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اعالم میزان یخ زدگی انشعابات آب استان اصفهان؛

تنها 0.03 درصد یخ زد!

20 Fruits For 
Glowing Skin
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سقف 500 ساله و تاریخی بازار قیصریه اصفهان فرو ریخت

گناه سقف گردن برف! 
2

دبیر هیات پزشـکی ورزشـی اصفهان 
گفـت: مـردم و حتـی ورزشـکاران 
حرفه ای بدلیل تشـدید آلودگی هوای 
ایـن روزهـا از فعالیـت ورزشـی در 
اماکن بـاز اجتنـاب و محـل تمرینات 
خـود را بـه فضـای بسـته بـا تهویـه 

مناسـب منتقـل کننـد.
بـه  اشـاره  بـا  مهـدی محمـدی، 
مشـکالت ناشـی از فعالیـت فیزیکی 

در روزهـای آلـوده افـزود: ورزش در 
هـوای آلـوده محدودیت هـا، عوارض 
و مشـکالتی دارد کـه بایـد بـه آنهـا 

توجـه شـود.
وی هشـدار داد: حیـن ورزش هـای 
هـوازی که نیاز بـه تنفس بیشـتر دارد 
بدلیـل افزایـش تعداد و عمـق تنفس، 
میـزان ورود آالینده هـا و ریزگردها به 
عمـق ریه هـا افزایـش پیـدا می کنـد 

و بـه همیـن دلیـل ورزشـکاران در 
معـرض خطـر قـرار دارند.

وی تصریـح کـرد: افزایـش ورود 
آالینده هـا به مجاری تنفسـی سـبب 
ایجاد برخـی بیماری ها می شـود و در 
نتیجه عـوارض ورزش در هوای آلوده 

خطرناکتر اسـت.
ورزشـی  پزشـکی  هیـات  دبیـر 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه 
در زمـان آلودگـی هـوا، ورزش در 
سـطح حرفـه ای نیـز شـرایط ویـژه 
دارد و مسـابقات لغـو می شـود کـه 
عارضـه ای بـرای ورزشـکاران ایجاد 
نشـود، افـزود: تنگـی نفـس، افزایش 
تعداد تنفس، درد قفسـه سـینه، برهم 
خـوردن تعـادل، تعریق زیـاد، کاهش 
سـطح هوشـیاری و اختـالل در تکلم 
از عالئـم هشـداردهنده اسـت و افراد 
در صـورت بـروز ایـن عالئم بایـد به 

مراکـز درمانـی مراجعـه کننـد.
محمـدی بـا بیـان اینکـه ورزش در 
هـوای آلـوده بدلیـل کمبود اکسـیژن 
مـورد نیـاز می تواند بـرای سـالمندان 
ناظر بـه شـرایط و ویژگی های سـنی 

آنهـا بـه عـوارض قلبـی عروقـی 
منجر شـود، اظهار داشـت: ورزش در 
هـوای آزاد در وضعیـت نیمه هشـدار 
بـرای سـالمندان و کـودکان و در 
وضعیـت هشـدار بـرای ورزشـکاران 

بایـد محـدود شـود.
دبیر هیات پزشـکی ورزشـی اصفهان 
اضافـه کـرد: ورزش در اماکـن و 
سـالن های سربسـته حتـی بـا تهویه 
مناسـب بایـد کمتـر از روزهـای 
معمولی باشـد و در شـرایط خیلی حاد 

بطورکامـل ممنـوع شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: آلودگـی چنین 
روزهایـی برای کودکان، زنـان باردار، 
سـالمندان و بیمـاران قلبـی عروقی و 
کلیوی بسـیار خطرناکتر اسـت و باید 
بـه ایـن گروه هـا بـرای حضـور در 

فضای بـاز هشـدار داد.
ورزشـی  پزشـکی  هیـات  دبیـر 
اصفهـان تصریـح کـرد: اگرچـه ایـن 
هیـات نقشـی در تعطیلـی مسـابقات 
ورزشـی در فضـای بـاز و بسـته ندارد 
امـا بطورکلـی ورزش در ایـن روزهـا 

نمی شـود. توصیـه 

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر 
تاکسـیرانی شـهرداری اصفهـان گفـت: سـهم 
روزانـه  سـفرهای  از  اصفهـان  تاکسـی های 
درون شـهری شـهروندان ۱۱ درصد اسـت اما تمایل 
بـه اسـتفاده از تاکسـی های اینترنتـی بیشـتر دیـده 

. د می شـو
محمد پـرورش در گفت وگـو با خبرنگار ایمنـا، اظهار 
کرد: سهم سـازمان تاکسـیرانی اصفهان از سفرهای 
روزانه درون شـهری شـهروندان ۱۱ درصد اسـت که 
عدد مناسـبی نیسـت و شـرایط موجـود باعث شـده 

اسـت تا به ایـن عدد برسـیم.
وی افـزود: بیـش از ۸۰ درصـد نـاوگان تاکسـیرانی 
فرسـوده اسـت، به ایـن معنا کـه بعضـی از خودروها 
فعالیتی ندارنـد یا به طور مسـتمر فعالیـت نمی کنند، 
زیـرا خودروهایـی بـا عمـر ۱۵ سـال بـه بـاال، عمـر 
مفید خود را سـپری کرده اسـت و امـکان دارد روزانه 

نیازمنـد تعمیـر و مراجعه بـه تعمیرگاه باشـد.

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسـیرانی 
شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه اسـتاندارد موجود 
بـرای تعـداد تاکسـی های در حـال تـردد در برابـر 
جمعیـت شـهروندان خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه 
بـه اینکـه حـوزه حمل ونقـل درون شـهری توسـط 
سازمان های مختلف از جمله اتوبوسرانی، تاکسیرانی 
و متـرو رصـد و مدیریت می شـود، بـرآورد ایـن عدد 
نیـز بـر عهـده معاونـت حمل ونقـل اسـت امـا بـار 
ترافیکی شـهر، به غیـر از تاکسـی های زیرمجموعه 
تاکسـیرانی، بـر دوش تاکسـی های اینترنتی اسـت.

وی ادامـه داد: تاکسـی های اینترنتـی بایـد زیـر نظر 
سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسـیرانی شهرداری 
فعالیـت کننـد، البتـه ذائقـه مـردم تغییر کرده اسـت 
و همچـون گذشـته به صـورت سـنتی عبـور و مرور 
نمی کننـد، لـذا تمایـل بـه اسـتفاده از تاکسـی های 
اینترنتی بیشـتر دیده می شـود. سـهم این تاکسی ها 
در جابه جایی روزانه مسـافران شـهر اصفهان هشت 

درصد اسـت.
پرورش بـا توضیح علت شکسـت طرح سـامانه های 
پرداخـت الکترونیکـی کرایـه در شـهر اصفهـان 
تصریح کرد: در برهـه ای از زمان تصمیم گرفته شـد 
تاکسـی هایی که در سـطح شـهر تردد می کننـد، به 
سـامانه هوشـمند مجهز شـوند اما این طـرح، نتیجه 
مطلوبـی را حاصـل نکـرد و بـا مقاومـت راننـدگان 

مواجه شـد.
وی گفـت: بـه نظر می رسـد اغناسـازی راننـدگان، 
فرهنگ سـازی بـرای مسـافران در سـطح شـهر 
و برقـراری طرح هـای تشـویقی در کنـار سـامانه 
هوشـمند، بـه خوبـی انجـام نگرفـت و همیـن امر 
باعث شـد تا برای چند سـال این سـامانه ها کارایی 
نداشـته باشـد و در عمـل راننـده و مسـافر نتواند از 
آن بهـره ببـرد، بنابرایـن دالیـل اسـتقبال نکـردن 
راننـدگان یـا مسـافران و شکسـت ایـن طـرح باید 

کارشناسـی شـود.

