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مروری بر وضعیت بودجه پارک های علم و فناوری در الیحه 1402؛

سهم اصفهان ۲۰۵ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان
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استان اصفهان در روزهای موسوم به هوای پاک پذیرای طرح های زیست محیطی بود؛

نبرد با مازوت از پشت میز!

رقابت داوطلبان در نوبت اول کنکور 1402 با برگزاری آزمون گروه علوم تجربی برگزار شد.  

رسول شجاعی / خبرگزاری ایمنا 
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70 سال است که در ایران برنامه های توسعه تدوین  
می شود، پس چرا به میزان مطلوب توسعه پیدا 
نکردیم؟ زیرا به اندازه کافی سرمایه نداشتیم برای 
اهداف توسعه ای مان ولی آمارها چیز دیگری 
می گوید. درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز کشور 
طی سال های ۱۳۹۹-۱۳۳۸ برابر با بیش از ۱۶00 
میلیارد دالر! )بی زحمت آن را در ماشین حسابتان 
در دالر ۴0 هزار تومان ضرب کنید( این میزان، 
ارزی است که به طور مستقیم طی این سال ها در 

اختیار کشور بوده.

اما فقط این نیست: از ۱۳۵۲ تا پایان ۱۳۹7 حدود 
۱۸۵0 میلیارد دالر انرژی از منابع داخلی مصرف 
کرده ایم. اگر این منابع )چاه های نفت و گاز( در 
ایران به این فراوانی وجود نداشت به ناچار باید چنین 
رقمی برای واردات انرژی هزینه می شد )مثاًل نفت 
می خریدیم(. اگر اعداد دیگر را هم در نظر بگیریم 
بیش از ۴  هزار میلیارد دالر در اختیار ما بوده تا توسعه 

پیدا کنیم. )رفرنس(
عقالنیت فردی متفاوت است از عقالنیت جمعی. 
ممکن است در جامعه ای افراد آن باهوش باشند اما آن 

جامعه باهوش نباشد. مثال: باهوش ترین افراد جامعه 
ما می روند و پزشک می شوند. سیستم بهداشت و 
درمان کشور هم در اختیار پزشکان است اما آیا نظام 
بهداشت و درمان ما حال وروزی بهتر از سامانه های 
دیگر دارد؟ جمعی از افراد باهوش )پزشکان( لزومًا 
یک سیستم باهوش را شکل نمی دهند. اولین و 
بدیهی ترین مشکل سیستم بهداشت و درمان ما این 
است که بهداشت )پیشگیری( یک دهم درمان هم 

در و اولویت نیست! 
ادامه در صفحه 6...

مجتبی لشکر بلوکی
سرمقالـــه
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مروری بر چرایی مشکالت اقتصادی ایران در قرن اخیر؛ 

»سعی و خطا« متفات با  »سعی در خطا«!
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همایش اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد پایدار به همت اتاق بازرگانی اصفهان محقق شد:

 ضرورت بررسی ظرفیت های
حوزه تاریخی، گردشگری 

زبان مصنوعی دستیار پژوهش محقق ایرانی شد:

 حرکت درمسیر تولید
شکالت سالم تر

درباره سینمایی »خانواده فیبلمن« ساخته استیون اسپیلبرگ؛

 پارادیزوی خانوادگی
آقای اسپیلبرگ
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در اختتامیه جشنواره علمی، ترویجی و تکریمی زکات:

 فعالیت 24 مرکز نیکوکاری
ویژه امر زکات در استان اصفهان

چهره روز

معاون بازرگانی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان خبر داد:

آغازمدرن سازی فرآیندهای 
عملیات انبارهای هلدینگ 

پتروپاالیش اصفهان
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معاون بازرگانی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: 
مدرن سازی فرآیندهای عملیات انبارهای هلدینگ پتروپاالیش 

اصفهان آغاز شد.

منبع: ایمنا

5 Tips for Getting Rid 
of Chapped Lips



در شـــهر
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سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعالم 
کرد: آلودگی هوا استان تا روز دوشنبه )سوم 
بهمن ماه( تداوم خواهد داشت و فعاًل بارش 

برف و باران دور از انتظار است.
لیال امینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آخرین وضعیت جوی در استان اصفهان، 
آخرین  بررسی  اساس  بر  اظهار کرد: 
نقشه های هواشناسی، به دلیل استقرار 
جریانات پایدار تا اواسط هفته آینده، پایداری 
هوای سرد در طول روز، کاهش دما و غبار 
صبحگاهی به ویژه در مناطق مرکزی، 
صنعتی و کالن شهر اصفهان پیش بینی 
می شود. همچنین انباشت آالینده های جوی 

و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه دمای هوای شهر اصفهان 
تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: 
دمای هوای اصفهان در گرم ترین ساعات 
به ۶ درجه سانتی گراد و در سردترین ساعات 
به منفی یک درجه سانتی گراد زیر صفر 

خواهد رسید. 
سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به سکون هوا و افزایش غلظت 
مواد آالینده در سطح کالن شهر اصفهان و 
مناطق صنعتی هشدار نارنجی صادر شده 

است.
وی با اعالم اینکه فعالیت موج ناپایدار استان 
را فعاًل در استان نخواهیم داشت و بارش برف 
و باران دور از انتظار است، افزود: همچنین در 
هیچ کدام از شهرستان های استان بارش 

برف یا باران نداشتیم.
امینی با بیان اینکه آلودگی هوا تا روز دوشنبه 
بعدازظهر تداوم خواهد داشت، خاطرنشان 
نارنجی  هشدار  حاضر  حال  در  کرد: 
صادرشده، اما اگر وضعیت بهبود پیدا نکند 

هشدار قرمز صادر خواهد شد.

آلودگی هوای اصفهان تا 
روز دوشنبه ادامه دارد

سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات 
جوی اداره کل هواشناسی استان:

محمدرضا فـالح درگفت وگـو با خبرنـگار ایمنا با اشـاره به کمبـود تعداد 
پارکینگ هـای سـطح شـهر اصفهـان اظهـار کـرد: در شـهر اصفهـان 
حـدود ۴۵ پارکینـگ بـا ظرفیـت نزدیک بـه ۹۵۵۴ جـای پـارک وجود 
دارد کـه بـا توجـه بـه جمعیـت شـهر اصفهـان تعـداد پارکینگ هـا باید 
افزایـش یابد تـا مشـکل شـهروندان دراین خصوص تـا حد زیـادی رفع 
شـود. وی بـا بیان اینکـه یکـی از مـواردی کـه از اولویت هـای مدیریت 
شـهری، اعضای شـورای اسـالمی شـهر اصفهان و معاونت حمل ونقل 
و ترافیـک اسـت، افزایش تعداد پارکینگ های سـطح شـهر و در دسـتور 
کار قرار دادن آن اسـت، افزود: ایـن موضوع مهم در بودجه سـال جاری، 
همچنیـن در الیحـه بودجه سـال ۱۴۰۲ نیز قرار داده شـده اسـت. عضو 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان ادامـه داد: مدیریـت شـهری به دلیـل 
قیمـت باالی زمیـن در بعضـی از نقاط شـهر، بـه احـداث پارکینگ های 

زیرسـطحی اقـدام کرده اسـت.
تـا کنـون حـدود شـش پارکینـگ زیرسـطحی از جملـه پارکینـگ 
زیرسـطحی بـاغ گلدسـته، خواجـه نظام، سـجاد، فرشـادی و الهـور در 
سـطح شـهر اصفهـان احداث شـده اسـت. وی بـا بیـان اینکـه عملیات 
پارکینگ زیرسـطحی توحید تا پایان سـال جـاری به پایان می رسـد که 
امیدواریـم بتوانیم بهمن ماه امسـال در ایـام دهه فجر انقـالب این پروژه 
را مورد بهره بـرداری قرار دهیم، خاطرنشـان کـرد: در بعضی نقاط شـهر 
نیز به دلیـل اینکه فضای کمتری اشـغال شـود، پارکینگ هـای مکانیزه 

پیش بینـی و تعـدادی از آن هـا احداث شـده اسـت.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
مدیریت شهری به دلیل قیمت باالی زمین در بعضی 
از نقاط شهر، به احداث پارکینگ های زیرسطحی 
اقدام کرده است، گفت: عملیات پارکینگ زیرسطحی 
خیابان توحید تا پایان امسال به پایان می رسد و 
امیدواریم بتوانیم در بهمن ماه و در ایام دهه فجر از آن 

بهره برداری کنیم. 

بهره برداری از پارکینگ 
توحید تا فجر ۱۴۰۱

عضو شورای شهر مطرح کرد:

خبر روز

مریم یادگاری به همت کمیته امداد 
امام خمینی استان اصفهان و با حضور 
جمعی از مدیران و کارشناسان کمیته 
امداد استان ها، اختتامیه جشنواره علمی، 
ترویجی و تکریمی زکات برگزار و از 

برترین ها تجلیل به عمل آمد.

شناسایی فعاالن برتر در 
حوزه امر زکات

کریـم زارع مدیـرکل کمیتـه امـداد 
اسـتان اصفهـان در ایـن همایـش 
تاکنـون  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
۲۴ مرکـز نیکـوکاری ویـژه امـر 
زکات در اسـتان اصفهـان ایجـاد 
و تالش هـای مؤثـری در راسـتای 
ترویـج زکات انجـام شـده اسـت 
اذعـان داشـت: درپـی تالش هـای 
انجـام شـده، موفقیت هـای خوبـی 
حاصـل و نتیجـه ایـن تالش هـا بـه 
خصـوص در کمک هـای مؤمنانـه، 
تبدیـل بـه اعـدادی قابـل توجه شـد 
کـه جمـع آوری و توزیع آنهـا صورت 
گرفـت. وی افزود: شناسـایی فعاالن 
برتـر در حـوزه امـر زکات و انعـکاس 
فعالیت هـای شـاخص و تأثیرگـذار 
در فرهنگ سـازی ایـن امـر، یکـی 
از برنامه هایـی بـود کـه بـه صـورت 
دنبـال  جـاری  سـال  در  جـدی 
شـد و انعـکاس گسـترده و فراگیـر 
فعالیت هـای دبیرخانه شـورای زکات 
بـا همـکاری خـوب رسـانه ها نیـز از 
سـایر فعالیت هایـی بـود کـه نهایت 
اسـتفاده از ایـن فرصـت صـورت 
گرفت. مدیـرکل کمیته امداد اسـتان 
اصفهان تصریح کرد: در سـال جاری 
سـعی بـر افزایـش تعامـل اعضـای 

شورای زکات بود که در این خصوص 
جلسـات بسـیار خوبـی برگزار شـد و 
سازمان تبلیغات و جهاد کشاورزی نیز 
همکاری هـای مؤثـری بـا دبیرخانه 

شـورای زکات داشـتند.
جشنواره های  برگزاری 

زکات در بیست استان
حجت االسـالم محمدطاهـا مهـری 
مدیـرکل امـور اجرایی زکات کشـور 
نیـز در ایـن همایـش تصریـح کـرد: 
توفیـق یافتیـم که طـی چهار تـا پنج 
ماه گذشته، جشـنواره های زکات را در 
۲۰ استان با حضور روحانیت، مبلغان، 
موثران، فعاالن، دامـداران، باغداران و 
ائمه جمعه جشـنواره برگزار کنیم که 
هدف از آنهـا جریان سـازی، ترویج و 
احیای این امـر بوده اسـت. امیدواریم 
بـا هم فکـری و نشسـت های انجـام 
شـده، روزی برسـد که فقـر و فقیری 
در جامعـه اسـالمی وجـود نداشـته 
باشـد. وی گفـت: هـدف از اقدامـات 
انجـام شـده امـروز، جریان سـازی، 
فرهنگ سـازی و ترویـج زکات ایـن 
اسـت که بیش از گذشـته موضوع به 
عنوان دغدغه و اصـل کار مورد توجه 

قـرار گیرد.

جمع آوری هزارو هشتصد 
میلیارد تومان زکات در ۹ 

ماهه سال جاری
توسعه  معاون  آسوده  حبیب اهلل 
مشارکت های کمیته امداد کشور در 
این مراسم با تاکید بر اینکه به هیچ وجه 
از وجوهات مردمی برای پرداخت 
هزینه های جاری هزینه نمی شود و 
تمام کمک های پرداختی، به نیازمندان 

می رسد گفت: هیچ وجوهی در هیچ 
سر فصلی از استانی به استان دیگر، 
از شهری به شهری دیگر و حتی 
از روستایی به روستای دیگر، نباید 
منتقل شود و منتقل نشده است. آسوده 
تصریح کرد: حدود شش تا ۱۰ درصد 
از وجوه پرداختی، در فعالیت های 
عمرانی عام المنفعه و مابقی در حوزه 
مستضعفان مصرف می شود. وی 
افزود: درحال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار 
معدی داریم و کل زکات جمع آوری 
شده در ۹ ماهه سال جاری برابر با ۱۸۰۰ 
میلیارد است که حدود ۲۱۴ میلیارد آن 

شامل زکات واجب است.
وی اضافه کرد: دو میلیون و ۳۰۰ 
خانواده تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی و خیریه ها هستند و ترویج و 
جریان سازی فرهنگ زکات باید مد نظر 
قرار گیرد. معاون توسعه مشارکت های 
کمیته امداد کشور اظهار کرد: از ۱۸۰۰ 
میلیارد ذکر شده، ۶۵ درصد مربوط به 
مراکز نیکوکاری است و از ۵۴۰ میلیارد، 

حدود ۲۴۰ میلیارد توسط کمیته امداد و 
مابقی توسط خیریه ها، سازمان ها یا 
مساجد در روز عید فطر جمع آوری و 
بین نیازمندان توزیع شده است. معاون 
توسعه مشارکت های کمیته امداد 
کشور اضافه کرد: صدقات پرداخت 
تحصیل،  سرفصل های  در  شده 
سالمت و درمان، تأمین سرپناه و 
هزینه  اشتغال  و  مهارت  مسکن، 

می شود.

بیست مقاله علمی بر مبنای 
داوری جمعی، ارزیابی شد

محمد واعظ مسئول علمی جشنواره 
زکات در استان اصفهان نیز در ادامه 
این مراسم گفت: یکی از مواردی که 
در افق پیش رو و در آرمان شهر تمدن 
دینی باید مورد توجه باشد، زکات است 
و احیای آن یک فعالیت بلند مدت در 
مسیر تحقق تمدن نوین دینی خواهد 
بود. کمیته امداد حضرت امام، بر مبنای 
تجربه سال های اخیر در جلب زکات 

سلسله همایش های استانی را در سطح 
کشور برگزار کرده است و خواهد کرد. 
مسئول علمی جشنواره زکات در استان 
اصفهان اظهار کرد: بر مبنای فراخوان 
این همایش، ۲۰ مقاله علمی ارسال 
و بر مبنای داوری جمعی، ارزیابی 
شد. سه مقاله که ارزیابی آنها از ۸۰ 
به باال بر مبنای ۱۰۰ بود، برای ارائه 
حضوری انتخاب شدند، پنج مقاله که 
ارزیابی بین ۷۰ تا ۸۰ داشتند، شایسته 
تقدیر شدند و مابقی به نوعی دیگر 
شایسته توجه قرار گرفتند. وی افزود: 
مقاالت شایسته تقدیر تحت عناوین 
توجه به اثرات فردی و اقتصادی زکات، 
تأثیر زکات بر زندگی نیازمندان، تأثیر 
زکات بر سبک زندگی، نقش زکات 
در خنثی سازی تحریم اقتصادی و 
مدیریت فناوری دیجیتال در افزایش 
زکات است. مقاالت قابل ارائه در 
موضوع های الگوی تمکین زکات در 
آموزه های دینی، احکام اساسی زکات و 

رویکردهای اساسی زکات است.

فعالیت 2۴ مرکز نیکوکاری ویژه امر زکات در استان اصفهان
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در اختتامیه جشنواره علمی، ترویجی و تکریمی زکات:
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معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری اصفهان بـا بین اینکـه در جنگ 
امروز رسانه پشتیبان نیست بلکه خودش یگان رزم اسـت، گفت: رسانه بزرگترین 
یـگان رزم ایـن جنـگ اسـت و در رأس این رسـانه ها صـدا و سـیمای جمهوری 

اسـالمی اسـت که باید یک تنه جلـوی امپراطوری رسـانه دنیا بایسـتد
محمدرضـا جان نثـاری معاون سیاسـی، امنیتـی اسـتانداری اصفهان در مراسـم 
تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سـیمای مرکز اسـتان اصفهان اظهار کـرد: ایران 
در این چهل و سـه سـال همیشـه با مدل هـای مختلـف درگیر جنگ با اسـتکبار 

جهانی بوده اسـت و االن هم دشـمن یک جنگ ترکیبـی را علیه کشـورمان آغاز 
کرده اسـت.

وی افـزود: در ایـن سـال ها بزرگ ترین دفاعـی که داشـتیم دفاع مقـدس بود که 
در آن دفـاع مقـدس، رسـانه باالخص صـدا و سـیما یکـی از رده های پشـتیبانی 

کننـده بود.
جانثاری تصریح کرد: در جنگ امروز رسـانه پشـتیبان نیسـت بلکه خودش یگان 
رزم اسـت، رسـانه بزرگترین یگان رزم ایـن جنگ اسـت و در رأس این رسـانه ها 

صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی اسـت کـه بایـد یک تنـه جلـوی امپراطوری 
رسـانه دنیا بایسـتد و این کاری اسـت بسـیار مشـکل کـه نیاز بـه انسـان های با 
انگیزه دارد، افسران و سـربازان قابلی نیاز دارد که هم خودشـان مفهوم این جنگ 
را بفهمند و هـم بتوانند تمام ظرفیت ها را بسـیج کنند که بر دشـمن فائـق بیایند.

معاون سیاسـی و امنیتی اسـتانداری اصفهان تاکید کـرد: امروز حمایـت از صدا و 
سـیما و مجموعه رسـانه ها به عنوان نـوک پیکان حمـالت دشـمن از ضروریات 

اسـت و باید به آن اهمیت داده شـود.

رسانه بزرگترین 
یگان رزم جنگ 
ترکیبی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
اقتصاد  امروز،  اقتصاد  گفت:  اسالمی 
سرمایه داری است اما کلمه سرمایه داری 
اگر  که  صورتی  در  نمی شود؛  عنوان 
اصالح  اوضاع  شود  اسالمی  اقتصاد 

خواهد شد.
در  میزرایی  حسین  االسالم  حجت 
خصوص  در  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو 
کاهش تورم و حل مشکل اقتصاد کشور 
تورم  ایجاد  عمده  دلیل  داشت:  اظهار 
رئیس  اقتصاد،  وزیر  عملکرد  از  ناشی 
بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور است، در واقع سیاست های 
حجم  تورم،  کنترل  در  نفر  سه  این 
نقدینگی و.. یا برعکس بسیار مؤثر است.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در دوره 
سازندگی اشتباه ریل گذاری شد، گفت: 
نتیجه این است هر لوکوموتیورانی که 
می خواهد قطار را حرکت دهد نمی تواند؛ 
این ریل اقتصاد سرمایه داری است که 

ربطی به اسالم ندارد.
شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
و  ربا  اسالم،  کرد:  تصریح  اسالمی 
کاله برداری و مال به باطل را قبول ندارد 
و تا زمانی که این ریل را تغییر ندهند، 
اوضاع بهبود پیدا نمی کند؛ البته راه حل 

وجود دارد.
اگر  داد:  ادامه  میرزایی  حجت االسالم 
فقط سیاست های پولی و بانکی کشور 
اصالح شود جمعیت ۸۰ میلیونی ایران 
اگر ۳۰۰ میلیون هم بشود، می توانند با 

خوبی و رفاه زندگی کنند.
دولت  انتهای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
قبل چاپ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول 
جدید سبب بی ارزش شدن پول و تورم 
سرسام آور شد. به این ترتیب دولت خود 
کرد.  بدبخت  را  مردم  و  خوشبخت  را 
پرداخت  را  حقوق ها  که  کردند  افتخار 
کردیم و یک روز هم عقب نیفتاد اما دود 

آن چند ماه بعد در چشم مردم رفت.
شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
راه حل مشکالت  کرد:  تأکید  اسالمی 
اقتصادی برگشت به قرآن و اهل بیت 
امروز،  اقتصاد  است.  حوزه  این  در  )ع( 
کلمه  اما  است  سرمایه داری  اقتصاد 
سرمایه داری عنوان نمی شود. در صورتی 
اوضاع  شود  اسالمی  اقتصاد  اگر  که 

اصالح خواهد شد.
پیشنهاد  مجلس  در  کرد:  بیان  وی 
است  شده  ارائه  زمینه  این  در  متنوعی 
کرده  اقدام  چند  دولت،  خوشبختانه  و 
و  ولخرجی ها  از  برخی  جلوی  که 
پیش خورهایی که در انتهای دولت قبل 
انجام شد گرفته و اوضاع کمی آرام شود.

