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عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان هشدار داد:

ذرات معلق در هوای اصفهان ۵ برابر استاندارد جهانی

5

نمایشگاهی با عطر و طعم دلنشین قهوه در اصفهان برپاست

خوشمزه ترین و خوشبوترین ضیافت اقتصادی

دستگاه حفار TBM خط دو مترو اصفهان صبح چهارشنبه بیست وهشتم دی ماه وارد ایستگاه خلجا شد. 

رسول شجاعی / ایمنا 

6

 
فطرت انسانی و قدرت دوراندیشی و عقل خدادادی 
ما به طور طبیعی به هنگام تورم سبب سوق دادن ما 
به سمت خرید دارایی هایی از قبیل مسکن و طال و 
ارز می شود، حتی اگر برای استفاده شخصی نیازی به 
آنها نداشته باشیم. در واقع، در شرایطی که با نیروهای 
خلق نقدینگی تداوم تورم را اجتناب ناپذیر می کنیم، 
افزایش قیمت دارایی ها شکل گرفته است و رفتار 
انفرادی ما تاثیری بر روند آن ندارد. در نتیجه، عقل 
حکم می کند که اگر من قادر به ممانعت از افزایش 
قیمت ها نخواهم بود، حداقل کاری که از دستم 
برمی آید آن است که مانع آسیب دیدن خود از ناحیه 

افزایش قیمت دارایی ها شوم. در چنین شرایطی 
من عایدی سرمایه کسب نکرده ام بلکه صرفاً خود 
را در مقابل تورم حفاظت کرده ام. بنابراین اگر بر 
افزایش قیمت دارایی من مالیات وضع شود بر عایدی 
سرمایه ای من مالیات وضع نشده، بلکه بر عقل من 
مالیات وضع شده است. در واقع، وضع این نوع مالیات 
مانند آن است که دولت صراحتاً به شهروندان بگوید 
من با سیاست مالی و پولی خود سبب ایجاد تورم 
و کاهش قدرت خرید شما و آسیب به شما خواهم 
شد و در عین حال فرصت ایجاد سود بر اثر افزایش 
قیمت دارایی ها را ایجاد خواهم کرد و اگر شما از نعمت 

خدادادی عقل خود استفاده کنید تا مانع از کاهش 
قدرت خرید خود شوید یا فرصت به وجودآمده برای 
کسب سود را دنبال کنید، شما را مجازات خواهم کرد.
اما ممکن است اشاره شود که حتی تورم و افزایش 
قیمت ها و از جمله قیمت دارایی ها همه افراد جامعه 
را یکسان تحت تاثیر قرار نمی دهد و سبب می شود 
بخشی از افراد جامعه بیش از بقیه سود کسب کنند 
و در نتیجه بازتوزیع ثروت و در ادامه بازتوزیع درآمد 
ایجاد کند و به این دلیل، هنوز موجه باشد که بر این 
نوع افزایش قیمت حتی اگر مفهوم عایدی سرمایه 

ندارد باید مالیات وضع شود. 

تیمور رحمانی
سرمقالـــه
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اقتصادیون و تصمیم گیران اقتصادی بخوانند!
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نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی:

3 درصد پرونده های قضایی
مربوط به مهریه است

هشتمین همایش مالی اسالمی برگزار شد:

ملزومات ورود نقدینگی مردم
به جریان دانش بنیانی

وقتی همه در موضع تردید و تکذیب هستند

خودرو محور شدن چهارباغ
از شایعه تا واقعیت!
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آیین نکوداشت بانوان فرهیخته و توانمند منطقه 2 شهرداری اصفهان برگزار شد: 

اجرای 128 رویداد فرهنگی
به مناسبت روز مادر

چهره روز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

صرفه جویی 2 میلیون و ۴۰۰ هزار 
مترمکعب گاز در استان اصفهان با 

مشارکت مشترکین

6

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مصرف گاز در 
این استان با وجود سرمای بی سابقه پس از اعمال محدودیت 
در برخی صنایع، تعطیل شدن ادارات، بانک ها، مدارس سطح 

استان و همچنین مشارکت مشترکین بخش خانگی...

صفهان
منبع: اخبار ا

The 14 Most 
Nutrient-Dense 

Vegetables

...ادامه در صفحه 2
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در شـــهر

Isfahan News

جواب آن اسـت کـه راه حـل این موضـوع مهار تـورم اسـت و خـودداری از 
سیاسـتگذاری منجر به رشـد نقدینگی فراتر از توان تولید کاالها و خدمات. 
البتـه برخـی ادعـا کرده انـد کـه ایـن نـوع مالیـات می توانـد سـبب مهـار 
سـفته بازی و کنترل تورم شـود. در آن صـورت می توان به آنها کشـورهای 
متعـددی را معرفی کـرد که بـدون وجود چنیـن مالیاتـی و صرفـاً از طریق 
پرهیز از سـلطه مالـی و با اسـتفاده از سیاسـت پولی تـورم را مهـار کرده اند 
و نیاز به دردسـرهای چنیـن مالیاتی هـم نداشـته اند. همچنین الزم اسـت 
اشـاره شـود که ارز در غالب کشـورها بـرای افـراد معمولـی نوعـی دارایی 
جـذاب محسـوب نمی شـود و عمدتـاً یـک وسـیله بـرای انجام مبـادالت 
خارجی کشـور اسـت. امـا کشـوری که تـورم بـاال و مـداوم ایجـاد می کند 
به طور خـودکار ارز و از جمله دالر را تبدیـل به یک دارایی جـذاب می کند و 
شـهروندان خود را سـوق می دهد تا بـه دولت آمریـکا قرض الحسـنه اعطا 
کنند. اگر از ایجـاد تـورم پرهیز کنیم به طـور خـودکار از تبدیـل ارز به یک 
دارایی بـرای افـراد معمولی جلوگیـری کرده ایـم و به طـور خـودکار نیاز به 
تشـکیالتی بابت مالیـات بـر افزایـش ارزش ارز نگهداری شـده اشـخاص 
نخواهیـم داشـت. نبایـد فرامـوش کنیـم کـه همیشـه عامـالن اقتصادی 
خصوصـی در پی گیری منفعـت و پرهیز از زیـان به طور متوسـط باهوش تر 
و چابک تر از دولـت و قانون گـذاران و ما نظریه پـردازان اقتصادی هسـتند. 
نتیجه تصویـب مالیاتی کـه در واقـع وضع مالیـات بر عقل اسـت، عوارض 
خود را بـه تدریج در تضعیـف اقتصاد نمایـان خواهد کرد. هنگامـی که ما بر 
عقل عامالن اقتصـادی مالیـات ببندیـم او به سـرعت راه های فـرار از این 
مالیـات را خواهد یافـت. مواظب باشـیم بیـش از این بـه آباد کـردن ترکیه 
و قبـرس و دبـی و کانـادا و...کمـک نکنیـم و مواظب باشـیم کـه در آینده 
شهروندان را به سـمتی سـوق ندهیم که حتی برای مبادالت داخلی از دالر 
یا ارز دیجیتال اسـتفاده کنند و نقـش پول ملی را در اقتصـاد تضعیف کنیم و 
مواظب باشـیم که نظام مالیاتـی را برای سـازمان امور مالیاتـی بیش از حد 
پیچیده نکنیـم که هنـوز موفق به پیاده سـازی کامـل بسـیاری از پایه های 
مالیاتی نشـده اسـت، پایه هـای مالیاتی پردردسـر دیگـری سـر راه آن قرار 
دهیم. ایران کشـوری نیسـت که احتیاج چندانی به سـرمایه خارجی داشته 
باشـد، بلکه کافی اسـت مشـوق خروج سـرمایه های خـود را فراهـم نکند.

من به عنـوان اقتصـاد خوانده ای کـه از منطقه ای محـروم آمـده ام و مفهوم 
فقـر و نابرابری را بـه خوبی می فهمـم و رفع فقر نـه تنها از منظـر عقالنیت 
بلکه از منظر احساسـی هم برایم بسـیار با اهمیت اسـت، ناچـارم برای حل 
مشـکالت اقتصـادی که نهایتـاً نتیجـه آن رفاه شـهروندان باشـد، بیشـتر 
خود را بـه عقـل متکی کنم تـا احسـاس و عقـل به مـن یـادآوری می کند 
که از وضـع مالیات بـر عقل حمایـت نکنـم. ای کاش قانون گـذاران قبل از 
آنکه بـه تصویـب قانـون مربوطـه بپردازند یک بـار بـا حوصله ایـن متن را 

می خواندنـد.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ادامه از صفحه 1

 اخبـار اصفهـان  آییـن نکوداشـت 
بانـوان فرهیختـه و توانمنـد منطقـه 
2 شـهرداری اصفهـان در قالـب ویـژه 
برنامـه یـاس مطهر بـرای دومین سـال 
پیاپـی بـا حضـور جمعـی از مسـئولین 
شـهر و مردم منطقه 2 اصفهـان  برگزار 
و از بیـش از صـد بانـوی فرهیختـه 
محـالت ایـن منطقـه تجلیل بـه عمل 

آمـد .

• اجـرای 128 رویـداد فرهنگی 
بـه مناسـبت روز مادر 

مجتبـی شـاهمرادی، معـاون شـهردار 
و رئیـس سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی 
و ورزشـی شـهرداری اصفهـان در ایـن 
مراسـم بـا تاکید بـر اینکـه امسـال و به 
مناسـبت روز مادر  128 رویداد فرهنگی 
در شـهر برگـزار و تـالش کردیـم تـا 
مخاطبیـن مختلف درگیر برگـزاری این 
رویداد شـوند گفـت : یکـی از مهمترین 
برنامـه هـا طـرح تخفیـف »مهمـان 
مامـان« بـود کـه بـا اسـتقبال بسـیار 
خوبـی روبـه رو شـد همچنیـن  برنامـه 
تقدیـر از مـادران معلـول، برنامه هایـی 
ویژه تقویـت رابطـه بیـن مـادر و فرزند 
و برگـزاری آئیـن تجلیـل از بانـوان 
فرهیختـه نیـز از عمـده برنامه هـای 
فرهنگی سـطح شـهر بـوده اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه مراسـم تجلیـل از بانـوان 
2 شـهر اصفهـان  محـالت منطقـه 
تصریـح کـرد: امیدواریـم در مناطـق 
دیگر نیز شـاهد برگـزاری چنیـن برنامه 
هایـی باشـیم .وی اظهـار کـرد: در کنار 
حمایـت از برگزاری چنیـن رویدادهایی، 
در پـی تقویـت و پررنگ سـازی جایگاه 

و نقش زنـان در جامعـه هسـتیم، براین 
اسـاس توانمنـد سـازی بانوان شـهر در 
عرصـه مختلـف اجتماعـی و اقتصـادی 
از اولویت هـای شـهرداری اسـت و از 
همیـن رو برنامه ریـزی در چنـد محـور 
ویژه بانـوان و زنان در حال انجام اسـت، 
که از جملـه می تـوان به ارتقای سـطح 
زیرسـاخت ها و فعالیت هـای ویـژه در 
باغ هـای بانـوان، ترغیـب جوانـان و 
نوجوانـان بـه شـادی و احداث باشـگاه 
اختصاصـی بـرای دختـران شـهر را نام 

بـرد. 

• تجلیل از صد بانوی فرهیخته 
محمد صیرفـی نـژاد شـهردار منطقه 2 
اصفهـان در ایـن مراسـم بـا تاکیـد بـر 
اینکـه امـروز توفیـق ایـن را داریـم تـا 
از بانـوان فرهیختـه محـالت منطقـه 2 
تجلیـل بـه عمـل آوریـم اذعان داشـت 
: سـال گذشـته اولیـن همایـش یـاس 
مطهـر را برگـزار و از 60  بانـو تجلیل به 
عمل آمد و امسـال نیـز خدا را شـاکریم 
کـه از صـد و پنـج بانـوی فرهیختـه که 
شـامل مـادران دو شـهید و باالتـر ، 
برنـدگان مسـابقات ورزشـی و علمـی ، 
هنرمنـدان و فعـاالن عرصـه اجتماعی 
و در مجمـوع بانـوان شـاخص محالت 
بودند تجلیل به عمـل آورده و امیدواریم 
بتوانیـم در طـول سـال نیـز از ظرفیـت 
خـوب ایـن بانـوان در برنامه هـای خود 
اسـتفاده کنیـم و نتیجـه ایـن همکاری 
ئـه خدمـات بهتـر و بـا کیفیت تـر  را ا
بـه شـهروندان و بانـوان فرهیختـه و 
ارتقـای سـطح زندگـی در منطقـه دو 
باشـد.وی خاطرنشـان کـرد: ارتبـاط بـا 

فرهیختگان، سـبب تقویـت ارتباط بین 
مدیریت شـهری و شـهروندان می شود 
و نتیجـه ایـن تعامـالت، ارائـه خدمات 
بهتـر بـه شـهروندان در حوزه هـای 

مختلـف می شـود.

• در فرهنگسـراها بسـتر توانمند 
سـازی بانوان را فراهم کـرده ایم 
فرهنگـی  معـاون  زارعـان  فریبـا 
شـهرداری منطقـه 2 اصفهـان نیـز 
بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـال گذشـته و 
بـرای اولیـن بـار بـه مناسـبت میـالد 
حضرت زهـرا )ع( در قالـب برنامه یاس 
مطهـر از 64 بانـوی فرهیختـه تجلیـل 
به عمـل آمـد و این امـر انگیزه ای شـد 
تـا هـر بانویـی کـه در طـی یـک سـال 
گذشـته  مقامـی کسـب نمـود خـود را 
بـه مـا معرفـی کـرد و مـا در طـی یک 
سـال بانـک اطالعاتـی خـود را قـوی و 
تمامـی بانـوان محـالت از کارآفریـن و 
هنرمنـدان و ورزشـکاران را شناسـایی 
نمودیـم و در حـال حاضـر 200 بانـو 
شناسـایی شـده انـد وی ادامـه داد: در 
نهایـت افـرادی کـه اولویـت بیشـتر و 
مقامات بیـن المللـی داشـتند را انتخاب 
و در ایـن ویـژه برنامـه که دومین سـال 
برگـزاری آن اسـت از 104 بانـو تجلیل 
به عمـل آمـد البتـه  در فرهنگسـراهای 
منطقـه از بانـوان فرهیختـه ای  کـه در 
رده هـای پاییـن تـری هـم هسـتند به 
مناسـبت هـای مختلـف تجلیـل بـه 
عمـل می آیـد . زارعـان متذکر شـد : در 
جهت ایجـاد انگیزه  در فرهنگسـراهای 
منطقه نیـز بسـتر توانمند سـازی بانوان 
را فراهم کـرده ایم و در طول یک سـال 

گذشـته نیز جهت توانمند سـازی بانوان 
، از بانـوان فرهیختـه اسـتفاده کردیـم .   

چنیـن  برگـزاری  تاثیـر   •
رویدادهایی در بازسـازی هویت 

از رفتـه 
فرزانـه کالهدوزان، عضو هیئت رئیسـه 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان نیـز 
در آئیـن تجلیـل از بانـوان فرهیختـه و 
توانمنـد منطقـه دو شـهرداری اصفهان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه زنـان توانسـته اند 
در کنـار توجـه بـه ارزش هـا و فضائـل، 
نقش هـای مختلـف خـود را مدیریـت 

کنند، خاطرنشـان کرد: زنـان فرهیخته 
با تالش خـود فصـل مشـترک زندگی، 
خانـواده و اجتمـاع را بـه خوبـی طـی 
کرده انـد و این تـالش و نقـش می تواند 
الگـوی بسـیار مناسـبی بـرای احیـای 
هویـت زن موفـق ایرانـی باشـد.ایفای 
نقـش مـادری حضـرت زهـرا )س( در 
کنـار نقش آفرینـی در ابعـاد مختلـف 
سیاسـی و اجتماعـی قابـل تأمل اسـت 
و ایـن نقـش یکـی از الگوهـای مؤثـر 
برای بانـوان جامعه مـا اسـت.وی ادامه 
داد: بایـد بـه نقش مؤثـر زنـان و اهمیت 
آن در جامعـه توجـه شـود و بـا تبییـن و 

معرفی مناسـب این نقش هـا در جامعه، 
از ظرفیـت آنهـا در رفـع بحـران هویتی 
کـه امـروز میـان دختـران نوجـوان و 
جوان رخنـه کرده اسـت، اسـتفاده کرد.
عضـو هیئت رئیسـه شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهان نشـان دادن نقـش زنان 
فرهیخته و موفقیت های آنهـا در جامعه 
و برگـزاری چنیـن رویدادهایـی را در 
بازسـازی هویـت از رفتـه مؤثر دانسـت 
و تاکیـد کـرد: ایـن برنامه هـا و تقدیر از 
بانـوان فرهیختـه می توانـد الگوسـازی 
مناسـبی برای دختران نوجـوان و جوان 

امـروز باشـد.

اجرای 128 رویداد فرهنگی به مناسبت روز مادر
آیین نکوداشت بانوان فرهیخته و توانمند منطقه 2 شهرداری اصفهان برگزار شد: 
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عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پروژه شش راه 
)میدان عروج و خیابان شهید سردار رئیسی( طرحی بسیار بزرگ و بازکننده 
گره ترافیکی قدیمی در محدوده محله حصه، خیابان های شهید خزایی 

و شهید رئیسی است.
علی صالحی در بازدید سرزده از طرح های عمرانی منطقه 10 شهرداری 
اصفهان، پروژه شش راه )میدان عروج و خیابان شهید سردار رئیسی( را 
طرحی بسیار بزرگ و گره گشای مشکالت ترافیکی قدیمی در محدوده 
محله حصه، خیابان های شهید خزایی و شهید رئیسی دانست و گفت: با 

گذشت دو ماه از آغاز پروژه، این طرح پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه اجرای چند طرح فضای سبز در این منطقه به ویژه در نقاط 
کم برخوردار باعث افزایش سرانه فضای سبز و توسعه منطقه می شود، 
ادامه داد: اقدامات انجام شده در ارتقای امنیت و خدمات اجتماعی منطقه 
حصه، قابل توجه است به طوری که در این راستا شاهد ارتقای سطح 
خدمات در این منطقه هستیم.  عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: بیشتر طرح های انجام شده در این منطقه جزو خواسته های 

مردم و با هدف بازکردن گره ها و رفع مشکالت قدیمی شهر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی های خوبی در قالب طرح محله محور 
برای تملک دارایی، سرمایه ای و تعریض معابر برای سال آینده در 
محالت کم برخوردار صورت گرفته که مقدمات بسیاری از آن ها 

فراهم شده است.
صالحی با بیان اینکه توجه به نقطه نظرات مردم، رسیدگی به مسائل 
ترافیکی و فضای سبز، تمرکز بر طرح های کالن و تکمیل آن ها تا پایان 
سال در دستور کار این منطقه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح ها 

شاهد تحوالت بزرگی در این منطقه خواهیم بود.