دبیر هیات پزشکی ورزشی اصفهان:

ورزشکاران اصفهان بدلیل آلودگی هوا در فضای بسته تمرین کنند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

سهم 11 درصدی تاکسی ها در سفرهای درون شهری اصفهانی ها

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تازگی با رسوایی  
و بحران جدیدی رو به رو شده است. در این راستا، 
اخیراً دو محموله از اسناد طبقه بندی شده و محرمانه 
دولت آمریکا از یک مرکز وابسته به بایدن در شهر 
واشینگتن و همچنین گاراژ خانه وی در منطقه 
ولمینگتون دالِور، کشف شده است و برخی اخبار از 
کشف شدن مقادیر بیشتری از اسناد محرمانه دولت 
آمریکا از خانه بایدن نیز خبر می دهند. جالب است 
که بایدن در واکنش به این موضوع ابراز شگفتی 
کرده و دادستان کل آمریکا نیز بازرِس ویژه ای را 

برای بررسی این پرونده منصوب کرده است. با این 
حال، این طور به نظر می رسد که این رسوایی جدید 
برای دولت بایدن، حامل تبعات و پیامدهای به 
مراتب گسترده تری است. از این رو، به طور خاص 
می توان به 3 پیام عمده کشف برخی اسناد محرمانه 

دولتی از خانه و مراکز وابسته به بایدن اشاره کرد.
اواًل، این موضوع نشان می دهد که تا چه اندازه 
روسای جمهور آمریکا و مقام های ارشد این کشور، 
نسبت به رعایت پروتکل های حفاظتی بی اعتنا 
هستند و اسنادی که می تواند علیه منافع ملی 

آمریکا استفاده شود را بدون هرگونه حفاظت 
خاصی در مکان هایی عجیب و غریب نظیر گاراژ 
خانه خود رها می کنند. پیش از بایدن، ترامپ نیز 
چندین محموله سنگین از اسناد محرمانه و حتی 
فوق سری دولت آمریکا را در خانه خود در کالیفرنیا 
نگهداری می کرد که با یورش نیروهای اف بی 
آی به اقامتگاه وی، این اسناد توقیف و پرونده ای 
قابل توجه برای ترامپ در دستگاه قضایی آمریکا 

تشکیل شده است.
ادامه در صفحه 7 ...

سامان سفالگر
سرمقالـــه
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واکاوی کشف اسناد طبقه بندی شده از خانه بایدن؛

هدیه کریسمس دموکرات ها به جمهوری خواهان
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نماینده مردم نایین و خوروبیابانک:

 حجم گاز شهرستان نایین
45 هزار متر مکعب افزایش یافت

ناسا با این موشک، 45 روزه به مریخ می رسد!

 فتح فضا با
دانش بنیان ها

تالش برای افزایش جمعیت با اجرای طرح های ویژه آری یا نه!

 مسائل پیری ترسناک تر از
مصائب اقتصادی
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 علل ساختاری فقر و محرومیت
بر اساس اعالم رسمی خط فقر در ایران

چهره روز

رئیس کل دادگستری اصفهان:

حفط محیط زیست اصفهان جزو 
اولویت های دستگاه قضاست
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رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: دستگاه قضایی استان از 
یکسو وظیفه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی برای رفع 
مشکالت اقتصادی آنها و ایجاد اشتغال را دارد و از سوی دیگر 
حفظ سالمت مردم و رعایت قوانین زیست محیطی را در اولویت 

فعالیت های خود قرار داده است.



در شـــهر

Isfahan News
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اصفهان- ایرنا: دبیر ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر اصفهان گفت: با توجه به اهمیت 
موازین شرعی و رعایت آن در بیمارستان ها، 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
باید روی قانون انطباق امور اداری و فنی 
مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، 

نظارت جدی تری داشته باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
موظف است به منظور انطباق امور درمانی، 
بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع 
مقدس اسالم، سیاستگذاری و برنامه ریزی 
و تدوین آیین نامه اجرایی برای عملی کردن 
انطباق امور مذکور با موازین شرع مقدس را 

انجام دهد.
حجت االسالم والمسلمین محسن مظاهری 
با اشاره به اهمیت ارتقا سالمت و بهداشت 
روحی و معنوی بیماران در بیمارستان ها 
افزود: ارتقا سالمت و بهداشت روحی و 
معنوی بیماران به درمان سریعتر بیماری آنها 

کمک می کند.
وی که در دیدار با معاون نظارت بر مراکز 
درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان سخن می گفت، اظهار 
داشت: باید در بیمارستان ها و حتی منازل 
با برنامه های معنوی و استفاده از مشاوران 
مذهبی به بیماران امید داده شود تا فرایند 
امیدبخشی و روحیه دادن به بیماران و مراحل 

بهبود و درمان آن ها سریع تر انجام شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اصفهان با اشاره به اهمیت تقویت دفاتر 
موسوم به "نسیم مهر" در بیمارستان ها 
گفت: تسکین آالم روحی و برطرف کردن 
اضطراب بیماران مساله بسیار مهمی است 
که باید با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه، 

دفاتر نسیم مهر تقویت شود.
دفاتر "نسیم مهر" یکی از شاخه های 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های 
 ۸۷ سال  از  که  است  پزشکی  علوم 
و  اصفهان  دولتی  بیمارستان های  در 
شهرستان های این استان آغاز بکار کرده 
است و صحبت و مشاوره با بیماران و 
همراهان آنها از مهمترین وظایف روحانیان 

دفاتر نسیم مهر محسوب می شود.
معاون نظارت بر مراکز درمانی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز در 
این دیدار گفت: معاونت درمان با همکاری 
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی استان تمام تالش خود را به ایجاد 
اخالق حرفه ای و نظارت بر قانون انطباق 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی بکار گرفته 

است.
دکتر غالمرضا ُدروشی افزود: باید با همکاری 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دانشگاه 
تشکیل  برای  اصفهان  پزشکی  علوم 
دپارتمان مشاوره بهداشت معنوی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطالبه 

شود.
به گزارش ایرنا، معاون نظارت بر مراکز 
درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی استان اصفهان، امروز با دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اصفهان دیدار و 

گفت وگو کرد.

رعایت موازین شرعی 
در مراکز درمانی

دبیر ستاد امر به معروف اصفهان 
تاکید کرد:

 محمد حسین شریف زادگان  فقر پدیده ای چند وجهی و محصول کارکرد نظام 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ به گونه ای که به دنیا آمدن در خانواده های فقیر، 
توزیع نامتناسب فرصت ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفیت های اقتصادی و 
طبیعی کشور، سیاست گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگی توزیع 
درآمد، ضعف نظام های حمایتی و پوشش ناکافی بیمه های اجتماعی و ناکارآمدی ها 
و کمبودهای نظام های بهداشتی درمانی و آموزشی از جمله عواملی هستند که منتج 
به تشدید فقر می شوند. بر اساس مجموعه داده های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، 
داده های شبکه اطالعات پرداخت کشور و پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، خط فقر در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رشد حدوداً ۵۰ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۰ خط 
فقر متوسط کل کشور برای خانوار ۳ نفره ۳٫۷ میلیون تومان و برای خانوار ۴ نفره ۴٫۵ 
میلیون تومان بوده است. ولی در سال ۱۴۰۱ خط فقر برای خانوار ۴ نفری عدد ۷٫۷۰۰ 
میلیون تومان به طور متوسط در کل کشور برآورد می شود. این عدد در شهر تهران 
برای خانوارهای ۳ نفره ۱۱٫۹ میلیون تومان و برای خانواده های ۴ نفره ۱۴٫۷ میلیون 
تومان برآورد شده است. متوسط نرخ جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد 