دولت ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد 
تومان اوراق نشر داده شده 

را بازخرید می کند
اینکه  بیان  با  میرزایی  حجت االسالم 
هم اکنون دولت ماهیانه حدود ۱۵ هزار 
میلیارد تومان اوراق نشر داده شده دولت 
قبل را بازخرید می کند، خاطرنشان کرد: 
یعنی تالش می شود آنچه دولت قبلی 
پیش خور کرده است به صفر برسد. این 
برای  خوبی  نتیجه  مدت  دراز  در  اقدام 

کشور خواهد داشت.
تدبیری  امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
صورت گرفت که تا پایان سال کسری 
پول  یعنی  این  و  باشیم  نداشته  بودجه 

جدید چاپ نشود.
شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
در  ما  صدای  اینکه  بیان  با  اسالمی 
با  و  است  بلند  مردم  حقوق  مطالبه 
کسی در این زمینه تعارف نداریم، گفت: 
بانک ها  که  پشتوانه ای  بدون  پول های 
خلق می کنند یکی از علل ایجاد تورم 
در کشور است. در گذشته به این صورت 
بود که بانک پول را از مردم می گرفت و 
اصل پول و سودی را تضمین می کرد و 
سپس همان را وام می داد، اصل و سود را 
می گرفت و درصدی بهره مند می شد، این 
سبب می شد برخی از نورچشمی هایی که 
وام هزاران میلیاردی می گرفتند در موعد 

مقرر پول را برنگردانند.
این  پس  از  بانک ها  چون  گفت:  وی 
به  برنمی آمدند  تومان  میلیارد  هزاران 
برای  و  می رفتند  ورشکستگی  سمت 
فرار از این اوضاع پول ها را وارد یک بازار 
می کردند و نرخ را در آن بازار به شدت 
باال برده و نوسان گیری کرده و خود را 

خوشبخت و مردم را بدبخت می کردند.

 نماینده اصفهان
در مجلس شورای اسالمی:

اقتصاد کشور برای حل 
مشکالت باید اسالمی شود

 گفت و گو

ISFAHAN
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ورودی ها چهره اولیه ای از یک شهر است که در 
ذهن مخاطبان ثبت و بسیاری از ارزیابی ها در وهله 
اول را شامل می شود؛ آنچه در شهر گلپایگان مورد 
خبرنگار  گزارش  به  است.  گرفته  قرار  بی توجهی 
در  مهمی  بسیار  نقش  شهر  یک  ورودی  ایمنا، 
شکل گیری تصویر ذهنی مسافر از آن شهر دارد. 
تصویر  باشد  خواناتر  و  زیباتر  شهر  ورودی  هرچه 
مطلوب تر  و  کیفیت تر  با  شهر  از  مخاطب  ذهنی 

خواهد بود.
ایران  در  امروزی  شهرهای  ورودی های  چهره 
تجمع  شهر،  بدنه  بی برنامه  گسترش  دلیل  به 
کاربری های آالینده و ناسازگار از جمله کارگاه ها و 
تعمیرگاه های سبک و سنگین مخدوش شده است 
و فضایی منظم و محیطی آراسته که به مسافر در 
حال ورود به شهر خوشامدگویی کند، از بین رفته 
است. ورودی هر شهر به منزله شناسنامه آن است؛ 
لذا چنانچه مسافری وارد شهر شود و با صحنه ای 
زیبا و طراحی چشم نواز روبه رو نشود، ممکن است 
مسیر خود را از جاده کمربندی به سمت شهر بعدی 
ادامه دهد. گلپایگان یکی از شهرهای مسافرپذیر 
است، اما شهروندان و مسافران در بدو ورود به شهر 
با درختانی بی برگ و نازیبا و انواع و اقسام تعمیرگاه 
نابسامان  گلپایگان  ورودی های  می شوند،  روبه رو 
تاریخی،  پیشینه  و  شهر  این  با  متناسب  و  است 

مذهبی و فرهنگی آن نیست.

شهر  ارزیابی  در  مهمی  نقش  ورودی ها  وضعیت 
توسط مسافران دارد و موجب کاهش بار ترافیکی و 

ساماندهی آن می شود.

نابسامان  وضعیت  به  نسبت 
ورودی های شهرمان منتقد هستیم

محمد امینی یکی از شهروندان گلپایگان می گوید: 
شاید بتوان با وجود تعمیرگاه ها کنار آمد تا جابه جا 
ابتدای فصل بهار درختان  نشود، اما چرا هر سال 
ورودی شهر واقع در خیابان آیت اهلل محمودی به 
نحو نامطلوبی هرس و درخت از تنه قطع می شود 

که تا فصل پاییز برگ نداشته باشد.
می تواند  خود  نوبه  به  مسافر  هر  می افزاید:  وی 
انواع  و  شود  شهر  اقتصاد  وضعیت  بهبود  موجب 
را  مسافران  اسکان  به  مربوط  شغل های  اقسام  و 
ایجاد کند، با وجود اینکه گلپایگان شهری با پیشینه 
و  مسافر  جذب  برای  تالشی  است،  باال  تاریخی 
شهر  ورودی های  در  خصوص  به  شهر  زیباسازی 
نابسامان  وضعیت  به  نسبت  و  است  نشده  انجام 
داریم و خواهان رسیدگی  انتقاد  ورودی های شهر 

فوری مسئوالن مربوطه هستیم.

ورودی شهر گلپایگان از سمت گوگد 
نابسامان است

گلپایگان  از شهروندان  احمد محمدی یکی دیگر 

سمت  از  شهر  ورودی  وضعیت  می کند:  تصریح 
گوگد بسیار نابسامان است و مشخص نیست که آیا 
وارد گلپایگان شده ایم یا هنوز در شهر گوگد هستیم. 
وی ادامه می دهد: در گذشته محدوده شهرها توسط 
دروازه  توسط  شهر  ورودی  فضای  و  بارو  و  برج 
مشخص می شد، اما امروزه مشخص نیست که وارد 

چه شهری شده اید.

از ورودی های شهر  سامان دهی یکی 
تا نوروز ۱۴۰۲

پیمان شکرزاده، شهردار گلپایگان می گوید: با توجه 
به اینکه ورودی های فاخر و در شأن شهر گلپایگان 
شورای  به  ورودی های شهر  اصالح  نداریم، طرح 
اسالمی شهر ارائه شده و به تصویب رسیده است. 
وی می افزاید: طراحی ورودی شهر از سمت گوگد 
با رعایت اصول معماری و تناسبات و بررسی جوانب 
مختلف انجام و تعیین پیمانکار در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری شده است.
منظور  به  می کند:  خاطرنشان  گلپایگان  شهردار 
اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان 
تخصیص داده شده است. دلیل تأخیر در سامان دهی 
ورودی های شهر، حضور نداشتن پیمانکارها به دلیل 

شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت است.
با یکی از  شکرزاده اضافه می کند: در حال حاضر 
از  یکی  تا  کرده ایم  برگزار  مناقصه ای  پیمانکاران 

سامان دهی   ۱۴۰۲ نوروز  برای  شهر  ورودی های 
شود.

متمایز  باید  شهر  ورودی  طرح 
پیاده سازی شود

ارشد  کارشنای  مؤمنی،  فرزاد  خصوص  همین  در 
شهرسازی می گوید: هسته اولیه شهرها که بیشتر 
قرار  رودخانه ها  امتداد  یا  اصلی  راه های  مسیر  در 
است  بوده  سهل الورود  ورودی های  دارای  داشته 
که شمال را به جنوب یا شرق را به غرب متصل 
شهرها  ورودی  در  ارگانیک  به صورت  یا  می کرده 

ایجاد می شده است.
وی می افزاید: با پیشرفت شهرها در دوران معاصر 
ورودی ها اشکال متفاوت تری به خود گرفت، هنوز 
و  شیراز  دروازه  مانند  نام هایی  اصفهان  شهر  در 
دروازه تهران استفاده می شود؛ ورودی شهر اصفهان 
از سمت جنوب به نام دروازه شیراز و از سمت شمال 
به نام دروازه تهران اصطالحی از گذشته و به معنای 

حرکت به سمت شیراز و تهران بوده است.
می کند:  تصریح  شهرسازی  ارشد  کارشناس  این 
به  رفتن  و  شهرها  توسعه  هدف  با  نام گذاری ها 
سمت متروپلیس با چند هسته متفاوت بوده است 
که در شهرها به وجود می آید تا ترافیک عمومی 

را مدیریت کنند.
مؤمنی ادامه می دهد: تالش مدیریت شهری باید 

بر این مبنا باشد که بتواند ورودی ها را خواناتر کند 
تا گردشگر یا مسافری که وارد شهر می شود، بداند 
وارد چه شهری شده، با چه فرهنگی قرار است آشنا 
شود و چه خدماتی می تواند دریافت کند؛ یعنی در 
طراحی های  طریق  از  اطالعاتی  ورود  بدو  همان 

مشخص به مسافر منتقل شود.
وی اضافه می کند: به طور مثال شهرداری اصفهان 
شکل  به  المان هایی  شیراز  دروازه  سمت  در 
گنبدهای فیروزه ای نصب کرده است که به مسافر 

القا کند وارد شهر گنبدهای فیروزه ای شده است.
این کارشناس ارشد شهرسازی ادامه می دهد: بعضی 
ترکیب ها در ورودی های شهر منجر به بر هم زدن 

فضای شهر و گمراه شدن مسافران می شود.
باید  شهر  هر  ورودی  طرح  می کند:  تاکید  مؤمنی 
تاریخی  ویژگی های هویتی،  بر  بنا  و  باشد  متمایز 
و اقتصادی آن شکل بگیرد تا برندینگ شهری را 
تقویت و فضای مناسبی برای ورود گردشگر فراهم 

کند.
وی تاکید می کند: نبود زمینه مناسب برای طراحی 
ورودی های شهر، کیفیت بخشی به محیط را کاهش 
می دهد و به زیست پذیری و گردشگرپذیری شهر 

آسیب می زند.
این کارشناس ارشد شهرسازی خاطرنشان می کند: 
الزم است مدیریت شهری مطالعات و برنامه مدونی 

برای سامان دهی ورودی های شهر داشته باشد.

گزارش

این ورودی ها شایسته یک شهر تاریخی نیست؛

ضرورت حفظ شأن تاریخ

در مجلـس شـورای  برخـوار  و  میمـه  مـردم شاهین شـهر،  نماینـده 
اسـالمی بـا اشـاره بـه وضعیـت پـارک ملـی موتـه، از رئیس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت کشـور خواسـت تا طـی یـک تفاهم نامه بین 
ایـن سـازمان و وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، 

زمینـه گردشـگری در ایـن منطقـه فراهم شـود.
بـه گـزارش خبرگزاری فـارس از اصفهان، حسـینعلی حاجـی دلیگانی 
نماینـده مـردم شهرسـتان های شـاهین شـهر و میمـه و برخـوار در 
مجلس شـورای اسـالمی در آیین افتتاح پروژه بالسـتینگ در شـهرک 

صنعتـی بـزرگ اصفهـان خطـاب بـه علـی سـالجقه رییس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت کشـور اظهـار کـرد: نیـروگاه شـهید محمـد 
منتظـری سـال گذشـته ۲۲ دی مـاه مصـرف مـازوت را آغاز کـرد اما 
امسـال یـک مـاه زودتر مـازوت سـوزی در این نیـروگاه آغاز شـد و ما 

گله منـد هسـتیم.
وی افـزود: ایـن نیـروگاه مرکـز ثقـل جمعیـت اسـت و حـدود ۳ و نیم 

میلیـون نفـر از ایـن هـوای آلـوده استنشـاق می کنند.
حاجـی دلیگانـی تصریـح کـرد: طبـق گزارشـاتی کـه به من رسـیده، 

تعـداد مراجعیـن به مراکـز درمانی و بهداشـتی در این رابطه زیاد شـده 
اسـت، بهتـر بـود که نیروگاه شـهید منتظـری به جای اینکـه همه ۳۶ 
مشـعل خـود را بـا مازوت سـوزی فعـال کند، بـه صـورت محدودتری 

ایـن کار را انجـام می داد.
حاجی دلیگانـی در پایـان بـا اشـاره بـه وضعیـت پـارک ملـی موتـه، از 
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور خواسـت تـا طی یک 
تفاهم نامـه بیـن ایـن سـازمان و وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و 

صنایـع دسـتی، زمینـه گردشـگری در ایـن منطقه فراهم شـود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی:

 زمینه گردشگری
در پارک ملی موته 
فراهم شود

هنوز و همچنان هوا سرد است، آلودگی برقرار است، 
غلظت ریزگردها و آالینده های صنعتی به لطف سرما 
کوالک می کند و مازوت متهم ردیف است که با شعار و 
وعده قرار است کاسته شود. روزهای پایانی دی ماه که 
در تقویم مزین به عبارت »روز هوای پاک« است استان 
اصفهان در بخش های صنعتی )!!!( میزبان چهره های 
صنعتی و محیط زیستی بود )!!!(. چند مورد از این مراسم 

که در خبرگزاری ها مشاهده شده عبارتند از:
حضور  با  زیست  محیط  فعاالن  نشست   -  ۱
در  اصفهان  زیستی  محیط  نهاد  مردم  سازمان های 

کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.
رییس  و  جمهور  رییس  معاون  سالجقه  علی   -  ۲
شهید  نیروگاه  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

منتظری اصفهان بازدید کرد.
۳ - آیین بهره برداری از پروژه زیست محیطی شرکت 
مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نیروگاه 

شهید منتظری اصفهان برگزار شد.
۴ - طرح واحد اسمز معکوس ثانویه )Ro۲( همچنین 
طرح تصفیه خانه استحصال پساب های شهری بهمراه 
حضور  با  آیینی  در   )UF( اولترافیلتراسیون  سیستم 
از  جمعی  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
مسئوالن ملی و استانی افتتاح و به بهره برداری رسید.

۵ - کارگروه آلودگی هوای اصفهان در سالن اجتماعات 
استانداری اصفهان تشکیل جلسه داد.

کاهش آالیندگی نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان 

است
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: این سازمان برای تخصیص ۲۰ هزار 
رسانی  روز  به  برای  دولت  سوی  از  تومان  میلیارد 
نیروگاه شهید منتظری اصفهان به عنوان یک واحد 
آالینده پیگیری خواهد کرد. علی سالجقه در بازدید 
از نیروگاه شهید منتظری اصفهان در جمع خبرنگاران 
استانداری  سوی  از  باید  موضوع  این  داشت:  اظهار 
در  نیز  ما  شود،  پیگیری  نیرو  وزارت  از  و  اصفهان 
سازمان محیط زیست برای تخصیص این اعتبار از 

دولت پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به روز رسانی این نیروگاه و تبدیل به 
یک مجموعه دانش بنیان در کنار کاهش آالینده ها 

سبب افزایش بازده در تولید نیز می شود.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست اضافه کرد: آنچه در اصفهان از حیث آلودگی 
هوا می بینیم شایسته نیست زیرا آلودگی نیروگاه شهید 
منتظری ناشی از مصرف سوخت مازوت سبب ناپاکی 

هوا در این کالن شهر و شاهین شهر شده است.
سالجقه خاطرنشان کرد: صندوق ملی محیط زیست 
قابلیت به روز رسانی این نیروگاه را به تنهایی ندارد اما 
در بخشی کمک خواهیم کرد؛ البته سهم آالیندگی این 
نیروگاه در مصرف مازوت نسبت به سایر منابع آالینده 

مشخص نشده است، اما ما در کنار مردم هستیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
قانون هوای پاک از سال ۹۶ ابالغ شده است، اضافه 
بر  که  کاری  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کرد: 
عهده اش بوده را انجام داده اما در مجموع کمتر از 
۱۰ درصد از کل این قانون از سوی دستگاه های دیگر 

انجام شده است.
دنبال  به  اینکه دولت سیزدهم  به  اشاره  با  سالجقه 
کسب درآمد از عوارض آالینده نیست، گفت: ما در 
کنار مردم هستیم تا آالینده ها کمتر شود؛ قصد داریم 
آالینده  عوارض  از  درصد  آینده ۲۰  سال  بودجه  در 
دریافتی را در صندوق ملی حمایت از محیط زیست 
ذخیره کنیم و این امر نیازمند همکاری مجلس برای 
تصویب آن است که در نهایت کاهش آالینده ها را 

رقم می زند.
 

بُرون رفت از مشکالت زیست محیطی 
ملی  سطح  در  اقدام  نیازمند  اصفهان 

است
استاندار اصفهان در کارگروه آلودگی هوای اصفهان 
استان  محیطی  زیست  چالش های  بر  مروری  با 
زاینده رود  خشکی  زمین،  فرونشست  داشت:  اظهار 
شرایط  اقلیمی  شرایط  بر  عالوه  گاوخونی  تاالب  و 
زیست محیطی استان را حادتر و مساله هوای پاک 

را پیچیده تر کرده است.
سید رضا مرتضوی احیای تاالب گاوخونی را ضروری 
دانست و افزود: این تاالب بین المللی اکنون به منبع 
آالینده و تولید ریزگرد در فالت مرکزی تبدیل شده 

است.
ویژه سازمان حفاظت  و حمایت  توجه  وی خواستار 
تشکیل  گفت:  و  شد  زمینه  این  در  زیست  محیط 
میلیون  و تحقق ۳۵۰  گاوخونی  تاالب  احیای  ستاد 
مترمکعب حقابه آن به کاهش آلودگی هوا در استان 

کمک می کند.
شدت  اخیر  هفته های  در  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
آلودگی هوا تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی را 
بدنبال داشت، افزود: هفته گذشته طی مکالمه ای با 
وزیر کشور مقرر شد این مساله روی میز کارگروه ملی 
کاهش آلودگی هوا بیاید و برای آن با گشاده دستی 

تصمیم گیری شود.
استاندار اصفهان بر ضرورت جایگزینی موتورسیکلت های 
بنزینی با موتورسیکلت های برقی در اصفهان تاکید کرد 
و گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل اصفهان از دیگر 
سازمان  حمایت  با  که  است  استان  مردم  مطالبات 

حفاظت محیط زیست رقم خواهد خورد.
مرتضوی گفت: با تکمیل اعتبار و مراحل عملیاتی خط 
دو قطار شهری اصفهان از میزان آلودگی هوا کاسته 
خواهد شد اما تنها با اقدام و حمایت در سطح ملی 

می توانیم این پروژه های عمرانی را ساماندهی کنیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه نوسازی صنایع نیز از 
این  در  افزود:  است،  استان  مدیریت  درخواست های 
زمینه هدف ما تعطیلی صنایع استان نیست بلکه به روز 
رسانی آنها با تکیه بر بخش دانش بنیان و تکنولوژی 
دنبال می شود. وی افزود: جابجایی کوره های آجرپزی 
هوای  آلودگی  در  مهمی  نقش  که  صنایع  برخی  و 
مرتضوی  است.  تسهیالت  نیازمند  دارند  اصفهان 
تصریح کرد: در صورتی که انتخاب سبد سوخت به 
کمتری  چالش های  با  شود  واگذار  استان  مدیریت 

مواجه خواهیم بود.
 