پروژه شش راه، 
طرحی بزرگ 
برای رفع گره 
ترافیکی کهنه شهر

عضو شورای شهر اصفهان 
مطرح کرد:

سرمقاله

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

دشمنان  اینکه  بیان  با  نژاد  طباطبایی 
و  خوردند  شکست  سخت  جنگ  در 
تغییر  و  رسانه ای  تبلیغاتی،  جنگ  با 
نگاه ها می خواهند به جمهوری اسالمی 
در  ما  بزنند، گفت: ضعف  ایران ضربه 
بحث جهاد تبیین این است که جبهه 
و  زیرساختی  نظر  از  رسانه ای مان 

محتوایی ضعیف است.
نژاد  طباطبایی  صادق  االسالم  حجت 
پارلمانی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
تاکیدات  مورد  در  شبستان  خبرگزاری 
رهبری به موضوع توجه به جهاد تبیین 
به ویژه برای نوجوانان و جوانان گفت: 
دشمنان در بین خودشان این موضوع را 
مطرح می کنند که جمهوری اسالمی را 
باید با تبلیغات از بین برد. آن ها با تبلیغات 
می خواهند دستاوردهای انقالب را نادیده 
را  دارد  وجود  که  اشکاالتی  و  بگیرند 
این  با  مقابله  راه  و  کنند  نمایی  بزرگ 

تبلیغ هم تبیین است.
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
بحث  در  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای 
جهاد تبیین منظور این است که گرچه 
اشکاالت برای رفع آنها بازگو می شود اما 
در کنار آن حقایق و دستاوردهای انقالب 
اسالمی نیز بازگو می شود تا تبلیغاتی که 
علیه جمهوری اسالمی ایران می شود در 

دل و ذهن مردم اثرگذار نباشد.
وی تاکید کرد: دشمنان در جنگ سخت 
تبلیغاتی،  جنگ  با  و  خوردند  شکست 
رسانه ای و تغییر نگاه ها می خواهند به 

جمهوری اسالمی ایران ضربه بزنند.
 نماینده اردستان تاکید کرد: علت ضعف 
این است که  تبیین  ما در بحث جهاد 
و  افزاری  نرم  نظر  از  رسانه ای  جبهه 
زیرساختی و محتوایی ضعیف است یعنی 
به این مسئله مهم به مقداری که الزم 
است توجه نداشتیم اگرچه رسانه داشتیم 
ولی دشمن امروز جبهه اصلی اش را در 
جهان بر مبنای تبلیغات و کارهای نرم 
امروز  گفت  می شود  و  است  گذاشته 
شکل  جهان  در  رسانه ای  امپراطوری 
گرفته است که ما باید در مقابله با آن 

بیش از این تجهیز کنیم.
زیرساخت های  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
فناوری و محتوایی را تقویت کنیم، با 
و  نمی رسیم  جایی  به  فردی  کارهای 
این جبهه  داریم.  به جبهه سازی  نیاز 
اراده مسئوالن  و  اعتبار  به  نیاز  سازی 
توجه  مسئله  این  به  باید  دولت  دارد. 
جدی داشته باشد یعنی عمده کار این 
است که دولت در برنامه ریزی که در 
سازمان برنامه و بودجه انجام می دهد 
به این مسئله توجه داشته باشد که اگر 
نیاز به تقویت رسانه ها و بودجه بیشتری 

است این کار را انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

جبهه رسانه ای از نظر 
زیرساختی و محتوایی 

ضعیف است

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

 یلـدا توکلـی  در تولیـد همـه گروه هـای فـوالد، سـیمان، 
تولیـد محصـوالت سـاختمانی، صنایع سـرامیک و شـیمیایی 
و فلـزات غیـر آهنـی، نسـوزها دخیـل هسـتند و تولید نسـوز 
نیـز از جملـه مـواردی اسـت که در صنعت کشـور تأثیـر گذار 
اسـت، شـرکت تولیـد نسـوز ایـران نیز شـرکتی اسـت که به 
عنـوان معتبرتریـن شـرکت تولیـد کننـده دیرگـداز در ایران، 
حـدود نیم قرن اسـت در زمینـه تولید و تأمین طیف وسـیعی 

از آجرهـا و مـالت هـای نسـوز مصرفـی در صنایـع آهـن و 
فـوالد، سـیمان، آلومینیـوم، مس، نفـت و پتروشـیمی، آهک، 
کاغذ، شیشـه و سـرامیک مشـغول اسـت و تنوع تجهیزات و 
نوآوری هـای واحـد طـرح و توسـعه شـرکت بـه تولیـد بیش 
از 300 نـوع محصـول می رسـد. شـرکت فرآورده های نسـوز 
ایـران نخسـتین و بزرگترین تولیدکننده آجر نسـوز در کشـور 
اسـت کـه از سـال 1356 در مبارکـه اصفهـان شـروع بـه 

فعالیـت کرده اسـت.

فروش هزار میلیاردی تا پایان امسال
نسـوز  فرآورده هـای  مدیرعامـل شـرکت  تدُیـن  علـی 
ایـران اسـت وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هـدف ما در شـرکت 
فرآورده هـای نسـوز ایـران همـواره درک نیـاز مشـتریان و 
تأمیـن سـبد کاملـی از محصـوالت کیفـی از طریق توسـعه 
نیروهـای  فـردی  رشـد  و  تجهیـزات  ارتقـای  تکنولـوژی، 
انسـانی در ایـن مجموعـه بـوده اسـت در جمـع خبرنـگاران 
اذعـان داشـت: شـرکت مـا بـر آن اسـت تـا بـا تکیـه بـر 
فـن آوری هـای نویـن از نظـر کیفیـت محصـوالت، تنـوع 
داخلـی،  تولیـد کننـدگان  بیـن  در  فـروش  ارزش  و  تولیـد 
کشـورهای همسـایه و منطقه خاورمیانه پیشـتاز باشد، تولید 
محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر و اسـتفاده از فنـاوری 
روز نیـز از نقـاط قـوت ایـن مجموعـه صنعتـی محسـوب 
می شـود کـه برنامه ریزی هـای گسـترده ای در ایـن زمینـه 
انجام شـده اسـت. لذا از همین رو در طی سـه سـال گذشته 
تـالش خـود را در جهـت تولیـد بیشـتر چنـد برابـر کرده ایم 
بـه طوریکه بـا اجرای 7 پـروژه تولیدمـان را افزایـش دادیم 
بـه طوریکـه تولیـد محصوالت ایـن شـرکت از 40 هزار تن 
در سـال 98 بـه 57 هـزار تن در سـال جاری رسـیده اسـت 
و در ایـن مـدت سـقف تولیـد برنامه یزی شـده محقق شـده 
اسـت. در طـی سـالهای 1399 نیـز تولیـد شـرکت 49 هزار 
تـن و در سـال 1400 نیـز 53 هـزار تـن بـوده اسـت و در 
مجمـوع امیدواریـم کـه فـروش 300 میلیـاردی مـا کـه در 
سـال 98 بـه ثبـت رسـید در سـال جـاری از هـزار میلیـارد 
تومـان نیـز رد شـود، البته تا پایـان آذرماه امسـال فروش ما 

از 750 میلیـارد تومـان رد شـده اسـت.

هفت پروژه سرنوشت ساز برای شرکت
تدُیـن بـا اشـاره بـه اجـرای ایـن هفت طـرح بـا هزینه 
حـدود 65 میلیـارد تومـان در ایـن مجموعـه صنعتـی اظهار 
داشـت: طرح هـای سـرمایه گذاری شـده در ایـن کارخانـه 
شـامل پـروژه "نهاونـد" در زمینـه "دولومیـت کلسـینه" بـا 
ظرفیـت 33 هـزار ُتن، پـروژه "دهاقان" در شـهرک صنعتی 
"جمبـزه" بـرای تولیـد "دولومیـت زینتـر" و تعـدادی طـرح 
زیرسـقفی بـرای افزایـش تولیـد کارخانـه مـادر )زیباشـهر( 
اسـت. وی یـادآور شـد: سـه طـرح زیرسـقفی دیگر شـامل 
از  اعـم  نوسـازی و سـاخت پرس هـای جدیـد  راه انـدازی، 
در  کـه  اسـت  ُتنـی   900 و   1250 و   1600 دسـتگاه های 
سـال های گذشـته از کارافتـاده و قرار بود بصـورت ضایعات 
و آهـن آالت فروختـه شـود اما بـا کمک یک شـرکت دانش 
بنیـان داخلـی و بـا عرضـه سیسـتم جدیـد راه انـدازی شـد 
کـه در زمـان حاضـر نیـز عامـل افزایـش قابـل توجـه توان 
شـرکت  مدیرعامـل  می شـود.  محسـوب  کارخانـه  تولیـد 
فرآورده هـای نسـوز ایران بـا بیان اینکـه بهره بـرداری از دو 
کـوره از جملـه طرح های زیر سـقفی این کارخانه محسـوب 
می شـود، گفـت: یکـی از ایـن کوره ها پـس از توقـف هفت 
سـاله بـا ظرفیت سـه هـزار ُتـن راه انـدازی و کـوره دیگر با 
ظرفیـت سـه هـزار ُتـن در سـال جـاری طراحـی، سـاخت، 
نصـب و راه انـدازی شـد. وی افـزود: فنـاوری سـاخت ایـن 
کوره هـا در کارخانـه نسـوز ایـران بومی سـازی و بـا دانش و 
تـوان پرسـنل مجموعـه و با اسـتفاده از پیمانـکاران مختلف 

انجام شـده اسـت.

558 نفر مشغول فعالیت در شرکت
وی همچنیـن اشـاره ای نیـز بـه تعـداد کارکنـان ایـن 

مجموعـه بـزرگ کـرد و گفـت: در حـال حاضـر 558 نفـر 
مشـغول به فعالیت هسـتند کـه 35 نفر در نهاونـد و مابقی در 
محـل کارخانـه و جمبزه دهاقان مشـغول کارند. البته از سـال 
99 بـه ایـن طـرف نزدیـک بـه 140 نفـر بـه تعـداد کارکنان 

شـد. افزوده 

ثبت رکورد بی سابقه در آذرماه
وی ادامـه داد: در آذرمـاه امسـال نیـز رکـورد جدیدی در 
تولیـد و فـروش شـرکت بـه ثبت رسـید چرا که فـروش یک 
ماهـه مـا به 104 میلیارد تومان رسـیده اسـت که این مسـئله 
در عمـر شـرکت بی سـابقه بـوده اسـت. مدیرعامل شـرکت 
فرآورده هـای نسـوز ایران همچنین با اشـاره بـه اجرای هفت 
طـرح جدید در شـرکت فرآورده های نسـوز ایران خاطرنشـان 
کـرد: بـا اجـرای ایـن طرح ها، تولیـد آجرهـای نسـوز در این 

شـرکت بطـور تقریبـی 80 درصد افزایـش یافت.

6 درصد از فروشمان مربوط به صادرات است
تدُیـن در رابطـه بـا برنامه هـای صادراتی شـرکت نسـوز 
ایـران نیـز اذعـان داشـت: از سـال 1399 در زمینـه صادرات 
فعالیـت داشـتیم امـا با توجـه به مشـکالت کشـور و اهمیت 
تأمیـن نیازهـای داخلـی، پیش از سـال 1399 اجـازه صادرات 
نداشـتیم امـا برنامه ریـزی برای صـادرات محصـوالت خود را 
از سـال 99 شـروع کردیـم و در سـال 1400 حـدود 4 میلیارد 
تومـان صـادرات داشـتیم. مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای 
نسـوز ایـران افـزود: امسـال نیـز تاکنـون بـا توجه بـه تأمین 
نیـاز بـازار داخل حـدود 45 میلیـارد تومان محصـول به چهار 
کشـور صـادر شـده که رقمی معـادل 6 درصد از فـروش ما را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت.

گزارش

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران:

رکورد بی سابقه فروش را در آذرماه امسال به ثبت رساندیم

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه 3 درصد پرونده های قضایی به طور مستقیم 
و غیر مستقیم مربوط به مهریه است، تاکید کرد که 

گرانی سکه به رشد این پرونده ها دامن زده است.
با دستور  رابطه  ابوترابی در گفت و گو در  ابوالفضل 
رییس قوه قضاییه برای تجدید نظر در احکام مربوط 
نرخ سکه،  افزایش  به دلیل  به مهریه توسط قضات 
مستقیم  به طور  قضایی  پرونده های  درصد  گفت: 3 

و غیرمستقیم مربوط به مهریه است و با گرانی قیمت 
سکه نیز انبوهی از پرونده های درخواست اعسار برای 
تورم  نرخ  دلیل  به  که  آقایانی  پرداخت های  تعدیل 
قادر به پرداخت مهریه در قالب سکه نیستند، اضافه 

می شود.
مجلس  در  کرون  و  تیران  آباد،  نجف  مردم  نماینده 
درصد   3 این  موضوع  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
پرونده مربوط به اعسار، مطالبه، تأمین دلیل، تأمین 

خواسته و نزاع هایی است که پیرامون موضوع مهریه 
اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
طرح  راستا  این  در  ما  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
اصالح پاره ای از قوانین نحوه اجرای محکومیت های 
مالی را به پایان رسانده و گزارش آن را ارائه دادیم و 
انتظار داریم هیئت رئیسه مجلس آن را در دستورکار 

صحن قرار دهد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی:

۳ درصد پرونده های 
قضایی مربوط به 
مهریه است

در راسـتای پیشـگیری از زمین خـواری و جلوگیـری 
از تصرفـات اراضـی ملـی و دولتـی، 215 فقره سـند 
تـک بـرگ اراضـی دولتـی این شهرسـتان اخذ شـد.
شـاهین  شهرسـتان  و شهرسـازی  راه  اداره  رئیـس 
شـهر و میمـه گفـت: از ایـن میـزان، 22 فقره اسـناد 
بـه صـورت دفترچـه ای بـود کـه بـا پیگیری هایـی 
کـه انجـام شـد بـه سـند مالکیـت تـک برگـی بـه 
نـام دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـا نمایندگـی 

سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن تبدیـل شـد.
کاداسـتر  قانـون  اجـرای  بـا  افـزود:  کیهانـی  مـراد 
دعـاوی  و  اختالفـات  اراضـی،  شـدن  سـنددار  و 
رفـع می شـود،  دولتـی  و دسـتگاه های  بیـن مـردم 
همچنیـن بـا اخـذ اسـناد تک برگـی بـه نـام دولـت، 
سـودجویی از اراضی ملی و سـوء اسـتفاده از اسنادی 

کـه ابهـام دارنـد نیـز بـه حداقـل ممکـن می رسـد.
وی بـا اشـاره بـه واگـذاری چهـار قطعـه زمیـن در 
صـورت  گفـت:  واگـذاری  قـرارداد  هشـت  قالـب 
مجلـس تفکیکـی به تعـداد 36 پالک ثبتـی بر روی 
اراضـی تحـت مالکیـت دولت بـا نمایندگی سـازمان 

ملـی زمیـن و مسـکن اخـذ شـد.
رئیس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان شاهین شهر 
و میمـه افـزود: از مجمـوع شـش شـهر شهرسـتان 
شـاهین شـهر و میمـه، شـهرهای شـاهین شـهر و 
گـرگاب دارای طـرح جامـع و تفصیلی مصـوب بوده 
و شـهرهای گـز، میمـه، وزوان و الیبیـد دارای طرح 
جامـع مصـوب هسـتند کـه تهیـه و تصویـب طـرح 
تفصیلـی ایـن شـهرها بـا برگـزاری جلسـات کمیته 

کارشناسـی در دسـت اقـدام اسـت.

کاشـان  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
گفـت: بـا تخریـب 23 مـورد ساخت وسـاز غیرمجاز 
ایـن  مرکـزی  بخـش  کشـاورزی  زمین هـای  در 
شهرسـتان، از تغییـر کاربـری 80 هزار متـر مربع از 

زمین هـای مرغـوب کشـاورزی جلوگیـری شـد.
 مهنـدس رضـا مظلومـی گفـت: به منظـور حفـظ 
زمین های کشـاورزی و عمل بـه تبصره دو ماده 10 
قانـون حفظ کاربـری اراضی، 23 مورد ساخت وسـاز 
غیـر مجـاز در زمین هـای کشـاورزی دشـت صفی 
آبـاد از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان کاشـان 
پرونـده تخلـف، دسـتور  بـا تشـکیل  شناسـایی و 
قضایـی تخریـب ایـن ساخت وسـازهای غیرمجـاز 

شـد. دریافت 
وی افـزود: ایـن 23 مـورد ساخت وسـاز غیرمجـاز 
عمدتـاً بـه صـورت دیوارکشـی احـداث بـاغ ویال و 
احـداث بنـا صـورت گرفته بـود که با حکـم قضایی 

و بـا حضـور مأمـوران امور اراضـی و تأمیـن امنیت 
نیـروی انتظامی تخریب شـده و هفت هکتـار از این 

اراضـی به حالـت اولیه بازگشـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی کاشـان خاطرنشـان کـرد: 
بـر اسـاس قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعی و 
باغـی هرگونـه ساخت وسـاز در خـارج از محـدوده 
قانونـی شـهرها و روسـتاها بـدون دریافـت مجـوز 
از کمیسـیون تبصـره یک مـاده یک قانـون مذکور 
ممنـوع اسـت و بـا متخلفـان برابـر قانـون برخـورد 

شـد. خواهد 
ایـن مسـئول اضافـه کـرد: از خریـداران زمین های 
کشـاورزی و باغـی درخواسـت می شـود تـا پیـش 
از انجـام هـر گونـه معاملـه وضعیت کاربـری زمین 
را از مراجـع ذی صـالح از جملـه جهـاد کشـاورزی 
اسـتعالم کننـد تا مـورد سوءاسـتفاده افراد سـودجو 

نگیرند. قـرار 

فرمانـدار کاشـان بـا بیـان اینکه سـرانه فضای 
آموزشـی در کاشـان مطلـوب نیسـت، گفـت: 
برخـی مناطق به شـدت با کمبـود زمین مواجه 

. هستیم
فرماندار شهرسـتان کاشـان در جلسـه شـورای 
از  اینکـه یکـی  بیـان  بـا  آمـوزش و پـرورش 
دغدغه هـای نوسـازی مـدارس کمبـود زمیـن 
اسـت، ابـراز داشـت: سـاخت زمیـن حداقـل دو 
الـی سـه سـال زمیـن می بـرد در حالـی کـه 
اگـر زمیـن وجود داشـت مدرسـه سـاخته شـده 
و دانش آمـوزان می توانسـتند در مدرسـه نوسـاز 

کنند. تحصیـل 
 دکتـر محمـد شـریف زارعی بـا بیـان اینکه ما 
در کاشـان نیـاز بـه 30 مدرسـه داریـم گفت: ما 
نیازمنـد 100 هـزار مترمربع زمین برای سـاخت 