است که معادل ۳۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر می باشد.
این درحالی است که درآخرین سال قبل انقالب ۴۰ درصد و درآخر دولت سازندگی 
یعنی ۱۳۷۶، ۱۹/۸ ودر سال آخر اصالحات ۱۰/۵ ودر دولت احمدی نژاد ۳۴/۶ در 
شهرها و ۴۰/۱ درروستاها رسید. ارقام فوق نشانگر آن است که با سیاست گذاری 
و اقدامات اجتماعی و اقتصادی در اوایل انقالب و دوران سازندگی و رونق اقتصادی 
و اجرای سیاست های اجتماعی در دوران اصالحات خط فقر به شدت بهبود 
یافت. و دردولت احمدی نژاد با کژکارکردی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی 
دست آوردهای سه دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحانی خط فقر به ۲۳ درصد تا 
قبل از تحریم ها رسید و نهایتاً در اثر رکود، تورم و کژکارکردی اقتصاد و تحریم شدید و 

ناکارآمدی سیاست های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد رسید.
بر اساس اطالعات فقر و رفاه خانوار رتبه بندی محرومیت استان ها نشان می دهد 
که به ترتیب استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان 
و گلستان محروم ترین استان های ایران هستند و به ترتیب استان های یزد، تهران، 
بوشهر، اصفهان و مازنداران در کل دارای وضعیت مطلوب تری هستند. همچنین از ۲۰ 
شهرستان محروم استان های کشور ۱۲ شهرستان در استان سیستان وبلوچستان، ۲ 
شهرستان در خراسان شمالی، ۲ شهرستان در استان کرمان، یک شهرستان در لرستان 
و یک شهرستان در استان کردستان قرار دارد. که درمجموع نابرابری منطقه ای در 

ایران را ترسیم می کند.
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فقر در زندگی خانوارهای ایرانی، تحوالت 
اقتصاد کالن، چگونگی اجرای سیاست های اجتماعی و کاهش فقر است. اگرچه 
رشد اقتصادی عامل تعیین کننده ای در کاهش فقر است ولی بدون اجرای توامان 
سیاست های اجتماعی نمی توان به کاهش فقر دست یافت. بی ثباتی و ناپایداری 
اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی لطمه وارد می سازد بلکه با افزایش نابرابری از 

اثربخشِی سیاست های کاهش فقر نیز می کاهد.
این موضوع درحالی است که اقتصاد ایران رشد پایین و تورم چند ساله باالی ۳۰ 
درصدی را تجربه می کند و به همراه آن رکود و کاهش تولید بخش های اقتصادی 
مشاهده می گردد. خانوارهای فقیر اولین گروه هایی هستند که در زمان رکود و تورم 
از آن آسیب جدی می بینند. برای کاهش فقر باید تولید ثروت در ایران به انجام برسد 
و می بایست موانع آن که ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با 
منافع توسعه اقتصادی است، اصالح شود و با رفع موانع ساختاری حکمرانی اقتصادی 
سیاسی و سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی می توان به روان شدن جریان 
اقتصاد کشور و سرمایه گذاری برای تولید ثروت، ایجاد شغل و درآمد برای خانوارهای 
ایرانی تا حدودی امیدوار بود. در شرایطی که نرخ سرمایه گذاری ثابت کشور از نرخ 
استهالک سرمایه کم تر است نمی توان به تولید ثروت امیدوار بود. یعنی ما ظرفیت 
سرمایه گذاری جدیدی در اقتصاد برای کار جدید ایجاد نمی کنیم و سرمایه گذاری در 

همه سطوح کالن و متوسط و کوچک با اختالل شدیدی مواجه است.
کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو 
اَبرچالش در ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. امروزه هیچ کشوری نمی تواند 
بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان 

ومصالحه با کشورها، زیست اقتصادی واجتماعی متعارفی داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

علل ساختاری فقر و 
محرومیت بر اساس اعالم 
رسمی خط فقر در ایران

یادداشت

 اخبار اصفهان  هرچند تاکنون به 
نظر می رسید عمده مشکل کالن 
شهر اصفهان خشکی زاینده رود، فرو 
نشست زمین، کاهش نزوالت جوی 
و آلودگی های زیست محیطی است، 
اما ریزش برف و باران نه چندان سنگین 
که بعد از دهه ها انتظارش را می کشیدیم 
نشان داد، برخی از اماکن تاریخی و 
قدیمی نصف جهان تحمل برف و باران 

را نیز ندارند.
بـازار قیصریـه اصفهـان حـدود ۵۰۰ 
سـال پیـش بـه دسـتور شـاه عبـاس 
اول صفوی و به دسـت توانمند اسـتاد 
علی اکبـر معمـار اصفهانـی سـاخته 
شـده اسـت. این بازار به نام هـای بازار 
شـاهی یا بـازار سـلطانی نیز شـناخته 
می شـود، امـا نـام اصلـی آن همـان 

قیصریـه اسـت
گفتنـی اسـت سـر در بـازار قیصریـه 
بـا نقاشـی های فاخـر و بـی نظیـر جز 
آثـار جهانـی و ملـی بـه شـمار رفته و 
در دی ماه سـال ۱۳۱۰ به شـماره ثبت 
۱۰۳ در فهرسـت آثـار ملی ثبت شـده 
اسـت، مسـاحت ایـن بـازار ۸ کیلومتر 
اسـت، ۸۵۰۰ مغـازه در ایـن مجموعه 
وجـود دارد و روزانـه هـزاران نفـر در 
آن تـردد می کننـد. در روزهـای اخیـر 
بارندگی هـای شـدید و ریـزش بـرف 
سـنگین هفتـه گذشـته متاسـفانه 
باعث شده که قسـمتی از سـقف بازار 
قیصریـه فـرو بریـزد. در مـورد علـت 
ریزش سـقف ایـن بـازار قدیمـی و با 
عظمت حـرف و حدیث ها زیاد اسـت. 
خبر گزاری مهر به نقـل از مدیر روابط 
عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهان 
گفـت: بارندگی هـای شـدید روزهای 
اخیـر در اصفهـان و کوتاهـی بازاریان 
سـبب ریزش بخشـی از سـقف بـازار 

قیصریه شـد
شـهرام امیـری بـا بیـان اینکـه اداره 
میـراث فرهنگـی بناهـای تاریخـی 
در اختیـار خـود را طـی روزهـای اخیر 
مرتب پایـش کـرد، افـزود: فضاهایی 
را کـه امـکان پایـش داریـم، بررسـی 
می کنیم اما در نظر بگیریـد که بازاری 
چـون قیصریه هشـت کیلومتـر طول 
دارد و توسـط بخـش خصوصـی بهره 
بـرداری می شـود، هیچ سـازمانی این 
امـکان را ندارد چنیـن فضای عظیمی 
را پایش کنـد و انتظار می رفت کسـبه 
این بازار پشـت بـام مغازه هـای خود را 
برف روبـی می کردند. بـه گفته امیری 
آیا این وظیفه میراث اسـت که سـقف 
مغازه های بـازار را کـه در اختیار بخش 

خصوصی اسـت بـرف روبـی کند؟ 
مدیر روابـط عمومـی اداره کل میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه 
خسـارت بخشـی که فروریختـه زیاد 

نیسـت، گفتـه: مرمـت ایـن قسـمت 
بـزودی انجام می شـود و بـدون اینکه 
هزینه ای طلب کنیـم مرمت می کنیم 
زیـرا وظیفـه ماسـت و بـازار نیـز ثبت 
جهانی اسـت. امیری ادامـه داد: انتظار 
داریـم بازاریـان در حفاظـت ایـن بنـا 
همیـاری کننـد؛ بـه گفته وی سـقف 
بازار قیصریـه کاهگل و خشـت و گل 
اسـت، برف و بـاران نفـوذ می کنـد؛ با 
توجـه بـه پیـش بینـی هواشناسـی تا 
فروردیـن بارندگی خوبی داریـم و باید 
این بنـا دائم پایش شـود زیـرا احتمال 
دارد این حادثه دوباره تکرار شـود. وی 
افزود: چنانچه بازاریان مشاهده کردند 
جایی آسـیب دیده یـا در حـال ریزش 
اسـت به ما اعـالم کننـد تا رسـیدگی 
کنیم امـا پایش همه ایـن بنای عظیم 
توسـط میراث فرهنگـی دشـوار بوده 
زیـرا در تـوان و نیـروی انسـانی ایـن 