نیروگاه شهید منتظری اصفهان امسال 
یک ماه زودتر مصرف مازوت را آغاز کرد

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
به  نسبت  امسال  اصفهان  منتظری  شهید  نیروگاه 
کرد  آغاز  را  مازوت  زودتر مصرف  ماه  پارسال، یک 
و افزایش شدید آلودگی هوای منطقه و ایجاد انواع 
مخاطرات را برای ۳.۵ میلیون نفر از ساکنان نواحی 

اطراف رقم زد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در آیین بهره برداری از پروژه 
زیست محیطی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات 
سپاهان مپنا افزود: ما به همین دلیل از دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، وزیر نیرو و وزیر نفت گله مندیم؛ 
امسال به دلیل افزایش آلودگی هوا میزان مراجعه مردم 
به مراکز درمانی به دلیل مشکالت تنفسی رشد داشته 

است.
نماینده مردم شاهین شهر و بُرخوار در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: مسووالن می توانستند با تدبیر به 
به مصرف  نیروگاه  این  واحدهای  تبدیل همه  جای 
دیگری  جاهای  به  را  آن  از  بخشی  مازوت،  کننده 

منتقل کنند.

اجرای هشت پروژه صنعتی با رویکرد 
زیست محیطی در اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان نیز در این 
آیین گفت: هشت پروژه صنعتی و با رویکرد زیست 
محیطی با کمک صندوق ملی محیط زیست در استان 
اصفهان در حال انجام است که که طرح امروز مپنا 

اولین آن به شمار می رود.
در  که  اتفاقی  کرد:  اضافه  زاده  الهیجان  احمدرضا 
سایر  برای  الگویی  می تواند  داده  رخ  مپنا  مجموعه 
مجموعه  این  همت  به  زیرا  باشد،  استان  صنایع 

راهکارهای عملی کنترل آلودگی ایجاد شده است.

صنعتی  شهرک  تصویری  پایش  آغاز 
بزرگ اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان نیز با 
اشاره به افتتاح پروژه دوربین های پایش از راه دور و بر 

خط شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با شعاع رصد ۱۵ 
کیلومتری گفت: این دوربین ها قابلیت دید در شب هم 
دارد و نصب دوربین های دیگر در ضلع غربی شهرک 

در دستور کار ما خواهد بود.
توسعه صنایع در  اهمیت  به  اشاره  با  رسول سواری 
این  که  صورتی  در  داد:  ادامه  صنعتی  شهرک های 
امر محقق نشود افزایش واحدهای تولیدی زیرپله ای 
و غیرمجاز در شهر اصفهان رقم خواهد خورد که به 

ضرر شهر خواهد بود.
وی درباره تصفیه خانه شهرک نیز خاطرنشان کرد: 
مرحله )فاز( این طرح با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ متر 
مکعب، ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پنج هزار 

متر مکعب پیش بینی افزایش داریم.
با  اصفهان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به احداث دیوار پنج کیلومتری به ارتفاع چهار متر 
حائل بین این شهرک و پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو تصریح کرد: ساختمان ۵۰۰ متری نیز 
برای کارکنان محیط زیست در این شهرک احداث 

خواهد شد و آن را تجهیز خواهیم کرد.

نیروگاه های  در  بازده  افزایش  اهمیت 
کشور

پروژه های  مدیریت  شرکت  گروه صنعت  مدیرعامل 
با اشاره به  ایران »مپنا« نیز در این آیین  نیروگاهی 
میزان  کمترین  با  نیروگاه ها  در  برق  تولید  اهمیت 
آالیندگی گفت: تبدیل واحدهای تولیدی سیکل ساده 
به سیکل ترکیبی از اهمیت باالیی برخوردارست، با این 

تبدیل می توان بازده کار را تا ۵۰ درصد افزایش داد.
عباس علی آبادی افزود: مپنا در مجموعه خودش تا به 
امروز ۹ واحد نیروگاهی و در مجموعه کشور ۱۸ واحد 
نیروگاهی را تبدیل کرده است و ادامه این روند نیازمند 

حمایت است.
و  توربین ها  روزرسانی  به  و  ارتقا  کرد:  اضافه  وی 
نیروگاه های قدیمی نیز جزو برنامه های ما بوده که 
بازده را از حدود ۳۰ به ۵۵ تا ۶۰ درصد ارتقا داده است.

احداث  بر  تاکید  با  مپنا  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
نیروگاه ها با انرژی تجدید پذیر خاطرنشان کرد: برای 
مثال جهان این روزها به دنبال تولید برق به وسیله 
هیدروژن سبز رفته است و ما نیز این موضوع به دنبال 

خواهیم کرد.

اکسید  دی  گاز  از  ناشی  آلودگی  تأثیر 
گوگرد به تنهایی ۱۹۰ درصد بیشتر از 

تمام منابع آالینده دیگر
در  مازوت  از  استفاده  که  است  حالی  در  موارد  این 
نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان در هفته های 
این  هوای  آلودگی  شدید  افزایش  سبب  گذشته 
کالن شهر شده است بر همین اساس کمیته پژوهش 
و فناوری »مدیریت کیفیت هوا« کنسرسیوم مراکز 
در  در حوزه محیط زیست  استان  پژوهشی  علمی- 
قرار  ایرنا  اختیار  در  امسال  دی  هفتم  که  بیانیه ای 
گرفت، تاکید کرد: میزان گوگرد مازوت مورد استفاده 
در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان ۶ برابر بیشتر 
و غلظت دی اکسیدگوگرد )SO۲( خروجی از آن هشت 

برابر بیشتر از استاندارد اروپاست.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ۶ واحد از هشت واحد 
این نیروگاه، روزانه حدود ۲۵۰ تانکر ۲۰ هزار لیتری 
که  کرده  مصرف  مازوت  لیتر(  میلیون  پنج  )معادل 
سوختن آن حدود ۴۰۰ ُتن گاز دی اکسیدگوگرد در روز 
منتشر می کند، تاکید شده است: تأثیر آلودگی ناشی از 
گاز دی اکسید گوگرد در غلظت این آالینده در هوای 
اصفهان به تنهایی ۱۹۰ درصد بیشتر از تمام منابع 

آالینده دیگر است.
بیانیه کمیته پژوهش و فناوری »مدیریت کیفیت هوا« 
کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی استان حاکیست: 
این نیروگاه همجوار با شهر اصفهان و در منطقه ای 
قرار دارد که کاماًل پوشیده از صنایع آالینده در حوزه 
نفت و گاز و فوق اشباع از انواع آالینده هاست و بطور 
مستقیم این آلودگی ها در ریه های مردم شهر ته نشین 

می شود.

استان اصفهان در روزهای موسوم به هوای پاک پذیرای طرح های زیست محیطی بود؛

نبرد با مازوت از پشت میز!
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Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA), in collaboration with 
Iran-Kazakhstan Joint Chamber 
of Commerce, will dispatch 
a trade delegation to Kazakh-
stan’s capital Astana next week 
concurrent with the two coun-
tries’ Joint Economic Commit-
tee meeting.
Iranian Agriculture Minister Ja-
vad Sadati-Nejad will lead the 
Iranian delegates, which will 
stay in the Kazakh capital dur-
ing January 25-28, with the aim 
of expanding trade ties between 
the two countries.
Transportation fields (shipping, 
railway, transit), technical en-
gineering services, extrater-
restrial cultivation, agricultural 
products and food, grain and 
animal feed, chemicals, plas-
tics, industries and machinery, 

constructional materials, min-
erals, medicine and medical 
equipment, technology and 
knowledge-based areas are the 
main activities of the Iranian 
delegates.
In last November, Iran and Ka-
zakhstan inked a memorandum 
of understanding (MOU) on the 
expansion of cooperation in 
the agriculture and trade fields 
as well as industries, logistics, 
transportation and technology 
transfer in Tehran.
The MOU was signed on No-
vember 2 by Sadati-Nejad and 
Zhumangarin Serik, the deputy 
prime minister and minister of 
trade and integration of Kazakh-
stan, who visited Tehran on top 
of a Kazakh delegation.
As reported, the effort of the 
two countries in order to in-
crease the value of bilateral 

trade to about one billion dol-
lars, based on the agreements 
of the presidents of the two 
countries, was considered in 
the MOU.
In the MOU, there was also an 
agreement on the establish-
ment of a joint trading com-
pany for agricultural products 
and the implementation of joint 
agricultural projects, and also 
holding related exhibitions by 
Kazakh companies in Tehran 
in the first month of the next 
Iranian calendar year (starts on 
March 21), coinciding with the 
visit of the prime minister of 
Kazakhstan to Tehran.
During a meeting between 
Kazakhstan Prime Minister 
Alikhan Ashanuly Smaiylov 
and Iran’s First Vice President 
Mohammad Mokhber on the 
sidelines of the Second Caspian 

Economic Forum in Moscow in 
last October, the Kazakh side 
emphasized the importance of 
improving the level of cooper-
ation between Tehran and As-
tana in the oil swap, as well as 
industry, agriculture, scientific 
and cultural sectors.
Mokhber, for his part, said that 
the level of trade between Iran 
and Kazakhstan can quickly 
reach three billion dollars, con-
sidering the existing capacities 
of the two countries.
The Kazakh prime minister wel-
comed the proposal of Iran’s 
first vice president and stated 
that the necessary fields and 
capacities of the two countries 
are ready to raise the level of 
trade exchanges between Iran 
and Kazakhstan and reach three 
billion dollars a year.
Mokhber then announced Iran’s 
readiness to send mining com-
panies to Kazakhstan and add-
ed: “Tehran is ready to coop-
erate with Astana in port, dam 
construction, hydropower plant 
construction, knowledge-based 
and technical and engineering 
services.”
Meanwhile, during a meeting 
with a Kazakh trade and trans-
port delegation headed by the 
country’s Deputy Minister of 
Trade and Integration Kulbaty-
rov Nurlan Naizabekovich at 
the place of ICCIMA in Tehran 
in late November, Behnam Far-
amarzian, the director of trans-
port and TIR Carnets at ICCI-
MA, expressed Iran’s readiness 
to establish a joint transport 
consortium with Kazakhstan 
and to launch a regular RO-RO 
service between the ports of the 
two countries.
Speaking in the meeting, Naiz-
abekovich mentioned the Ka-
zakhstan President’s recent 

visit to Iran and said: “One of 
Kazakhstan’s main goals in the 
region is to develop transit co-
operation with Iran.”
Referring to the targeting of 
three billion dollars of annual 
trade by the two countries’ gov-
ernments, the deputy minister 
said: “Although the capacity 
of Iran’s export to Kazakhstan 
is very high, a small number 
of Iranian commodities enter 
Kazakhstan; However, those 
goods have had positive feed-
back among Kazakh consum-
ers.” Emphasizing that the 
main purpose of the Kazakh 
delegation’s trip to Iran was 
to examine Iran’s business fa-
cilities and capacities and to 
identify challenges in the way 
of developing mutual trade in 
order to find suitable solutions 
for them, Naizabekovich added: 
“Iran is an important country 
for Kazakhstan and we are de-
termined to develop business 
relations between the two 
countries.”
Further in the meeting, Alireza 
Yavari, ICCIMA deputy head for 
international affairs, stated that 
Kazakhstan is one of Iran’s pri-
orities for the development of 
trade in the region.
He emphasized close relations 
between the two countries and 
said: “After the visit of Kazakh 
officials to Iran last month, the 
Islamic Republic has agreed 
to provide transport facilities 
to Kazakhstan in the southern 
ports of Iran, including Shahid 
Rajaei port so that this country 
can use this capacity to develop 
its exports to Far East coun-
tries.”
“Such agreements will definite-
ly lead to the development of 
the two countries’ trade rela-
tions,” Yavari added.

ICCIMA to dispatch trade delegation to Kazakhstan next week

Europe’s harsh winter
In an article entitled “Harsh winter 
of Europe”, Shargh refers to the 
comment of a member of Iran’s nu-
clear talks team who had said that 
if Iran did not talk to the West this 
winter, which will be a harsh one, 
the Europeans will give more con-
cessions to Iran.
“We will not forget that some mem-
bers of the negotiating team said in 
the summer, just when Europe was 
trying to bring America back to the 
talks with Iran regarding nuclear is-
sues, that now is not the right time 
for the negotiation on the nuclear 
issue because there will be a harsh 
winter ahead and it will make the 
West to give more points to Teh-
ran.”
The theorists who hoped for a 
harsh winter in Europe have not 
studied history and are not familiar 
with the living conditions of Europe 
and their measures to deal with 
hardships. However, at least they 
should have known that even when 
they have abundant energy, the 
heating systems are usually turned 
off at night and they have been try-
ing to reduce energy consumption 
for many years. Unlike us who con-
sume energy wastefully and do not 
know its value.
The newspaper writes: Even if the 
opinion is correct, i.e the Europeans 
were facing problems in winter, the 
opportunity should not have been 
missed, because opportunities 
pass rapidly like clouds.

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

European game
As we move forward, the “snowball 
of the crisis” in Europe-Iran rela-
tions is rolling downhill faster and 
bigger every hour. 
Now some senior European offi-
cials talking about the possibility of 
Europe taking a decision to include 
the name of the Islamic Revolution-
ary Guard Corps (IRGC) on the list 
of terrorist groups of the European 
Union.
Of course, this hostile action by the 
West is not unprecedented. 
Earlier, Donald Trump had put the 
IRGC on the U.S. terrorist list. The 
move was criticized at that time. 
But it seems that this time things 
are somewhat different. During the 
past few months, a lot of pressure 
was organized against Iran. These 
pressures generally took place 
under two pretexts: firstly, how to 
deal with internal unrest in Iran, 
and secondly, Iran- Russia military 
cooperation.
Based on the current situation, 
there is no clear prospect of on the 
relations between Iran and Europe, 
and not only there is no determina-
tion to stop the tension in the rela-
tions between the two sides, but the 
conditions are getting worse day by 
day and the speed of the snowball 
is also increasing.
Apart from human rights issues 
and the debate on the execution 
of some rioters in Iran, it seems 
that selling Iranian drones to Rus-
sia has greatly angered Europe. In 
such a situation, Europe, which 
has spent heavy political, econom-
ic, social, and security costs in the 
past months in face of Russia’s 
attack on Ukraine, has placed Iran 
on Russia’s side. In the meantime, 
the Americans are also blowing on 
the fire. 
Two days ago, U.S. Deputy Sec-
retary of State Wendy Sherman 
clearly stated that until the issue of 
Iranian drones is not resolved, it is 
unlikely that negotiations with Iran 
on the reviving the nuclear agree-
ment is resumed. 
The Europeans are more motivat-
ed now than before to increase the 
pressure on Iran. 
Of course, we should not ignore the 
fact that human rights issues will 
play a role in Europe’s decisions 
regarding Iran.
The first effect of such comprehen-
sive pressure on Iran is to send a 
signal to the countries of the region 
and other countries of the world 
that the cost of action against Iran 
has decreased.

Enemy addicted to 
miscalculations
The failure of the recent un-
rest in Iran, which was or-
dered by the West, once again 
proved the capability of the 
Islamic Republic and made its 
supporters in all parts of the 
world more hopeful, especial-
ly among resistance groups 
supported by Iran.
It is not difficult to understand 
why Macron, Biden, the Ger-
man chancellor, the British 
prime minister, and some oth-
er leaders of the domineering 
system openly supported the 
rioters in Iran during the re-
cent unrest.
On the one hand, they were 
trying to make up for their de-
feats of Iran in the past, and 
on the other, they believed in 
the years-long actions of their 
spy services in sabotaging 
Iran.
But the reason for the failure 
of their scenarios should be 
seen in their miscalculations 
and mistakes in understand-
ing the realities of Iran, the 
religious beliefs of Iranians, 
the status of the Leader in the 
hearts of the Iranian people, 
the capacity and power of the 
security forces, etc.
After the failures, the West 
will continue its efforts in the 
economic field and pressure 
campaign through sanctions 
and intensify the livelihood 
problems of the Iranian peo-
ple in order to incite the inter-
nal unrest and isolate Iran on 
the pretext of human rights.
That is why Leader of the Is-
lamic Revolution Ayatollah 
Khamenei urged the nation to 
be highly vigilant and united in 
the face of increasing conspir-
acies by the foes, saying “We 
should also be careful. We 
should not be negligent and 
proud and say that the games 
are over. We must stay in the 
field and know that hope and 
national unity are the factors 
that save the nation.”
----------------------------------------------------

Iran deputy FM 
visits Niger

Iranian Deputy Foreign Min-
ister for Political Affairs Ali 
Bagheri Kani paid a visit to 
Niger and met with Nigerien 
Foreign Minister Hassoumi 
Massaoudou in Niamey. 
In this meeting, the latest 
state of relations and cooper-
ation between the two coun-
tries was reviewed and the 
two sides discussed ways to 
strengthen and develop bilat-
eral and international cooper-
ation, Fars News reported. 
The emphasis on holding the 
third meeting of the Joint 
Economic Cooperation Com-
mission in the first half of 
this year was one of the is-
sues agreed upon by the two 
sides.
The Iranian deputy foreign 
minister also met with the 
Ministers of Interior, Energy, 
Planning, the Deputy Minister 
of Foreign Affairs, the head of 
the Iran-Niger Parliamenta-
ry Friendship Group and the 
head of the Niger Chamber 
of Commerce. In these meet-
ings, the two sides discussed 
and consulted on the mecha-
nisms for the development of 
bilateral cooperation.

Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) has said the 
long-awaited free trade agreement 
(FTA) between the Islamic Republic 
and the Eurasian Economic Union 
(EAEU) is going to be put in effect 
by mid-Iranian calendar year 1402 
(late September).
Alireza Peyman-Pak made the re-
marks after a meeting with Minister 
in charge of Trade of the Eurasian 
Economic Commission Andrey 

Slepnev in Tehran on Thursday, the 
TPO portal reported.
“In the last two and a half years, 
more than 30 rounds of negoti-
ations have been held with the 
representatives of five member 
countries of the Eurasian Union, 
and thank God, we reached a final 
agreement in this round,” the TPO 
head said.
According to Peyman-Pak, during 
the Thursday meeting, the two 

sides concluded their negotiations 
and the draft of the agreement was 
finalized.
The official noted that the list of the 
commodities to be included in the 
FTA has been also finalized, say-
ing: “The two sides made the final 
talks today, according to which 90 
percent of the items were put on 
the green trade list with the rest 
10 percent enlisted as forbidden 
items.”
He noted that the FTA will have a 
significant positive effect on the 
volume of trade between the two 
sides.
In the meantime, the EAEU trade 
minister said that the five members 
of this union attach special signifi-
cance to cooperation with Iran.
Slepnev said that Iran is a close ally 
of Russia and other EAEU member 
countries. He also believed that 
the preferential trade agreement 
between the two sides led to an ex-
pansion of economic cooperation 
with Iran. 
Despite all the restrictions caused 
by the outbreak of the coronavirus 
disease, EAEU’s trade with Iran has 

grown by 20 percent over the past 
year, the official said.
Iran and EAEU reached a preferen-
tial trade agreement in 2018 based 
on which about 862 commodity 
items are currently subject to pref-
erential tariffs.
The agreement came into effect on 
October 27, 2019.
The value of trade between Iran 
and the EAEU members reached 
$5.643 billion during the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20, 2022), registering a 
66-percent rise compared to the 
figure for the preceding year.
According to the former Spokes-
man of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) 
Ruhollah Latifi, the weight of Iran-
EAEU trade in the mentioned year 
stood at over 13.127 million tons 
which was also 51 percent more 
than the preceding year.
Iran exported 2.77 million tons of 
commodities worth over $1.170 
billion to the mentioned union to 
register a 3.5 percent increase in 
terms of weight and 12 percent 
growth in terms of value.