مدرسه نوسـاز داریم.
 فرماندار کاشـان با اشـاره به اینکـه بیش از 33 
درصـد مـدارس کاشـان بـه بازسـازی و مقـاوم 
سـازی نیاز دارد اظهار داشتمشـارکت خیران در 
مرمـت و مقاوم سـازی مـدارس، زمینـه امنیت 
دانـش آمـوزان را برای کسـب علـم و دانش در 

کالس هـا به وجود مـی آورد

مدیـرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان اصفهان از 
توقیـف بـار قاچـاق راننـده شـوتی در اصفهان 

داد. خبر 
بـه گـزارش خبرگـزاری صدا و سـیما، مدیرکل 
تعزیـرات حکومتی اسـتان اصفهـان گفت: یک 
راننـده خـودرو 405 اقدام به حمل 45 دسـتگاه 
قهـوه سـاز خارجی کـرده بود کـه در این زمینه 
پرونده تشـکیل و به شـعبه اول بدوی تعزیرات 

حکومتی شهرسـتان نطنز ارجاع شـد.
علی اکبـر مختاری افزود: تخلـف متهم پرونده 
مشـخص و بـه پرداخت جزای نقـدی به میزان 
یـک میلیارد و 992 میلیون ریال محکوم شـد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین شهر و میمه:

۲۱۵ فقره سند تک برگ اراضی دولتی اخذ شد

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان مطرح کرد:

 تخریب ۲۳ مورد ساخت وساز غیرمجاز
در زمین های کشاورزی

فرماندار کاشان مطرح کرد:

نیاز ۱00 هزار متر مربع زمین برای ۵0 مدرسه

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان گفت: 69 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق به ارزش یک 
میلیارد ریال در بازرسی مأموران این فرماندهی از یک باب منزل در شهرستان فالورجان کشف 
شد. سرهنگ مرتضی هادیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی 
بر دپوی سیگار قاچاق داخل منزلی در یکی از محالت این شهرستان بررسی موضوع در دستور 
کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان قرار گرفت. وی افزود: در این راستا مأموران 
کالنتری 15 این فرماندهی با انجام اقدامات هوشمندانه و پلیسی پس از شناسایی محل دپوی 
کاال و حصول اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این منزل اعزام 
و در بازرسی از محل موفق به کشف 69 هزار و 800 نخ سیگار خارجی قاچاق که همگی بدون 
مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، شدند. فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان با اشاره به اینکه 
در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع 
قضائی تحویل داده شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش کاالی کشف شده را یک میلیاردریال 
برآورد کردند. وی با اشاره به نقش مخرب قاچاق کاال و ارز در اشتغال، تولید و اقتصاد داخلی، 
خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر این پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و از عموم مردم 
تقاضا می شود هرگونه اخبار و اطالعات در خصوص کاالی قاچاق را از طریق شماره تلفن 110 

به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی خبر داد:

کشف محموله سیگار قاچاق در فالورجان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان خبر داد:

 توقیف بار قاچاق
راننده شوتی

فرماندار شهرستان خوروبیابانک گفت در تفکر 
کتابخوانی که امری بسیار مهم در ترویج مطالعه 
است، باید بازبینی صورت گرفته و کتاب در سبد 

فرهنگی خانوده ها قرار گیرد.
احمدرضا طحانی در جلسه انجمن کتابخانه های 
کرد:  اظهار  خوروبیابانک،  شهرستان  عمومی 
بر  مستقیمی  تأثیر  کتابخوانی،  فرهنگ  ترویج 
افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی یک 

شهرستان دارد.
وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی ابزار توسعه 
فرهنگ است، خاطرنشان کرد: فعالیت در حوزه 
متفاوت  جنبه های  در  ماندگاری  تأثیر  کتاب، 
اجتماعی  آسیب های  انواع  از  و  دارد  زندگی 

پیشگیری می کند.
افزود: در راستای توسعه  فرماندار خوروبیابانک 

باالبردن سرانه  و ترویج فرهنگ کتابخوانی و 
ظرفیت ها،  تمامی  از  شهرستان،  این  مطالعه 
بایستی  نخبگان  و  مسئوالن  مجازی،  فضای 

بهره برد.
وی ادامه داد: باید نهادهای فرهنگی برای توسعه 
فرهنگ کتابخوانی در شهرستان، تمام تالش 
خود را به کار بگیرند چرا که ارزش گذاری بر 
روی مطالعه، مهم ترین راه توسعه فرهنگی است.

فضا  کتب،  به روزرسانی  انسانی،  نیروی  تأمین 
برای  اعتبار  تأمین  کتابخانه ها،  تجهیزات  و 
تکمیل و رفع مشکالت ساختمان کتابخانه های 
از  یک  هر  گرفت.  قرار  تاکید  مورد  شهرستان 
اعضا در راستای ترویج، توسعه و فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی پیشنهادات و راهکارهای مهم را بیان 

کردند.

تجهیـزات  و  امکانـات 
دستگاه های عضو سـتاد بحران 
بیابانـک  و  خـور  شهرسـتان 
جوابگـوی ماموریت هـا نیسـت 

اسـت. تقویـت  نیازمنـد  و 
کمبود ماشین آالت و تجهیزات 
بـه  خوروبیابانـک  در  امـدادی 
گـزارش خبرگزاری صداوسـیما، 
جلسـه  در  طحانـی  احمدرضـا 
مدیریـت  هماهنگـی  شـورای 
ارگان هـای  افـزود:  بحـران 
راهـداری، شـهرداری و امـدادی 
بیـش از سـایر بخش هـا نیازمند 
و  هسـتند  تجهیـزات  تأمیـن 
الزم  اقدامـات  مـی رود  انتظـار 

و  تجهیـزات  تقویـت  بـرای 
امکانات مـورد نیاز انجـام گیرد.
کاری  کـم  از  انتقـاد  بـا  وی 
متولـی  دسـتگاه های  برخـی 
در مواقـع بحرانـی اظهـار کـرد: 
متاسـفانه شـاهد تأخیـر برخـی 
رسـان  خدمـات  دسـتگاه های 
در مواقـع بحرانـی هسـتیم کـه 
حضـور بـه موقع نقش بسـزایی 

دارد. آسـیب ها  کاهـش  در 
طحانـی تاکید کرد: همـه ادارات 
و نهادهای عضو سـتاد مدیریت 
امکانـات  و  تجهیـزات  بحـران 
موجود خـود را ارزیابی، بررسـی 

و مـورد بازدیـد قـرار دهند.

فرماندار شهرستان خوروبیابانک مطرح کرد:

ضرورت قرار گرفتن کتاب در سبد فرهنگی خانوده ها
فرماندار خور و بیابانک عنوان کرد:

کمبود ماشین آالت و تجهیزات امدادی
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While visiting Abu Dhabi, 
South Korean President Yoon 
Suk-yeol, who is frequently 
criticized for making shallow 
gaffes, raised eyebrows on 
Sunday by declaring that Iran 
is the UAE’s “rival and largest 
danger”.
Yoon made such a remark de-
spite the fact that Tehran and 
Abu Dhabi have made efforts 
to strengthen their relations.
The South Korean leader 
made a comparison between 
the supposed threat presented 
to his country by North Ko-
rea and what he dubbed the 

“threat” confronting Abu Dha-
bi from Iran when speaking to 
the Korean military personnel 
stationed in the UAE during a 
recent visit to the Persian Gulf 
Arab state. 
Addressing the soldiers, he 
said, “The security of the UAE, 
which is our brother nation, 
is our security.” Yoon added, 
“Iran poses the greatest threat 
to the UAE, whilst North Korea 
is our adversary. The UAE and 
we are in a very similar situ-
ation.”
The South Korean president’s 
most recent comments on 

Iran’s ties with the UAE have 
drawn harsh vitriol from the 
Iranian Foreign Ministry, 
which demanded an explana-
tion from Seoul.
The Islamic Republic of Iran is 
responding to Yoon “interven-
tionist” comments about the 
state of the Islamic Republic’s 
relations with the UAE, Nas-
ser Kanaani, the ministry’s 
spokesperson, said on Mon-
day.
Kanaani said the South Korean 
president’s words “reveal his 
complete ignorance of the his-
torical and amicable relations 

between the Islamic Republic 
of Iran and the Persian Gulf 
littoral countries, including the 
UAE.” 
The spurious allegations made 
by the South Korean president 
has left a trail of his ignorance 
and lack of understanding to-
wards high-speed and positive 
developments between both 
countries, the spokesman 
pointed out. 
“The Foreign Ministry is dil-
igently pursuing the recent 
positions of this country, es-
pecially the remarks made by 
its president, on the relations 
between Iran and the UAE,” he 
said, adding Yoon’s remarks 
“totally lack diplomatic valid-
ity.” 
Kanaani went to say that Iran 
is expecting an answer from 
the South Korean Foreign 
Ministry.
The latest move comes at a 
time when, in addition to its 
president’s unguarded re-
marks, South Korea has been 
withholding billions of dol-
lars of Iranian assets under 
the guise that they have been 
frozen as a result of Wash-
ington’s unilateral sanctions 
against Tehran.
Unofficial estimates believed 
Iran has more than $7 billion 
in funds in two South Korean 
banks. So far Seoul has re-
fused to unfreeze them.
Prior to the reimposition of 
U.S. sanctions following Don-
ald Trump’s withdrawal from 
the 2015 Iran deal, officially 
known as the Joint Compres-
sive Plan of Action (JCPOA), 
Iran was South Korea’s main 
source of oil and condensate.

In a clumsy move, the For-
eign Ministry of South Korea 
hastily clarified that Yoon’s 
comments were just meant 
to bolster the morale of South 
Korean troops deployed in the 
UAE. 
It also noted in a text message 
sent to reporters on Tuesday 
that Yoon’s comments regard-
ing Iran were “irrelevant” to 
Seoul’s ties with Tehran.
Yoon’s comment should not 
be “necessarily over-inter-
preted,” the ministry advised, 
adding that it was made in the 
context of supporting South 
Korean troops in the UAE.
Seoul has a great commit-
ment to advancing its cordial 
relations with Iran, the South 
Korean Foreign Ministry said.
“Our country has long main-
tained cordial and cooperative 
connections with Iran since 
establishing diplomatic rela-
tions with it in 1962, and our 
resolve to continue expanding 
the friendly bilateral relations 
with Iran remains steadfast,” 
the ministry stated.
The blunder was embarrass-
ing for all sides, according to 
Kim Joon-hyung, the former 
head of the Korea National 
Diplomatic Academy. 
“Neither the UAE nor Iran were 
pleased with Yoon’s words. 
Both countries should find this 
shameful,” Kim added.
Yoon’s first international trip 
this year, according to the 
liberal opposition Democrat-
ic Party of Korea (DPK), was 
a “diplomatic disaster” that 
gave the false impression that 
Seoul considered Iran as a 
possible foe.

Another Yoon chaffy gaffe on Iran

Tehran, Islamabad 
ink MOU to facilitate 
economic co-op
Iran and Pakistan signed a Memo-
randum of Understanding (MOU) on 
Monday to facilitate bilateral trade 
between the two countries.
The MOU was signed by Head of 
Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) Alireza Peyman-Pak and Head 
of the Trade Development Authori-
ty of Pakistan (TDAP) Muhammad 
Zubair Motiwala, the TPO portal re-
ported.
Based on the MOU, which was 
signed on the sidelines of Iran’s Ex-
clusive Exhibition in Karachi, the par-
ties pledged to exchange business 
information, support each other’s 
private sectors, and provide the con-
ditions and context for the presence 
of their trade delegations in the other 
country.
It was also agreed that both sides 
would take all the necessary meas-
ures to facilitate holding exhibitions 
in the opposite country, whenever 
required.
Speaking in the signing ceremony, 
Peyman-Pak said that signing this 
MOU was indicative of the two sides’ 
determination for removing the ob-
stacles in the way of bilateral trade 
and prepare the ground for the busi-
nesspersons of both sides to bolster 
cooperation.
He considered the holding of exclu-
sive exhibitions, exchanging trade 
delegations, and investment in joint 
production units as positive steps for 
knowing the capacities and needs of 
the two countries and expressed hope 
that such events would continue.
The TPO head further mentioned 
some obstacles and infrastructural 
problems that are hindering the two 
countries’ mutual trade, including 
lack of banking relations, problems 
related to sea transportation and 
logistics, and tariff-related issues, 
saying that the Iranian government 
is willing to resolve such problems 
in collaboration with the Pakistani 
government.
Motiwala, for his part, said that the 
signed MOU is regarded as a major 
step to enhance bilateral trade to 
reach the target of five billion dollars 
annually.
 “Made in Iran” exhibition opens in 
Karachi
The exclusive exhibition of Iranian 
products dubbed “Made in Iran” 
was opened in Karachi the capital of 
Sindh province in southern Pakistan, 
on Monday, aiming to showcase the 
capabilities of Iranian producers and 
to introduce Iran-made products to 
Pakistani consumers.
The exhibit was opened in a cere-
mony attended by senior officials 
from both sides including TPO Head 
Alireza Peyman-Pak, Consul General 
of Iran in Karachi Hassan Noorian, 
Governor of Sindh Kamran Tesori, 
and some other Iranian and Pakistani 
business officials.
The exhibit comes as the Islamic Re-
public of Iran has recently removed 
the ban on the imports of Pakistani 
products listed under the preferential 
trade agreement between the two 
countries.
Holding this exclusive exhibition is an 
effective step for increasing cooper-
ation and coordination between the 
business people on both sides.
Mohammed Reza Barahoui, the di-
rector of Iran’s exclusive exhibition, 
said on the sidelines of the opening 
ceremony in an interview with an Ira-
nian media outlet, that about 50 com-
panies from different Iranian provinc-
es operating in the fields of industrial 
and commercial services, including 
plastic and polymer materials, food 
industry, steel industry, copper, ser-
vices, power plants, construction, 
turbines, textile machinery, and the 
construction industry are taking part 
in the three-day event.
The exhibition has been organized by 
TPO with the aim of increasing the 
trade balance between Iran and Paki-
stan, Barahoui said, adding, “The offi-
cials of the two countries are looking 
for establishing a constructive trade 
relationship and negotiations will be 
held on conducting transactions us-
ing a barter trade mechanism.”

C o m m o d i t i e s 
worth nearly 
$360m exported 
from Yazd prov-
ince in 9 months

As announced by a provin-
cial official, over 2.537 mil-
lion tons of goods valued at 
$359.883 million were ex-
ported from Yazd province, 
in the center of Iran, during 
the first nine months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 
2022).
Mohammad-Hossein Salm-
ani, the director-general of 
the province’s customs de-
partment, said that the nine-
month export shows five per-
cent rise in terms of weight, 
but one percent drop in terms 
of value, year on year.
He named ceramics and tiles, 
types of hydrocarbons, rebar, 
nylon, and glass containers 
as the main exported items, 
and Iraq, Pakistan, Afghan-
istan, Turkey, United Arab 
Emirates and Oman as the 
major export destinations.
The official further an-
nounced that 98,489 tons 
of goods valued at over 
$200.625 million were im-
ported to the province in 
the first nine months of the 
present year, with 46 per-
cent growth in weight, and 
14 percent rise in worth, 
as compared to the same 
period of time in the past 
year.
He named raw materials 
of production units, spare 
parts and production line 
machines, frozen beef and 
chicken meat, acrylic fibers, 
polyester thread, and paper 
and cardboard waste as the 
major imported items.
As previously announced by 
Salmani, the value of export 
from Yazd province rose 33 
percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended 
on March 20, 2022), from its 
preceding year.
He said that 3.122 million 
tons of commodities worth 
$491.466 million were ex-
ported from the province in 
the previous year.
In terms of the weight, the 
exports also indicate five 
percent annual growth, he 
added.
He named ceramics and 
tiles, steel sections includ-
ing rebars, steel ingots, ny-
lons and granules, all types 
of light hydrocarbons, and 
molybdenum compounds as 
the major exported items, 
which were mainly exported 
to the neighboring countries 
including Iraq, Afghanistan, 
Pakistan, Turkey, the United 
Arab Emirates (UAE), Uzbeki-
stan, and Oman.
The official further an-
nounced that 103,706 tons 
of products worth $267.648 
million were imported to the 
province during the past 
year, showing 40 percent 
rise in value and 84 percent 
growth in weight year on 
year.
He named frozen beef and 
chicken meat, raw materials 
for production units, spare 
parts and machines for pro-
duction lines and industry, 
acrylic fibers, and waste 
paper and cardboard as the 
main imported products, and 
Turkey, China, the UAE, Italy, 
Brazil, Netherlands, Iraq and 
Germany as the major sourc-
es of imports.

Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian 
left Tehran for Ankara on Tuesday morning for talks 
on the latest developments in the West Asia region. 
The visit, which comes on the heels of a trip to 
Lebanon and Syria, highlights Iran’s pivotal role in 
the recent developments in the West Asia region, 
particularly the process of normalization between 
Syrian and other regional countries.
Iran’s official news agency IRNA said the trip is in 
continuation of Amir Abdollahian’s recent visits to 
Lebanon and Syria. 
The Iranian foreign minister has recently trav-
elled to Beirut and Damascus, where he met with 
high-level officials. 
In Syria, Amir Abdollahian expressed pleasure with 
the expanding trend of Syria’s foreign ties, saying 
this shows the importance and significant position 
of Syria in the region, according to a statement by 
the Iranian foreign ministry.
He stressed that the Islamic Republic of Iran has 
always put emphasis on political solution instead 
of war, and, as a result, Tehran welcomes the pos-
itive developments in the political ties of Syria with 
other countries.
This comes against a backdrop of regional efforts 
to build bridges between Syria and the Arab world 
on the one hand and between Syria and Turkey on 
the other hand. To this end, President Assad paid a 
visit to the United Arab Emirates in March last year. 
Also, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin 
Zayed visited Damascus in early January in further 
sign of growing ties between Syria and the UAE.
In parallel, Syria and Turkey are inching toward re-
proachment after years of tensions. Recently, the 
defense ministers of Syria, Turkey, and Russia held 
a joint meeting in Moscow in what was seen as 
preparation for a meeting between the presidents 
of Turkey and Syria. Contacts between Syria, the 
UAE, Turkey, and Russia are underway for greater 
thaw, with Turkish officials seem to be keener to 
open a new chapter with Syria.
Before leaving Tehran for Ankara, Amir Abdollahian 
confirmed that he will discuss the situation in the 
Levant during his trip to Turkey. 
“Following the talks that were discussed with Syr-
ian and Lebanese authorities, developments in the 
Levant region and West Asia are on the agenda of 
the negotiations in the trip to Turkey,” he said, ac-
cording to IRNA. 
He added, “Today, according to the plan, we had 
arranged for me to be both in Moscow and Ankara. 
The reason for that was some regional develop-

ments regarding the trip to Moscow and Ankara. 
Finally, we decided to travel to Moscow with some 
delay and today I will travel to Ankara.”
He noted, “In the trip to Ankara, the latest situation 
of bilateral relations should be discussed first. Mr. 
Erdogan, the President of Turkey, officially invited 
Ayatollah Raisi to visit Turkey, and the initial ar-
rangements for this trip will be made at the highest 
level in Ankara.”
The Iranian foreign minister also said that his re-
cent visits are due to the rapid developments in 
the region. “At the same time, due to the rapid de-
velopments in the region of the Levant and West 
Asia, two days ago we had a conversation with 
Bashar al-Assad in Syria and in Lebanon with the 
high-ranking officials of Lebanon, which will be on 
the agenda of the negotiations.”
He pointed out, “Also, consultations will be held re-
garding developments in the South Caucasus and 
important regional issues that ultimately correlate 
with the security of the region. In the framework 
of Ayatollah Raisi’s government’s view of neighbor-
hood policy and looking at Asia, more movements 
in this area are an important necessity today.”
In Ankara, Amir Abdollahian held two rounds of 

talks with his Turkish counterpart Mevlut Cavu-
soglu. He also met with Turkish President Racep 
Tayyip Erdogan. 
In remarks after his meeting with Amir Abdollahi-
an, the Turkish foreign minister said he discussed 
with his Iranian counterpart bilateral issues as well 
as developments in Syria, Iraq, Afghanistan, and 
Ukraine, according to Al Jazeera. 
“We discussed the Syrian issue and we call for the 
implementation of the articles of Astana regarding 
the territorial integrity of Syria,” he said. 
Speaking at a joint press conference with Cavu-
soglu, Amir Abdollahian said he had “important 
and various” talks with Turkish officials, including a 
90-minute meeting with President Erdogan. 
According to Amir Abdollahian, a major part of the 
talks focused on bilateral issue, including ways to 
implement a joint comprehensive plan of coopera-
tion between Tehran and Ankara. 
He also touched on the growing trend of normali-
zation between Syria and Turkey. “We are pleased 
with the development of relations between Ankara 
and Damascus, and we believe that this will be in 
the interest of the region,” the top Iranian diplomat 
said.