نهاد نیسـت.
در ایـن بـاره ایسـنا نیـز نوشـت: مدیر 
روابـط عمومـی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اصفهان درباره ریزش بخشی 
از سـقف بـازار چیت سـازها در بـازار 
قیصریـه گفتـه در بازدیـدی کـه از 
تیمچـه چیت سـازها داشـتم متوجـه 
شـدم که در پشـت همیـن مکانی که 
این اتفاق رخ داده تیمچه ای وجود دارد 
کـه ترک خـورده و متأسـفانه صاحب 
این تیمچه به صورت تعمـدی در حال 
تخریـب تیمچـه اسـت و باعث شـده 
پشـت تیمچه چیت سـازها خالی شود 
و چون پشـت آن خالی شـده، هم دیوار 
و هم سـقف دچار آسـیب شـده است؛ 
یعنـی پشـت تیمچـه چست سـازها 
به طول کامـل خالی شـده و عمـاًل 
بازار چیت سـازها تکیه گاه پشـت خود 

را از دسـت داده، ترک خورده، سقف آن 
آسـیب دیـده و ایزوگام هـا نیز نیـاز به 

بازسـازی دارد.
به گفته امیـری دراین باره بـا مدیرکل 
مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهان 
صحبـت کردیـم و قـرار شـد دربـاره 
وضعیـت بـازار قیصریـه جلسـه ای با 
حضور شهرداری، شـورای اصلی بازار 
و شـوراهای تیمچه هـای بـازار برگزار 

شـود.
وی همچنین گفته یـک موضوع مهم 
دیگـر سـقف اصلی راسـته بازار اسـت 
که جزو مشاعات محسـوب می شود و 
باید با همکاری همه نهادها و بازاریان 
حفاظـت شـود. دوسـتان بایـد ایـن را 
بدانند کـه هـر ایـرادی در بـازار وجود 
دارد را قبـل از ایجاد حادثـه و ریزش به 

ما اعـالم کنند.
مدیر روابـط عمومـی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی وگردشگری 
اصفهـان در گفتگو با ایسـنا همچنین 
در مـورد برخـی آسـیب هایی کـه بـه 
بازار قیصریـه وارد شـده اسـت گفت: 
متأسـفانه بعضـی از بازاریـان در ایـن 
بـازار سـقف کاذب ایجـاد کردنـد، ام 
دی اف کار می کننـد و یک سـری 
دسـت کاری ها در مغازه هـا صورتـی 
می گیـرد و متأسـفانه آنجـا اتفاقاتـی 
می افتـد کـه مـا بعـداً متوجه شـویم، 
درحالی که بایـد در هر قسـمتی از بازار 
کـه ایـرادی وجـود دارد بـه مـا اطالع 

دهنـد
امیـری ادامـه داد: بـزرگ بـودن 
مجموعـه بـازار قیصریـه، پیچ وخـم 
بودن بـازار، و اینکـه دارای بخش های 
مختلفـی اسـت باعـث شـده کـه 
نگهداری از آن خیلی سـخت و دشوار 
باشـد. ایـن مجموعـه عظیـم دارای 

تیمچه هـا و کاروانسـراهای مختلفی 
کوچه پس کوچه هـای  و  اسـت 
زیـادی دارد؛ ضمـن اینکـه هرکـدام 
هیئت مدیره هـای  تیمچه هـا  از 
مختلفـی دارد و تـالش مـا در محـور 
فرهنگـی بـازار این اسـت کـه بتوانیم 
همـه شـوراها را همـراه کنیـم تـا 
حداقـل بتواننـد بـازار را پایـش کننـد 
و به مـا اطـالع دهند تـا مرمت شـود. 
مدیر روابـط عمومـی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
اسـتان اصفهـان تأکید کـرد: موضوع 
این اسـت که پایـش بـازار قیصریه به 
نیروی زیـادی نیاز دارد، کپسـول های 
آتش نشـانی، اسـتفاده ها از کولرهـای 
شـبکه های  تابسـتان،  در  گازی 
فرسوده برق، سیسـتم های فاضالب، 
کف سـازی، کـف فرش ها و بسـیاری 
دیگـر از مسـائل، همگـی ازجملـه 
مـواردی اسـت کـه پایـش آن هـا 
همـت جمعـی را می طلبـد و بازاریان، 
شـوراهای تیمچه هـا، شـورای اصلی 
بـازار، شـهرداری ها و نهادهای مرتبط 
بایـد همـکاری کننـد، چراکـه میراث 
فرهنگـی به تنهایـی از عهـده آن 

برنخواهـد آمـد.
امـا مدیـر پایـگاه میـدان جهانـی 
نقش جهـان، در مـورد علـت ریـزش 
سـقف بـازار قیصریـه نظـر دیگـری 
دارد. فریبـا خطـا بخش بـه ایمنا گفته 
پوشـش سـقف تمام بازارهـای میدان 
نقش جهـان از آجـر اسـت و به طـور 
طبیعـی بـدون نیـاز بـه گـچ کاری، 

مسـتحکم اسـت.
به گفته وی ایـن بخش از سـقف بازار 
در زمانـی نامعلوم گچ کاری شـده بود، 
در حالـی کـه تمـام بازارهـای میـدان 
نقش جهان با آجر پوشـیده شده است 

و دلیـل کشـیده شـدن گـچ روی این 
سـقف ها نامشـخص اسـت و احتمال 
مـی رود اهالـی بـازار دسـت بـه ایـن 

اقدام زده باشـند
خطابخـش همچنیـن افـزود: ایـن 
گچ ها به مـرور زمـان اسـتحکام خود 
را از دسـت داده و ریزش پیـدا کرده اند. 
حتی روی پشـت بام سـقف مشـکلی 
نداشـته و ریزش آن به دلیـل بارندگی 
نیـز نیسـت. بـا این حـال همـه گچ ها 
تراشـیده شـده و مرمـت سـقف هـم 

تقریبًا سـطحی اسـت
مدیر پایگاه جهانـی نقش جهان درباره 
چگونگی مرمت این سـقف و استفاده 
از نیروهای امانی یا پیمانکاران، گفت: 
اگـر بـرای مرمت هـای اضطـراری 
بخواهیم بـا پیمانـکار قـرارداد ببندیم 
بسـیار زمان بر اسـت و قرارداد آن باید 
قبـل از اجـرا در سـامانه دولـت تأییـد 
شـود و این در روند مرمـت خلل ایجاد 
می کنـد؛ بنابرایـن ایـن موضـوع را به 
سـازمان میراث فرهنگی اطـالع دادم 
و گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی 
اسـتان قسـمت هایی کـه احتمـال 
تخریـب آن هـا وجـود داشـت را جـدا 
کرده و قرار اسـت کـه امروز داربسـت 

زده و طـرح مرمت آن شـروع شـود
 در حالی که معلوم نیست علت ریزش 
سـقف بازار قیصریه اصفهان کوتاهی 
بازاریـان و شـورای بـازار در پایـش 
نکـردن بارش هـا اسـت، یـا کوتاهی 
آنان در کشـیدن گـچ روی سـقف ها، 
بایـد دیـد دسـت آخـر مقصر کیسـت 
و چه نهـاد یـا ارگانـی مسـئولیت این 
مرمت و پایش ایـن اثـر تاریخی ۵۰۰ 
سـاله را به عهـده خواهد گرفـت، البته 
اگر تـا آن زمان همه سـقف بـازار فرو 

نریـزد.