Iran-EAEU FTA to go operational by late September

Manufacturing of refrigerators and freezers in Iran 
has risen 18 percent in the first nine months of the 
current Iranian calendar year (March 21-December 
21, 2022), as compared to the same period of time 
in the past year, according to the data released by 
Industry, Mining and Trade Ministry.
The ministry’s data indicate that 1.955 million re-
frigerators and freezers have been manufactured in 
the nine-month period of this year, while the figure 
was 1.653 million in the same time span of the pre-
vious year.
Based on the data previously released by the min-

istry, 2,265,300 refrigerators and freezers were 
manufactured in the country during the past Iranian 
calendar year 1400, showing 8.3 percent growth 
year on year.
Manufacturing of home appliances in Iran rose 7.56 
percent during the previous year from the preced-
ing year.
According to the industry ministry’s data, over 
6,273,600 sets of large home appliances, including 
TV sets, refrigerators and freezers, washing ma-
chines, and air coolers were manufactured in 1400, 
while the figure was 5,832,400 in 1399.

Among the mentioned products, just air cooler ex-
perienced a production drop, and production of the 
other items increased.
Over the past few years, the Iranian government 
has been following a new strategy for supporting 
domestic production to neutralize the impacts of 
the U.S. sanctions while reducing the reliance of the 
economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of the 
pioneers in this regard and like many other areas, 
the production of home appliances has witnessed a 
significant rise in the past four years.

Manufacturing of refrigerators, freezers rises 18% in 9 months on year
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The Islamic Republic of Iran Football Fed-
eration (IRIFF) president Mehdi Taj has 
said the football fans can attend the match-
es from the weekend.
The Iranian football fans are not allowed to 
attend the matches due to air pollution but 
Taj has said they can enter the stadiums 
this week.“The supporters will be able to 
attend games and clubs must take neces-

sary measures in this regard. We have a 
favorable opinion of the Iran’s Interior Min-
istry,” Taj said.
The Iranian fans have not been allowed to 
enter the stadiums over the past few years 
due to Covid-19 restrictions and air pollu-
tion except for a short period in between.
Now, they can watch their team’s matches 
from the stands, the IRIFF said.

Iran to 
allow fans 
to attend 
league 
matches

Iran’s serious 
warning to EU 
about mischief 
against IRGC
The European Parliament’s 
recent resolution on Iran has 
sent Iranian authorities scram-
bling to prepare a proportional 
response whose consequences 
could rattle the EU.
Members of the European Un-
ion unexpectedly adopted a 
resolution on Iran that, if acted 
on, would blow up years of di-
plomacy with Iran and set Iran 
and the West on a path of con-
frontation. 
The resolution in question was 
adopted with an overwhelming 
majority and included many 
lines that seemed to be bor-
rowed from a Trump official’s 
speech verbatim. It called on the 
European Council to list the Is-
lamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) as a terrorist group, a 
move that stands in stark con-
trast to the European Union’s 
general policy line on Iran in 
recent years. 
“They [MEPs] also call on the 
Council and the member states 
to add the IRGC and its subsid-
iary forces, including the par-
amilitary Basij militia and the 
Quds Force, to the EU terrorist 
list. Any country in which the 
IRGC deploys military, econom-
ic, or informational operations 
should sever and outlaw ties 
with this agency,” the Europe-
an Parliament said in a press 
release after the adoption of the 
Resolution.  The move, though 
unbinding, elicited huge criti-
cism from Iran. Officials, law-
makers, senior clerics, military 
officials, media personalities all 
fiercely reacted to the possibility 
of the EU designating the IRGC. 
All of them have said that Iran 
will strongly react to the move. 
Iranian Parliament Speaker Mo-
hammad Bagher Qalibaf said 
Friday that Iran will “certainly” 
deal with the Europeans “in a 
different way.” “If the IRGC is 
designated as a terrorist or-
ganization, we will certainly re-
ciprocate and will deal with the 
Europeans in the region in a dif-
ferent way,” he said, according 
to Tasnim.  Almost all Iranian of-
ficials vowed a strong response 
to the European move. Hajj Ali 
Akbari, Tehran’s Friday prayer 
leader, said the Majlis and gov-
ernment will give a “decisive re-
sponse” to the EU, according to 
ISNA.  There are indications that 
Iran is in the process of brain-
storming to give a response to 
the EU, particularly if it presses 
ahead with the IRGC listing.  Al-
ireza Salimi, a member of the 
parliament’s presiding board, 
said Friday that the parliament 
will have a closed-door session 
early on Sunday morning with 
the IRGC chief commander 
General Hossein Salami, and 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian in attendance.
“This meeting will be in order to 
brainstorm a decisive response 
to the unwise action of the Euro-
pean Parliament in declaring the 
IRGC as a terrorist,” the senior 
lawmaker said. 
Over the course of the pro-
tracted talks between Iran and 
the West, the European Union, 
as a coordinator for the talks, 
used to be relatively soft and 
moderate. When Trump took 
the controversial step of desig-
nating the IRGC in 2019, the Eu-
ropean Union was keen to air its 
unease out of a perception that 
the move was to derail future 
talks with Iran over reviving the 
2015 Iran nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA).

The 27th international exhibition 
of tiles, ceramics, and sanitary 
porcelain kicked off at Tehran 
Permanent International Fair-
grounds on Thursday, IRIB re-
ported.
The opening ceremony of the ex-
hibition was attended by Deputy 
Industry, Mining, and Trade Min-
ister Mohammad-Mehdi Bara-
daran.
As reported, over 100 foreign 
and domestic companies active 
in the ceramics and sanitaryware 
industries are showcasing their 
latest products and services in 
this four-day exhibition.
Turkey, Uzbekistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Pakistan, Afghani-
stan, Iraq, Russia, Syria, Bela-
rus, and Tajikistan are among the 
countries whose representatives 
are participating in this year’s ex-
hibition.
According to the chairman of the 

Iranian Ceramic Society, Iran-
made ceramics and tiles are cur-
rently exported to 150 different 
countries.
Asghar Ahaniha said on Tues-
day that the export of Iran-made 
products has significantly in-
creased in recent years as new 
markets have been opened in Af-
rica and Russia.
Since the cost of transportation 
is of great importance in exports, 
the Iranian producers prioritize 
the export of their products to the 
neighboring and regional states, 
he noted, 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 products 
to other countries because the 
high-quality Iranian products are 
comparable with European prod-
ucts, he said.

Intl. exhibit of ceramics, tiles, sanitary-
ware running in Tehran

Iran and Belarus have signed a memo-
randum of understanding (MOU) for ex-
panding cooperation in the agricultural 
sector, the portal of the Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA) reported.
Drafted under the framework of the two 
countries’ Joint Economic Committee, 
the MOU was signed at the place of 
the Iranian Agriculture Ministry, on the 
sidelines of the visit of a Belarusian del-
egation headed by the country’s Deputy 
Agriculture Minister Ivan Ivanovich to 
Tehran.
According to Dmitry Koltsov, the am-
bassador of the Republic of Belarus in 
Tehran, practical steps have been out-
lined in this MOU for the development 
of relations between the two countries 
in the field of agricultural and food ex-
change.
Speaking in the forum, Ivanovich under-
lined the direct communication between 
businessmen and traders of the two 
countries as a basis for the two sides to 
get to know each other and learn about 
their mutual opportunities and capaci-
ties for cooperation and the expansion 
of commodity exchanges and joint in-
vestment.
The Belarusian delegation also attended 
a business forum, held by the TCCIMA, 
to explore ways of expanding mutual 
cooperation with the Iranian private sec-
tor in the fields of agriculture and food 
industry.
This is the second MOU signed between 
Tehran and Minks over the past six 
months.
Back in November 2022, the two sides 
signed another MOU for expanding 
cooperation in the agricultural sector 
during a visit of the Iranian Deputy Ag-
riculture Minister Abbas Askarzadeh to 
Minsk.
The agricultural delegation of the Islamic 
Republic of Iran headed by Askarzadeh 

traveled to Minsk, the capital of Belarus, 
to hold the second working group of the 
Iran-Belarus Agricultural Cooperation.

During his visit to the European country, 
Askarzadeh met with Belarusian Agri-
culture and Food Minister Ivan Krupko 
and discussed ways to further expand 
cooperation between the two countries 
in the field of agriculture.
In the meeting, Askarzadeh officially in-
vited Krupko to visit Iran later this year.
The Belarusian minister also referred to 
the warm and friendly relations between 
the two countries and the great potential 
of Belarus and Iran for cooperation in 
the field of agriculture and animal hus-
bandry and called for the implementa-
tion of the agreements between the two 
countries and the removal of existing 
obstacles to the further expansion of 
mutual cooperation.
Enumerating Belarus’ capabilities in the 

agricultural sector as well as dairy and 
food industries, Krupko said: “The Be-
larusian government is ready to meet 
some of the agricultural needs of the 
Iranian market, as well as the imple-
mentation of joint projects in the field of 
agriculture.”
Pointing to the results of the second 
joint Iranian-Belarusian agricultural 
working group, Askarzadeh said: “Dur-
ing a visit to the Belarusian Food In-
dustry Exhibition and a number of dairy 
factories, agricultural machinery units, 
and livestock farms, I came to the con-
clusion that there are unique capacities 
for developing cooperation and imple-
menting joint projects.”
“Belarus can supply part of Iranian mar-
ket needs for grains, oilseeds, chicken, 
eggs, and dairy products and in return, 
Iran can meet Belarus’ needs for a varie-
ty of fish and seafood, fruits, vegetables, 
and nuts,” he said.

The international conference on dates and related 
industries was held in Bushehr (the capital city of 
Busher province), southwestern Iran, on Thursday, 
with the presence of senior officials including the 
ambassador of Bangladesh in Iran, Turkey’s com-
mercial attaché to Tehran, and a number of national 
and provincial authorities.
Speaking at the opening ceremony of the conference, 
Head of Bushehr Chamber of Commerce and Indus-
try Khorshid Gazderazi said Iran is the ninth biggest 
producer of dates in the world, IRIB reported.
“Despite having unique capacities, Iran has not been 

able to properly enter the global dates market, main-
ly due to the challenges and problems in the pro-
cessing sector,” Gazderazi said.
According to the official, financing and providing 
working capital to exporters and granting facilities 
with low-interest rates and appropriate breathing pe-
riods, using the capacities of knowledge-based com-
panies and science and technology parks in order 
to benefit from modern technologies, the establish-
ment of dates organization are among of the neces-
sary measures that the government should take to 
promote the country’s date industry.

Intl. conference on dates, related industries held in Bushehr

Iran, Belarus ink MOU
on agricultural co-op

5 Tips for Getting 
Rid of Chapped Lips

By: PARISA JAMADI

Source: https://health.clevelandclinic.org/how-to-get-rid-of-chapped-lips/

 Winter is coming, so give the delicate 
skin on your lips some extra TLC
But winter can be an especially brutal 
time of the year for your lips, which can 
get chapped, dry and cracked.
“The cold weather has a significant ef-
fect on our body, and that includes our 
lips,” says dermatologist Melissa Pil-
iang, MD.
Why do my lips get chapped or dry?
It’s no surprise that winter weather 
might cause chapped lips. The com-
bination of cold air and chilling wind 
outside — and dry, heated air inside — 
all conspire to make your lips dry and 
tight.
And when you go outside, you might 
not think about lip protection right away.
“Keep in mind that when you go out into 
the cold, you may take steps to cover 
the rest of your body,” notes Dr. Piliang. 
“But too often, your mouth is one of the 
last things you cover. Sometimes, you 
might not even do it at all, leaving your 
lips exposed to those harsher winter 

conditions.”
Plus, your lips aren’t the same skin type 
as the rest of your face and body.
“Lips are a special type of skin that is 
very thin and delicate — which means 
they really do require some extra TLC,” 
says Dr. Piliang. “Our lips dry out 10 
times faster than the rest of the skin on 
our face, so it’s really important to use 
extra protection.”
Remedies for chapped lips
Luckily, there are multiple measures 
you can take to fix chapped lips, as well 
as healthy habits you can adopt to keep 
your lips smooth and healthy all winter 
long. Here are six tips to follow:
Choose the right lip balm
First things first, what you put on your 
lips matters. And the first “chapstick” 
you pick up may not be able to cut it 
in some cases. Here are some tips on 
picking the right lip balm to soothe your 
lips:
Use a lip balm that’s ointment-based
When browsing the pharmacy aisles, 

look for a healing ointment that con-
tains petrolatum, essential oils or glyc-
erin. This remedy will lock in the mois-
ture and help heal cracks and splits in 
your skin.
Stay away from lip balms containing 
camphor, eucalyptus and menthol
These ingredients initially feel soothing, 
but they actually dry out your lips and 
make the problem worse.
Make sure your lip balm contains sun-
screen
Another important ingredient in lip 
balm is sunscreen. Despite the colder 
temperatures, the sun still shines in the 
winter. Your lips can still get burned and 
are more susceptible to burning than 
the rest of your face, as the skin is thin-
ner and more delicate.
Stay hydrated
Dehydration may be a related reason 
why your lips are feeling dry. Drinking 
plenty of water is known to be good for 
your skin — and this includes your sen-
sitive lips.

Don’t lick your lips
When your lips are dry, it’s natural to 
want to lick them to make them moist. 
But licking your lips actually has the 
opposite effect. “Once you put saliva 
on your lips, it actually makes them dry 
out faster, making your lips even more 
dry overall,” Dr. Piliang states. “Plus, 
the enzymes that are in saliva that are 
meant to digest food are irritating to the 
lips.”
Don’t bite, brush or rub your lips
You may also feel the need to get rid of 
that pesky, irritating feeling that flaking 
and peeling cause — after all, it feels so 
much better when your lips are smooth! 
But try to resist that urge.
“It’s much better not to scrub your 
lips or pick the peeling skin off with 
your teeth or your fingers,” Dr. Piliang 
advises. “That just creates cracks and 
sores on your lips and can make things 
worse. Instead, apply a very heavy oint-
ment-based balm that will be soothing 
and will help to heal your lips.”

Treat chapped lips right away
When it comes to treating chapped lips, 
time is of the essence! Treat severe 
peeling and cracks right away. If you 
let chapped lips go, they can become 
worse, possibly infected or may even 
lead to a cold sore.
How to prevent chapped lips
Getting into the habit of adding lip pro-
tection to your morning, bedtime and 
outdoor routine is the way to go. “Buy 
a couple of balm or ointment sticks and 
place one by your bed, and carry one in 
your bag or car so you’ll always have 
it on hand,” recommends Dr. Piliang. 
Also, consider using a humidifier at 
night if the air in your house is dry from 
your heat or heater.
And be especially sure to apply lip balm 
before you go to bed every night. Many 
people sleep with their mouths open. 
Eight hours of breathing in and out 
through your mouth can seriously dry 
out your lips — and lip balm can help 
a great deal.



اقتصاد استان

Isfahan News

 مریم یادگاری  همایش اصفهان، 
توسعه گردشگری، اقتصاد پایدار با 
محوریت بسترهای قانونی جهت جذب 
سرمایه، جایگاه مدیریت شهری و 
برند شهری با حضور معاون عمرانی 
وزیر کشور، عزیز کو جا او غلو شهردار 
اسبق ازمیر ترکیه، فرمانداران و جمع 
قابل توجهی از شهرداران استان و 
به همت اتاق بازرگانی اصفهان در 
سالن همایش های بین المللی اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار و از اثر فاخر 
چندرسانه ای اصفهان آینده، رونمایی، 
همچنین پنل های الزامات توسعه 
اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری و تجربه نوردی نیز در این 
همایش برگزار شد. همچنین کشف 
فرصت های جدید سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری شهری، برنامه ریزی 
عملیاتی برای طراحی و تدوین برند 
عملیاتی  برنامه ریزی  و  شهری 
به منظور طراحی و اجرای رویداد 
شاخص شهری نیز از دستور کارهای 

این همایش بود.

چرخش تحول آفرین در 
گردشگری  حوزه 

قابل دستیابی است
مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور در این همایش بابیان اینکه 
می توانیم با عزم جدی، گردشگری 
را رونق دهیم گفت: در سال 97، بیش 
از 7 میلیون گردشگر خارجی داشتیم 
و بر اساس گزارش سازمان جهانی 
گردشگری، در آن سال به عنوان دومین 
کشور با رشد سریع گردشگری معرفی 
شدیم. وی افزود: چرخش تحول آفرین 
در حوزه گردشگری قابل دستیابی است 
و در این حوزه نیازمند توسعه محصول و 
مقصد، تنوع بخشی به محصول، تغییر 
رویکردها و راهبردهای این حوزه و 
تحول طرح های جامع گردشگری 
در طول زمان و شرایط هستیم. 
وی با تأکید بر اینکه علی رغم همه 
مشکالت و محدودیت ها و ایران 
هراسی ایجادشده در جهان، امکان 
رشد صنعت گردشگری وجود دارد 
افزود: گردشگری در حال تبدیل شدن 
به بزرگ ترین و پردرآمدترین صنعت 
به  پیش بینی شده  و  است  جهان 
سال  در  دنیا  اقتصاد  بزرگ ترین 
2024 تبدیل شود. جمالی نژاد ضمن 
ابراز خرسندی از اینکه در سال های 
اخیر از جهت سند و قوانین باالدستی 

کمبودی در حوزه گردشگری وجود 
ندارد؛ خطاب به شهرداران و فرمانداران 
حاضر در همایش گفت: اگر می خواهید 
شورونشاط در شهرها وجود داشته 
باشد و بیکاری کاهش یابد، الزم است 
به صورت اعتقادی به حوزه گردشگری 
ورود کرده و با کاهش بروکراسی های 
پیچیده اداری و اهتمام در تهیه و 
اجرای طرح های جامع گردشگری، 
به توسعه این بخش کمک کنید و 
دست بوس سرمایه گذاران باشید و از 
آن ها حمایت کنید. جمالی نژاد با اشاره 
به نقش مهم شهرداری ها در معرفی 
جاذبه های گردشگری و فرصت های 
سرمایه گذاری، بر نقش مهم برند 
شهری تأکید کرد و گفت: برند آن 
چیزی است که ادراک می شود نه تولید. 
وی همچنین خواستار حمایت ویژه 
مسئولین دولتی برای راه اندازی مرکز 
بین المللی صنایع دستی در اصفهان 
شد. معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه 
ضمن تقدیر از تهیه پروژه قصه های 
ناگفته اصفهان، خواستار روایت و 

اشتراک این قصه ها شد.

