکت در چهارمین نمایشگاه ملی فوالد ایران؛

شهرک دستاوردهای مهمی کسب کرد

درخشش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جشنواره ملی »جهش«؛
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دانـشبنیـان

رئیس پـارک فنـاوری پردیـس با بیـان اینکـه فن بـازار ملی 
ایران از سـال ۸۱ فعال شـد، گفت: بر اسـاس اقدامـات انجام 
شـده در یـک دهـه اخیـر توسـعه ایـن شـبکه آغـاز شـد، به 
گونـه ای کـه اکنـون در همـه اسـتان های کشـور دفاتـر فن 

بـازار اسـتانی راه اندازی شـده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، مهـدی صفـاری نیا در نشسـت مشـترک 
مدیـران و کارگـزاران فـن بازارهـای کشـور کـه بـا حضـور 
معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانـش بنیـان رئیـس 
جمهـوری در محـل خانـه نـوآوری و فنـاوری ایـران واقع در 
نمایشـگاه بیـن المللـی برگزار شـد، گفـت: فـن بـازار دو بار 
در سـال را بـه برگـزاری نشسـت بـا فـن بازارهـای اسـتانی 
اختصـاص می دهـد. وی بـا بیـان اینکـه فـن بازارها بـا بدنه 
دولتـی و خصوصـی در سراسـر کشـور مشـغول بـه فعالیـت 

هسـتند، اظهار کـرد: فن بازار از سـال ۸۱ شـروع بـه فعالیت 
کرده که ایـده آن به معاونت علمی ارائه شـد. در نقشـه جامع 
علمی کشـور این شـبکه به عنوان یکـی از حلقه های توسـعه 
تجـارت مـورد تاکیـد قـرار گرفته اسـت. صفـاری نیـا خاطر 
نشـان کرد: بروکرهـای فـن بازارها نیـز فعالیت هـای مربوط 
به تجاری سـازی و توسـعه بازار در بدنه دولتی در استان ها را 
دنبـال می کننـد. رئیس پـارک فنـاوری پردیس بیـان اینکه 
توسـعه ایـن فـن بـازار بـا ابـالغ دبیـر شـورای عالـی انقالب 
فرهنگی صـورت گرفـت، ادامـه داد: بر اسـاس این اقـدام در 
یـک دهه اخیر توسـعه ایـن شـبکه آغاز شـد، به گونـه ای که 
اکنون در همه اسـتان های کشـور دفاتـر فن بازار اسـتانی راه 
اندازی شـده اسـت. وی تاکید کـرد: موضوع توسـعه فناوری 

بایـد همـه بخش هـا را درگیـر کند.

یکی از گروه های صنعتی با استفاده از پوشش های کروم و آلومینیوم 
با ضخامت نانومتری آینه بادوام برای کاربرد در محیط های با رطوبت 

باال نظیر استخرها تولید کرد.
بیشتر آینه ها با افزودن روکش بازتابنده به یک صفحه مناسب از 
جنس شیشه، ساخته می شوند. روکش بازتابنده معموالً به پشت 
آینه افزوده می شود تا از فرسایش و آسیب های ناگهانی در امان 

بماند.
یکی از گروه های صنعتی برای تولید آینه از پوشش آلومینیوم و 
کروم استفاده می کند. این آینه آلومینیومی با استفاده از فناوری نانو و 
الیه نشانی فلز آلومینیوم بر روی شیشه تولید می شود و در مقایسه با 
آینه نقره از قیمت پایین تری برخوردار است، ضمن آنکه در مواردی 
که حساسیت کاربری کمتر است، می توان از این نوع آینه ها استفاده 
کرد. آینه کروم برای مناطق مرطوب و مکان هایی با رطوبت باال 

)حمام و استخر شنای سرپوشیده( مناسب است؛ چرا که پوشش 
کروم بسیار مقاوم است و رطوبت، کمترین اثر را روی آن دارد. 
عالوه بر آن از این آینه ها می توان به عنوان یک سبک تزیینی برای 
طراحی های جدید و یا برای تولید جلوه های بصری با بازتاب های 
متنوع استفاده کرد. به نقل از ستاد نانو، با توجه به این خصوصیات 
و ویژگی ها، این نوع آینه ها را می توان در حمام، سالن های ورزشی، 
سالن های غذاخوری، هتل ها، اتاق های کنفرانس، پانل های نما، 
سیستم های روشنایی و اتاق های بازپرسی استفاده کرد. با توجه به 
فناوری به کار برده شده، این آینه ها دارای گارانتی ۱۰ ساله برای 
هرگونه تغییر رنگ یا ایجاد لکه های سیاه و کدر شدن بوده و دارای 
دو الیه محافظ با ماندگاری درازمدت جهت جلوگیری از کدر 
شدن است. این محصول آزمون های دوام از جمله مقاومت در برابر 

رطوبت، نمک و اسید را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
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