Iran FM visits Turkey for regional talks
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 
gained 6,373 points to 1.687 
million on Tuesday.
As reported, over 16.369 billion 
securities worth 94.628 trillion 

rials (about $236.57 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
4,174 points, and the second 
market’s index climbed 14,347 
points.

TEDPIX rises 
6,300 points on 
Tuesday

Orchard improve-
ment plan imple-
mented in pome-
granate gardens 
this year
As stated by an official with the 
Agriculture Ministry, orchard 
improvement plan was imple-
mented in the pomegranate 
gardens of the country this 
year.
Zahra Jalili-Moqaddam, the 
director-general of the tropical 
and semi-tropical fruits office 
of the ministry, said that one of 
the programs of the Horticul-
ture Department of the minis-
try is the modification and ren-
ovation of orchards, which was 
implemented this year with the 
efforts of gardeners.
Stating that pomegranates are 
produced in all provinces ex-
cept Hamedan, she stated that 
the area of orchards for this 
product is 90,000 hectares.
Nearly 40 percent of the coun-
try’s pomegranate orchards 
need to be reformed and mod-
ernized, and it is necessary to 
carry out new gardening oper-
ations in the orchards, and for 
this purpose, it is necessary to 
allocate the funds for the or-
chard reform and revival plan 
and pay them at the right time 
to the gardeners.
She stated that the share of 
Fars province in pomegranate 
production is 27 percent, Mar-
kazi is 12 percent, Khorasan 
Razavi is nearly 10 percent and 
Yazd province is about 10 per-
cent in the country.
The official has predicted 
that the annual production of 
pomegranates will reach 1.2 
million tons in the country in 
the current Iranian calendar 
year (ends on March 20).
She considered the quality 
and taste of Iranian pome-
granates unique in the world 
and said one of the charac-
teristics of Iranian pomegran-
ates is the health of the prod-
uct and on the other hand its 
medicinal properties, which 
are welcomed by other coun-
tries.
The director-general of the 
tropical and semi-tropical 
fruits office of the Agricul-
ture Ministry further said that 
the country’s average yield of 
pomegranate production is 14 
to 15 tons per hectare and add-
ed that last year the exemplary 
gardeners saw a yield of 80 to 
100 tons per hectare.

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

Iranian ceramic, 
tiles exported to 
150 countries
The chairman of the Iranian Ce-
ramic Society says Iran-made 
ceramics and tiles are currently 
exported to 150 different coun-
tries, IRNA reported.
Asghar Ahaniha said on Tues-
day that the export of Iran-
made products has significant-
ly increased in recent years as 
new markets have been opened 
in Africa and Russia.
Since the cost of transporta-
tion is of great importance in 
exports, the Iranian producers 
prioritize the export of their 
products to the neighboring 
and regional states, he not-
ed, adding that 80 percent of 
Iranian tiles and ceramics are 
currently exported to Iraq and 
Pakistan.
Some Iranian producers export 
50 to 60 percent of their prod-
ucts to other countries because 
the high-quality Iranian prod-
ucts are comparable with Euro-
pean products, he said.

Secretary of the Iran’s Supreme Na-
tional Security Council Ali Shamkhani 
on Tuesday stressed that Iran and Rus-
sia’s expanding economic ties demon-
strate their commitment to carrying 
out previous strategic agreements.
Shamkhani made the comments at a 
meeting in Tehran with Igor Levitin, 
a prominent Russian politician who 
works as Putin’s aide.
He called for expediting efforts to 
implement collaborative economic 
initiatives between Iran and Russia 
within the framework of reciprocal 
agreements endorsed by the presi-
dents of the two countries.
The senior security official also em-
phasized the need for Russia and Iran 
play complementary roles in the global 
energy and freight transit sectors.
According to Shamkhani, unilateral 
foreign sanctions on Russia and Iran 
will disrupt global economic growth 
and exacerbate existing global and re-
gional conflicts.
The top security official suggested that 
Iran and Russia have to work to estab-
lish cooperative institutions to fight 
the sanctions and to mobilize world 
forces against those who employ them 
against other states
For his part, Levitin provided an update 
on the collaborative initiatives between 

Iran and Russia.
Levitin noted that Russian firms are 
interested in investing in infrastructure 
projects in Iran due to the significant 
capacity in Iran’s energy and cargo 
transportation industries.
He predicted commerce between Iran 
and Russia will significantly increase 
soon.
Iran first VP meets Russian aide
Iran’s First Vice-President Mohammad 
Mokhber also held talks with the visit-
ing Russian official.
They both underscored the need to 
continue meetings and increase co-
ordination between the two countries 
as a step towards advancing joint in-
itiatives.
They also emphasized the acceleration 
of implementing the Rasht-Astara rail-
way as well as development of oil and 
gas fields.
In the meeting, the first VP pointed 
to the vast capacities and exceptional 
opportunities of the Makran coasts 
in southeast Iran, saying Tehran wel-
comes the presence of Russian com-
panies to implement infrastructure 
projects in transportation and transit.
He also put an emphasis on the imple-
mentation of agreements between the 
two countries, especially in the field of 
energy.

Iran, Russia cementing ties in accord-
ance with previous strategic deals

Iranian lawmaker Jalil Rahimi Jahan 
Abadi has called for holding the UK ac-
countable for massively spying on Iran in 
security-defense issues.
Jahan Abadi, who is a member of the 
Iranian Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Committee, defended 
the execution of Alireza Akbari, an Irani-
an-British citizen recently hanged after 
being convicted of spying for the UK. 
“All over the world, spies and those who 
take actions against national security are 
sentenced to life imprisonment or death. 
In Iran, a person as an important figure in 
the Ministry of Defense and the Supreme 
National Security Council has passed ex-
tremely valuable information to the British 
and spied for them,” the lawmaker told 
the Islamic Consultative Assembly News 
Agency (ICANA).
He added, “This person has confessed 
to all the cases that show through the 
information he has transmitted what ac-
tions he has taken against the security of 
the country and what damage has been 
done to our security. Therefore, we con-

sider the punishment sentence issued 
based on the domestic criminal laws of 
the country to be fair. Usually, countries 
consider the death penalty for spying at 
this level.”
The UK has summoned the Iranian am-
bassador and recalled its ambassador to 
Tehran for more consultations in the wake 
of the execution. It also imposed sanc-
tions on Iranian individuals and entities. 
Commenting on the UK response, Jahan 
Abadi said, “It is natural for the British to 
react to the execution of a person who 
was a valuable asset for them, who spied, 
acted in their favor and against the nation-
al interests of his country, and sold infor-
mation to the British.”
He added, “By the way, we have to be in 
the position of demanding that the British 
country has carried out extensive espio-
nage at this level in our security-defense 
issues. England’s words have no legal ba-
sis, it is a clear interference in our internal 
affairs, and the Ministry of Foreign Affairs 
must give a firm answer to the British’s 
clear interference.”

In reaction to unreasonable interferences 
of Britain in the Islamic Republic’s nation-
al security, British Ambassador to Tehran 
Simon Shercliff on Saturday noon was 
summoned by the director general of the 
Iranian Foreign Ministry’s West European 
Department, according to a statement by 
the Foreign Ministry.
In the meeting, Iran’s protest was filed 
with the British government against acts 
of sabotage against national security.
The director general of the Iranian Foreign 
Ministry’s West European Department 
pointed to tangible information about the 
trap set for Alireza Akbari by the British 
side, saying the UK government must be 
held accountable over its unconventional 
links that led to a breach of the Islamic 
Republic of Iran’s national security. The 
director general noted that unjustified and 
mischievous support for a spy is at odds 
with claims of seeking relations based on 
mutual respect.
The Foreign Ministry official stressed that 
a decisive action on the part of Iran to 
safeguard its national security wouldn’t 
be contingent upon consent of other gov-
ernments including Britain and said the 
continuation of such illegal and criminal 
acts will not be tolerated.
The director general added that the British 
government must accept responsibility 
for the implications of continuing its un-
conventional and meddlesome approach.
It was further underlined that under the 
laws of the Islamic Republic of Iran, dual 
nationality is not accepted and Britain’s 
meddling and destructive statements un-
der this pretext are unwarranted.
The director general, at the end, once 
again condemned any threatening and 
unreasonable act against Iran’s national 
security and demanded that the British 
ambassador reflect the matter to London.

UK should be held accountable 
for massively spying on Iran: MP

The 14 Most Nutri-
ent-Dense Vegetables
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/14-healthiest-vegetables-on-earth?utm_
source=ReadNext#TOC_TITLE_HDR_16

 It’s no secret that vegetables — which 
are loaded with fiber, vitamins, miner-
als, and antioxidants — are a must-
have in a healthy diet.
They’re also filling, flavorful, and per-
fect for a variety of dishes, such as 
salads, soups, smoothies, and sand-
wiches.
Although all vegetables are healthy, 
several stand out for their supply of 
nutrients and powerful health benefits.
Here are 14 of the most nutrient-dense 
veggies available.
1. Spinach
This leafy green tops the chart as one 
of the most nutrient-dense vegetables.
Spinach also boasts antioxidants, 
which may help reduce your risk of dis-
ease. One study found that dark leafy 
greens like spinach are high in beta 
carotene and lutein, two antioxidants 
that are associated with a decreased 
risk of cancer (2Trusted Source).
Another study suggested that spin-
ach may benefit heart health by help-
ing reduce blood pressure (3Trusted 
Source).
2. Carrots
Carrots are packed with vitamin A.
They also contain beta carotene, an an-

tioxidant that provides their vibrant or-
ange color and may help prevent can-
cer. Your body converts this compound 
into vitamin A (5Trusted Source).
In fact, one study in more than 57,000 
people associated eating at least 2–4 
carrots per week with a 17% lower 
risk of colorectal cancer in the long run 
(6Trusted Source).
A review of 18 studies found that car-
rots may also reduce lung cancer risk 
(7Trusted Source).
Finally, these popular root veggies are 
high in many other key nutrients, in-
cluding potassium and vitamins C and 
K (4Trusted Source).
3. Broccoli
Broccoli is rich in a sulfur-containing 
plant compound called glucosinolate, 
as well as its byproduct sulforaphane 
(8).
Researchers in animal and test-tube 
studies have extensively explored sul-
foraphane’s ability to protect against 
cancer (9Trusted Source).
This cruciferous veggie may help pre-
vent other types of chronic disease as 
well.
One small study found that broccoli 
sprouts decreased levels of several 

markers of inflammation, which have 
been linked to chronic conditions such 
as heart disease (10Trusted Source).
Just 1 cup (91 grams) of raw brocco-
li provides 77% of the DV for vitamin 
K, 90% of the DV for vitamin C, and 
a good amount of folate, manganese, 
and potassium (11Trusted Source).
4. Garlic
Garlic has been used as a medicinal 
plant for millennia (12Trusted Source).
Its main active compound is allicin, 
which has been shown to aid blood 
sugar and heart health (13Trusted 
Source).
In a 3-month study in 90 people, those 
who took 1,600 mg of garlic powder 
per day had significant reductions in 
belly fat and decreases in blood pres-
sure and triglyceride levels compared 
with the placebo group (14Trusted 
Source).
Garlic powder supplementation also 
led to improvements in insulin resist-
ance, a condition that may contribute 
to type 2 diabetes (14Trusted Source).
Another review of 33 studies found that 
garlic lowered cholesterol levels and 
improved blood sugar control, which 
may support those with heart disease 

or type 2 diabetes (15Trusted Source).
Plus, although further research is 
needed, test-tube and animal stud-
ies suggest that allicin has powerful 
cancer-fighting properties (16Trusted 
Source).
5. Brussels sprouts
Like broccoli, Brussels sprouts are a 
cruciferous vegetable, and they contain 
the same beneficial plant compounds.
Brussels sprouts also boast kaemp-
ferol, an antioxidant that may be par-
ticularly effective in preventing cell 
damage (17Trusted Source).
Kaempferol has been shown to have 
anti-inflammatory and cancer-fighting 
properties, which may protect against 
disease (18Trusted Source).
This veggie is likewise a great source 
of fiber, an important nutrient that sup-
ports bowel regularity, heart health, 
and blood sugar control (19Trusted 
Source, 20Trusted Source).
Additionally, Brussels sprouts are very 
nutrient-dense. Each serving is packed 
with folate, magnesium, and potas-
sium, as well as vitamins A, C, and K 
(19Trusted Source).
6. Kale
Like other leafy greens, kale is re-

nowned for its nutrient density and 
antioxidant content.
Only 1 cup (21 grams) of raw kale 
is loaded with potassium, calcium, 
copper, and vitamins A, B, C, and K 
(21Trusted Source).
Another study showed that drinking 
kale juice may decrease blood pres-
sure, cholesterol, and blood sugar lev-
els (23Trusted Source).
7. Green peas
Green peas are high in fiber, which sup-
ports digestive health. They also con-
tain plant compounds called saponins, 
which may have anticancer effects.
The bottom line
Not only are most vegetables brim-
ming with antioxidants and an array 
of essential vitamins and minerals, 
but many also offer health-promoting 
properties.
Although the veggies listed above are 
great nutrient-dense options to add to 
your diet, many others are loaded with 
nutrients as well.
For the best health outcomes, try to 
consume a variety of vegetables to take 
advantage of their unique health bene-
fits. Be sure to include them as part of a 
balanced diet.
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عضو هیات علمی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان گفـت: میانگیـن غلظـت 
ذرات معلـق ۲.۵ میکـرون )pm( در 
هـوای کالنشـهر اصفهان بیـش از 
پنج برابـر اسـتانداردهای بهداشـت 

جهانی اسـت.
جمـع  در  سـلیمانی  محسـن 
خبرنـگاران در اصفهـان افـزود: 
در اصفهـان مجموعـه ای از منابـع 
آالینده انسـان سـاز و طبیعـی وجود 
دارد کـه در کمتـر منطقـه ای از دنیا 

چنیـن چیـزی شـاهد هسـتیم.
وی، یکـی از عوامـل اصلـی تأثیـر 
گذار بـر آلودگی هـوای اصفهـان را 
ذرات معلـق ۲.۵ میکـرون دانسـت 
و اظهـار داشـت: اگـر ذرات معلـق 
)pm( یک میکروگـرم بر متر مکعب 
کاهش یابد، خسـارت بهداشـتی در 
شـهر اصفهان به میزان ۳.۶ میلیون 
دالر کمتـر و موجـب جلوگیـری از 

مـرگ زودرس ۳۱ نفـر می شـود.
کـرد:  خاطرنشـان  سـلیمانی 
مطالعه ای که در سـال ۹۹ انجام شد 
نشـان داد که سـاالنه حدود ۲ هزار و 
۵۴۰ مرگ و میر منتسـب به آلودگی 
هـوا در اصفهان گـزارش می شـود.

ایـن اسـتاد دانشـگاه، میانگیـن 
خسـارت بهداشـتی آلودگی هـوا در 
اصفهان را ۴۴۰ میلیون دالر در سال 
دانسـت و اضافـه کـرد: سـال های 
عمـر از دسـت رفتـه منتسـب بـه 
آلودگی هوا در شـعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهـان بیـش از چهار هـزار و ۳۰۰ 

سـال بـرآورد شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه وضعیـت 
مناسـبی در این زمینه نداریم، اظهار 
داشـت: باید به سـمت برنامـه ریزی 
و کنتـرل حرکت کنیم ولـو اینکه اثر 

آن کوتـاه مـدت و کم باشـد.
سـلیمانی گفـت: ما بایـد رویکـرد و 
نگاه خـود را به محیط زیسـت تغییر 
دهیـم و در مسـیر توسـعه پایـدار 
حرکت کنیـم امـا هنوز اصفهـان در 
زمینـه توسـعه، مسـیر قبلـی را طی 

. می کنـد
وی با بیـان اینکه اثرگـذاری مازوت 
روی آلودگـی هوا بسـیار زیاد اسـت، 
افـزود: میـزان گوگـرد در مـازوت 
معـادل همـه سیسـتم حمـل و نقل 
شـهر اصفهان اسـت و بایـد تصمیم 
گیـران، متناسـب بـا این مسـائل و 

شـرایط تصمیـم گیـری کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نیروهـای 
تحصیلکرده ما سـواد محیط زیست 
دارند امـا بـاور بـه آن ندارنـد، افزود: 
در زمینـه آلودگـی هـوا، بخش های 
مختلـف تاثیرگـذار هسـتند و بایـد 
هریـک از آنهـا بـا توجـه به شـرایط 
مکانـی و زمانی در نظر گرفته شـود.