گناه سقف گردن برف! 
سقف 500 ساله و تاریخی بازار قیصریه اصفهان فرو ریخت
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مدیرعامـل سـازمان پایانه هـای مسـافربری شـهرداری اصفهـان از 
نظارت جـدی کارکنـان سـازمان پایانه ها بـا همـکاری نماینـدگان اداره 
کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان بـر عملکـرد شـرکت های 
مسـافربری، اتوبـوس، مینی بـوس و خودروهـای سـبک سـفرهای 

برون شـهری در راسـتای رفـع آلودگـی هـوا خبـر داد.
بـه گـزارش ایمنـا، ابوالفضـل توکلـی اظهـار کـرد: مدیـران و پرسـنل 
پایانه هـای پنج گانه مسـافربری شـهرداری اصفهـان با توجه به شـرایط 
آب وهوایـی و اعالم وضعیت هشـدار مدیریـت بحران اسـتان اصفهان و 

دستورکارها و بخشنامه های اعالم شـده، با همکاری نمایندگان اداره کل 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان اصفهـان مسـتقر در پایانه ها در 
راسـتای رفع آلودگی هوا و افزایـش آالینده ها، نظارت جـدی بر عملکرد 
شـرکت های مسـافربری، اتوبـوس و مینی بـوس و خودروهـای سـبک 

سـفرهای برون شـهری مسـتقر در پایانه هـا داشـته اند.
وی افزود: ناظران سـازمان پایانه های مسـافربری شـهرداری اصفهان از 
روشـن ماندن بی مورد خودروهـا و هرگونه اقدامی بـرای افزایش آلودگی 

هوا جلوگیـری خواهند کرد.

مدیرعامـل سـازمان پایانه های مسـافربری شـهرداری اصفهـان گفت: 
عوامـل اجرایـی در پایانه هـای پنج گانـه شـهرداری اصفهـان به صورت 
شـبانه روزی و در شـیفت های معین شـده، آمـاده خدمت رسـانی بـه 

شـهروندان و مسـافران هسـتند.
وی تصریـح کـرد: مرکـز معاینـه فنـی پایانـه ترکیبـی جـی در روزهای 
تعطیل تا سـاعت ۱۴: ۳۰ در راسـتای خدمت رسـانی حداکثـری به مردم 
و تشـویق شـهروندان بـرای مراجعـه معاینـه خودروهـای خـود آمـاده 

خدمت رسـانی اسـت.

آمادگی ناظران سازمان 
پایانه های مسافربری 
شهرداری برای کاهش 
آلودگی هوا

 مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری
شهرداری اصفهان تاکید کرد:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

گفت:  اردستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
در  طیور  صنعتی  کشتارگاه  راه اندازی 
کاهش  به  شایانی  کمک  اردستان 
هزینه های تولید و رونق صنعت مرغداری 

در منطقه خواهد کرد.
محمد امینی، اظهار کرد: وضعیت کیفیت 
نانوایی های اردستان به  بد نان در اکثر 
یک گالیه مردمی تبدیل شده است که 
باید برای برطرف کردن آن فکر اساسی 
شود. البته نظارت و بازدید از نانوایی ها به 
طور مرتب انجام می شود تا مردم بتوانند 
به راحتی نان را به اندازه واقعی و کیفیت 

بهتر تهیه کنند.
به  بی کیفیت  نان  تحویل  افزود:  وی 
مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و 
در صورت ادامه دار بودن این موضوع با 

متخلفان به شدت برخورد می شود.
به گزارش ایسنا، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان  در  اینکه  بیان  با  اردستان 
مرغداری  واحد   ۱۳۸ حدود  اردستان 
بیش  افزود: ساالنه  دارد،  گوشتی وجود 
این  در  سفید  گوشت  تن  هزار   ۴۳ از 
شهرستان تولید می شود که بیش از ۱۹ 
درصد مرغ استان در این شهرستان تأمین 
می شود، ولی به دلیل نبود کشتارگاه مرغ 
قیمت تمام شده مرغ در اردستان گران تر 
از دیگر شهرها به دست مصرف کننده 

می رسد.
برخی  از  دعوت  با  کرد:  تصریح  امینی 
به  ترغیب  را  آنها  سرمایه گذاران 
کشتارگاه  ساخت  در  سرمایه گذاری 
مرغ برای شهرستان اردستان کردیم و 
تالش خواهیم کرد تا موانع و مشکالت 
را  مرغ  صنعتی  کشتارگاه  راه اندازی 

برطرف کنیم.
دهندگان  پرورش  اینکه  بیان  با  وی 
را  خود  تولیدی  مرغ های  گوشتی،  مرغ 
اطراف  شهرستان های  به  کشتار  برای 
حمل می کنند و این امر سبب افزایش 
کرد:  تأکید  می شود،  تولید  هزینه های 
در  طیور  صنعتی  کشتارگاه  راه اندازی 
کاهش  به  شایانی  کمک  اردستان 
هزینه های تولید و رونق صنعت مرغداری 

در منطقه خواهد کرد.
شهرستان  در  همچنین  گفت:  امینی 
اردستان تعداد ۸ واحد مرغداری تخم گذار 
روزانه  واحدها  این  که  می کنند  فعالیت 

بیش از ۲۷ ُتن تخم مرغ تولید می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان 
افزود: نبود کشتارگاه دام در شهر مهاباد 
یکی از کمبودهای قصابان این منطقه 
برای  مشکالتی  ایجاد  باعث  که  بوده 
شده،  بهداشتی  گوشت  توزیع  و  کشتار 
است به همین دلیل در تالش هستیم 
تا یک کشتارگاه واحدی برای شهرستان 
اردستان جانمایی شود تا قصابان هر سه 
شهر اردستان، زواره و مهاباد بتوانند از آن 

استفاده کنند.
امینی در خصوص وضعیت گرانی بازار 
بازار  تنظیم  اردستان گفت: وضعیت  در 
در شهرستان اردستان اصاًل خوب نیست 
و بسیاری افراد بیشتر خریدهای خود را 
از شهرهای اطراف انجام می دهند. البته 
هم  منصف  صنوف  اصناف،  بین  در 
وجود دارد ولی بیشترین گالیه مردم از 
فروشگاه های مواد غذایی، میوه و لباس 

فروشان است.

از  بازرسی  مورد   ۱۵۰۰
واحدهای صنفی

جهاد  بازار  تنظیم  بازرس  همچنین 
کشاورزی اردستان، اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از ۱۵۰۰ بازرسی 
از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده 
که ۱۴۰ پرونده تخلف تشکیل و به اداره 

تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
بیشترین  افزود:  فاطمی  مصطفی  سید 
تخلفاتی که در بازرسی های شهرستان با 
آن برخورد داشتیم موضوع گران فروشی 
بوده است. همچنین موضوعات بهداشتی 
و اقالم تاریخ گذشته بیشترین موضوعات 
دیگر است که در بازرسی های انجام شده 

به آن برخورد کردیم.
وی با اشاره به فعالیت نانوایی های نیمه 
اردستان  در  گفت:  شهرستان،  یارانه ای 
یا  یارانه  نیمه  نانوایی  واحد   ۳۱ حدود 
خشکه پز فعالیت می کنند که آرد سهمیه 
می کنند  دریافت  را  اردستان  شهروندان 
ولی نان اکثر آنها به خارج از شهرستان 
به قیمت های چند برابر صادر می شود که 

خالف مقررات صنفی است.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان:

راه اندازی کشتارگاه طیور 
هزینه تولید را کاهش می دهد

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

نماینـده مـردم شهرسـتان نائیـن و خوروبیابانـک بـا 
اشـاره بـه انتقـادات مـردم از دولـت در زمینـه تأمین 
انـرژی گاز گفـت: توسـعه خـط گاز در دولـت قبلـی 
شـکل نگرفتـه اسـت و دود این بی تدبیری به چشـم 
مـردم و دولت فعلی می رود، اصالح بسـیاری از موارد 
ریل گذاری هـای  همچنیـن  تخریب شـده  پیـش  از 