نهادسازی های مفید و مؤثر 
از اهمیت زیادی برخوردار 

است
مجلس  نماینده  طغیانی  مهدی 
شورای اسالمی نیز در این همایش 
بر ضرورت توجه مدیریت شهری در 
سازمان شهرداری ها، مناطق شهری 
و... بر نظام واسطه گری نوآوری تأکید 
کرد و افزود: توسعه دانش فعاالن هر 
حوزه، شکل دهی به بازار این حوزه، 
بندسازی شهری، بسیج منابع تأمین 
زیرساخت ها با کمک مردم و درنهایت 
نهادسازی های مفید و مؤثر از اهمیت 
زیادی برخوردار است. وی با اشاره به 
وضعیت اقتصادی کشور افزود: جمع 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور 
در سال جاری 820 هزار میلیارد تومان 
بوده که با اضافه شدن درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و گاز این عدد 
به حدود 1400 هزار میلیارد خواهد 
رسید. این در حالی است که اعتبارات 
جاری هزینه ای ما در سال آینده 1454 
هزار میلیارد تومان بوده و نیازمند 
نزدیک به 1 همت برای جبران حقوق 
کارمندان و تأمین کسری صندوق های 
بازنشستگی هستیم. وی افزود: در 
این صورت منابع ما به صورت جاری 
و هزینه های معمول در حال از بین 

رفتن است و برای توسعه، دل بسته 
فروش اموال و دارایی دولت، واگذاری 
سهام و فروش اوراق هستیم. طغیانی 
تأکید کرد: بااین وجود انتظار از دولت، 
برای پیشرانی در توسعه کشور از محل 
هزینه و سرمایه گذاری کردن دور 
از انتظار است و نیازمند عزم جدی 
مدیران شهری برای خروج از اقتصاد 
شهری برون زا، به سمت اقتصاد 

درون زا هستیم.

به دنبال یک هدف گذاری و 
بینش مشترک هستیم

اتاق  کل  دبیر  ابراهیمی  بهنام 
بازرگانی اصفهان نیز در این همایش 
برنامه ریزی اتاق بازرگانی اصفهان 
در سه سطح کالن، بخش و خرد 
را از فعالیت های دوره نهم مجلس 
بخش خصوصی اصفهان عنوان و 
تأکید کرد: کلیدواژه اصلی ما در این 
سه بخش، مشارکت بوده و با حاکمیت، 
نهادها و خوشه های اقتصادی، فعاالن 
اقتصادی و آحاد جامعه به منظور 
ارتقاء شاخص ها مشارکت خواهیم 
کرد. دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان 
مشارکت در سطح کالن، به منظور 
بهبود ساختارها را از دیگر برنامه های 
اتاق نهم دانست و افزود: به همین 
منظور با تعامل با حاکمیت، همایش 
برگزار  سرمایه گذاری  بین المللی 
خواهد شد. ابراهیمی با تأکید بر اینکه 
در تمامی این برنامه ها به دنبال یک 
هدف گذاری و بینش مشترک هستیم 
گفت: این بینش موجب مشارکت 
برای تحقق توسعه سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری خواهد شد. 

وی ضمن تشریح رویکرد مجلس 
بخش خصوصی اصفهان در تسهیل 
سرمایه گذاری گفت: از سال 1398 
اتاق بازرگانی اصفهان بر اساس قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار با 
یک برنامه راهبردی، در حوزه کمک 
به ارتقاء شاخص ها به ایفای نقش 
پرداخت. وی نتیجه ورود به این حوزه 
و همراهی بخش دولتی و خصوصی 
را ارتقاء شاخص محیط کسب وکار 
استان عنوان کرد و افزود: بااین وجود، 
شاخص سرمایه گذاری استان به ویژه 
در حوزه گردشگری اصاًل مطلوب نبوده 

و نیازمند چاره اندیشی است.

باشگاه  راه اندازی 
سرمایه گذاران

امور  مدیر  امیری  میرزا  روح اهلل 
گروه های اتاق بازرگانی اصفهان و 
دبیر این همایش به عنوان سخنران 
بعدی گفت: با توجه به اهتمام ویژه 
استاندار اصفهان بر روی بحث توسعه 
سرمایه گذاری، اقداماتی در این زمینه 
در 4 محور ایجاد سازوکار مانع زدایی از 
جذب و توسعه سرمایه گذاری، ایجاد 
اصفهان،  سرمایه گذاری  شرکت 
راه اندازی باشگاه سرمایه گذاران و 
حمایت از سرمایه گذار و پروژه های 
سرمایه گذاری در حال انجام است 
سلسله  از  یکی  حاضر،  رویداد  و 
و  تخصصی  رویدادهای  پیش 
مقدمه برگزاری رویداد بین المللی 
سرمایه گذاری است که در سال 
آینده برگزار خواهد شد. وی ضمن 
تشریح اقدامات چهار سال گذشته 
اتاق بازرگانی به عنوان مجلس بخش 

خصوصی اصفهان، گفت: کلیه اقدامات 
مجلس بخش خصوصی اصفهان در 
سه بخش کمک به بهبود شاخص های 
محیط کسب وکار، اقدامات حوزه 
پروژه های  اجتماعی،  مسئولیت 
استان  گردشگری  و  زیربنایی 
برنامه ریزی شده است. وی برگزاری 
همایش اصفهان، توسعه گردشگری، 
اقتصاد پایدار را نیز بخشی از این 
فعالیت ها معرفی و تصریح کرد: این 
همایش باهدف احیاء اصفهان ایدئال 
که الزمه آن توسعه سرمایه گذاری در 

این حوزه است برگزار شد.

در  عظیم  ظرفیت های 
تاریخی،  حوزه های 

گردشگری
هماهنگی  معاون  زینلیان  مهران 
امور عمرانی استانداری اصفهان نیز 
در این همایش تصریح کرد: وجود 
ظرفیت های عظیم در حوزه های 
فرهنگی، هنری، تاریخی، گردشگری، 
نیروی انسانی در استان وجود دارد و 
باید برای حل موانع و مشکالت 
توسعه، نسبت به گذشته با عزمی 
راسخ تر به مدیریت مسائل بپردازیم. 
وی افزود: عمده مصوبات شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان در سال 
گذشته درزمینه توسعه پایدار در حوزه 
شرکت های دانش بنیان و گردشگری 
و صنایع دستی بوده است. وی خواستار 
داشتن نگاه حرفه ای و جامع تر برای 
توسعه استان شد و گفت: باید دانش 
خود را در حوزه گردشگری ارتقا داده و با 
تعامل یکدیگر زیرساخت های موردنیاز 
تحول و توسعه این حوزه را فراهم کنیم.
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معـاون بازرگانی هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهان گفت: مدرن سـازی 
فرآیندهای عملیات انبارهای هلدینگ پتروپاالیش اصفهان آغاز شـد.

مهـدی صرامی بـا بیـان اینکـه با توجـه بـه ضـرورت اجتنـاب ناپذیر 
مـدرن سـازی فرآیندهـای انبـارداری شـرکت متناسـب با جایـگاه و 
گردش مالـی هلدینگ پتروپاالیش نفـت اصفهان همزمـان با اجرایی 
کردن ماژول های مرتبط با ERP در سـازمان، این اقدام در دسـتور کار 
قرار گرفت، اظهار داشـت: یکپارچه سـازی همـه فرآیندهـای خرید از 
مرحله ثبت تقاضـا، ارزیابی منابع، بررسـی فنـی تقاضا، بررسـی مالی، 
عملیـات کنترل مـورد نیـاز و نهایتـاً انبـارداری از جمله اهـداف اجرای 

ایـن طـرح بود.
وی با بیـان اینکه هوشمندسـازی همه فرآیندهـای خرید و انبـارداری 
با اسـتفاده از ابـزار تکنولوژی و سـالم سـازی فرایند تأمیـن کاال از ابعاد 
شناسایی حداکثری سـازندگان و تأمین کنندگان از دیگر اهداف اجرای 
طرح مدرن سـازی فرآیندهای عملیات انبارهای هلدینگ پتروپاالیش 

اصفهان اسـت، تصریح کرد: رقابتی کـردن فرآیند تأمیـن کاال و حفظ 
منافع حداکثری شـرکت از طریق اتخاذ تصمیـم در خریدهای بهینه با 
پرداخـت حداقل منابـع و کاهش هزینه هـای کالن انبـارداری و خوب 

سـرمایه های راکـد از دیگر اهـداف اجرای این طرح اسـت.
معاون بازرگانی هلدینگ پتروپاالیـش اصفهان در خصوص مهم ترین 
برنامه های در دست اقدام در راسـتای مدرن سازی فرآیندهای عملیات 
انبارهای هلدینگ ابراز داشـت: متمرکزسـازی فیزیکی همـه انبارها از 
جمله اقدامات صـورت گرفته اسـت، در این خصوص گـزارش جامعی 
از وضعیـت موجـود انبارهـای شـرکت در ضلـع شـمالی شـامل تعداد 
اقـالم و فضاهـای تخصیص یافتـه ارائه شـده کـه تحلیـل آن بیانگر 
ضرورت اسـتفاده بهینه از فضاهای موجـود با رویکرد کاهش اساسـی 

هزینه های انبارداری شـرکت اسـت.
وی بهینه سـازی اقالم قابل نگهداشـت در انبـار را از دیگـر اقدامات در 
دسـت اقدام برای مدرن سـازی فرآیندهای عملیات انبارهای هلدینگ 

پتروپاالیـش اصفهان دانسـت و گفـت: این امـر با رویکـرد جلوگیری 
از خـواب سـرمایه های شـرکت و رسـوب منابـع مالـی طی سـالیان و 
دهه های گذشـته به کرات اقداماتی در خصوص شناسـایی و پاکسازی 
اقالم راکد )غیر حیاتـی( صورت پذیرفته که بـه دالیل مختلف از جمله 
در نظـر گرفتـن شـرایط تحریم و عـدم اهتمام بـه پذیرش مسـئولیت 

مترتب بـه موضـوع، منتج بـه نتیجه اثر بخش نشـده اسـت.
صرامـی در خصـوص مـدرن سـازی فرآینـد انبـارداری نیـز گفـت: 
خوشـبختانه با پیاده سـازی ماژول مدیریت کاالی ERP شـرکت، به 

اهـداف جامـع اشـاره شـده در صدرنامه دسـت خواهیـم یافت.
وی اضافـه کرد: نـگاه جامع بـه کدینـگ کاال و بازنگری آن در سـطح 
همه خریدهای شـرکت به عنوان رکن اساسـی فرآیند، عملیاتی کردن 
اجـرای کاتالـوگ سـازی کاال بـه عنوان رکـن بسـیار اساسـی فرایند، 
هوشـمند سـازی همه فرایندهای خرید )BI( با رویکرد چابک سازی و 
حذف فرآیندهای زائد و شناسـایی تأمین کنندگان بر اسـاس کد کاال و 

کاتالـوگ کاالها از دیگـر برنامه های در دسـت اقدام اسـت.
معـاون بازرگانی هلدینـگ پتروپاالیش اصفهـان اجـرای ماژول های 
SRM&CRM را نیـز از دیگـر برنامه های در دسـت اقدام بـرای مدرن 
سـازی انبارهای هلدینگ پتروپاالیش اصفهان دانسـت و اضافه کرد: 
برای ایـن امر گسـترش دامنه سـازندگان و تأمیـن کننـدگان و امکان 
تبادل اطالعات با سـایر منابع اطالعاتی موجـود در کشـور، ارزیابی به 
موقع منابع شناسـایی شـده، ارتباط اثربخش با منابع شناسـایی شـده، 
چابک سـازی فرآینـد مناقصـات و دریافـت اطمینـان از حضـور مؤثر 

مناقصه گـران واقعـی در فرایند را نیـز در دسـتور کار داریم.
وی با اشـاره به اجـرای طـرح ZERO SALVAGE نیز گفـت: این امر 
با رویکرد به حداقل رسـاندن فضای تخصیصی بـه ضایعاتفروش و به 
موقـع آن، تفکیک ضایعـات در مرحله ایجـاد و انتقال به انبـار ضایعات 
و فـروش، بازیافت چابـک اقـالم ضایعاتی دپو شـده در انبـار ضایعات 

اجرایی می شـود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
فرش دستباف ایرانی کاالی باارزشی محسوب می شود که از 
اشتغالزایی و گردش مالی باالیی برخوردار است و به همین دلیل 
بعنوان دومین کاالی تحریمی آمریکا پس از نفت محسوب 

می شود.
اسماعیل نادری در نشست خبری برگزاری بیست و پنجمین 
لمللی فرش دستباف اصفهان، با بیان اینکه  نمایشگاه بین ا
ایران و اصفهان در زمینه فرش دستباف از جایگاه واالیی در دنیا 
برخوردار بوده است، افزود: نامگذاری یک روز بنام فرش دستباف 

در تقویم جمهوری اسالمی و نامگذاری یکی از چهار راههای شهر 
اصفهان بنام فرش دستباف و نصب المان در این زمینه، از جمله 
درخواست های اداره کل فرش سازمان صمت اصفهان، تشکل ها و 
سازمان های مرتبط با فرش دستباف از جمله انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان و شرکت نمایشگاهها و اتاق بازرگانی اصفهان بود.

رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان 
اصفهان با بیان اینکه بر اساس آمار 13 درصد صادرات حدود ۶5 
میلیون دالری فرش دستباف کشور به استان اصفهان اختصاص 
دارد، اظهار داشت: البته آماری که گمرک در این زمینه صادرات 

فرش دستباف اعالم می کند چندان مورد قبول ما نیست و سهم 
اصفهان بیشتر از این میزان است.

ساعد عصاچی گفت: فرش بعنوان سفیر فرهنگی کشور ما محسوب 
می شود و از سابقه دیرینه ای برخوردار است و اصفهان بعنوان یکی 
از قطب های مهم تولید فرش دستباف است و بهترین فرش ها در 

این استان بافته می شود.
 مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان گفت: بیست 
و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان به عنوان یک رویداد 
هنری و تجاری در کنار خود میزبان رویدادهای جانبی بسیاری است. 

احمدرضا طحانیان با بیان اینکه اصفهان بعنوان مهد فرش دستباف 
ایران محسوب می شود افزود: از جمله این رویدادها برگزاری جلسه 
کمیته فرش دستباف اصفهان با رویکرد توسعه صادرات، برگزاری 
نمایشگاه مجازی فرش دستباف، بررسی فرصت ها و ظرفیت های 
صادراتی استان اصفهان، برندسازی و افزایش فروش فرش دستباف 
با تکیه بر ابزارهای نوین، نشست تخصصی کاربرد هنر در ارتباطات و 
نشست هم اندیشی مشترک صادرکنندگان فرش دستباف و صنایع 
دستی به شمار می رود که نقش تاثیرگذاری در تبیین نقشه راه حوزه 

فرش دستباف اصفهان و سراسر کشور ایفا خواهد کرد.

نشست خبری برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف اصفهان برگزار شد:

فرش دستباف ایرانی دومین کاالی تحریمی آمریکا بعد از نفت

معاون بازرگانی هلدینگ پتروپاالیش اصفهان خبر داد:

آغازمدرن سازی فرآیندهای عملیات انبارهای هلدینگ پتروپاالیش اصفهان

همایش اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد پایدار به همت اتاق بازرگانی اصفهان محقق شد:

ضرورت بررسی ظرفیت های حوزه تاریخی، گردشگری 
مثال بعدی نظام دانشـگاهی ماسـت. مثـال دیگـرش نظام بانکـی. اجزای 

باهوش ولـی....
ایران توسـعه پیدا نکـرده چـون عقل جمعـی ما دچـار خلل شـده، تک تک 
ما باهوشـیم و عاقلیـم اما کنـار هم یـک جامعه عاقـل را تشـکیل نداده ایم. 
ما نتوانسـته ایم نظام های باهـوش، سیسـتم های عقالیی و سـازوکارهای 

خردمندانـه تولید کنیم.
از نشـانه های عقالنیت جمعی آن اسـت کـه اگر راهـی را رفـت و فهمید به 
خطا رفته، تکـرار نکند. سـعی و خطا ایرادی نـدارد. گاهی اوقـات هیچ راهی 
جز سـعی و خطا وجود نـدارد. ولی تفاوت بنیادینـی وجود دارد بین »سـعی و 
خطا« و »سـعی در خطـا« همه چیـز را نمی توان بـه ناکارآمـدی برنامه های 

توسـعه تقلیل داد اما این هـم یکی از مصادیق اسـت.
حاال چند سـؤال برای تأمـل، سال هاسـت که برنامـه پنج سـاله داریم، هیچ 
از خودمـان پرسـیده ایم کـه منطـق 5 سـال چیسـت؟ واقعـاً بعـد از دهه ها، 

همچنـان برنامه هـا باید 5 سـاله باشـد؟ چرا سه سـاله نه؟
سال هاسـت وسـط برنامه توسـعه، انتخاب ریاسـت جمهوری داریم با کلی 
وعده هـای نامربـوط. باالخـره برنامـه توسـعه یـا وعده هـای بی پشـتوانه 

رئیس جمهـور؟
سال هاسـت که دولت برنامـه می ریزد ولـی اجـرای آن منوط بـه همکاری 
فرا دولت اسـت چرا باید کاری که تاکنـون جواب نداده را تکـرار کنیم؟ وقتی 
الزامات موفقیت برنامه دسـت دولت نیسـت اصاًل چـرا برنامه ریزی کنیم؟

یک دولـت برنامه توسـعه می نویسـد و دولـت بعـدی می آیـد می گوید که 
من اصـاًل این برنامـه را قبول نـدارم و می گـذارد کنـار. چرا دوبـاره...؟

سال هاسـت کـه بخـش مردمـی اقتصـاد در برنامه ریـزی متمرکـز 
بروکرات هـای دولتـی تقریبـًا هیـچ جایگاهـی ندارنـد چـرا...؟

سال هاسـت که برنامه ریـزی می کنیـم و به جای تعیین سـه تا پنج مسـئله 
مشـخص و طراحی حداکثـر ده اقـدام معین برای آن 5 مسـئله مشـخص. 

فهرسـتی از آرزوها می نویسـیم. بازهـم ...؟
سال هاسـت نقش اقتصاددانـان در تلفیق برنامه توسـعه 90٪ اسـت و بقیه 
اعـم از جامعـه شناسـان، سیاسـت پژوهـان، روان شناسـان اجتماعـی و ... 

سـرجمع کمتـر از 10٪ چرا همچنـان...؟
سال هاسـت عـده ای برنامـه می نویسـند بـرای خودشـان، عـده ای هـم 
تصمیمـات کالن را می گیرند بر اسـاس دو مدل ذهنی مختلـف و بازهم...؟

صادقانه پاسـخ دهیم الیحه بودجـه را جدی تـر می گیریم یا برنامه توسـعه 
را؟

70 سـال این گونـه رفتیـم، 70 سـال دیگـر هـم بـه همیـن روش برویـم 
به جایی نمی رسـیم. جرئت کنیم به این شـش تغییـر فکر کنیـم: 1- برنامه 
با مشـارکت نهادهـای مدنی )بخـش مردمی تشـکل یافته( تدوین شـود نه 
صرفـاً دولـت.2- الزامات توسـعه با تصمیـم گیـران اصلی کشـور مفاهمه 
و تضمین شـود و اگـر تفاهـم و تضمین حاصل نشـد اصـاًل برنامه توسـعه 
ننویسیم. 3- سـند توسـعه به جای 150 صفحه، 5 صفحه باشد. پنج موضوع 
و ده اقدام، همین و تمام. 4- قبل از تصویب به نظرسـنجی عمومی گذاشـته 
شود و اجماع ملی ایجاد شـود. 5- متخصصان غیراقتصادی در تلفیق نهایی 
آن نقش بیشـتری داشته باشـند. ۶-به جای اینکه هر پنج سـال یک بار، پویا 
باشـد هرسـاله روزآمد شـود. عماًل ما یک فهرسـت از مهم ترین موضوعات 
و اقدامات کشـور داریم که هرسـاله متناسـب با مقتضیات روزآمد می شـود. 
این بدان معنا نیسـت که هرسـال تمام موضوعات عوض می شـوند ممکن 
اسـت یک موضـوع دو سـال در این سـند بمانـد و یک موضـوع یا اقـدام ده 
سـال. در غیر ایـن صورت برنامـه ثابت توسـعه با بـرش زمانی پنج سـاله در 

جهان متغیر امـروز کاماًل بی معناسـت.  

مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی 

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله
 یلدا توکلی  اختتامیه جشنواره علمی، 
ترویجی و تکریمی زکات به همت کمیته امداد 
امام خمینی استان اصفهان و با حضور جمعی از 
مدیران و کارشناسان کمیته امداد استان های 
همسایه برگزار و از برترین ها تجلیل به عمل 
آمد. هدف از برگزاری آن نیز، ارائه تجربیات 
موفق در جلب زکات و زمینه سازی به منظور 
تکثیر این تجربیات موفق، همچنین شناخت 

ابعاد زکات به خصوص با نگاه به آینده بود.

هشتصد  هزارو  آوری  جمع 
میلیارد تومان زکات در ۹ ماهه 

سال جاری
حبیب اهلل آسوده معاون توسعه مشارکت های 
کمیته امداد کشور در این مراسم با تاکید بر 
اینکه به هیچ وجه از وجوهات مردمی برای 
پرداخت هزینه های جاری هزینه نمی شود 
و تمام کمک های پرداختی، به نیازمندان 
می رسد گفت: هیچ وجوهی در هیچ سر فصلی 
از استانی به استان دیگر، از شهری به شهری 
دیگر و حتی از روستایی به روستای دیگر، 
نباید منتقل شود و منتقل نشده است. آسوده 
تصریح کرد: حدود شش تا 10 درصد از وجوه 
پرداختی، در فعالیت های عمرانی عام المنفعه 
و مابقی در حوزه مستضعفان مصرف می شود. 
وی افزود: درحال حاضر بیش از 100 هزار 
معدی داریم و کل زکات جمع آوری شده 
در 9 ماهه سال جاری برابر با 1800 میلیارد 
است که حدود 214 میلیارد آن شامل زکات 
واجب است. وی اضافه کرد: دو میلیون و 300 
خانواده تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی 
و خیریه ها هستند و ترویج و جریان سازی 
فرهنگ زکات باید مد نظر قرار گیرد. معاون 
توسعه مشارکت های کمیته امداد کشور اظهار 
کرد: از 1800 میلیارد ذکر شده، ۶5 درصد 
مربوط به مراکز نیکوکاری است و از 540 
میلیارد، حدود 240 میلیارد توسط کمیته امداد و 
مابقی توسط خیریه ها، سازمان ها یا مساجد در 
روز عید فطر جمع آوری و بین نیازمندان توزیع 
شده است. معاون توسعه مشارکت های کمیته 
امداد کشور اضافه کرد: صدقات پرداخت شده 
در سرفصل های تحصیل، سالمت و درمان، 
تأمین سرپناه و مسکن، مهارت و اشتغال 

هزینه می شود.

برگزاری جشنواره های زکات در 
بیست استان

حجت االسالم محمدطاها مهری مدیرکل 
امور اجرایی زکات کشور نیز در این همایش 
تصریح کرد: توفیق یافتیم که طی چهار 
تا پنج ماه گذشته، جشنواره های زکات را 
در 20 استان با حضور روحانیت، مبلغان، 
موثران، فعاالن، دامداران، باغداران و ائمه 
جمعه جشنواره برگزار کنیم که هدف از آنها 
جریان سازی، ترویج و احیای این امر بوده 
است. امیدواریم با هم فکری و نشست های 
انجام شده، روزی برسد که فقر و فقیری 
در جامعه اسالمی وجود نداشته باشد. وی 
گفت: هدف از اقدامات انجام شده امروز، 
جریان سازی، فرهنگ سازی و ترویج زکات 
این است که بیش از گذشته موضوع به عنوان 

دغدغه و اصل کار مورد توجه قرار گیرد.

 24 مرکز نیکوکاری ویژه امر 
زکات در استان اصفهان

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان نیز در این همایش با تاکید بر 
اینکه تاکنون 24 مرکز نیکوکاری ویژه امر 
زکات در استان اصفهان ایجاد و تالش های 
مؤثری در راستای ترویج زکات انجام شده 
است اذعان داشت: درپی تالش های انجام 
شده، موفقیت های خوبی حاصل و نتیجه 
این تالش ها به خصوص در کمک های 
مؤمنانه، تبدیل به اعدادی قابل توجه شد که 
جمع آوری و توزیع آنها صورت گرفت. وی 
افزود: شناسایی فعاالن برتر در حوزه امر زکات 
و انعکاس فعالیت های شاخص و تأثیرگذار در 
فرهنگ سازی این امر، یکی از برنامه هایی 
بود که به صورت جدی در سال جاری دنبال 
شد و انعکاس گسترده و فراگیر فعالیت های 
دبیرخانه شورای زکات با همکاری خوب 
رسانه ها نیز از سایر فعالیت هایی بود که نهایت 
استفاده از این فرصت صورت گرفت. مدیرکل 
کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: در 
سال جاری سعی بر افزایش تعامل اعضای 
شورای زکات بود که در این خصوص جلسات 
بسیار خوبی برگزار شد و سازمان تبلیغات و 
جهاد کشاورزی نیز همکاری های مؤثری با 

دبیرخانه شورای زکات داشتند.

جریان سازی، ترویج و احیای 
زکات در دستور کار

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور در آیین 
اختتامیه جشنواره علمی، ترویجی و 

تکریمی زکات مطرح کرد:

 خبر
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شـهردار اصفهـان گفـت: بخشـی از پروژه هـای پیـش بینی شـده برای سـال 
آینـده، پروژه هایی اسـت کـه در دل مناطق و محالت شـکل می گیرنـد، براین 
اساس سـعی شـده این پروژه ها از مسـیر گفت وگو با مردم و مسـأله یابی با آنها 
تعریف شـود، البته در کنار این موضوع، به برنامه توسـعه شـهر نیز توجـه داریم.

علی قاسـم زاده در برنامـه رادیویی »سـالم اصفهـان« اظهار. کـرد: مهم ترین 
موضـوع ایـن روزهـای شـهرداری اصفهـان بودجـه سـال 1402 اسـت کـه 

پیش نویـس آن آمـاده و تقدیم شـورای اسـالمی شـهر شـد.
وی با اشـاره به اینکه بودجه شـهرداری اصفهان و سـازمان های وابسـته برای 

سـال 1402، 21 هزار و 133 میلیارد تومان پیش بینی شـده است، افزود: بخشی 
از پروژه های پیش بینی شـده برای سـال آینده در دل مناطق و محالت شـکل 
می گیرد، براین اسـاس سـعی شـده اسـت ایـن پروژه هـا از مسـیر گفت وگو با 
مردم و مسـئله یابی با آنهـا تعریف و تبیین شـود، البتـه در کنار ایـن موضوع، به 

برنامه توسـعه شـهر نیز توجه داریم.
شـهردار اصفهان با اشـاره به اینکه دیدگاه شـورای اسالمی شـهر اصفهان این 
بود که مردم دربـاره بودجه 1402 شـهرداری اصفهان مشـارکت و دیدگاه های 
خـود را مطـرح کنند، گفـت: در ایـن راسـتا مـردم می توانند بـا ورود به سـامانه 

sana.isfahan.ir از پروژه هـا اطـالع پیدا کنند و نظـر و دیدگاه خـود را درباره 
پروژه هـا و عددی کـه به آنهـا اختصاص داده شـده اسـت، در این سـامانه ثبت 
و از ایـن طریق بـه اطالع مرکز پژوهش های شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 

برسانند.
وی تاکیـد کـرد: همچنیـن شـهروندان، صاحب نظـران و عالقه مندانـی کـه 
تقاضای شـرکت در جلسات بحث و بررسـی بودجه 1402 شـهرداری اصفهان 
را به صورت حضوری دارنـد، در سـامانه sana.isfahan.ir ثبت نـام و در زمان 

مقرر، نظـرات خـود را در مرکـز پژوهش های شـورا مطـرح کنند.

قاسم زاده در برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان« مطرح کرد:

تدوین بودجه 
۱۴۰۲ با مشارکت 
شهروندان
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سرپرسـت دفتر هـوا و اقلیم سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت گفت: افرادی 
که کاتالیسـت خودرویشـان فرسوده 
شـده بـرای گذرانـدن معاینـه فنـی 
این قطعـه را اجـاره و بـر روی خودرو 
نصب و بعـد از گذراندن مراحـل، آنرا 
از روی خـودرو بـاز و به اجـاره دهنده 
بـر می گرداننـد کـه محیط زیسـت با 
کدگـذاری بـر روی ایـن قطعـات در 

صدد سـاماندهی آن اسـت.
خودرو متهـم ردیـف اول آلودگی هوا 
به ویـژه در کالنشـهرها اسـت، حدود 
۲۵ میلیـون خـودرو در کشـور تـردد 
می کند کـه از ایـن تعـداد ۶.۵ میلیون 
بـه سـن فرسـودگی رسـیده اند، ایـن 
در حالی اسـت کـه ۸۰ درصـد ناوگان 
حمل و نقل عمومی پایتخت فرسـوده 
اسـت که تردد ایـن میزان خـودروی 
فرسـوده و سـن باال در شـهری مانند 
تهران که دیگر تـوان اکولوژیک خود 
را از دسـت داده معضلی به نام آلودگی 
هوا را به دنبال دارد که در این شـرایط 
تنهـا راه گریـز از آن فقـط وزش باد و 
ناپایداری جوی اسـت کـه آنهم دیگر 
آنطـور که بایـد طبیعـت از عهـده آن 
برنمـی آید چـون دیگـر رمقـی باقی 

نمانده اسـت.
دولـت بـرای مقابلـه و کاهـش ایـن 
وضعیـت، صاحبـان خودروهـا را 
موظـف کـرده کـه حتمـًا معاینـه 
فنـی خـودروی خـود را انجـام دهند، 
البتـه هـر خودرویـی کـه وارد چرخه 
مصـرف می شـود در چهار سـال اول 
از معاینـه فنی معاف اسـت امـا بعد از 
آن هر سـال بایـد معاینه انجام شـود 
کـه گذرانـدن ایـن مرحلـه شـرایط 
مخصـوص بـه خـود را دارد، یکـی از 
آنها سـالم بـودن قطعـات آالیندگی 
ماننـد کنیسـتر، کاتالیسـت و فیلتـر 
جـاذب دوده اسـت کـه اگـر نقصـی 
داشـته باشـند معاینه فنی مورد تأیید 
قـرار نخواهـد گرفـت امـا از آنجا که 
خرید و نصب این قطعـات تا حدودی 
بـرای صاحبـان خـودرو گـران تمـام 
می شـود از ایـن رو در صـدد دور زدن 
آن بر می آینـد که این مسـاله موجب 
شـده تا بازار سـیاهی برای اجـاره این 

قطعـات ایجاد شـود.
به عنـوان مثـال صاحب یـک خودرو 
قبـل از مراجعه بـه مرکـز معاینه فنی 
یک قطعه کاتالیسـت را بـه مبلغ بین 
۳۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار تومان اجـاره و بر 
روی خـودروی خـود نصـب می کند 
و بعـد از اینکـه مجـوز معاینـه فنی را 
دریافـت کـرد آن قطعـه را از خـودرو 
بـاز و به اجـاره دهنـده بـر می گرداند، 
در حالـی کـه در بـازار قیمـت ایـن 
قطعـات بـاالی میلیـون اسـت؛ حال 
نتیجـه آن ادامـه انتشـار آالیندگـی 
در کالنشـهری ماننـد تهـران و بـی 

نتیجـه ماندن اجـرای قوانیـن مربوط 
بـه هـوای پـاک می شـود.

سرپرسـت دفتر هـوا و اقلیم سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت در ایـن بـاره 
بـه خبرنـگار محیـط زیسـت ایرنـا 
گفـت: یکـی از مشـکالتی کـه در 
زمینـه خودروهـای در حـال تـردد در 
سـطح شـهرها وجـود دارد فرسـوده 
شـدن تجهیزات آالیندگی آنها مانند 
کنیسـتر، کاتالیسـت و فیلتـر جـاذب 
دوده اسـت، این قطعات موجب ارتقاء 
کیفیـت اسـتاندارد خـودرو می شـوند 
اما زمانی کـه کارایی خود را از دسـت 
بدهنـد و بـه موقـع تعویـض نشـوند 
عمـاًل خـودرو از حالـت اسـتاندارد 
یـورو ۴، یـورو ۵ و یـورو ۶ خـارج و به 
خودروی معمولـی تبدیل می شـود و 
میـزان انتشـار آالینده هـای آن نیـز 

افزایـش می یابـد.
داریـوش گل علیـزاده افـزود: زمانی 
می شـود  تولیـد  خودرویـی  کـه 
سـازمان محیـط زیسـت از طریـق 
آزمایشـگاه های معتمـد آالیندگـی 
آنـرا مـورد ارزیابـی قـرار می دهد که 
اگـر بـا اسـتانداردها انطبـاق داشـت 
اجـازه شـماره گـذاری داده می شـود 
اگـر کـه مطابقـت نداشـت اجـازه 
شـماره گـذاری داده نمی شـود، حال 
زمانـی که خـودرو شـماره گـذاری و 
در اختیـار شـهروندان قـرار می گیرد 
بعـد از مدتـی از تـردد در معابـر، عمر 
مفیـد تجهیـزات آالیندگـی آن تمام 
می شـود البتـه زمـان آن بسـتگی به 
میزان سـوخت و نوع پیمایش خودرو 
دارد کـه در ایـن حالت بایـد آن قطعه 
تعویض تا مانـع انتشـار آالیندگی در 

هـوا شـود.
وی اظهـار داشـت: ایـن موضـوع در 
مراکـز معاینـه فنـی خودروها بسـیار 
مورد توجـه اسـت و اگر ایـن قطعات 

درسـت کار نکننـد مرکـز صحـت و 
سـالمت خـودرو را تأییـد نمی کنـد 
بنابرایـن مدتـی اسـت بـا مشـکلی 
بـه عنـوان اجـاره کاتالیسـت مواجـه 
شـده ایم، چـون قیمت کاتالیسـت در 
بازار گـران اسـت از این رو مـردم آنرا 
بـه قیمـت ۳۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار تومان 
اجاره و بـر روی خـودروی خود نصب 
می کننـد و بعـد از اینکـه معاینه فنی 
را گذراندنـد و مجـوز تأییـد را گرفتند 
آن قطعـه را بـاز و بـه اجـاره دهنده بر 

می گرداننـد.
سرپرسـت دفتر هـوا و اقلیم سـازمان 
سـازمان  محیط زیسـت  حفاظـت 
حفاظـت محیط زیسـت گفـت: برای 
حـل ایـن مسـاله بـه دنبـال کـد دار 
کـردن قطعـات آالیندگـی خودروها 
هسـتیم تا در مشـخصات خودرو درج 
شـود، درایـن صـورت اگـر آن قطعه 
تعویـض شـود مرکـز معاینـه فنـی 
متوجه آن می شـود که با فـرد خاطی 

برخـورد می شـود.
وی تاکیـد کـرد: البته اجرای آن سـاز 
و کار مخصـوص بـه خـود را دارد که 
بایـد تمـام ابعـاد آن دیـده شـود و در 

حال انجـام آن هسـتیم.
گل علیـزاده بـا تاکید بر اینکه بیشـتر 
برای خودروهای شـخصی این کار را 
انجـام می دهند گفـت: البتـه حمل و 
نقل عمومـی هم مشـکالت خودش 
را دارد، مثـاًل حـدود ۴۰۰ تـا ۴۵۰ 
اتوبوس در حمـل و نقل عمومی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه پـالک 
ندارند، سـازمان محیط زیست با تردد 
این خودروها موافقت نکـرد از این رو 
اجـازه شـماره گـذاری بـه آنهـا داده 
نشـد حتی معاینه فنی هـم ندارند اما 
چون مشـمول حمـل و نقـل عمومی 
شـده اند از این رو به راحتی در سـطح 

شـهر تـردد می کنند.

ایـن  بـرای  اظهـار داشـت:  وی 
خودروهـا بایـد فیلتـر جـاذب دوده 
نصب می کردنـد اما ایـن کار را انجام 
ندادنـد، مسـاله ایـن اسـت کـه ایـن 
سیسـتم در کارخانـه بـر روی خودرو 
نصـب نمی شـود بنابرایـن وقتـی 
معیـوب یـا از خـودرو جـدا می شـود 
مشـکلی بـرای روشـن شـدن و راه 
رفتن خـودرو ایجـاد نمی کنـد اما اگر 
در کارخانـه نصـب شـود در صـورت 
خراب شـدن، سیسـتم خودرو مختل 
شـده و خودرو دیگـر قادر بـه حرکت 
نیسـت از ایـن رو دنبال این هسـتیم 
خودروهـای فیلتـرداری کـه وارد 
چرخه تـردد می شـوند حتمًا سیسـتم 
قطعـات آالیندگـی آنهـا کارخانه ای 
باشـد یعنـی ایـن قطعـات ماننـد 
کاتالیسـت، کنیسـتر و فیلتـر جـاذب 
دوده از کارخانـه بـر روی آنهـا نصب 
شـده باشـد چـون وقتـی جداگانـه 
نصب می کننـد کارایـی الزم را ندارد.

وی گفـت: رونـدی کـه اکنـون 
شـهرداری تهران به دنبال آن اسـت، 
نصـب فیلتـر جـاذب دوده بـر روی 
خودروهـای در حـال تـردد اسـت که 
کارایـی چندانـی نـدارد، بـرای ایـن 
منظـور شـهرداری چنـدی پیـش 
۵۰ فیلتـر جـاذب دوده نصـب کـرد 
امـا چنـدان فایـده ای نداشـت چـون 
خودروهـای حمـل و نقـل عمومـی 
ماننـد اتوبوس، مینی بوس و تاکسـی 
خودروهـای پرپیمایشـی هسـتند و 
اکنـون نیـز تقریبـاً اتوبوس هـای مـا 
بـاالی ۸۰ درصـد آنهـا فرسـوده اند 
و سـالها اسـت کـه توسـعه نیافته اند.

سرپرسـت دفتر هـوا و اقلیم سـازمان 
سـازمان  محیط زیسـت  حفاظـت 
حفاظـت محیط زیسـت تاکیـد کرد: 
مـا سالهاسـت کـه انباشـت تکالیف 
انجـام نشـده مربـوط بـه سـنوات 

گذشـته را داریـم کـه اگـر آن زمـان 
به مـرور انجـام می شـدند االن دچار 
مشـکالت کمتـری بودیـم از طرفی 
اجـرای آنهـا بـه اعتبـار نیـاز دارد که 
گاهـا سـازمان ها از عهـده آن بـر 
نمی آمدنـد، در واقـع بـا توجـه بـه 
تحریم هـا، شـرایط اقتصادی کشـور 
و بـاال رفتـن قیمـت خـودرو تأمیـن 
خودروهای نـو از عهده شـهرداری ها 

خـارج شـده اسـت.
وی برای عبـور از این شـرایط گفت: 
بهتریـن راه ورود بخـش خصوصـی 
اسـت، چـون منابـع مالـی دولـت 
محدود اسـت از این رو باید سیاسـت 
گذاری بـه گونه ای باشـد کـه بخش 
خصوصـی بـه ورود در ایـن عرصـه 
ترغیـب شـود، می تـوان ایـن جاذبـه 
را در بخـش خصوصـی از طریـق 
مـاده ۱۲ قانـون رفـع موانـع تولید از 
محل صرفه جویی در سـوخت ایجاد 
کـرد، در واقـع بخش خصوصـی وارد 
شـود تـا اتوبـوس و تاکسـی برقـی 
وارد کشـور کنـد و از محـل صرفـه 
جویی در سـوخت حـق الزحمـه خود 

را دریافـت کنـد.
گل علیـزاده اظهـار داشـت: در بحث 
انرژی تجدیـد پذیر هـم وضع همین 
اسـت، در این بحث بخش خصوصی 
آمادگـی دارد نیـروگاه ایجـاد کند اما 
به سـمت نیروگاه فسـیلی تمایل دارد 
چـون در آنجـا سـوخت ارزان اسـت 
اما اگـر بخواهـد نیروگاه خورشـیدی 
احـداث کنـد هزینه هـای اولیـه آن 
بسـیار باالسـت از طرفی هـم قیمت 
بـرق تولیـدی از انرژی هـای تجدید 
پذیـر تفـاوت چندانی با سـوخت های 
فسـیلی ندارد از ایـن رو کسـی به آن 
سـمت نمـی رود و ایـن می شـود که 
چرخه آلودگی هـوا در کشـور به ویژه 
در کالنشـهرها همچنان ادامـه دارد.
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عضو کمیســیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بورس کاال بهترین گزینه برای 
عرضه های خودروهای وارداتی است، گفت: به طور کلی با وجود شفافیت باال در 
بورس کاال، قیمت ها در بورس کاال واقعی تر بوده و عدالت نیز بیش از پیش در آن 

وجود دارد.
بهروز محبی نجم آبادی با بیان اینکه هیچکدام از نمایندگان مجلس مخالف عرضه 
خودرو بورس کاال نیستند، اعالم کرد: به طور قطع بازار سرمایه از اهمیت باالیی 

برخوردار است و نمایندگان به خوبی این میزان اهمیت را درک می کنند.
وی با تاکید اینکه بورس کاال با کمک و حمایت دولت و مجلس بیش از پیش تقویت 

خواهد شد، گفت: به طور کلی با وجود شفافیت باال در بورس کاال، قیمت ها در بورس 
کاال واقعی تر بود و عدالت نیز بیش از پیش در آن وجود دارد.