علمـی  هیـات  عضـو  همچنیـن 
دانشگاه آزاد اصفهان در این نشست 
اظهار داشـت: عوامل متعددی باعث 
آلودگـی هـوای کالنشـهر اصفهان 
شـده اسـت که ناگهـان مـازوت نیز 

بـه آنهـا اضافه شـد.
محمد کوشـافر با بیان اینکه مازوت 

سـوزی یکـی از مشـکالت امـروز 
اسـت، افزود: اگر پیگیری مسووالن 
اسـتان در این زمینه جواب نـداد باید 
راه هـای دیگـر را امتحان کنیـم، در 
تهـران از سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت انتظار مـی رود که بـه مردم 
اصفهـان و دیگر نقاط کشـور کمک 
کنـد و امیدواریـم اقدامـات ایـن 
سـازمان در دود مازوت محو نشـود.
وی با تاکید بر لزوم راه اندازی مجدد 
و بـه روز و کامـل بـودن اطالعـات 
همـه ایسـتگاه های پایـش کیفـی 
هـوا در اصفهـان، خاطرنشـان کرد: 
دربـاره تاثیرگـذاری حمـل و نقل بر 
آلودگـی هـوا بایـد بـه نکاتـی مانند 
سـهم خودروهای سـنگین و مربوط 

به صنایـع نیـز توجـه کرد.
کوشـافر بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای 
مدیریت کیفیـت هوا تمرکـز زیادی 
بـر روی مهندسـی محیـط زیسـت 
داریم، تصریح کرد: ظرفیت زیسـتی 
اصفهـان تکمیل شـده و مهندسـی 
محیـط زیسـت بـه تنهایـی نتیجه 
نمی دهـد بنابرایـن سیاسـت های 

توسـعه بایـد تغییـر کند.
وی ادامـه داد: اگـر صنایعـی ماننـد 
فـوالد در زمینـه مهندسـی محیـط 
زیسـت موفق هسـتند امـا انتقـاد ما 

به توسـعه آنهاسـت.
عضو مرکـز تحقیقات کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اصفهـان نیـز در این 
نشسـت گفت: تحقیقات اخیر نشان 

داد کـه بایـد به نقـش صنایـع ثابت 
در آلودگـی هـوای اصفهـان بیشـتر 

توجـه شـود.
مسـعود برهانی با بیان اینکـه درباره 
مـازوت سـوزی بایـد همـه یـک 
صـدا صحبـت کنیـم، افـزود: الزم 
اسـت گزینـه جابه جایـی واحدهای 
صنعتـی در ایـن زمینه مطرح شـود 
زیـرا واحدهـای آالینـده با فنـاوری 
۵۰ سـال گذشـته در بدتریـن مکان 
در نزدیـک شـهر اصفهـان مسـتقر 
شدند. نشست مطبوعاتی با موضوع 
چگونـه هـوای پـاک را وارد کنیـم 
توسـط جمعیـت حمایـت از منابـع 
طبیعـی و محیـط زیسـت اصفهان 

)پیـام سـبز( برگزار شـد.
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مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان 
گفـت: مصـرف گاز در این اسـتان بـا وجود 
سـرمای بی سـابقه پس از اعمال محدودیت 
در برخـی صنایـع، تعطیـل شـدن ادارات، 
بانک هـا، مدارس سـطح اسـتان و همچنین 
مشـارکت مشـترکین بخـش خانگـی، بـه 

میـزان ۲ میلیـون و ۴۰۰ هـزار متـر مکعب 
طـی ۴ روز اخیـر کاهش یافـت. ابوالقاسـم 
عسـکری افـزود: طبـق بررسـی های انجام 
شـده، بطور متوسـط روزانـه ۶۰۰ هـزار متر 
مکعـب مصـرف گاز مشـترکین در اسـتان 
اصفهـان صرفـه جویی شـده اسـت. وی، با 
قدردانـی از مردم فهیـم و با فرهنگ اسـتان 
اصفهـان که در ایـن زمینه همـکاری خوبی 
با شـرکت گاز اسـتان داشـته اندبا اشـاره به 
اینکـه، برودت هـوا در این روزها در سراسـر 
کشـور ماندگاراسـت، بیـان داشـت: ایـن 
میـزان سـرمای هـوا در ۱۰ سـال گذشـته 
کـم سـابقه بـوده، و ازمردم شـریف اسـتان 
تقاضا داریم کمـاکان در مصـرف گاز صرفه 
جویی نمایند تا جریان گاز در سراسـر کشور 

بـرای تمامـی هـم میهنـان پایـدار بمانـد. 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، 
از هـم اسـتانی ها خواسـت کـه در چنـد روز 
آینده کـه بـرودت هـوا ادامـه دارد بـا انجام 
چنـد اقـدام سـاده نظیـر؛ پوشـیدن لبـاس 
گرم در منـزل، پوشـاندن دریچه هـای کولر 
و درز پنجره هـا، نصـب پـرده ضخیـم و...

در مصـرف گاز صرفـه جویـی کننـد و بـه 
بهـره مندی سـایر هموطنـان از نعمـت گاز 
خـدادادی کمـک کننـد. وی، خاطرنشـان 
کـرد: همشـهریان می تواننـد با نگه داشـتن 
دمـای منـازل و محـل کار خـود در دمـای 
مطلـوب ۱۸ تـا ۲۱ درجـه سـانتی گراد، 
نقـش مهمـی در صرفه جویـی و اسـتمرار 
گازرسـانی، بـه سـایر هم وطنانمـان کـه در 

نقـاط سردسـیر کشـور زندگـی می کننـد، 
ایفـا نماینـد.

نـدازه  ا هـر  کـرد:  تصریـح  عسـکری، 
صرفه جویـی از سـوی مـردم انجـام و دمای 
منـازل در حـد دمـای آسـایش )۱۸ درجـه( 
کنترل شـود بـه همـان میـزان به پایـداری 
شـبکه گاز کمک می شـود و از افت فشار گاز 
در مناطـق سردسـیر جلوگیری خواهد شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت، اسـتان اصفهـان پس 
از تهـران، جایـگاه دوم توزیع گاز در سـطح 
کشـور را دارد؛ کـه ۹۹.۵ درصـد جمعیت آن 
از گاز طبیعـی بهره منـد هسـتند، بطوریکـه 
گازرسـانی به تمامی شـهرهای این اسـتان 
)۱۱۴ شـهر( و ۹۹.۰۸ درصـد از روسـتاها 

انجام شـده اسـت.

سید محسـن واعظی فر و یعقوب وحیدکیا 
مدیران عامل سـازمان های قطار شـهری 
اصفهـان و تبریـز بـه همـراه جمعـی از 
مدیـران این سـازمان ها با حضـور در ذوب 
آهـن اصفهان بـا مدیـران این شـرکت در 
خصوص تأمین ریل خطوط قطار شـهری 
گفتگـو کردنـد. مسـئولین سـازمان های 
قطار شـهری اصفهان و تبریز همچنین از 
خط تولید، از جملـه کارگاه نورد ۶۵۰ محل 

تولیـد ریل ملـی بازدیـد کردند.
در این بازدیـد که مهـرداد توالییان عضو 
هیـات مدیـره و معـاون بهـره بـرداری، 
محمد امین یوسـف زاده مدیر مهندسـی 
نورد، محمد صدری مدیـر کیفیت فراگیر 
و محمدرضـا کجبـاف مدیـر بازاریابـی و 

فروش داخلی ذوب آهـن اصفهان حضور 
داشـتند، ضمن پاسـخگویی به سـؤاالت 
بازدیدکننـدگان و ارائـه توضیحـات الزم 
توسـط حاضـران، بازدیـد کننـدگان در 
جریان چگونگـی مراحل تولیـد ریل ملی 
و تحویل محصوالت ریلـی به متقاضیان 

قـرار گرفتند.
معاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهان 
در این بازدید ضمن تشـریح مراحل تولید 
ریل ملی در این شـرکت یادآور شـد: ریل 
درخواسـتی سـازمان ها و شـرکت های 
قطار شـهری شـهرهای مختلف کشـور 
بـه میـزان تنـاژ تعییـن شـده در زمـان 
مقـرر تولید و بـا ۵ سـال گارانتـی تحویل 

می گـردد.

وی افـزود: در حالی که تمـام محصوالت 
این شرکت طبق اسـتانداردهای مختلف 
ملـی و بیـن المللی تولیـد می گـردد، ریل 
ملی بـا دقـت بیشـتر و انجام تسـت های 
موجـود در تمـام فراینـد تولیـد آن بـا 
باالترین سـطح کیفیت و اسـتانداردهای 

بیـن المللـی تولید می شـود.
مدیرعامل سـازمان قطار شهری اصفهان 
در گفتگو بـا خبرنـگار هفته نامه آتشـکار 
گفـت: در دوران معاصر به دلیـل افزایش 
جمعیـت، افزایـش ترددهـا و مزیت های 
اقتصـادی مختلـف کالن شـهرها و 
شـهرهای تاریخی مانند اصفهـان، آن ها 
ناگزیـر به توسـعه خطـوط قطار شـهری 
هسـتند. از این رو اصفهان به فکر ساخت 

و توسـعه خطوط قطار شـهری بـوده و در 
این زمینه، توسـعه خـط ۱ و ایجـاد خط ۲ 
قطار شـهری را در دسـت اجرا دارد و ریل 
مـورد نیـاز خـود را از ذوب آهـن اصفهان 

تهیـه می کنـد.
وی افـزود: تولیـد ریـل در ایـران بسـیار 
الزم و حیاتـی بـود و باعـث افتخار اسـت 
کـه شـرکت بـزرگ ذوب آهـن موفـق 
شـد ایـن کار را انجام دهـد. ما در گذشـته 
ایـن محصـول را وارد می کردیـم ولـی در 
مرحله جدید این نیـاز خـود را از ذوب آهن 

اصفهـان تأمیـن می کنیـم.
مدیرعامـل قطـار شـهری تبریـز نیـز در 
گفتگـو بـا خبرنـگار هفتـه نامه آتشـکار 
گفـت: تولید ریل ملـی توسـط ذوب آهن 

کار بسـیار عظیمی بوده است. از طرفی در 
این بازدیـد اقدامات بـزرگ فنـی و انجام 
نظارت هـا و آزمایشـات زیاد بـر روی ریل 

تولیـدی را شـاهد بودیم.
یعقـوب وحیدکیـا افـزود: بـرای سـاخت، 
توسـعه و تکمیـل قطـار شـهری تبریـز 
بـا توجـه بـه کیفیـت ریـل ذوب آهـن و 
منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بر 
اسـتفاده از تولیـدات داخـل، اسـتفاده از 
ریل ملـی ذوب آهـن اصفهان در دسـتور 

کار قـرار گرفـت.
شـایان ذکر اسـت پیش از ایـن ذوب آهن 
اصفهان، ریل قطار شهری کالنشهرهای 
مختلف کشـور از جملـه تهران، مشـهد و 

اصفهـان را تأمین نموده اسـت. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

صرفه جویی 2 میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز در استان اصفهان با مشارکت مشترکین

معاون بهره برداری ذوب آهن در بازدید مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز:

ریل ذوب آهن اصفهان با ۵ سال گارانتی به تبریز می رسد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان هشدار داد:

ذرات معلق در هوای اصفهان ۵ برابر استاندارد جهانی

در این جلسـه با اشـاره بـه هفته هوای پـاک کـه در آن قرار داریـم، علل 
معضل آلودگـی هـوای اسـتان اصفهان بـا حضـور دکتر الهیجـان زاده 
مدیرکل محیط زیسـت اسـتان با ارائه پژوهش سـه سـاله دانشـگاه های 
اصفهان و صنعتی مورد بررسـی قرار گرفـت. از جملـه راهکارهای مورد 
اشـاره خارج کـردن خودروهـای فرسـوده، انتقـال کوره هـای آجرپزی، 
نیروگاه شـهید منتظـری از شـعاع ۵۰ کبلومتری شـهر اصفهـان و ... به 

عنـوان راه حل مطرح شـد.
همچنیـن مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه اصفهـان بـا اشـاره به شـروع 
عملیـات سـاخت محـل جدیـد نمایشـگاه اصفهـان از سـال ۸۶ و اوج 
فعالیت سـاخت از سـال ۹۶ گفت: آغاز بهره برداری سـایت جدید از سال 
۱۳۹۹ در فضـای ۲۰ هزار مترمربع به صورت مسـقف انجـام گرفت. وی 
افزود ساالنه نمایشـگاه اصفهان حدود ۶۰۰۰ شـرکت و مشارکت کننده 

و بیـش از ۳۰۰ هـزار نفـر بازدید کننـده را میزبانـی می کند.
وی با توجه به جایگاه نمایشـگاه ها تاکیـد کرد: وقتی صحبـت از اقتصاد 
و توسـعه شـهر اصفهان بـه میـان می آیـد، موضـوع نمایشـگاه موضوع 
کلیدی و مهمـی در این بحث اسـت. زیرا کـه ارائه نمایشـگاه های خوب 

و در سـطح بین المللی نقـش موثری در رشـد اقتصادی کشـور دارد.
احمدرضـا طحانیـان در ایـن نشسـت گفـت: مقوله نمایشـگاه کـه الزم 
اسـت بـه عنـوان یـک صنعـت در نظـر گرفتـه شـود توسـعه دهنـده 
گردشـگری و اشـتغال ملـی اسـت. نمایشـگاه ها عامـل ارتقـا سـطح 
تولیدات و افزایش درآمـد عمومی و بسترسـاز انتقال تکنولـوژی و ایجاد 
کننـده رقابت هـای سـالم داخلـی و بین المللـی می باشـد. مدیـر عامـل 
نمایشـگاه اصفهـان تاکیـد کـرد: هـم اکنـون ۳۴ سـایت نمایشـگاهی 
در کشـور در فضـای مسـقف ۴۲ هزار متـر مربع فعـال اسـت و ۳۲ گروه 
شـغلی به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم با این اقتصاد مرتبط است. وی 
با تاکید بـر اهمیت برگزاری نمایشـگاه با اشـاره بـه تدویـن برنامه هفتم 
توسـعه کشور خواسـتار به رسمیت شـناخته شـدن صنعت نمایشگاهی و 
قرار گرفتـن این عنوان بـه صورت زیـر مجموعه و یکـی از معاونت های 

وزارت صنعـت، معـدن و تجارت شـد.
ابوالفضل ابوترابـی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شـورای اسـالمی 
نیز بـا تاکید بـر اهمیـت واقع شـدن سـالن اجالس و سـایت نمایشـگاه 
اصفهـان در یـک محـور جغرافیایی گفـت: شـورای برنامه ریزی اسـتان 
الزم اسـت بهره برداری از سـالن اجالس را با نمایشـگاه اصفهـان پیوند 
بزند و بـا پروژه هـای قطار سریع السـیر و فـرودگاه بین المللـی این محور 
اقتصـادی را تکمیـل کنـد. وی همچنیـن با اشـاره بـه صادرات سـاالنه 
۲۰۰ میلیـون دالر پرنده زینتی زنده از کشـور بـه کویت و برگـزاری این 
عنوان نمایشگاهی در کشـور کویت پیشـنهاد داد: نمایشـگاه بین المللی 
پرنـدگان تزیینی زنـده در اصفهان برپا شـود که سـهم قابـل توجهی در 

صـادرات این پرنـدگان دارد.
نماینـدگان شهرسـتان سـمیرم، اصفهـان، معـاون عمرانـی اسـتاندار 
اصفهـان، امـام جمعـه موقـت اسـتان، رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان و... در ایـن جلسـه بـه اعـالم موضـوع، بحـث و اعـالم نظـر 

پرداختنـد.

جلسه دی ماه ۱۴۰۱ مجمع نمایندگان استان اصفهان با 
حضور بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان، مدیران و مسئوالن 
استانداری، محیط زیست، پزشکی و... به میزبانی 

نمایشگاه اصفهان برگزار شد.

با حضور بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان، مدیران و مسئوالن 
برگزارشد؛

مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان 
در نمایشگاه بین المللی اصفهان

گزارش

مدیـر مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان آبفـای 
اسـتان اصفهان با تأکیـد بر اینکـه مراقب 
یخ زدگـی و ترکیدگـی کنتورهـای آب 
باشـید، گفت: اگـر تاکنون کنتورهـای آب 
عایق بنـدی نشـده اند، در ایـن شـب های 
سـرد می تـوان بـا اسـتفاده از خـاک اره، 
پوشـال، پارچـه، گونـی و پشـم شیشـه 

کنتورهـا را پوشـاند.
عباس عباسـی خـاک مدیـر مرکـز ارتباط 
با مشـتریان آبفای اسـتان اصفهـان اظهار 
داشـت: حـدود ۱۵۰۰ تمـاس در خصوص 
یخ زدگـی انشـعابات بـا سـامانه ارتبـاط با 
مشـتریان آبفـای اسـتان اصفهـان برقرار 
شـده که عمده آن ها با راهنمایی و مشاوره 
کارشناسان پاسخگوی مرکز تماس )۱۲۲( 

مرتفع شـده اسـت.
وی افزود: بر اسـاس آمار ثبت شـده توسط 
سامانه ۱۲۲ آبفای اسـتان اصفهان از تاریخ 
۱۹ الـی ۲۵ دی مـاه جـاری، حـدود ۰.۰۳ 
درصـد از انشـعابات کل اسـتان دچـار یـخ 
زدگی شـده و جهت رسـیدگی بـه مناطق 

ارجـاع داده شـده اند.
عباسـی خـاک گفت: یکـی از مشـکالتی 
بـا ورود هـوای سـرد در فصل  که معمـواًل ً
زمسـتان رخ می دهـد، یخ زدگـی لوله های 
آب اسـت که این اتفاق به ویژه در مناطقی 
کـه خانه هـا بـه صـورت مجتمع هـای 

آپارتمانـی نیسـتند، بیشـتر رخ می دهد.
مدیـر مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان آبفـای 
اسـتان اصفهـان در خصـوص راه هـای 
پیشـگیری از یـخ زدگـی انشـعابات آب 
بیـان کـرد: پیـش از هـر چیـز ابتـدا بایـد 
آب لوله هـای غیرضـروری تخلیـه شـوند 
و آب واحدهـای خالـی از سـکنه قطـع 
شـود؛ همچنیـن عایـق کـردن لوله هـای 
سـطحی توسـط پشـم شیشـه، بهسـازی 
حوضچه های کنتور و وسـایل سـنجش و 
اندازه گیری آب از جملـه راهکارهای دیگر 

محسـوب می شـوند.
وی تعبیـه درپوش مناسـب بـرای کنتور و 
اتصـاالت و همچنیـن پر کـردن حوضچه 
کنتـور آب با کیسـه های پوشـال را از دیگر 
راهکارهـا عنـوان کـرد و افـزود: در دمـای 
زیـر ۱۰ درجـه سـانتیگراد هیـچ پوششـی 
غیر از پشـم و شیشـه نمی تواند مانـع از یخ 

زدگی شـود.
عباسـی خاک ادامه داد: بـرای جلوگیری از 
اتـالف وقت، هـدر رفتـن آب و انـرژی نیز 
بهتر اسـت لوله های آب گرم از منبع شوفاژ 
یـا آبگرمکن تـا محل هـای مورد اسـتفاده 
عایـق کاری شـوند و اگـر آب در لوله ها یخ 
زده باشـد، می تـوان بـا گـرم کـردن آن به 

تدریـج یـخ را ذوب کرد.
مدیـر مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان آبفـای 
اسـتان اصفهـان اضافـه کـرد: در صورتی 
که کنتـور و لوله هـای آب دچار یـخ زدگی 
شـدند بـرای رفع مشـکل هرگـز نبایـد از 
حـرارت مسـتقیم و ریختـن آب جـوش بر 
قسـمت های یـخ زده اسـتفاده شـود، چـرا 
کـه موجـب ترکیدگـی لوله هـا می شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: لوله هـای فلزی آب 
در هنگامـی کـه آب داخل شـان یـخ زده 
باشد، بسیار شـکننده هسـتند بنابراین اگر 
شـیر آبی دچار یخ زدگی شـده باشـد، نباید 
باز یا بسـته شـوند، زیـرا ممکن اسـت خود 
شـیر بشـکند و یـا لولـه آب از داخـل دیوار 
دچـار تـرک خوردگـی شـود و بـرای رفـع 
مشـکل یخ زدگی توصیـه می شـود با صبر 
و حوصله از آب ولرم، حرارت غیر مسـتقیم 

و سشـوار اسـتفاده شود.