جدیـد بسـیار زمان بر اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، الهـام آزاد، در نخسـتین 
نشسـت خبری و رسـانه ای خود در جمـع خبرنگاران 
و اصحاب رسـانه شهرسـتان نائین اظهـار کرد: گاهی 
و  اسـتانی  سـؤال می شـود کـه حضـور مسـئوالن 
کشـوری در شهرسـتان های نائیـن و خوروبیابانـک، 
چـه ثمـری بـرای این دو شهرسـتان داشـته اسـت؟ 
مسـئوالن اسـتانی و کشـوری پس از بازدید از شرایط 
و  نائیـن  شهرسـتان های  سـفیر  خـود  وضعیـت،  و 
خوروبیابانـک و پیگیر حل مشـکالت مـردم خونگرم 
کویـر می شـوند، توسـعه و آبادانـی هـر شهرسـتان 

مسـتلزم وجـود زیرسـاخت های الزم اسـت.
در مجلـس  و خوروبیابانـک  نائیـن  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی دربـاره پیگیری هـای انجـام شـده 
در مسـائل و کمبودهای زیرسـاختی شهرسـتان ها به 
ویژه شهرسـتان نائین خاطرنشـان کـرد: کارخانه های 
احـداث شـده به دلیل کمبـود گاز، بـرق و حتی منابع 
انسـانی، چندیـن فـاز تعطیـل شـده دارند. حجـم گاز 
شهرسـتان نائیـن حـدود ۳۰ هـزار متر مکعب اسـت 

کـه بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه این حجـم گاز 
بـه ۷۵ هـزار متـر مکعب رسـیده و این ۴۵ هـزار متر 
مکعـب افزایـش بـه این معنا اسـت که اگـر صنعتگر 
تصمیـم بـه افزایش فـاز کارخانـه گرفت، با مشـکل 
کمبـود حجـم گاز روبـه رو نشـود و در صـورت انتقال 

گاز سراسـری، حجـم گاز افزایـش پیـدا کند.
وی بـا بیـان اینکـه بعضـی از مـردم در بحـث گاز به 
دولـت فعلـی انتقـاد می کننـد، ادامـه داد: ذخیـره گاز 
در دولـت قبلـی صـورت گرفته و خط توسـعه شـکل 
نگرفتـه اسـت و دود ایـن بی تدبیـری به چشـم مردم 
و دولـت فعلـی مـی رود، اصالح بسـیاری از مـوارد از 
پیـش تخریب شـده همچنیـن ریل گذاری های جدید 

بسـیار زمان بر اسـت.

نخسـتین  نائیـن  محرومیت زدایـی 
پـروژه قـرارگاه امام حسـن عسـگری 

)ع( مجلس
آزاد ضمن اشـاره به اسـتقرار قرارگاه محرومیت زدایی 
بـه  مجلـس،  در  )ع(  عسـکری  حسـن  امـام 
پیگیری هـای صـورت گرفتـه بـرای دو شهرسـتان 
نائیـن و خوروبیابانـک پرداخت و اظهار کـرد: با تدبیر 
مجلـس شـورای اسـالمی و اسـتقرار قـرارگاه امـام 
حسـن عسـکری )ع( با ریاسـت سـردار آبرومنـد و با 
پیگیری هـای فـراوان انجام شـده، حـدود ۱۷ میلیارد 
بـه منظور فاز اول آبرسـانی به روسـتاهای الی سـیاه 

اختصـاص پیـدا کرد.
را  نائیـن  شهرسـتان  محرومیت زدایـی  پـروژه  وی 
اولیـن پروژه کشـوری قرارگاه امام حسـن عسـگری 
)ع( دانسـت و گفـت: نماینـدگان مردم و ریاسـت این 
قـرارگاه در هفته های اخیر به بررسـی مـوارد گوناگون 

در شهرسـتان نائیـن پرداختند.

دسـت شـهرداری نائین برای استفاده 
از بسـاپ فاضـاب در فضای سـبز باز 

است
در مجلـس  و خوروبیابانـک  نائیـن  مـردم  نماینـده 
اینکـه حـدود ۲۰  بـر  تاکیـد  بـا  اسـالمی  شـورای 
سـال اسـت کـه طـرح فاضـالب نائیـن اجرا شـده و 
پسـاب فاضـالب هـدر رفتـه اسـت، یـادآور شـد: بـا 
پیگیری هـای انجـام شـده، ۲۰ لیتـر بـر ثانیه پسـاب 
بـرای اسـتفاده صنعتگـران شهرسـتان نائیـن در نظر 
گرفته شـده و دسـت شـهرداری نائین برای اسـتفاده 
از آن در زمینـه فضـای سـبز شـهری بـاز اسـت. ۲۰ 
لیتـر بـر ثانیـه پسـاب دیگر نیز بـرای اولین شـهرک 
فـرآوری صنایـع و معـادن در اسـتان اصفهـان که در 

نائیـن احـداث خواهـد شـد، مقرر شـده اسـت.
وی از حضـور وزیـر صمـت در هفته هـای آینـده در 
شهرسـتان نائیـن خبر داد و تصریح کـرد: ۲۰۰ هکتار 
زمیـن برای احداث شـهرک فـرآوری صنایع و معادن 
و ۲۰۰ هکتـار بـرای قرارگیری شـهرک صنعتی دوم 

نائیـن، واقـع در کیلومتر هشـت جاده نائین به سـمت 
انـارک در نظـر گرفته شـده که امید اسـت بـا حضور 
وزیـر صمـت در هفتـه آینده، کلنـگ احـداث این دو 

پروژه زده شـود.
آزاد بـا اشـاره بـه اصالحیـه کمیسـیون مـاده ۱۰۰ 
گفـت:  شـهرداری ها  پایـدار  درآمـد  و  مجلـس 
 ۱۰۰ مـاده  کمیسـیون  اصالحیـه  بـا  و  به تازگـی 
مجلـس شـورای اسـالمی، درصـد باالیـی از بودجـه 
سـهم شـهرداری هایی شـد کـه دارای جمعیت هـای 
کمتـر نسـبت بـه کالن شـهرها هسـتند، معیـار این 
و  جمعیـت  شـاخص های  اسـاس  بـر  سـهم بندی 
جغرافیـای توسـعه ای آنهـا مشـخص شـده اسـت.

وی معابـر شـهری را یکـی از مـوارد مـورد توجـه 
شـهردار و رئیـس شـورای اسـالمی شـهر در حـوزه 
ایـن زمینـه قیـر  ادامـه داد: در  شـهری دانسـت و 
بازآفرینـی  شـرکت  از  شـهرداری ها  نیـاز  مـورد 
شـهری به شـهرهای نائیـن و خوروبیابانـک تحویل 
داده شـد، تحویـل خودروهـای خدماتـی گوناگون به 
شـهرداری ها نیـز از دیگر موارد پیگیری شـده اسـت.