محبی نجم آبادی با یادآوری اینکه نمایندگان هیچ زمان مخالف بورس کاال نبوده اند، 
تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان طی نامه ای از شورای رقابت، خواستار رسیدگی 
و دریافت پاسخ مناسب به برخی ابهامات درباره عرضه خودرو در بورس کاال بودند.

به گفته این نماینده مجلس، شورای رقابت با تشکیل کمیته خودرویی با حضور 
نمایندگان صنعت خودرو، اعضای شورای رقابت و تعدادی از نمایندگان مجلس در 
صدد است اولین دستور جلسه خود را با حضور این افراد بررسی کند. وی مطرح کرد: 

خواسته نمایندگان از شورای رقابت این است که شفاف سازی بیشتری نسبت اینکه 
قیمت پایه خودرو بر چه اساسی تعیین شده است، صورت گیرد.

محبی نجم آبادی اظهار کرد: براســاس ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، 
امیدواریم شورای رقابت بیش از گذشته اقدامات بهتری به منظور توسعه صنعت 
خودرو انجام دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید اینکه خودرو باید به کسانی 
واگذار شد که نیازمند واقعی آن هستند، عنوان کرد: بورس کاال فضای سوداگری 
را از بین برده، رقابت را بیشتر و قیمت ها را واقعی تر کرده است و این مساله برای 

نمایندگان بسیار مهم است.

بورس کاال 
بهترین گزینه 
برای عرضه های 
خودروهای وارداتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعالم 
کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

شکل آدم های شاد چه شکلی است؟

 چند شیوه برای
شاد شدن 

 سینما-کالسیک
سمی پسری که براساس رویاهای اسپیلبرگ خلق شده است مادامی 
که با دستگاه تدوین، نوار و نگاتیو دوربین فیلم برداری کار می کند و عالقه 
مادرش را به لویی با استفاده از عقب و جلو کردن زمان به واسطه دست های 
کوچکش می بیند یک نوستالژی غریب برای تمام عالقه مندان به سینما 
می سازد. موسیقی باخ بر روی این سکانس بی نظیر و در ادامه بازی منحصر به 
فرد میشل ویلیامز، مادر سمی، برای درک چرایی سکوت او یک تعلیق جانانه 
ایجاد کرده. درام قصه در ذات خود نیازی به تعریف و تمجید دیگری ندارد 
اما هنگامی این اثر در مقایسه با مابه ازهای بیرونی اش مهم واقع می شود که 
فاصله بین سینما و خودشیفتگی را حفظ می کند. در سینمایی »باردو« ساخته 
ایناریتو این مهم تعمداً دیده نمی شود، کارگردان خودستایش گرانه قابلیت های 
یک ذهن منحصر به فرد را به تصویر کشیده است اما در »خانواده فیبلمن« 
نیرویی به نام تونی کوشنر اجازه خودنمایی سیاالت ذهنی اسپیلبرگ را 
نمی دهد. عالوه بر این که فیلم در ذات خود قابلیت ارجاع به زندگی بسیاری از 
هنرمندان فعال در عرصه سینما را دارد، سمپاتی اختصاصی برای بیننده تولید 
می کند. فیلم میزان باالیی از زیبایی یک خانواده را به تصویر می کشد که با در 
کنار هم بودن و تشویق یک دیگر برای مرتفع شدن نبوغ و استعدادهایشان 
به کمال می رسند. سفر به کالیفرنیا یکی از زمان هایی است که فیلم به بخش 
دوم خود تقسیم می شود و اهمیت عقبه سازی از یک شخصیت در نمودار 
داستان این گونه مطرح خواهد شد. اُپنینگ فیلم با رفتن به سینما برای 
تماشای »بزرگ ترین نمایش روی زمین« یک انتخاب هوشمندانه است، 
همچنین تداعی لحظاتی که سمی در سینما »کدام مرد لیبرتی واالنس را 
کشت؟« به تماشا می نشیند در ادامه آفرینش نوستالژی برای بیننده است. 
اسپیلبرگ با ساخت و بازسازی »داستان وست ساید« نشان داد که مهارت 
باالیی در بروزرسانی یک رسانه دیداری دارد. اگرچه همچنان معتقدم 
استفاده نوستالژیک او از سکانس های سینمایی، مانند استفاده سکانسی 
از درخشش در فیلم »بازیکن شماره یک آماده«، در راستای حفظ جریان 
دراماتیک اثر سینمایی حرکت می کند. این گزاره به بیننده کمک می کند 
تا چرایی های موجود در متن فیلم نامه را به چگونگی ارتباط میان سمی و 
مادرش ببخشد. هنگامی که برای اولین بار مادرش و سمی صحنه تصادف 
قطار را بازسازی می کنند تا مادامی که مادرش نگاتیو چاپ شده از فیلم را در 
جیبش پنهان می کند و سر میز غذاخوری مرموزانه آن را به سمی می دهد 
یک کشش کودکانه برای بیننده به وجود می آید که امکان شک و شبهه ای 

باقی نمی گذارد.
 سینما پارادیزو

متن قصه بیش از هرچیز من را به یاد »سینما پارادیزو« تورناتوره 
می اندازد. اگرچه شکل تعلیق موجود در این دو اثر با یک دیگر متفاوت است اما 
هردو از یک جنس احساسات هستند. اسپیلبرگ فیلمی از خاطرات خود ساخته 
است و کلی تر اگر بگوییم سینما تمامًا بازسازی رویاهای از دست رفته بشر 
است. پسری که روزی رویای فیلم سازی داشت امروزدرپی ایجاد دوباره آن 
رؤیا از دریچه دوربینی چندین برابر پیشرفته تر است. نکته مهمی که در درام 
فیلم وجود دارد صعود و نزول شخصیت در بُعد زمان است. ما آنچه از خانواده 
سمی و مشخصاً مادر او می بینیم خطی مستقیم را طی می کند که می توان آن 
را حدس زد اما در مواجهه با شخصیت پرتعلیق سمی عالوه برآن که حدسیات 
بیننده مورد مداقه قرارگرفته اسپیلبرگ گزیده ای از خاطرات خود را در متن 
قرارداده که بسیار جهانشمول است. درنظر گرفتن مخاطب در مواجهه با 
خاطرات شخصی فردی که درحال اتوبیوگرافی است یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد مؤلف در »خانواده فیبلمن« است. »لینکلن«، »نجات سرباز 
رایان«، »پل جاسوسی«، »پست«، »ترمینال« و... یک اتفاق بزرگ بیوگرافی 
در جهان درام است که طبیعت روایت قصه خود برای دیگری را متحول کرده 
است. به باور من اسپیلبرگ به تنهایی ساختار سینمای بیوگرافی درجهان را 
دگرگون کرده و توانسته عالوه بر ایجاد تعلیق و سرگرمی در آثارش، مهم ترین 

اصل سینما، در زندگی ها ماجراجویی و فلسفه بافی کند.

 علی رفیعی وردنجانی    »خانواده فیبلمن« ساخته استیون 
اسپیلبرگ یک سینما پارادیزوی خانگی است و قبل از 
آن که تبدیل به جغرافیایی دراماتیک شود نسبت تعاملی 
با نویسنده درام برقرار می کند. کوشنر و اسپیلبرگ که 
همکاری موفقی در »مونیخ« با یک دیگر داشتند، این بار 
درامی خلق کرده اند که قبل از آفرینش سیاسی، اشاره به 
یهودیت و اسرائیل، فضایی عاری از هرگونه سیاست و 
مملو از احساسات و خاطرات ساخته است. مؤلف با سابقه 
پرطمطراقش در سینما گزیده ای از رویاهای کودکی اش 
را به روی کاغذ آورده که به نوبه خود هیجان انگیز است. 
قبل از اینکه وارد ساختار و اهمیت دراماتیک قصه شوم 
باید این نکته را یادآوری کنم که چیره دستی اسپیلبرگ 
درمقام کارگردانی غیر قابل انکار است و به واقع این 
کارگردان فیلم جدید نمی سازد بلکه تاریخ جدیدی از 

سینما را در ذهن بیننده ثبت می کند.

گزارش

 درباره سینمایی »خانواده فیبلمن« ساخته
استیون اسپیلبرگ؛

 پارادیزوی خانوادگی
آقای اسپیلبرگ

 حوریه محزونیه  همه می خواهند شاد 
باشند اما چه تعداد از آدم ها می توانند مدعی 
شوند که واقعاً شاد هستند؟ اگر خودتان جزو 
آدم های شاد نباشید، احتمااًل یک فرد شاد را 
در اطراف خود می شناسید. به این فکر کنید 
که چقدر این آدم های شاد را ستایش می کنید 
و چرا. با دقت به رفتار و افکار آنها توجه کنید تا 
دریابید که شما هم به طرز شگفت آوری قادر 
خواهید بود جایی برای رشد عادت های جدید 
پیدا کنید. حال می خواهیم ببینیم آدم های شاد 

چه خصوصیات رفتاری متمایزی دارند.
۱ - آن ها آدم های خوبی هستند

ممکن است این صفت کمی کلی به نظر 
بیاید، اما آدم های شاد معمواًل خوب و مهربان 
هستند. آن ها در هر جمعی که قرار بگیرند 
محبوب اند و همه دوست دارند با آنها وقت 
بگذرانند. آن ها متواضع، صمیمی، بامالحظه 
و یاری رسان اند. حسود نیستند و وقت شان 
را با غرزدن و شایعه پراکنی تلف نمی کنند. 
به نظر می رسد صبرشان بی پایان است و 
به راحتی وقت و توجه شان را در اختیار دیگران 

قرار می دهند.  
۲ - آن ها صادق هستند

خشنودی واقعی هرگز نمی تواند با دروغ همراه 
باشد. کسانی که به خودشان دروغ می گویند 
اغلب به دیگران نیز دروغ می گویند و در نتیجه 
از روابط ناسالم در عذاب خواهند بود. مقدمه 
صداقت، داشتن ذهنی آگاه است. آدم های 
شاد خود را می شناسند و از نشان دادن خود 

واقعی شان واهمه ای ندارند.  
۳ - آن ها روحیه همکاری دارند

آدم های شاد نه تنها به تسلط داشتن بر دیگران 
اهمیت نمی دهند، بلکه به قرارگرفتن در 
مقام های باال هم تمایلی ندارند. پیروزی برای 
آنها بدون داشتن گروه و هم گروه هایی برای 

تقسیم این سرافرازی، بی معنی است. 
۴ - آن ها لبخند زیبایی دارند

تفاوت چشمگیری میان لبخندزدن در برابر 
دوربین عکاسی و لبخندزدن از روی شادی 
وجود دارد. همه می توانند دندان هایشان را 
نشان بدهند اما آدم های شاد با تمام وجود 
و با تمام انرژی شان لبخند می زنند. خنده 
واقعی هیچ وقت نمی تواند مصنوعی باشد. 
وقتی در معرض تابش شادی های زندگی 
باشید، قطعاً تحسین کننده هایی را نیز به خود 

جذب می کنید.
۵ - آن ها احساسات و افکار متعادلی دارند

آدم های شاد کوچک ترین اتفاقات خوشایند 
زندگی را جشن می گیرند. این رفتار منابع 
شادی بخش را در دسترس آنها قرار می دهد 
که خیلی از مردم آن را نادیده می گیرند. در 
عین حال آنها به بسیاری از موارد جزئی 
که برای خیلی ها آزاردهنده است اهمیت 

نمی دهند.  
۶ - آن ها با آدم های شاد دیگر در ارتباط 

هستند
آدم های شاد معمواًل تنها نیستند. آن ها یا 
به صورت آگاهانه به دنبال یافتن دوستان و 
افرادی با عادت های مشابه خودشان هستند 
یا قدرت تاثیرگذاری مثبت بر روی دیگران 
را دارند. خوشحالی و نشاط مسری است. 
اغلب مردم در گروه های مختلف تمایل دارند 
یکدیگر را بررسی کنند و متعاقباً از جذاب ترین 
رفتارهایی که دوروبرشان پیدا می کنند 

سرمشق بگیرند.  
۷ - آن ها در زمان حال زندگی می کنند

ارج نهادن به هر ثانیه باارزشی که می گذرد، 
یک بخش اساسی احساس شادی است. 
اگر زندگی کردن در زمان حال این قدر 
آسان است چرا بسیاری از مردم وقت خود 
را صرف فکرکردن درباره گذشته و آینده 
می کنند؟ آدم های شاد از موقعیت خود راضی 
هستند. آن ها نسبت به آنچه در لحظه درحال 
روی دادن است کاماًل آگاهند و احساس 

خشنودی می کنند.  
۸ - آن ها شنونده های خوبی هستند

معاشرت چیزی فراتر از غرولندکردن است 
و جای تعجب ندارد که چرا هیچ کس به 
حرف های آدم های غرغرو گوش نمی کند. 
در یک فضای خالی نمی توان انتظار وجود 
یک هارمونی مناسب داشت. آیا می توانید 
تصور کنید که در یک گروه آکاپال )شکلی 
از موسیقی آوازی یک یا چندنفره که بدون 
همراهی ساز ساخته می شود( دون شنیدن 
صدای دیگر اعضا قادر به آوازخواندن باشید؟ 
به منظور ساخت یک آکورد طنین انداز شما 
باید به صداهایی که در اطراف تان وجود دارد 
گوش بدهید و زمان درست را برای اجرای 

خود پیدا کنید.
منبع:
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ble-characteristics-happy-peo-
ple-have.html

اجاره کاتالیست، اقدامی علیه آینده  
اتفاقات و اخبار روزهای قبل و بعد از روز هوای پاک حیرت انگیز است!

کارشناسان هشدار دادند که زباله های 
ریزپالستیکی پیدا شده در کف اقیانوس ها 

طی دو دهه گذشته سه برابر شده اند.
به رغم  این وضعیت  ایسنا،  به گزارش 
و  همیشگی  آگاهی بخش  کارزارهای 
اعتراض هایی است که خواستار کاهش 
پالستیک یک بار مصرف در سراسر جهان 

شده اند.
»مایکل گرالود« یکی از نویسندگان این 
مطالعه گفت: ته نشست های بررسی شده از 
دهه ها پیش که در بستر دریا ته نشین شدند، 

بدون تغییر باقی مانده اند.
کارشناسان برای انجام این مطالعه، مواد 
ته نشین شده در شمال غربی مدیترانه را 
بررسی کردند که یافته های آن در مجله 
"علوم و فناوری محیط زیست" منتشر شده 

است.
»لورا سیمون-سانچز« کارشناس در این 
باره گفت: از سال ۲۰۰۰ میالدی میزان ذرات 
پالستیکی ته نشین شده در بستر دریا سه 
برابر شده است و نه تنها کاهش نیافته بلکه 
رشد انباشت آن متوقف نشده است. از دهه 

۱۹۸۰ به ویژه طی دو دهه گذشته، انباشت 
ذرات پلی اتیلن و پلی پروپیلن از بسته بندی، 
بطری ها و الیه های پالستیکی نازک مواد 
غذایی همچنین پلی استر الیاف مصنوعی در 

پارچه های لباس افزایش یافته است.
این مطالعه نشان داد که میزان هر یک از این 
سه ذره به سطح بحرانی ۱.۵ میلی گرم در هر 
کیلوگرم رسوب جمع آوری شده رسید که در 
آن پلی پروپیلن فراوان ترین است و پس از آن 
پلی اتیلن و پلی استر قرار دارند همچنین تیم 
مطالعاتی، وضعیت تجزیه ریزپالستیک های 
مدفون شده را بررسی کردند و دریافتند که 

آن ها دیگر تجزیه نمی شوند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، پروفسور 
»پاتریزیا زیوری« زیست شناس دریا در 
این باره اظهار کرد: فرایند تجزیه بیشتر 
در رسوبات ساحلی، روی سطح دریا یا در 
عمق اتفاق می افتد. پس از رسوب، تجزیه 
به حداقل می رسد، از این رو پالستیک های 
دهه ۱۹۶۰ در بستر دریا باقی می مانند و 
نشانه ای از آلودگی انسانی را در آنجا از خود 

باقی می گذارند.

تعـداد نسـخه های فروخته شـده کتـاب 
جنجالـی خاطـرات شـاهزاده هـری در روز 
نخسـت انتشـار، بـه ۱.۴ میلیـون نسـخه 

رسـید.
بر اسـاس آمار ارائه شـده توسـط انتشـارات 
»پنگوئـن رندوم هـاوس«، در روز نخسـت 
انتشـار کتـاب خاطرات شـاهزاده هـری در 
مجمـوع ۱, ۴۳۰, ۰۰۰ نسـخه در ایـاالت 
متحـده آمریـکا، کانـادا و بریتانیـا فروختـه 

شـده است.
 »Spare« این کتـاب خاطرات بـا عنـوان
منتشر شـده اسـت و در روز نخسـت انتشار 
در بریتانیا ۴۰۰, ۰۰۰ نسـخه از آن به فروش 
رسـید و رکـورد بیشـترین سـرعت فروش 
یـک کتـاب غیرداسـتانی در بریتانیـا را 

شکسـت.
پس از اینکـه بیـش از یک میلیون نسـخه 
انگلیسـی زبان این کتـاب در نقاط مختلف 
جهان به فروش رسید، انتشـارات »پنگوئن 
رنـدوم هـاوس« اعـالم کـرد کـه کتـاب 
خاطرات شـاهزاده هـری رکورد بیشـترین 
فروش روز نخسـت کتاب های غیرداستانی 

منتشرشـده توسـط ایـن انتشـارات را نیـز 
شکسـته اسـت. این رکورد پیـش از این به 
کتاب »سـرزمین موعـود« نوشـته »باراک 
اوباما« اختصاص داشـت که در نوامبر سال 
۲۰۲۰ در ایـاالت متحـده آمریـکا و کانـادا 

بیـش از ۸۸۷, ۰۰۰ نسـخه فروختـه بود.
کتـاب خاطـرات چالش برانگیـز شـاهزاده 
هری که با عنوان »Spare« منتشـر شـده 
اسـت از همـان هفته هـای پیش از انتشـار 
رسـمی به موضوع خبرساز رسـانه ها تبدیل 
شـد. ایـن اثـر غیرداسـتانی روز سه شـنبه 
بـه طـور رسـمی روانـه بـازار شـد. در ایـن 
کتاب خاطرات افشـاکننده، ادعـای دعوای 
فیزیکـی هـری و بـرادرش ویلیـام مطـرح 

شـده است.
ایـن کتـاب همچنیـن در رتبـه نخسـت 
کتاب هـای  پرفروش تریـن  فهرسـت 
پیش سـفارش فروشـگاه »آمـازون« نیـز 

قـرار داشـت.
تاکنون ۲ میلیون نسـخه از این کتاب برای 
فـروش در ایـاالت متحـده آمریکا توسـط 

ناشـر چاپ شـده است.