مراقب یخ زدگی و ترکیدگی 
کنتورهای آب باشید

هشدار آبفای اصفهان:
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چهارمین نمایشـگاه تخصصی، قهوه، نان، شـیرینی و شـکالت و تجهیزات 
کافه و رسـتوران از تاریـخ ۲7 تـا ۳۰ دی مـاه و سـاعت بازدید ۱۵ تـا ۲۱ در 

محل دائمـی نمایشـگاه اصفهـان برگـزار می گردد.
در نمایشـگاه امسـال ۹۵ مشـارکت کننـده از اسـتان های آذربایجـان، 
خراسـان رضـوی، خوزسـتان، تهـران و اصفهـان حضـور دارنـد کـه در 
زمینـه تأمیـن تجهیـزات قهـوه، پخـت قهـوه، طراحـی و سـاخت 
تجهیـزات مربـوط به پخـت غـذا، تأمیـن وسـایل کافی شـاپ و رسـتوران 
و لـوازم صنعتـی آشـپزخانه فعـال هسـتند حضـور دارنـد. الزم بـه ذکـر 

اسـت نمایشـگاه تخصصـی قهـوه، نـان، شـیرینی و شـکالت در 
 فضایـی بالـغ بـر ۵ هـزار متـر فضـای مفیـد نمایشـگاهی برگـزار خواهـد

 شد.
از برندهای مطـرح در چهارمین نمایشـگاه تخصصـی قهوه، نان، شـیرینی 
و شـکالت، تجهیزات کافـه و رسـتوران می توان به شـرکت آذریـاب، پاک 
اندیشـان، صدرا پخت، تک پخت، ماشـین سـازی باقری، شـکالت روزبه، 

آروانـا، آیسـان خاورمیانـه و بنیامین فجر اشـاره کرد.
در این دوره از نمایشـگاه کالس های آموزش دم کردن چای و قهوه توسـط 

کارشناسـان این حوزه و در راسـتای ارتقـاء کیفیت این رویداد نمایشـگاهی 
برای عالقه منـدان و عموم شـهروندان به عنـوان برنامه های جنبـی برگزار 

خواهد شـد.
چهارمین نمایشـگاه تخصصی، قهوه، نان، شـیرینی و شـکالت و تجهیزات 
کافـه و رسـتوران از تاریـخ ۲7 تـا ۳۰ دی مـاه و سـاعت بازدیـد ۱۵ تـا ۲۱ 
در نمایشـگاه بیـن المللـی اصفهـان واقـع در کمربنـدی شـرق، روبـروی 
منطقـه روشـن دشـت میزبـان عالقه مندان بـه رویدادهـای نمایشـگاهی، 

کارشناسـان، متخصصـان و عمـوم مـردم خواهـد بود.

نمایشگاهی با عطر و طعم 
دلنشین قهوه در اصفهان 
برپاست

خوشمزه ترین 
و خوشبوترین 
ضیافت اقتصادی

س خبر
عک

همزمان با برگزاری گردهمائی فعاالن فرهنگی مساجد اصفهان میزخدمت مالیاتی دردبیرخانه مساجد استان اصفهان استقرار یافت
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 گیشه سینمای امریکا، گیشه چین را کنار زد، و باردیگر 
به نخستین بازاِر سینمای جهان تبدیل شد. گیشه سینمای 
چین درسال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته میالدی با افت ۳۶ 
درصدی مواجه شد و به اندکی بیش از ۳۰ میلیارد یوان )۴.۳۵ 
میلیارد دالر( رسید. رسانه دولتی چین با استناد به ارقام اداره 
فیلم این کشور اعالم کرد که ۸۵ درصد ازدرآمد کل سال 
۲۰۲۲ سینمای چین از محل فیلم های داخلی حاصل شده که 
فیلم »نبرد در دریاچه چانگ جین ۲« با فروش ۴.۰۷ میلیارد 
یوان )۶۳۶ میلیون دالر( پیشتاز بوده است. درمقایسه با ۲۰۱۹ 
و پیش از همه گیری کووید-۱۹، فروش سینمای چین به 
بیش از نصف کاهش یافته است. جمع فروش سینمای چین 

در چنین مقطع زمانی درسال ۲۰۱۹ به ۸.۱۱ میلیارد دالر 
رسیده بود. گیشه چین برای بیشتر از یک دهه منتهی به سال 
۲۰۱۹ در حال رشد بود و این کشور با پشت سر گذاشتن ژاپن 
به دومین بازار بزرگ سینمای جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۲۰ 
و دوباره در سال ۲۰۲۱، به دلیل خروج سریع تر ازشرایط 
کرونایی، صنعت سینمای چین از آمریکای شمالی پیشی 

گرفت و بزرگترین بازارسینمایی جهان نام گرفت.
کمپانی  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  براساس 
»Comscore«، فروش کلی سینمای آمریکا درسال 
۲۰۲۲ به ۷.۴ میلیارد دالر رسیده که ۶۸ درصد بیشتر از 
سال ۲۰۲۱ است اما ۳۸ درصد کمترازسال ۲۰۱۹، آخرین 

سال قبل ازهمه گیری کووید-۱۹ است وآمریکا عنوان 
بزرگ ترین بازار سینمایی جهان را از چین گرفت. آخرهفته 
گذشته، فیلم »آواتار: راه آب« ساخته جیمز کامرون با ۱۵۲.۸ 
میلیون دالروبا عبوراز فیلم »دنیای ژوراسیک: قلمرو« به 
پرفروش ترین فیلم خارجی سال چین تبدیل شد. بازار سینمای 
چین در طول سال گذشته میالدی به شدت تحت تأثیر مسائل 
مربوط به کووید قرار گرفت، از جمله قرنطینه های طوالنی 
در شهرهای مختلف و کاهش چشمگیر فعالیت سالن های 
نمایش فیلم. چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون و اکران فیلم »انتقام 
جویان: آخر بازی«، هنوز هیچ فیلمی از محصوالت مارول در 

این کشور اکران نشده است.

 آزاده سلیمان نژاد  خیابان 
چهارباغ عباسی اصفهان نمادی 
از دوران شاه عباس صفوی است 
که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد و 
همواره به عنوان یکی از زیباترین 
خیابان های دنیا شناخته شده است، 
حتی برخی معتقدند که »شاردن« 
و »تاورنیه« خیابان »شانزه لیزه« 
فرانسه را از روی این گذر تاریخی 

کپی برداری کرده اند.
بنا بر منابع تاریخی چهارباغ عباسی 
عصر  در  و  دور  درگذشته های 
سلسله های مختلف به صورت پیاده رو 
بوده و زمانی هم با درشکه در آن تردد 
انجام می گرفت، البته این گذر در 
دوره قاجار و پهلوی رویکرد خود را از 
دست داد و به روی خودروها باز شد، 
تا جایی که طی دهه ها ماشین های 
سنگین هم در این خیابان تاریخی 
ند. روند خودرو  رفت وآمد داشته ا
محور بودن گذر چهارباغ عباسی 
ادامه داشت تا اینکه حدود ۴ سال 
پیش شهردار وقت اصفهان که به 
نظر می رسید بیش از بقیه دغدغه 
آثار فرهنگی اصفهان را دارد اقدام 
به سنگ فرش و پیاده راه کردن 
این خیابان کرد. به این ترتیب هدف 
بزرگی محقق شده بود تا تاریخ از 
شر ارابه ها و کالسکه های دودی در 
امان باشد. خوشبختانه چند سالی 
تن تاریخی چهارباغ از شر الستیک 
سنگین  ماشین های  و  خودروها 
راحت شد و به جای آن تبدیل به 

تفرجگاه شهروندان و مسافران شد.
به  کشیده  فلک  به  سر  درختان 
بنیه تاریخی و فرهنگی و  همراه ا
گذرگاه های شکیل و راه روهای 
سنگ فرش تلفیق زیبایی از طبیعت و 
هنر و معماری در این خیابان تشکیل 
ند، وجود میز و صندلی های  داده ا
جلو اغذیه فروشی ها، نیکمت های 
مخصوص استراحت، کافه ون های 
نقلی و جذاب به همراه موسیقی 
مالیم و گوش نواز با عطر انواع قهوه 
و دم نوش نیز این مکان را تبدیل به 
محلی ایمن و دنج برای شهروندان 

کرده بود.
این ها در حالی بود که طی همین 
مدت برپایی برنامه های فرهنگی 
مختلف  مناسبت های  در  مذهبی 
موجب جذب جوانان بیش از گذشته 
به این گذر شده بود، به طوری که 
مراسم روضه خوانی محرم و صفر 
و در ماه رمضان مراسم جز خوانی 
قرآن کریم حال و هوای این گذر 
را خواستنی تر کرده است، خالصه 
اینکه هرکس با هر سلیقه و گرایش 

به محض ورود به چهارباغ عباسی 
می تواند کمی از روزمرگی خارج 
شود و حال دلش کوک شود، چراکه 
این ذات و میراث مکان های اصیل 
دل خوشی  که  است،  فرهنگی  و 

مردمانش باشد.
این ها همه در حالی است که مدتی 
است زمزمه هایی در مورد این گذر 
فرهنگی به گوش می رسد که نگرانی 
مردم و دوستدارانش را برانگیخته 
است، شایعه ای که خبر از ماشین رو 
شدن دوباره چهارباغ دارد. برخی ها 
شنیده ها حاکی از طرح مسائل امنیتی 
و فرهنگی است و برخی دیگر نیز 
تأثیر این گذر را روی بار ترافیکی 
شهر اصفهان یا موضوعات دیگر 
مطرح کرده اند، البته آنچه در ظاهر 
امر مشخص است این که مسئوالن 
ند این  باوجودی که اعالم کرده ا
حرف وحدیث ها شایعه است مخالفت 
خود را نیز با ورود ماشین به این گذر 

اعالم کرده اند.

شهر  شورای  رئیس   
نبض  جریان  اصفهان: 
حرکت و نشاط همراه بارونق 
مطلوب  کیفیت  و  اقتصادی 

کسب وکار در این گذر
آذرماه  اواخر  آنالین  همشهری 
نوشت رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به شایعه ماشین رو 
شدن دوباره گذر چهارباغ که اخیراً 
مطرح شده است، گفته این موضوع 
در  و  ندارد  به هیچ عنوان صحت 
دستور کار شورا و شهرداری اصفهان 

نیست.
 محمد نور صالحی بابیان اینکه منبع 
انتشار این شایعه در دست نیست، 
گفته: در برنامه شورا برای چهارباغ 
عباسی، این گذر پیاده رو با رویکرد 
فرهنگی و دارای محور تاریخی 
است؛ چراکه نبض حرکت و نشاط 
همراه بارونق اقتصادی و کیفیت 
گذر  این  در  کسب وکار  مطلوب 

جریان دارد.

 رئیس کمیسیون هوشمند 
سازی و حمل ونقل شورای 
شهر: موضوع تاکنون در شورا 

مطرح نشده است
رئیس کمیسیون هوشمند سازی 
و حمل ونقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اعالم اینکه تا زمانی 
نشود  ارجاع  ما  به  که موضوعی 
نمی توانیم در مورد آن نظر بدهیم 
گفت؛ موضوع خودرو محور شدن 
خیابان چهارباغ عباسی تاکنون در 

شورا مطرح نشده است، قربانی در 
پاسخ به این سؤال که اگر این موضوع 
تاکنون در شورا و کمیسیون مطرح 
نشده چرا رئیس شورا به صراحت 
موضع و مخالفت خویش را با خودرو 
محور شدن چهارباغ اعالم کرده اند، 
پاسخ داد؛ وی نظر شخصی خود را 

بیان کرده است.

استان  راهور  پلیس   
اصفهان: صفرتا صد این 
موضوع مربوط به شهرداری 

است نه ما
سرهنگ کریمی معاونت اجتماعی 
پلیس راهور استان اصفهان نیز در 
مورد تأثیر ماشین رو شدن چهارباغ 
روی ترافیک شهر حاضر به گفت وگو 
نشد و اعالم کرد صفرتا صد این 
موضوع مربوط به شهرداری است 
نه ما و بنابراین در این حوزه صحبت 

نمی کنم.

و  حمل ونقل  معاون   
شهرداری  ترافیک 
اصفهان: خودرو محور شدن 
گذر چهارباغ عباسی بی تأثیر 

در کاهش ترافیک
حسین حق شناس به صراحت گفت: 
خودرو محور شدن گذر چهارباغ 
کاهش  در  مهمی  تأثیر  عباسی 
ترافیک شهر ندارد. به گفته وی 
مدیریت شهری اصفهان مخالف 
خودرو محور شدن گذر فرهنگی 
چهارباغ هستند. حق شناس در ادامه 
خاطرنشان کرد، زمانی که مطالعات 
جامع حمل ونقل و عارضه سنجی 
ترافیکی انجام می شد مصوب شد، 
محور چهارباغ عباسی، خیابان سپه 
و میدان نقش جهان پیاده راه باشد، 
چنانچه به گفته وی در همه دنیا 
مراکز تاریخی و گردشگری پیاده 
راه هستند. وی افزود: انجام این طرح 
با استقبال زیاد شهروندان روبرو شد 
و همچنان شاهد هستیم که در ایام 
مختلف سال به خصوص روزهای 
تعطیل مردم از این مکان ها به عنوان 
مسیر ایمن برای سپری کردن اوقات 
معاون  می کنند.  استفاده  فراغت 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
اصفهان در خصوص تأثیر خودرو 
محور شدن چهارباغ روی بار ترافیکی 
ادبیات  در  گفت:  اصفهان  شهر 
حمل ونقل مسیرهایی می تواند در 
کاهش ترافیک مؤثر باشد که از دو 
طرف باز و نقش عملکردی و شریانی 
افزود:  وی  باشد،  داشته  مهمی 
یک طرف محور چهارباغ عباسی، 

سی وسه پل قرار دارد که پیاده راه 
است و به دلیل مسائل گردشگری 
بنیه تاریخی امکان تردد  و وجود ا
خودرو ندارد بنابراین خودروهایی 
که در چهارباغ تردد کنند برای عبور 
از مسیر زاینده رود مجبورند از پل 
آذر یا پل فردوسی عبور کنند و باز 
همان ترافیک را در تقاطع ها خواهیم 
داشت. حق شناس این را نیز گفت 
که در مورد زمزمه های اخیر در مورد 
خودرو محور شدن خیابان چهارباغ 
عباسی یک سری بحث های امنیتی 
یا فرهنگی در چهارباغ مطرح است 
که جزو دغدغه ها و مسائل فرهنگی 
این گذر است، حال که موضوع 
دغدغه فرهنگی مطرح شد، نباید 
نظر برخی از مدعیان فرهنگ را نیز 

نادیده گرفت.

 یک فعال فرهنگی: گذر 
چه  عباسی  چهارباغ 
ماشین رو باشد چه پیاده رو 

به هرحال فرهنگی نیست
است  معتقد  فرهنگی  فعال  یک 
خیابان چهارباغ عباسی زمانی محل 
هنرمندانی  گردهمایی  و  تجمع 
چون حسن کسایی، تاج و دیگران 
بوده است. به گفته صالحی وجود 
کتاب فروشی های مختلف، برگزاری 
تئاترهای خیابانی، فروش وسایل 
فرهنگی مانند گرامافون و غیره 
وجهه  حفظ  موجب  زمانی  که 
فرهنگی این مکان شده بود، با پیاده 
راه شدن در سال های اخیر پاتوق 
فروشگاه های  و  اغذیه فروشی ها 
تجهیزات جانبی موبایل و لباس و 

پوشاک شده است.
وی می گوید: قرار بود با پیاده راه 
شدن گذر فرهنگی چهارباغ شاهد 
رشد موسیقی خیابانی، تئاتر خیابانی، 
کتاب فروشی و... باشیم، اما این اتفاق 
همچنان نیفتاده و به جای آن فراوانی 
اغذیه فروشی ها و دورریز مواد غذایی 
این گذر را تبدیل به پاتوق سگ و 
موش و گربه کرده است. به گفته رضا 
صالحی اصل موضوع این است که 
گذر چهارباغ عباسی چه ماشین رو 
باشد چه پیاده رو به هرحال فرهنگی 

نیست.