هزینـه یـک میلیـاردی سـاماندهی هر 
کیلومتر جاده روستایی

در مجلـس  و خوروبیابانـک  نائیـن  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی سـاماندهی جاده هـای روسـتایی را 
یکـی از مطالبـات بحـق سـاکنان روسـتاها دانسـت 

و گفـت: حـدود ۹ میلیـارد تومـان برای سـامان دهی 
جاده هـای روسـتایی در دولت گذشـته دریافت کردیم 
بـا توجـه بـه طـول ۹۰۰ کیلومتـری جاده هـای  و 
روسـتایی در شهرسـتان و نـرخ تـورم سـال گذشـته، 
هـر کیلومتـر از ایـن جاده هـا بـه جهت سـامان دهی 
نیـاز به یـک میلیارد تومـان هزینه دارد کـه این مهم 
در اولویـت پیگیری قـرار دارد و به ایـن منظور ۲۵۰۰ 

تـن قیر نیـز دریافت شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: در جلسـه ای بـا حضور معـاون وزیر 
راه و شهرسـازی کـه طـرح دوبانـده شـدن جاده های 
شهرسـتان خوروبیابانـک مطـرح شـد، ۳۰ کیلومتـر 
مضاعـف بـر مصوبه قبلی، تصویب شـد و در مجموع 
۶۰ کیلومتـر از جاده هـای ایـن شهرسـتان در طـرح 
دوبانـده شـدن جاده طریق الرضا مصوب شـده اسـت. 
سـامان دهی جاده هـا در هـر منطقـه، می توانـد برای 

هـر دو شهرسـتان مثمرثمر واقع شـود.
آزاد دربـاره سـهم شهرسـتان خوروبیابانـک و نائین از 
بودجه هـای پیگیـری شـده، اظهـار کـرد: تـالش ما 
اختصاص عادالنه بودجه به هر دو شهرسـتان اسـت، 
گاهی به سـبب امتیـازات گوناگـون، نمی تـوان برای 
هـر یـک از شهرسـتان ها بودجـه ای دریافـت کـرد. 
سـعی می کنیـم با امتیـازات هریـک از شهرسـتان ها 
در بعـد ملـی، بودجه هایـی را پیگیری و شهرسـتان ها 
را پوشـش دهیـم اما عمـده تخصیص بودجه نسـبت 

بـه میزان مطالبـات مردم بسـتگی دارد.

گزارش

نماینده مردم نایین و خوروبیابانک:

حجم گاز شهرستان نایین ۴۵ هزار متر مکعب افزایش یافت

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس از افتتاح بخش آنژیوگرافی 
و شیمی درمانی بیمارستان شهید محمد منتظری در غرب اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم 
آباد، تیران و کرون و عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در  نجف 
مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاح بخش آنژیوگرافی و شیمی درمانی 

بیمارستان شهید محمد منتظری در غرب اصفهان حضور یافت.
این مراسم گفت: طرح توسعه  این نماینده مجلس در دوره یازدهم در 
بیمارستان در زمینی به متراژ ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع و زیر بنای ۱۲ هزار 

متر با حمایت ۴۰ درصدی خیران و ۶۰ درصدی دولت عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه بیمارستان شهید محمد منتظری در متراژ ۷ هزار و ۵۰۰ 
متر مربع است افزود: همت مسئوالن وقت حوزه بهداشت و درمان در راه 
اندازی بخش آنژیوگرافی و شیمی درمانی بیمارستان طی ۴ سال نقش 

باالیی دارد.
اورژانس  ادامه داد:  آباد در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم نجف 
بیمارستان را یکی از بخش های اصلی خواند که به علت بحران کرونا دیرتر 

از زمان معین شده افتتاح شد.

عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

افتتاح بخش آنژیوگرافی و شیمی 
درمانی بیمارستان شهید محمد 
منتظری در غرب اصفهان

فریـدن  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
از کشـف ۴۸ تیغه سـالح سـرد شـامل 
شمشـیر، قمـه، قـداره و پنجـه بُکس و 
چاقـوی کپـوری در بازرسـی مامـوران 
ایـن فرماندهـی از زیرزمیـن منزل یک 

فرد شـرور خبـر داد.
سـرهنگ مختـار بهارلـو اظهـار کـرد: 
مأمـوران فرماندهی انتظامی شهرسـتان 
فریدن با اشـرافیت و هوشـمندی باالی 
خـود از فعالیـت مجرمانـه فردی شـرور 
در زمینـه تهیـه و فـروش سـالح سـرد 
مطلـع و بالفاصله موضوع را در دسـتور 

کار خـود قـرار دادند.
کسـب  از  پـس  مأمـوران  افـزود:  وی 
اطالعـات الزم بـا دریافـت دسـتور از 
فـرد  ایـن  وارد منـزل  مرجـع قضائـی 
شـده و محـل را مـورد بازرسـی دقیـق 
قـرار دادنـد کـه در نتیجه ایـن عملیات 

۴۸ تیغـه انواع سـالح سـرد شـامل یک 
شمشـیر دو سـر، هفـت قـداره بـزرگ، 
پنـج قـداره کوچـک، دو قمـه کوچـک، 
۹ قمـه بـزرگ، یـک پنجـه بُکس، یک 
زنجیر دسـتی یـک متـری، ۲۲ چاقوی 
کپـوری و یک سـوهان چاقـو تیزکن از 
داخـل زیرزمین این منزل کشـف شـد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فریدن با 
اشـاره بـه دسـتگیری متهـم و تحویل 
وی بـه مرجـع قضائـی، گفـت: برخورد 
قاطـع پلیـس بـا برهـم زننـدگان نظم 
برنامه هـای  از  عمومـی  امنیـت  و 
از شـهروندان  و  اسـت  پلیـس  جـدی 
و  اطالعـات  هرگونـه  می خواهیـم 
و  شـرور  افـراد  مشـکوک  تحـرکات 
تمـاس  طریـق  از  را  اوبـاش  و  اراذل 
بـا سـامانه مرکـز فوریت هـای پلیسـی 

۱۱۰ بـه پلیـس اطـالع دهنـد. 

امـام جمعـه موقت فریدونشـهر با بیـان این کـه اقدام 
اروپـا بـرای تحریـم سـپاه در پـی ناامیـدی ایشـان از 
اغتشاشـات اخیـر کشـور بـود، تأکیـد کرد: کشـور ما و 
بـه ویـژه مجلـس بایـد پاسـخ درخوری بـه ایـن اقدام 

پارلمـان اروپـا بدهد.
امـام جمعـه موقـت فریدونشـهر در خطبه هـای نمـاز 
جمعـه ایـن هفتـه با اشـاره بـه اقـدام پارلمـان اروپا در 
قرار دادن سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی در لیسـت 
را  مضبوحانـه  اقـدام  ایـن  تروریسـتی،  سـازمان های 

کرد. محکـوم 
حجـت االسـالم احمدرضـا عالمـی گفـت: دشـمنان 
انقـالب اسـالمی انتظـار داشـتند بـا اغتشاشـات اخیر 
بتواننـد کاری را از پیـش بـرده و بـا فشـاری کـه بـر 
جمهـوری اسـالمی ایـران تحمیـل می کننـد، برجام را 
با شـرایط خودشـان بـه امضـای کشـورمان درآورده و 
حتـی برجام موشـکی و برجام های دیگـر را رقم بزنند.

وی افـزود: در وقایـع اخیـر سـفرا و عوامـل همیـن 
کشـورهای اروپایـی در تهـران و سـایر شـهرهای مـا 
در آشـوب علیـه کشـورمان دسـت داشـتند و بسـیاری 
از نقـش آفرینـان ایـن آشـوب ها که توسـط سـربازان 
گمنـام امـام زمـان -عّجـل اهلل تعالی فرجه- دسـتگیر 
شـدند از همیـن افـراد بودنـد که بـه اهداف شـوم خود 

نیـز اعتـراف کردند.
امـام جمعـه موقت فریدونشـهر تصریح کـرد: اما وقتی 
دشـمنان ما دیدند پروژه اغتشـاش و آشـوب آفرینی در 
ایـران بـه شکسـت منجر شـد و نتوانسـتند بـه اهداف 
خـود برسـند، تصمیم به تحریم سـپاه و قـرار دادن این 
سـازمان مردمـی در لیسـت سـازمان های تروریسـتی 

گرفتند.
حجـت االسـالم عالمی با اشـاره بـه این کـه ۴۲ هزار 
نفـر از اعضـای داعـش از کشـورهای اروپایـی بـه این 
گروهـک تروریسـتی خونخـوار پیوسـته بودنـد، ادامـه 
داد: اروپـا در حالـی دسـت بـه چنیـن اقدامـی زد کـه 
خـودش معتـرف اسـت تنهـا سـازمانی که توانسـت از 

پـس داعـش بربیایـد سـپاه پاسـداران بود.
وی بـا تأکیـد بر لـزوم اقـدام متقابـل ایران و بـه ویژه 
مجلـس شـورای اسـالمی در رابطـه بـا ایـن موضوع، 
گفـت:  و  خوانـد  غیرعاقالنـه  را  اروپایی هـا  اقـدام 
کشـورهایی کـه هم خودشـان و هـم نیروهایشـان در 
منطقـه در تیـررس جمهـوری اسـالمی هسـتند بایـد 
عاقالنه تـر از ایـن حرف هـا رفتـار کننـد و از جایگاهی 
کـه بـه عنوان سـگ تعلیـم دیـده آمریـکا بـرای خود 
ایجـاد کرده انـد فاصلـه گرفتـه و مسـتقالنه تر عمـل 

کننـد تـا بـه نابودی کشـیده نشـوند.