کارشناسان هشدار دادند :

 افزایش زباله های ریزپالستیکی
در کف اقیانوس ها

کتاب »هری« روز اول چقدر فروخت؟

 000, 430, 1 نسخه
معادل 1.4 میلیون دالر



 اخبـار اصفهـان  بررسـی وضعیـت بودجـه ۲۹ 
پـارک علـم و فنـاوری در الیحـه ۱۴۰۲ نشـان 
می دهـد کـه بودجـه پارک هـای سـمنان، گلسـتان 
و خراسـان جنوبی بیشـترین رشـد و بودجـه ۲ پارک 
آذربایجان شـرقی و لرستان نسـبت به ۱۴۰۱ کاهش 

یافتـه اسـت.
امروزه پارک هـای علمی، تحقیقاتـی و فناوری نقش 
بسـزایی در پیشـبرد اقتصاد جهـان ایفـا می کنند که 
عـاوه بـر امـکان فعالیـت شـرکت ای کوچـک و 
متوسـط دانـش محـور و کارآفریـن در یـک محیـط 
اقتصـادی، بسـتر الزم را جهـت انتقـال و توسـعه 
فنـاوری، تولید بـا ارزش افـزوده باال، جذب سـرمایه 
گـذاری خارجـی و ورود کارآفرینـان و واحدهـای 

صنعتـی بـه بازارهـای جهانـی را فراهـم می کنـد.
معاون فنـاوری و نـوآوری وزیر علوم چنـدی پیش با 
انتقاد از بودجه کم پارک ها در سـال ۱۴۰۱ خواسـتار 
توجـه بیشـتر بـه پارک هـا شـده بـود. خیرالدیـن در 
همین رابطه گفته بـود: »کل بودجـه پارک های علم 
و فناوری کشـور نصف بودجه دانشـگاه تهران است. 
در حالـی کـه در پارک های علـم و فنـاوری اقدامات 
خوبـی بـرای اشـتغال زایی انجـام شـده و حمایت از 

آنها، کمک به توسـعه اشـتغال در کشـور اسـت«.
در ایـن گـزارش وضعیـت بودجـه ای ۲۸ پـارک علم 
و فنـاوری در الیحـه بودجـه ۱۴۰۲ و مقایسـه آن 
بـا بودجـه مصـوب سـال ۱۴۰۱ مـورد بررسـی قرار 
گرفتـه. در بیـن پارک های علـم و فناوری، شـهرک 
علمـی و تحقیقاتی اصفهان باالترین سـهم از بودجه 
را بـه خـود اختصـاص داده و ۲۰۵ میلیـارد و ۲۶۲ 
میلیـون تومـان از بودجـه ۱۴۰۲ سـهم دارد و پارک 
علـم و فنـاوری زنجـان بـا ۶ میلیـارد و ۷۷۰ میلیون 
تومـان کمترین بودجـه را در میـان پارک هـا به خود 

اختصـاص داده اسـت.
پارک علم و فنـاوری خراسـان رضوی بـا بودجه ۸۷ 
میلیـارد و ۴۱۸ میلیـون تومان در ردیـف دوم و پارک 
علم وفنـاوری آذربایجـان شـرقی بـا ۷۵ میلیـارد و 
۶۶۶ میلیـون تومـان در ردیـف سـوم قـرار دارنـد. 
پارک علم وفنـاوری کردسـتان از بودجـه ۱۴۰۲، ۶۷ 
میلیـارد و ۴۷۴ میلیون تومـان سـهم دارد و در ردیف 
چهارم قـرار گرفته اسـت. پـارک علم و فنـاوری یزد 
نیـز ۶۵ میلیـارد و ۲۰۹ میلیـون تومـان در جایـگاه 

بعـدی قـرار دارد.

رشـد ۱۰۲ درصدی بودجه پـارک علم 
و فناوری سمنان

به لحـاظ رشـد بودجـه ای از میـان ۲۸ پـارک علم و 
فناوری، ۵ پارک بیشـترین رشـد را نسـبت به بودجه 
مصـوب ۱۴۰۱ دارنـد؛ بـر همین اسـاس پـارک علم 

و فنـاوری سـمنان رشـد بیـش از ۱۰۰ درصـدی را 
نسـبت به ۱۴۰۱ دارد. پارک علم و فناوری گلسـتان 
بـا ۷۸.۰۵ درصـد، پـارک علـم و فنـاوری خراسـان 
جنوبی بـا ۵۰.۴۴ درصد، پـارک علم و فنـاوری البرز 
بـا ۴۶.۳۳ درصـد و پـارک علـم و فنـاوری فـارس با 

۴۶.۲۰ در رتبه هـای دوم تـا پنجـم قـرار دارند.

کاهـش بودجـه ۲ پـارک آذربایجـان 
شرقی و لرستان

در ایـن میان امـا پـارک علـم و فنـاوری چهارمحال 
و بختیاری بـا ۲.۳۵ درصـد، پارک آذربایجـان غربی 
بـا ۳.۲۰ درصـد و خراسـان شـمالی ۴.۶۵ درصـد 
کمتریـن میـزان رشـد را نسـبت بـه سـال گذشـته 
دارند. همچنیـن ۲ پارک علـم و فنـاوری آذربایجان 

شـرقی ۳.۷۳ درصد و پـارک لرسـتان ۱۱.۹۸ درصد 
نسـبت بـه بودجـه ۱۴۰۱ کاهـش بودجـه دارند.

اکتشـاف آب هـای ژرف بودجـه ویـژه 
گرفت

الیحـه بودجه سـال ۱۴۰۲ در حـوزه علـم و فناوری 
نشـان می دهـد در ایـن حـوزه بودجـه خاصـی بـه 
منظـور حمایـت از دانـش بنیان هـا اختصـاص داده 
شـده اسـت. بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، در الیحـه 
بودجـه ۱۴۰۲، سـهم معاونـت علمـی، فنـاوری و 
اقتصـاد دانـش بنیـان ۳۶, ۹۵۶, ۵۲۱ میلیـون ریال 
تعیین شـده اسـت. این بودجـه به ۱۲ بخـش ویژه به 
منظـور توسـعه پژوهش هـای علمـی و فناوری های 
جدیـد اختصـاص دارد. هر یک از سـتادهای توسـعه 
فناوری همچون سـتاد توسـعه نانو، زیسـت فناوری، 
علـوم شـناختی، زیسـت فنـاوری، سـلول بنیـادی، 
فتونیک و لیـزر، حمل و نقل پیشـرفته ردیـف بودجه 
مشـخصی ذیل معاونت علمـی دارند که ایـن بودجه 

در ذیـل برنامه هـای متعـددی برآورد شـده اسـت.
همچنیـن امسـال در الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ 
جدولی بـا عنوان جـدول شـماره ۹ بـرآورد اعتبارات 
ردیف های متفرقه سـال ۱۴۰۱ درج شـده اسـت که 
در آن بودجـه ای بـه معاونت علمـی و فنـاوری برای 
مطالعـات و اکتشـاف آب هـای ژرف با اولویـت زابل 
با اعتبـار ۲ هـزار میلیـارد ریـال و کمک بـه افزایش 
سـرمایه صندوق نـواوری و شـکوفایی ۴.۷۰۰.۰۰۰ 

میلیـون ریـال اختصاص پیـدا کرده اسـت.
آن طـور کـه در مقایسـه الیحـه بودجـه ۱۴۰۲ بـا 
بودجه مصوب سـال ۱۴۰۱ مشـاهده می شـود، مبلغ 
اختصـاص داده به معاونـت علمی، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاسـت جمهـوری افزایش یافته اسـت.
سـال گذشـته ۲۹.۰۸۴.۱۱۲ میلیون ریال بـه عنوان 
بودجـه مصـوب بـه صـورت قانـون درآمد و امسـال 
در الیحه بودجه سـال ۱۴۰۲ میـزان ۳۶, ۹۵۶, ۵۲۱ 
بودجـه بـه معاونـت علمـی و دسـتگاههای تابعه آن 

اختصـاص یافته اسـت.
همچنیـن از جملـه تغییراتـی کـه می تـوان دیـد 
اضافـه شـدن بخـش میکـرو اسـت کـه بـا سـتاد 
توسـعه فنـاوری نانـوی معاونـت علمـی بودجـه ای 

مشـترک دارد.
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مهـر: گروهـی از محققـان بـا 
همـکاری یک پژوهشـگر ایرانی 
بـا کمـک زبـان مصنوعـی روی 
شـکات تحقیقی انجـام داده اند 
تـا نوعـی از این مـاده غذایـی را 
تولیـد کننـد کـه چربـی کمتری 

دارد و سـالم تر اسـت.
کـم پیـش می آیـد کـه عـده 
کمـی لـذت روان شـدن چربـی، 
شـکر و کاکائـو کـه همـراه یک 
تکـه شـکات در دهـان بـه 
وجـود می آیـد، را انـکار کننـد. 
هرچنـد بسـیاری از افـراد ترجیح 
می دهنـد ایـن حـس را در قلمرو 
جادویـی آشـپزی حفـظ کننـد، 
محققـان معمـواًل تـا زمانیکـه از 
چگونگـی و چرایـی رویدادهـا را 
درک نکننـد، راضـی نمی شـوند.

در همین راسـتا گروه از محققان 
بـه رهبـری سـیاوش سـلطان 
محمـودی در دانشـگاه لیـدز 
انگلیس سـعی کردند با اسـتفاده 
از یـک زبـان مصنوعـی و چنـد 
تکـه شـکات ایـن کار را انجام 
دهنـد. آن ها مدعی هسـتند لذت 
شـکات در درجه اول مربوط به 
آزاد شـدن چربـی اسـت و همین 
امـر بـه توسـعه شـکات هایی 
کـه  می کنـد  کمـک  سـالم تر 
خـوردن آنها همچنـان لذتبخش 

اسـت.
پژوهشگران در مسـیر خود برای 
درک لـذت خـوردن شـکات از 
یک تکه از شـکات تلـخ حاوی 
۷۰ تا ۹۹ درصـد کاکائو اسـتفاده 
کردنـد. در مرحلـه بعد آنهـا رفتار 
مالشـی شـکات در دهـان را 

بررسـی کردند.
برای ایـن منظـور آنها یـک تکه 
شـکات را روی زبـان مصنوعی 
قـرار دادنـد کـه در سـال ۲۰۲۰ 
میـادی در دانشـگاه لیـدز ابداع 
شـده بـود. ایـن نخسـتین باری 
بود کـه از فنـاوری مذکـور برای 
درک واکنش هـای شـکات در 

دهـان اسـتفاده می شـد.
شـکات های  آنکـه  از  پـس 
مختلـف روی زبـان مصنوعـی 
قـرار گرفـت، محققـان از نتایـج 
عکـس گرفتنـد و با کمـک یک 
حوزه از مهندسـی به نام سـایش 
شناسـی سـعی کردنـد رفتـار 
شـکات هنـگام ذوب شـدن 
و واکنـش بـا بـزاق را بررسـی 
کننـد. سـایش شناسـی مربـوط 
بـه واکنش سـطوح و مایعـات در 

برابـر یکدیگـر اسـت.
آن هـا متوجـه شـدند احسـاس 
نرمـی کـه شـکات در دهـان 
دلیـل  بـه  می کنـد  ایجـاد 
آزادسـازی چربـی روی زبـان و 
همچنیـن مربـوط بـه پوشـانده 
شـدن ذرات کاکائـو بـا چربـی 
اسـت. پـس از آن چربـی اضافی 
در شـکات تأثیـر کمتـری در 

دهـان داشـت.
محمـودی  سـلطان  سـیاوش 
در  پژوهـش  ارشـد  محقـق 
دانشـگاه لیدز می گویـد: با درک 
مکانیسـم فیزیکـی کـه هنـگام 
خـوردن شـکات در بـدن افراد 
اتفـاق مـی افتـد، می تواند نسـل 
جدیـدی از شـکات را توسـعه 
داد کـه همـان حـس محصـول 
با چربـی بـاال را دارد اما سـالم تر 

اسـت.
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ــا اســتفاده از یــک خــط  ــروژه آرتمیــس ب ــده پ ــم دارد در مأموریت هــای آین ناســا تصمی
لولــه مخصــوص، اکســیژن را بــه نقــاط مختلــف قطــب جنــوب مــاه منتقــل کنــد.

»پیترکیــورری« مدیــر علمــی در شــرکت »لونــار ریسورســز« مشــکل طرح هــای فعلــی 
ناســا بــرای انتقال اکســیژن بــه ایــن ســیاره بــا اســتفاده از کاوشــگرها را شــرح داد و پس 
ــه تأمیــن شــود. کیــورری یــک  ــا خــط لول از آن تصمیــم گرفتــه شــد ایــن گاز حیاتــی ب
طــرح پیشــنهادی بــرای برنامــه NIAC ســازمان فضایــی آمریــکا ارائــه کــرد. او عضــو 
یکــی از ۱۴ تیــم تحقیقــی اســت کــه بودجــه ۱۷۵ هــزار دالری بــرای توســعه کانســپت 

ــد. ــت کرده ان ــان دریاف هایش
خــط لولــه پیشــنهادی رســمًا »خــط لولــه اکســیژن قطــب جنــوب مــاه«)LSPOP( نام 
گرفتــه که بــه مرکــز اســتخراج یــخ مــاه متعلق بــه ناســا در قطــب جنــوب ســیاره متصل 
می شــود. در ایــن مرکــز یــخ مــاه پــس از اســتخراج بــه آب آشــامیدنی و اکســیژن تبدیل 

می شــود کــه بــرای تنفــس و همچنیــن تولیــد ســوخت موشــک بــه کار مــی رود.
کیــورری در بیانیــه ای کــه اخیــراً در وب ســایت ناســا منتشرشــده، آورده اســت: 
ــن گاز در  ــره ای ــامل ذخی ــل ش ــیژن در مح ــتخراج اکس ــرای اس ــی ب ــای فعل تاش ه
ــد  ــا نیازمن ــن روش ه ــک از ای ــر ی ــازی آن اســت. ه ــع س ــا مای ــر فشــار ی ــای پ تانک ه
ــت.  ــوص اس ــداره مخصص ــای دوج ــازی گاز در بطری ه ــع س ــا مای ــا ی ــال تانک ه انتق
ــرای  ــداره ب ــا بطری هــای دوج ــل ی ــای منتق ــد تانک ه ــا نیازمن ــن روش ه ــک از ای هری
ــد  ــر از فراین ــرژی برت ــیار ان ــگر بس ــا کاوش ــیژن ب ــال اکس ــد انتق ــت. فراین ــرف اس مص
ــه اکســیژن در  ــتیابی ب ــن بخــش دس ــر هزینه تری اســتخراج اســت و تصــور می شــود پ

ــد. ــاه باش روی م

نخستین کشتی تحقیقاتی حامل وسایل نقلیه بی سرنشین که به وسیله هوش مصنوعی کنترل 
می شود سرویس خود را آغاز کرده است.

کشتی تحقیقاتی »ژوهایون«)Zhuhaiyun( می تواند به طور خودکار در آب های آزاد مسیر خود 
را بیابد یا به وسیله یک کنترل از راه دور، راهبری شود.

همچنین ژوهایون قادر خواهد بود چند وسیله نقلیه بی سرنشین هوایی، رو آبی و زیر آبی را به طور 
همزمان حمل کند که می توانند به طور همزمان محیط اطراف را رصد و مرکز داده ایجاد کنند.

آزمایشگاه علوم دریایی و مهندسی گوانگ دانگ که این کشتی را راهبری می کند، قابلیت های 
های راهبری خودران کشتی از جمله ارسال و دریافت پهپادها را روی دریا آزمایش کرده است.

باره  این  در  چین  علوم  آکادمی  اعضای  از  یکی  و  آزمایشگاه  مدیر  دایک  چن 
آزمایش  ۱۲ ساعت متوالی  برای  را در عملیاتی بی سرنشین  می گوید: ما کشتی 
را  خود  مسیر  و  اجتناب  موانع  از  توانست  خودران  نقلیه  وسیله  این  کردیم. 
دست طراحی  اولیه  اهداف  به  توانست  کشتی  همچنین  کند.  ریزی   برنامه 

یابد.
سال جاری از ژوهایون برای چند فعالیت تحقیقاتی از جمله نقشه برداری دریایی و نظارت، گشت 

زنی دریایی و نمونه برداری استفاده می شود.
سیستم هوش مصنوعی توسعه یافته برای کشتی می تواند با استفاده از اطاعات حسگرها و 
ماهواره ها مسیریابی کند. کشتی مذکور با طول ۸۸.۵ و عرض ۱۴ متر و همچنین ظرفیت حمل 
۲۱۰۰ تن بار بزرگتری از کشتی Type۰۵۶ نیروی دریایی چین است و می تواند تجهیزات بیشتری 
را حمل کند. ژوهایون که به شیوه ای آینده نگرانه طراحی شده، می تواند با متوسط سرعت ۱۳ گره 

و در صورت لزوم ۱۸ گره در آب حرکت کند.

بر اساس اعام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت 
دانش بنیان ساماندهی می شود.

مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، 
برای ساماندهی شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت دانش بنیان؛ اقدام به جذب مجموعه ها، تیم ها و 

افراد فعال در این حوزه کرده است.
معاونت علمی، در نظر دارد به منظور معرفی محصوالت تولیدی توسط شرکت های دانش بنیان به 
بازارهای جهانی و همچنین توسعه صادرات این محصوالت، ساماندهی شبکه کارگزاران صادراتی 
محصوالت دانش بنیان را در اولویت قرار دهد. در واقع صادرات نیازمند یک راهبرد و برنامه ریزی حساب 
شده است که شرکت های دانش بنیان به دلیل محدودیت های موجود نمی توانند تمامی منابع مورد نیاز 
برای اداره فعالیت های صادراتی خود را تأمین کنند، چرا که این شرکت ها با توجه به نقش تاثیرگذاری 

که در رشد و توسعه فناوری کشورها دارند باید متمرکز بر توسعه کسب و کار داخلی شان باشند.
بنابراین حضور واسطه های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات بهترین راه ورود و تثبیت حضور در 
بازارهای بین المللی محسوب می شوند. از آنجائیکه تمامی منابع این شرکت های تخصصی به صادرات 
تخصیص می یابد کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان در این زمینه بسیار قابل توجه است. بر همین 
اساس کارگزارانی برای کمک به شرکت های توانمند صادراتی انتخاب می شوند تا در این مسیر یاریگر 

مجموعه های دانش بنیان و فناور برای ورود به بازارهای جهانی باشند.
مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
در اقدامی جدید در نظر دارد تعداد این کارگزاران را افزایش دهد. بنابراین از شرکت های دارای توانمندی 
صادراتی، تجار و شرکت های مدیریت صادرات دعوت کرده است تا برای ثبت نام و اعام آمادگی خود 

اقدام و به این آدرس مراجعه کنند.

جاه طلبی جدید ناسا؛

 راه اندازی خط لوله اکسیژن
در ماه!

با هوش مصنوعی؛

 فعالیت کشتی خودران چینی
آغاز شد

براساس اعالم معاونت علمی؛

شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت 
دانش بنیان ساماندهی می شود
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