 دکتر اسماعیل کهرم یک 
با  محیط زیست:  فعال 
ماشین رو شدن فاجعه ای در 

انتظار چهارباغ است
نظر  محیط زیست  فعال  یک  اما 
دیگری دراین باره دارد، چراکه محکم 
و مطمئن می گوید: درصورتی که قرار 

باشد مجدداً این خیابان ماشین رو 
نتظار چهارباغ  شود فاجعه ای در ا
است. دکتر اسماعیل کهرم، مشاور 
حفاظت  سازمان  سابق  رئیس 
محیط زیست در امور محیط طبیعی، 
بوم شناس و فعال محیط زیست با 
تأکید بر اینکه چهارباغ نه تنها در 
ایران بلکه در جهان بی همتا است 
در گفتگو با نسل فردا گفته من 
نمی دانم این شایعه را چه افرادی 
ترویج داده اند اما حتی اگر در حد 
شایعه هم باشد خیانتی به اصفهان 
و ایران کرده اند. به اعتقاد کهرم اگر 
این شایعه تبدیل به واقعیت شود 
اثرات جبران ناپذیری به دنبال خواهد 
داشت و در طی مهر و موم های 
آینده چهارباغ دیگر ماهیتی نخواهد 

داشت.گ

 پرده آخر: خدا کند پای 
باز  چهارباغ  به  خودرو 

نشود
 تا اینجای گزارش و گفت وگوها 
می توان این نتیجه را گرفت که 
باز شدن پای ماشین ها به خیابان 
چهارباغ عباسی نه تأثیری در کاهش 
ترافیک اصفهان دارد و نه می تواند 
این گذر را تبدیل به گذری فرهنگی 
کند چه بسا که تردد خودروها به گفته 
کهرم می تواند ماهیت این مکان 
را نیز از بین ببرد، تنها می ماند یک 
موضوع و آن مسائل امنیتی است، 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
چندی پیش در این خصوص به 
ایرنا گفته بود با توجه به حوادث و 
اتفاقات ماه های اخیر، که افرادی 
اقدام به برهم زدن نظم و آرامش 
نه تنها در محور چهارباغ، بلکه در 
کل شهرکردند، طبیعی است که 
نتظامی برای  نیروهای نظامی و ا
ایجاد امنیت در فضای شهر اقدام 
می کنند، نور صالحی همچنین در 
گفتگوی اختصاصی به نسل فردا 
گفت: با توجه به اینکه در آشوب های 
اخیر گذر فرهنگی چهارباغ محل 
تجمع مردم بود، وجود کافه ون ها 
و میز و صندلی ها در این مسیر به 
تجمعات دامن می زد و بنابراین حذف 
این کافه ون ها و میز و صندلی ها در 
چهارباغ سبب ایجاد این شایعات 
شده است، نا نگفته نماند محمد نور 
صالحی در پاسخ به این سؤال که 
شایعه خودرو محور شدن چهارباغ 
از کجا نشاءت گرفته توپ را در زمین 
خبرنگاران انداخت گفت: این مطلب 
برای اولین بار توسط خبرگزاری ها 

مطرح شده است!
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 اخبار اصفهان  قرارداد چین و طالبان برای برداشت نفت در افغانستان امضا 
شد! در حالی که چین هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته اما منافع قابل توجهی در 
این کشور دارد و سرمایه گذاری قاببل توجهی در پروژه کمربند راه خود انجام داده 
است. شرکت چینی با دولت طالبان برای برداشت نفت در افغانستان قرارداد ۲۵ 
ساله امضا کرد. شرکت چینی طی سه سال آینده ۴۵۰ میلیون دالر در افغانستان 

سرمایه گذاری خواهد کرد. 
به گزارش عصرایران، سرپرست وزارت معادن حکومت طالبان گفت قراردادی 
میان کابل و شرکت چینی »شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین کیانگ« 

)CPEIC( برای استخراج نفت از حوزه آمودریا در شمال افغانستان امضا شد.
مقام های طالبان در یک کنفرانس خبری با اعالم این مطلب تاکید کردند این 
قرارداد با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ امضا شده است. به نوشته 
یورونیوز، این نخستین قرارداد بزرگ استخراج در افغانستان با یک کشور خارجی 
از زمانی است که طالبان قدرت را در این کشور به دست گرفته است. این قرارداد 
همچنین نشان می دهد که چین بر مشارکت اقتصادی با حکومت تحت رهبری 

طالبان تاکید دارد.
این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان در خصوص به رسمیت شناختن 

حکومت طالبان و حتی همکاری با کابل اجتناب می ورزند. 
»وان یو« سفیر چین هم که در این کنفرانس خبری حضور داشت در خصوص این 
همکاری گفت: »قرارداد نفت آمودریا یک پروژه مهم بین چین و افغانستان است.« 
قرارداد چین و طالبان برای برداشت نفت در افغانستان ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان در توییتر اعالم کرد که طبق قرارداد شرکت چینی ساالنه ۱۵۰ میلیون دالر 
در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. او همچنین اضافه کرده که این قرارداد 
۲۵ ساله است و شرکت چینی طی سه سال آینده ۴۵۰ میلیون دالر در افغانستان 

سرمایه گذاری خواهد کرد. 

 چین
سرمایه گذاری یا 
استارت چپاول

قرارداد چین و طالبان برای 
برداشت نفت در افغانستان 
امضا شد!

زندگی سالم 

ISFAHAN
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برای ورودی خانه چه رنگ هایی 
پیشنهاد می شود

رنگ های مفید و 
ممنوعه

 بـا اصـاح الیحـه واگـذاری و احیـاء اراضـی چـه 
تغییراتی در بحث امور اراضی رخ می دهد؟

امـروز مـردم مـا خصوصـًا اسـتان های محـروم وآن جاهایی که بیشـتر 
قانـون اصالحـات رخ داده مثـل اسـتان آذربایجـان غربـی واقعـًا مردم 
با منابـع طبیعی و امـور اراضـی و جهاد کشـاورزی مشـکالت عدیده ای 
دارند و نیازداریم که کمیسـیون تداخل را فعال کنیـم و اصالحاتی دراین 
خصوص داشـته باشـیم. تا هم از بیت المـال منابع طبیعی صیانت شـود 
و هم از حقـوق مردم. به ویژه برای سـند دهـی و حدنگاری ایـن زمین ها 
با نقشـه های قبلـی و فعلی بـا مسـتندات دیگر. تنهـا یک نقشـه هوایی 
نمی تواند حقـوق مـردم را تعیین تکلیـف کند. لذا اسـناد و مـدارک دیگر 
را نیـاز داریم تـا همید مـردم که یک قـرن آن زمیـن و ملک دردسـتش 
اسـت و هـم قـول نامه هایی کـه دارنـد و هـم نقشـه های هوایی سـال 
۱۳۴۶ به بعـد را درنظربگیریم. بـه نظرم امروز نیازداریـم دراین خصوص 
به داد مردم برسـیم تا هـزاران پرونـده دردادگاهها مختومه شـود و اطاله 

دادرسـی ها درایـن زمینـه کاهش پیـدا کند.

 آیا اصـاح ایـن قانـون می توانـد بـرای مـوارد ارثِی 
ُوراث کـه سـالهای طوالنـی بـرای اعـاده آن اقـدام 
نکرده انـد و بعضـاً درتصـرف دولت قـرار گرفتـه نیز کمک 

کننده باشد؟
بله بـرای ایـن موضـوع هم جـای خوشـحالی اسـت. بـا اصـالح قانون 
واگـذاری و احیـاء اراضی، هـم صاحبـان اصلی اراضـی و امـالک و هم 
کشـاورزانی که سـال ها برروی آن زمین کشـت و کار می کردنـد به طور 
قانونـی تعییـن تکلیـف می شـوند. یعنـی زمین هایـی که دولـت تصرف 
کرده اسـت هم به صاحبان اصلـی آن برگردانده می شـود. ضمـن اینکه 
برای این کشـاورزان یک سـری تسـهیالتی نیـز درنظرگرفته می شـود. 

البتـه بـه اصالحاتی کـه دراین قانـون صـورت می گیرد بسـتگی دارد.

 حدود 50 سـال از ایـن قانون سـپری می شـود و چرا 
دراین مدت اصاحات انجام نشد؟

بـه هرحـال کوتاهی هایـی صـورت گرفـت و دیگر نبایـد ایـن قصورات 
ادامـه پیـدا کنـد. متاسـفانه درایـن سـال ها حـق و حقـوق خیلی هـا 
پایمـال شـد چـه مالـکان و چـه کشـاورزانی کـه درآن مناطق کشـت و 
کار می کردنـد و همین هـا حتـی منتهـی شـده بـه بدبینـی نسـبت بـه 
حاکمیت. بـه لحاظ اینکه نبایـد ما حقوق مـردم را نادیـده بگیریم. دولت 
و حاکمیت بایـد برای مـردم برنامه ریزی کند. نمی شـود کسـی که مثاًل 
یک قرن زمیـن دردسـتش بـوده االن بـه او بگوئیـم شـما نمی توانید از 
این زمیـن ارث ببریـد و صاحب ملک شـوید و بدتـر از آن هیچ خسـارتی 
هم بابتش نمی دهیـم. خب این بنـده خدا سـال ها روی زمیـن کار کرده 
به دولـت کمک کـرده و محتـاج دیگران نشـده، بایـد حـق و حقوقی به 

او بدهیـم.

 به طور کلی مزیت های اصاح این قانون چیست؟
ایجاد شـفاف سـازی در تملک مردم و دولت، ده ها پرونده شـکایت 
اراضی و میـراث ملکی بسـته می شـود، حدنـگاری اراضی سـاده خواهد 
شـد، سـند دهـی اراضـی بـه راحتـی انجـام خواهـد شـد و بـه راحتـی 
می تـوان تسـهیالت بانکـی بـه صاحبـان اصلـی و کشـاورز مربوطـه 

پرداخـت کـرد.

 اشـاره کردیـد بـه زمین هایـی کـه درتصـرف دولـت 
بوده، دراین خصوص بیشتر توضیح دهید:

بلـه اگـر واقعـًا در کنـار نقشـه های هوایـی، دالیـل و شـهود و قـول 
نامه هـای دیگـری را هـم پیـدا کنیـم، می توانیـم هـم زمین هایـی کـه 
دردسـت دولت اسـت به صاحبان اصلـی آن برگردانیم و هـم زمین هایی 
کـه دردسـت مـردم اسـت نیـز بـه دولـت برگـردد. بـا اصـالح الیحـه 
واگـذاری اراضـی، مراحـل احقـاق حقـوق مـردم تسـریع می شـود. مـا 
امـروز بـه چنیـن اصالحـات اساسـی و بنیـادی درامـور اراضـی و منابع 

طبیعـی نیـاز داریـم.

 دریا وفایی   الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در 
حکومت جمهوری اسامی ایران مصوب 58/6/25 که 
در جلسه مورخ 59/1/26 به تصویب شورای انقاب 
جمهوری اسامی ایران رسید، اکنون تحت اصاح 
است تا به گفته بهارستانی ها، دادگاه ها از تردد شاکیان 
و متشاکیاِن زمین های قدیمی خالی شود. دراین باره 
از سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای 

اسامی به گفتگو نشستیم که درادامه می خوانید:

گفت و گو 

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسامی:

امالک و زمین های قدیمی 
تعیین تکلیف می شوند

 پریسـا جمدی  ورودی خانـه اولین 
جایی اسـت که افراد می بیننـد و دیزاین 
ایـن نقطـه از خانـه بیان گـر سـلیقه و 
سـبک صاحب خانه اسـت. هیـچ چیزی 
بـه انـدازه رنـگ بـر روی طرح و سـبک 
تأثیـر نمی گـذارد. رنـگ توانایـی ایـن 
را دارد کـه در فضـا تاثیـرات مثبـت یـا 
منفـی را القـا کند. بـه گفته کارشناسـان 
از ایـن چند رنـگ نباید اصـاًل در ورودی 
خانه اسـتفاده کـرد. فرامـوش نکنید این 
روزهـا معمواًل بـا اینکه قسـمت ورودی 
خانه فضای کوچکی اسـت، امـا طراحی 

آن دشـوار اسـت.

  چنـد رنگـی که هرگـز نباید 
در ورودی خانـه اسـتفاده 

کنید
۱ - قرمـز: بـه توصیـه طراحـان داخلـی 
مطرح، اسـتفاده از رنگ های قـوی مانند 
قرمـز، به خصـوص قرمز تیره و زرشـکی 
در ورودی خانـه اصـاًل توصیه نمی شـود.

رنگ قرمـز تیـره باعث سـنگین شـدن 
فضـا می شـود، و از آنجایـی کـه فضای 
ورودی بایـد صمیمانـه، گـرم و بـاروح 
باشـد، قرمـز اصاًل رنـگ مناسـبی برای 

ایـن قسـمت از خانه نیسـت.
۲ - سـیاه: بهتر اسـت از رنگ سیاه برای 
بیـرون از خانـه اسـتفاده کنیـد. رنـگ 
مشـکی در ورودی خانـه، اضطـراب آور 
و ترسـناک اسـت. این فضا بایـد مملو از 
حـس آرامـش باشـد، و اسـتفاده از رنگ 
سـیاه در ایـن فضـا نتیجه عکـس دارد.

حتـی علـم فنـگ شـویی نیـز بـا رنـگ 
سـیاه مشـکل دارد. درصورتـی که قصد 
دارید فضایی دلپذیر و جـذاب در ورودی 
داشته باشـید، از رنگ سـیاه دوری کنید. 
ممکـن اسـت حـس تیرگـی و بی باکـی 
حاصل از رنگ مشـکی، حـس جالبی در 

مهمـان ایجـاد نکند.
۳ - زرد خردلـی: زرد خردلـی رنـگ 
مناسـبی بـرای ورودی نیسـت. چراکـه 
می توانـد باعـث تحریـک زیـاد از حـد 

فضـا و القـای انـرژی زیـادی شـود.
اگرچـه رنـگ زرد خردلـی احسـاس 
بـه  امـا  ایجـاد می کنـد،  صمیمیـت 
پیشـنهاد طـراح بهتـر اسـت بـه جـای 
اسـتفاده از ایـن رنـگ، سـایه ای از بژ را 
انتخاب کنیـد تا حـس گرمای مشـابه و 
در عین حـال حسـی آرام تـر از رنگ زرد 

خردلـی ایجـاد شـود.
۴ - سـبز زیتونی: هنـگام طراحی حمام، 
رنـگ سـبزآبی بهتریـن انتخاب اسـت، 
امـا بـرای ورودی خانـه اصـاًل انتخـاب 
مناسب و درسـتی نیسـت. از آنجایی که 
این رنـگ انـرژی بیـش از حـدی را القا 
می کنـد، گزینـه مناسـبی بـرای ورودی 
خانـه می باشـد، چـرا کـه ورودی خانـه 

بایـد آرام و دلپذیـر بـه نظر برسـد.

بـرای  رنگ هـا  بهتریـن   
ورودی خانه

۱ - خاکسـتری مایـل بـه بـژ: ورودی 
خانـه فضایـی اسـت کـه باید احسـاس 
دعـوت را القـا کنـد، بـه همیـن دلیـل 
بهتـر اسـت از سـایه های گرم تـر بـرای 
ایجاد احسـاس خوش آمدگویـی در فضا 

اسـتفاده شـود.
ایـن رنـگ ترکیبـی از خاکسـتری و بـژ 
اسـت و کمی عمق دارد، بـه همین دلیل 

گزینـه عالـی بـرای ورودی می باشـد.
۲ - شـیری: شـیری یـک رنـگ خنثی، 
تمیـز و فـوق العـاده سـبک اسـت کـه 
نـور را بـه زیبایـی منعکـس می کنـد! 
زمانـی کـه از چنیـن رنگـی بـرای 
ورودی اسـتفاده می شـود، می تـوان 
بـرای انتخاب دیگـر وسـایل در آن فضا 

جسـورانه تر عمـل کـرد.
۳ - آبـی پررنـگ: در صورتـی کـه تمام 
دیوارهـای خانـه سـفید رنـگ باشـند، 
انتخـاب آبـی پررنـگ بـرای ورودی 
انتخابی مناسـب و عالی اسـت و فضایی 

آرام و دلنشـین ایجـاد می کنـد.
۴ - سـفید گرم: رنگ سـفید گـرم جاذب 
نور طبیعی اسـت و فضایی جـذاب ایجاد 
می کنـد. بـه همیـن دلیـل گزینـه ای 

مناسـب بـرای ورودی خانـه می باشـد.
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خودرو محور شدن چهارباغ؛ از شایعه تا واقعیت!
وقتی همه در موضع تردید و تکذیب هستند

آغاز سال 2023 سینمای جهانی آمریکایی شد نه چینی

نبرد شرق و غرب در سنگر گیشه



قائم مقـام بنیاد ملی نخبگان از توسـعه هسـته های مسـئله محور 
اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه های سراسـر کشـور در قالـب 
طرح های بنیـاد ملـی نخبگان خبـر داد. به گـزارش ایسـنا، ناصر 
باقری مقـدم بـا اشـاره بـه جزئیـات طـرح توسـعه هسـته های 
مسـئله محور اعضای هیات علمی دانشـگاه های سراسـر کشـور 
گفـت: شـیوه نامه ایـن طـرح بـه منظـور توسـعه هسـته های 
مسـئله محور و در راسـتای اجرایی سـازی چنـد اقـدام ملی سـند 
راهبردی کشـور در امـور نخبگان تهیه شـده اسـت. باقری مقدم، 
کمـک بـه شبکه سـازی میـان اعضـای هیـات علمـی برتـر و 
دانشـگاه ها را از جملـه اهداف توسـعه هسـته های مسـئله محور 
دانسـت و گفـت: در ایـن طـرح، تقویـت همکاری هـای علمـی 
اعضـای هیـات علمـی و انتقـال تجـارب ایشـان بـه منظـور 
شناسـایی و حـل مسـائل کشـور و تشـویق نهادهـای دولتـی 
و غیردولتـی بـه حـل مسـائل جامعـه و صنعـت توسـط افـراد 
یـا گروه هـای برتـر و نخبـه مـد نظـر اسـت. قائـم مقـام بنیـاد 
ملـی نخبـگان در ادامـه، بـه لـزوم زمینه سـازی بـرای توسـعه 
اثرگـذاری دانش آموختـگان تحصیـات تکمیلی و دانشـجویان 
دانشـگاه ها و مؤسسـه های علمـی در حل مسـائل واقعـی جامعه 
و صنعت اشـاره کـرد و گفت: در طـرح مذکـور برای دسـتیابی به 
اهـداف تعیین شـده شـورایی راهبری تشـکیل شـده که مسـائل 
»تقاضا محـور« یا »اولویـت محور« را از میان فهرسـت مسـائل 
پیشـنهادی، مـورد بررسـی قـرار می دهنـد. وی گفت: این شـورا 
متشـکل از معـاون سـرآمدان و نخبـگان بنیـاد ملـی نخبـگان، 
 مدیـرکل دفتـر اثربخشـی و حداقل سـه صاحبنظـر در حوزه های

مرتبط است.

معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزیـر بهداشـت در مـورد انتقـادات 
مطـرح شـده دربـاره بی توجهـی بـه پیامدهـای منفـی مقـاالت 
پـر نویسـنده در انتخـاب پژوهشـگران برگزیـده در جشـنواره 
رازی، گفـت: بـرای اولین بـار در جشـنواره رازی تأثیـر مقاالت پر 
نویسـنده در انتخـاب پژوهش هـای برگزیـده کم تر شـده اسـت. 
دکتر یونـس پناهی در حاشـیه نشسـت خبری بیست وهشـتمین 
جشـنواره تحقیقـات و فنـاوری رازی به خبرنـگار ایسـنا در مورد 
انتقـادات مطرح شـده دربـاره در نظـر نگرفتـن پیامدهـای منفی 
مقـاالت پرنویسـنده یـا GBD در جشـنواره رازی، توضیـح داد: 
در سـنوات گذشـته وقتی می خواسـتند مقـاالت برتر، پژوهشـگر 
برتر و پژوهش برتـر انتخاب کنند، بـه بحث مقاالت پر نویسـنده 
یـا GBD پرداختـه نمی شـد. وی افـزود: ولی ما در سـال گذشـته 
این موضـوع را در کمیته هـای مختلف مـورد ارزیابی قـرار دادیم 
و بـا محققـان، پژوهشـگران و صاحبـان فکـر نشسـتی داشـتیم 
و در آن مطـرح شـد کـه تـا جایـی کـه مقـدور اسـت، در انتخاب 
محققـان، اثـر مقـاالت پـر نویسـنده را کـم کنیـم، حتـی در اچ 
ایندکس و اسـتنادات نیز اثـرات آن را کم کنیم. معـاون تحقیقات 
و فنـاوری وزیر بهداشـت ادامـه داد: بـا توجه بـه این کـه افرادی 
که ایـن پیشـنهاد را دادند، افـراد توانمنـد و مورد اعتمـادی بودند، 
تصمیم گرفتیم کـه برای اولین بـار در طول جشـنواره رازی، نقش 
مقـاالت پرنویسـنده را کم تـر کنیم. بـه گـزارش ایسـنا، مقاالت 
GBD یـا مقـاالت مربوط به بـارِ بیماری هـا؛ مقاالتی هسـتند که 
تعـداد نویسـندگان زیـادی دارند. ایـن مقـاالت تعداد اسـتنادات 
باالیی دریافـت می کنند کـه باعث امتیـاز باال برای نویسـندگان 

آن مقالـه می شـود.

شـاید یک لیـزر دسـتی بتوانـد بـا تجزیـه و تحلیـل شـیمی مواد 
کوچک سـیاره ای، بـه یافتن موجـودات فضایـی در مریـخ یا قمر 
مشـتری موسـوم بـه »اروپـا« کمک کنـد. یک گـروه پژوهشـی 
 ،)University of Maryland(»به سرپرسـتی »دانشـگاه مریلنـد
دسـتگاهی ابـداع کرده انـد که بـا بودجه ناسـا تأمین شـده اسـت. 
ایـن دسـتگاه، یـک نسـخه کوچک شـده از دسـتگاه کشـف دارو 
بـا وزن ۴۰۰ پوند اسـت کـه در آزمایشـگاه ها اسـتفاده می شـود و 
می تـوان آن را بـه راحتـی در محموله های ماموریت هـای فضایی 

قـرار داد و نگهـداری کرد.
ایـن دسـتگاه کـه تنهـا ۱۷ پونـد وزن دارد، از لیـزر فرابنفـش 
ضربـان دار بـرای جـدا کـردن ذرات کوچـک از مـواد سـیاره ای 
اسـتفاده می کنـد کـه توسـط یـک تحلیلگـر موسـوم بـه 
»اوربیتـراپ«)Orbitrap(، در جسـتجوی ترکیبـات آلـی تجزیه و 
تحلیـل می شـوند. ایـن نـوآوری، کمتـر تهاجمـی اسـت، احتمال 
آلودگی یا آسـیب رسـاندن بـه نمونه را کمتـر می کند و شـاید طی 

چنـد سـال آینـده بتـوان آن را بـه فضـا پرتـاب کـرد.
پروفسـور »ریکاردو آروالو«)Ricardo Arevalo(، پژوهشگر ارشد 
این پروژه گفـت: اوربیتراپ در ابتدا برای اسـتفاده تجاری سـاخته 
شـد. شـما می توانیـد آن را در آزمایشـگاه های صنایـع دارویـی، 
پزشـکی و پروتئومیـک پیـدا کنیـد. وزن آن در آزمایشـگاه خودم 
کمتر از ۴۰۰ پوند اسـت. هشـت سـال طول کشـید تا نمونـه ای را 
بسـازیم که بتواند به طـور مؤثر در فضا مورد اسـتفاده قـرار بگیرد. 
ایـن دسـتگاه، بسـیار کوچک تـر و کم مصرف تـر از دسـتگاه های 
نـد بـه علـوم پیشـرفته  کنونـی اسـت امـا هنـوز هـم می توا

کمک کند.

پروفیل در و پنجـره UPVC تقویت شـده با نانوذرات توسـط یک 
شـرکت دانش بنیـان ایرانـی تولید و بـه بازار عرضه شـد کـه دوام 
باالیـی دارد و اسـتفاده از آنها می توانـد به کاهش مصـرف انرژی 
کمـک موثـری می کنـد. ایـن روزهـا کاهش مصـرف انـرژی به 
موضوع مهمـی در جهان تبدیل شـده و روش هایی کـه به کاهش 
مصـرف انـرژی کمـک کنـد، بسـیار مـورد توجه اسـت. یکـی از 
ایـن روش هـا، اسـتفاده از پنجره هـای دوجـداره از جنـس پلیمـر 
UPVC اسـت. پلی وینیل کلرید کـه به طور اختصار PVC نوشـته 
می شـود، سـومین پلیمـر پاسـتیکی سـنتزی از لحاظ نـرخ تولید 
بعـد از پلی اتیلـن و پلی پروپیلن اسـت. PVC رایج یک پاسـتیک 
سـبک و محکـم اسـت کـه در صنعـت ساختمان سـازی بـه کار 
می رود. با اضافـه کـردن نرم کننده ها بـه PVC سـاختار آن نرم تر 
و قابل انعطاف تـر می شـود. حـال اگـر هیچ گونـه نرم کننـده ای 
اضافـه نشـود ایـن مـاده به عنـوان UPVC شـناخته می شـود. 
شـرکت شـاهین سـازه فجر با حمایت سـتاد توسـعه فنـاوری نانو 
معاونت علمی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیان ریاسـت جمهوری، 
پروفیـل در و پنجـره UPVC تقویت شـده بـا نانـوذرات را تولید و 
به بـازار عرضه کرده اسـت. اضافـه کـردن نانـوذرات، مقاومت به 
ضربه ایـن محصـول را افزایـش داده اسـت. از ایـن پروفیل ها در 
تولید محصـوالت صنعتـی و خانگـی متنوعی اسـتفاده می شـود. 
UPVC در صنعـت دندانپزشـکی، تولیـد لولـه، به عنـوان عایق در 
کاربردهای مربـوط به کابل کشـی و شـمار زیـادی از کاربردهای 
دیگـر مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. در صنعـت ساختمان سـازی 
عمدتـًا از آن بـرای تولیـد قاب هـا و پایـه پنجره هـای دوجـداره 

اسـتفاده می شـود.

هشـتمین همایـش مالـی اسـامی بـا رویکـرد 
نوآوری های مالی اسـامی در تأمین مالـی دانش بنیان 
و کارآفرینـی با حضور معـاون علمی، فنـاوری و اقتصاد 

دانش بنیـان رییـس جمهـوری برگـزار شـد.
همایـش مالـی اسـامی برگـزار شـد. همایشـی کـه 
میزبان روح اهلل دهقانی معاون علمی، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییـس جمهوری، علـی صالح آبادی رییس 
انجمـن مالی اسـامی ایـران، آیت اهلل مصباحـی مقدم 
رییـس شـورای فقهـی بانـک مرکـزی، محمدعلـی 
زلفی گل وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و جمعی از 
فعاالن دانشـگاهی، حـوزوی، بانکـی، بیمه هـا و ارکان 

بـازار سـرمایه بود.
دهقانـی در ایـن مراسـم آغـاز جریـان حمایـت از 
زیسـت بوم فناوری و نوآوری در کشـور را بـا تدابیر مقام 
معظـم رهبری از سـال ۸۹ و بـا تصویب قانـون حمایت 
از شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان دانسـت. قانونی 
که حـدوداً طی ۱۲ سـال اثرات مثبتـی در زمینه افزایش 
کمـی مفاهیـم و مجموعه هایـی چـون پارک هـای 
فنـاوری، مراکـز نـوآوری، شـتاب دهنده ها و توسـعه 
زیرسـاخت ها و غیـره داشـت کـه شـکل گیری ۸ هزار 
شـرکت دانش بنیـان و تبدیل گفتمـان علـم و فناوری 
و اقتصـاد دانـش بنیـان بـه گفتمـان غالب مسـئوالن 
و مدیـران کشـور از دسـتاوردهای دیگـر این قانـون در 

کشـور به شـمار مـی رود.
بـه گفتـه دهقانـی بـرای هدف گذاری هـای آتـی و 
ادامـه این مسـیر نمی تـوان تنها بـر این کمیـات و تعدد 
سـاختارهای مختلـف سـرمایه گذاری کـرد. بـه همین 
دلیـل بایـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف تعییـن شـده به 
دنبال ارتقـای بهـره وری و ایجـاد ارزش افـزوده و نمود 
اقتصـاد دانش بنیـان از فعالیـت شـرکت های دانـش 

بنیـان و فناور باشـیم.
معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس 
جمهـوری ادامـه داد: همیـن هدف بـه مأموریـت مهم 
معاونـت علمی تبدیل شـد تـا بر اسـاس قانـون مترقی 
جهش تولیـد دانش بنیان حرکـت کنیم و چشـم اندازی 
جدیـد در بسـترهای موجـود، برای رسـیدن بـه اقتصاد 

دانش بنیـان تعریـف کنیم.

رییس بنیـاد ملی نخبـگان بـا بیـان اینکه شـاید کمتر 
از ۱۰ کشـور بـه قانونـی مشـابه قانـون جهـش تولیـد 
دانش بنیـان بـرای توسـعه علمـی و فناورانـه خـود 
دسترسـی دارنـد، افـزود: اگـر بـه دنبـال اجـرای کامل 
این قانون باشـیم قطعاً به یـک مدل اقتصادی درسـت 
می رسـیم و سـهم ۱۰ درصـدی دانش بنیان هـا از تولید 

ناخالـص ملـی محقـق خواهد شـد.
وی ورود محسـوس اقتصاد دانش بنیان در زندگی مردم 
را ضروری دانسـت و گفت: مردم باید شیرینی این مدل 
اقتصـادی را در روزمرگی های خود احسـاس کنند چون 
از نظر ما مـردم رکن اصلی جریان سـازی، ثبات و رشـد 

در هر جامعه ای محسـوب می شـوند.
روح اهلل دهقانـی ادامـه داد: ایـن مـردم هسـتند کـه به 
حکومت هـا و نظام های مالـی اعتبـار و بهـا می دهند و 

بازار یک محصول را گـرم یا راکد می کننـد. چون مردم 
بر اسـاس یک هوش دسـته جمعـی کامًا هوشـمند و 
هوشـیار عمل می کنند. بنابرایـن اگر اثرگـذاری اقتصاد 
دانش بنیان در زندگی مردم احساس شـود می توان امید 
داشـت کـه نقدینگـی مـردم وارد جریـان دانش بنیانی 

شـود.
دهقانـی بـا مثالـی دربـاره اهمیـت اسـتقبال مـردم از 
جریـان دانش بنیانـی، گفـت: بـه طـور مثـال در حـوزه 
اقتصـاد دیجیتال به دلیـل خالی بـودن بازار سـکوهای 
خدمت رسانی، از ورود شـرکت های دانش بنیان حمایت 
شـد و ایـن اتفـاق اقبـال مردمـی را به همـراه داشـت و 
باعث شـد مـردم نیـاز جدی بـه اینترنت داشـته باشـند 
و یـک پیوند محکـم بیـن اقتصاد مـردم و شـبکه های 

اینترنتـی شـکل گرفت.

معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس 
جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه بعـد از منابـع طبیعـی، 
بزرگ تریـن فرصـت اقتصـادی کشـور را مغزهـا، 
اسـتعدادها و صاحبان علم و فناوری تشـکیل می دهند، 
افـزود: بایـد بپذیریم کـه تحریـم و مشـکات ارزی در 
کشـور وجود دارد و بـرای بی اثـر کردن این مشـکات 
نیـاز داریـم از مغزافزارهایـی کـه بـر مبنـای فنـاوری و 

نوآوری هـای نـرم تولیـد شـده اند اسـتفاده کنیـم.
وی بـه اسـتعدادها، نیـروی انسـانی ارزان قیمـت و 
درخشـان، هزینه هـای پاییـن انـرژی و زیرسـاخت ها 
اشـاره کرد و آن را فرصتی مناسـب برای توسـعه علمی 
و فناورانـه کشـور دانسـت و افـزود: بایـد تـاش کنیم 
به شـکل درسـت از ایـن مزیت هـای موجـود بهره مند 

شـویم.

معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس 
جمهوری گفـت: تمایل مردم به سـمت خریـد اماک، 
سـکه و خـودرو بـرای این اسـت کـه تـاش می کنند 
سـرمایه و بقای خود را حفظ کنند، اگر مـا بتوانیم ارزش 
افـزوده هـزار برابـری موجـود در حـوزه دانش بنیانی را 
به مـردم اثبـات کنیـم می توانیـم سـرمایه های آنهـا را 

جـذب کنیم.
وی ادامـه داد: اینکه مـردم بدانند به جـای داللی صرف 
در حوزه های اقتصـادی می توانند مولد و اثرگذار باشـند 
بسـیار مهم است. برای رسـیدن به دسـتاوردهای جدید 
بایـد ابزارهـای نویـن هـم داشـته باشـیم. مثـًا برای 
تحقق بانـک داری مـدرن نیازمند داشـتن نظـام بانکی 
مدرن هسـتیم و در بسـتر بانک داری سـنتی ایـن اتفاق 

نمی افتـد.
دهقانـی حضـور جوانـان را امـری الزم بـرای رسـیدن 
بـه ایـن تغییـرات دانسـت و بیان کـرد: بـرای داشـتن 
نظـام تأمیـن مالـی نویـن و دسـتیابی بـه فناوری های 
نوآورانـه مالی بایـد از توانمنـدی جوانان دانشـمند خود 

بهـره بگیریـم. 

معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس 
جمهوری با اشـاره به وجـود ۸ هزار شـرکت دانش بنیان 
در کشـور، گفت: این زیسـت بوم به نظام بانکی، بانک، 
نظام تأمین مالی و دیگـر ابزارهای اختصاصـی نیاز دارد 

و معاونـت علمی آماده همـکاری در این زمینه اسـت.
از دیگـر محورهای همایـش مالی اسـامی می توان به 
»فناوری اطاعات و مالی اسـامی«، »استانداردسازی 
شـرعی در مالـی اسـامی«، »ابزارهای مالی اسـامی 
و شـرکت های دانش بنیـان«، »خریـد و فـروش فکـر 
و ایـده، نگرش فقهـی و حقوقـی«، »شـرکت های نوپا 
)اسـتارتاپ( و تأمیـن مالـی اسـامی«، »تأمیـن مالی 
شـرکت های دانش بنیان«، »سـاختار مالی حسـابداری 
شـرکت های دانش بنیـان«، »تأمیـن مالـی خـرد بـا 
تأکید بـر شـرکت های دانش بنیـان«، »عرضـه اولیه و 
قیمت گـذاری شـرکت های دانش بنیـان، چالش هـا و 
راهکارهـا« و »فناوری هـای نویـن مالـی )باک چین، 

فین تـک و ...( از منظـر مالـی اسـامی« اشـاره کرد.
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محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
موفـق بـه طراحـی و سـاخت زخم 
پـوش نویـن آنتـی باکتریـال بـا 
قابلیـت رهایـش عصـاره گیـاه 

آویشـن شـدند.
آذیـن رشـیدی احمـدی دانـش 
آموخته دانشـگاه صنعتی امیرکبیر 
و مجـری طرح »طراحی و سـاخت 
زخـم پـوش نویـن آنتـی باکتریال 
بـا قابلیـت رهایـش عصـاره گیـاه 
آویشـن« گفـت: در سـال های 
اخیـر پانسـمان و زخـم پوش های 
متعـددی بـرای درمـان زخم هـای 
ناشـی از جراحـات معرفی شـده اند 
اما زخم پوشـی که بتوانـد عملکرد 
ویژه ای در درمان زخم داشـته باشد 
و به بهبـود هرچـه سـریع تر و بهتر 
زخـم بیمـاران کمـک کنـد هنـوز 
مورد توجه محققین و پژوهشگران 

سراسـر دنیا اسـت.
وی گفـت: از سـوی دیگـر تأمیـن 
مـواد صنعتـی مـورد اسـتفاده در 
سـاخت زخـم پـوش بـرای تولیـد 
آن در کشـور تبدیـل بـه معضلـی 
جـدی شـده اسـت؛ بنابرایـن، نیاز 
رو بـه افزایـش کشـور پیرامـون 
زخم پوش هـای مؤثـر در درمـان 
انـواع جراحات مـا را بر آن سـاخت 
تـا بـه سـاخت زخـم پوشـی تهیه 
شـده از پلیمرهای طبیعی و عصاره 
گیاه آویشـن با قابلیت تسـریع روند 

درمـان زخـم بیاندیشـیم. 
رشـیدی خاطر نشـان کـرد: امـا در 
این طـرح با بومـی سـاختن دانش 
ساخت چنین محصوالتی در داخل 
کشور عمًا کشـور از نیاز به واردات 
چنین محصوالتـی بی نیاز شـده و 
زخم پـوش بـه راحتی در دسـترس 

بیمـاران قـرار می گیرد.
وی اضافـه کرد: همچنیـن با توجه 
بـه اینکـه مـواد مؤثـره اسـتخراج 
شـده از گیاه آویشـن به عنوان جزء 
اصلی ایـن پژوهش در نظـر گرفته 
شده اسـت و کشـور ایران در زمینه 
کشـت ایـن گیـاه سـرآمد اسـت، 
امکان صـادرات این محصـول نیز 

وجـود دارد.  
بـه گفتـه ایـن محقـق دانشـگاه 
صنعتی امیرکبیـر، پژوهش صورت 
گرفته و زخم پوش سـاخته شده در 
صنعت مهندسـی پزشـکی و حوزه 
درمـان زخـم قابل اسـتفاده اسـت. 
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 
اشـاره بـه مزیت هـای رقابتی طرح 
گفـت: کیفیـت بـاالی محصـول، 
قیمت تمام شـده مناسـب بـا توجه 
به مواد اولیه مورد اسـتفاده، داشـتن 
دانـش فنـی بومـی و عـدم تاثیری 
پذیـری عوامـل خارجـی همچون 
سـاخت  فراینـد  بـر  تحریم هـا 
محصول از مزیتهـای رقابتی طرح 

به شـمار مـی رود.
وی با اشـاره بـه کاربردهـای پروژه 
گفـت: ایـن زخـم پـوش نویـن در 
درمان زخم های ناشـی از جراحات 
و همچنیـن زخم هـای سـوختگی 
قابلیت اسـتفاده دارد. گفتنی است، 
سـعید صابر سـمندری عضو هیات 
علمی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
اسـتاد راهنمـای پـروژه و کاووس 
رزمجوئـی از همـکاران طـرح 
بوده انـد. این پـروژه در آزمایشـگاه 
 )CRLab( تحقیقاتی مواد مرکـب
پژوهشـکده فناورهای نو دانشـگاه 
صنعتی امیرکبیـر به انجام رسـیده 

اسـت.
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