مدیـر روابـط عمومـی اورژانس و 
فوریت هـای پزشـکی اصفهـان از 
مسـمومیت چهار نفـر درپی وجود 

اشـکال در آبگرمکـن، خبر داد.
بـا  عبـاس عابـدی در گفت وگـو 
خبرنـگار ایمنا، اظهار کـرد: حادثه 

مسـمومیت بـا گاز CO بـه علـت 
وجـود اشـکال در آبگرمکـن، بـه 
مرکـز اورژانس اصفهـان گزارش 

. شد
وی بـا بیـان اینکه حادثـه مذکور 
در خیابـان امیرکبیـر خمینی شـهر 

یـک  بالفاصلـه  افـزود:  داد،  رخ 
محـل  بـه   ۱۱۵ امـدادی  واحـد 

حادثـه اعـزام شـد.
اورژانـس  عمومـی  روابـط  مدیـر 
و فوریت هـای پزشـکی اصفهـان 
نفـر  چهـار  کـرد:  خاطرنشـان 

و  زن  یـک  مـرد،  یـک  شـامل 
دو دختربچـه درپـی ایـن حادثـه 
مسـموم و جهـت دریافت اقدامات 
درمانـی بیشـتر بـه بیمارسـتان ۹ 
دی منظریـه خمینی شـهر منتقـل 

شـدند.

مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات آبی شـرکت 
آب منطقـه ای اسـتان اصفهـان گفـت: میـزان پرشـدگی 

سـدهای اسـتان اصفهـان ۱۴ درصـد اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از اصفهـان، احسـان اهلل 
امینـی، بـا اشـاره به آخریـن وضعیت ذخیره آبی هفت سـد 
بزرگ اسـتان اصفهـان، اظهار داشـت: ذخیره سـد مخزنی 
زاینـده رود بـا ظرفیـت نرمـال یـک میلیـارد و ۲۳۹ میلیون 
متر مکعب امروز به ۱۴۸ میلیون مترمکعب رسـیده اسـت.

وی افـزود: ذخیـره آبـی سـد زاینـده رود نسـبت بـه سـال 
گذشـته ۱۰ درصـد و در مقایسـه بـا بلندمـدت )۵۰ سـال(، 

۷۵ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات آبی شـرکت 
آب منطقـه ای اصفهـان با اشـاره به وضعیت سـد گلپایگان 
ایـن سـد در حـال حاضـر ۷.۲۶ میلیـون  عنـوان کـرد: 

مترمکعـب آب ذخیـره داشـته و حجم آن نسـبت به سـال 
گذشـته در مـدت زمـان مشـابه ۳۴ درصـد افزایـش و در 
مقایسـه بـا بلنـد مـدت ۳۱ درصـد کاهش نشـان می دهد.

وی افـزود: ذخیره سـد قره آقاچ سـمیرم بـه ۱۷.۷۲ میلیون 
مترمکعب رسـیده است.

امینـی بـا بیـان اینکه ذخیره سـد حنای سـمیرم بـه ۶.۲۹ 
میلیـون مترمکعب رسـیده اسـت، تصریح کـرد: حجم این 
سـد در مدت مشـابه سـال گذشـته ۶ درصد و در مقایسه با 

بلنـد مـدت ۴۸ درصـد کاهش ذخیره آبـی دارد.
وی ادامـه داد: سـد خمیـران در تیـران و کـرون تـا امـروز 
۱.۲۶ میلیـون مترمکعـب ذخیـره آبـی داشـته و ذخیره این 
سـد نسـبت بـه سـال گذشـته ۱۷ درصـد کاهـش داشـته 

ست. ا
مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات آبی شـرکت 

آب منطقـه ای اسـتان اصفهان افزود: سـد باغـکل واقع در 
خوانسـار نیـز هم اکنـون ۱.۴۲ میلیون مترمکعـب آب دارد 
و بـر ایـن اسـاس حجـم آبی این سـد در مقایسـه با سـال 
قبـل ۳۳ درصد و نسـبت به میانگین بلند مـدت ۲۲ درصد 

افزایـش نشـان می دهد.
وی میـزان آب ذخیـره شـده در سـد کمانـه را حـدود سـه 
میلیـون متـر مکعـب اعالم کـرد و گفـت: ذخیره این سـد 
نسـبت به سـال گذشـته در مدت زمان مشـابه ۳۲ درصد و 
در مقایسـه بـا بلند مـدت ۹ درصد افزایش نشـان می دهد.

امینـی بـا بیان اینکه میزان پرشـدگی سـدهای اسـتان ۱۴ 
درصـد اسـت، خاطرنشـان کرد: بررسـی وضعیت سـدهای 
اسـتان نشـان می دهد که میزان پرشـدگی سـدها نسـبت 
بـه میانگین بلند مدت با کاهشـی معـادل ۷۱ درصد مواجه 

بوده اسـت.

فرمانده انتظامی فریدن خبر داد:

کشف ۴۸ تیغه سالح سرد از زیر زمین یک منزل

امام جمعه موقت فریدونشهر بیان کرد:

 ضرورت اقدام متقابل ایران
در برابر تحریم سپاه توسط پارلمان اروپا

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان:

ذخیره سد زاینده رود ۷۵ درصد کاهش یافت

مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان:

وجود اشکال در آبگرمکن ۴ نفر را راهی بیمارستان کرد

رئیس امـور آزمایشـگاه های حفاظت محیط زیسـت 
گفت: بر اسـاس سیاسـت های مشـخص شـده، این 
ایسـتگاه ها در مناطقـی که تراکـم صنعت و جمعیت 

بیشـتری داشـته باشـد نصب خواهد شد.
بابک صادقیان، رئیس امور آزمایشـگاه های حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان اصفهـان، در خصـوص نصب 

تابلوهـای پایـش آلودگـی هـوا در شهرسـتان های 
اسـتان اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه محدودیت هـا، 
اولویت هـا بـا جمعیـت، صنعت و حمل و نقل اسـت.

ماننـد  شهرسـتان ها  برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـهرضا و سـمیرم فاقد تابلـوی پایـش آلودگی هوا 
هسـتند، افزود: حتی اگـر در این شهرسـتان ها، تابلو 

نصـب کنیـم، بـا توجـه بـه آب و هـوای آن منطقه، 
بیشـتر ایام سـال هوا سـالم اسـت.

صادقیـان اضافه کرد: خوشـبختانه در مناطق غرب 
و جنـوب اسـتان، تراکـم واحدهـای صنعتـی کمتر 
بـوده و به تبـع عوامل آالینـده مانند حمـل و نقل، 
جمعیـت و مصرف سـوخت های فسـیلی هم کمتر 

است.
رئیـس امور آزمایشـگاه های حفاظت محیط زیسـت 
بیـان داشـت: بـر اسـاس سیاسـت های مشـخص 
تراکـم  کـه  مناطقـی  در  ایسـتگاه ها  ایـن  شـده، 
صنعـت و جمعیـت بیشـتری داشـته باشـد نصـب 

شـد. خواهد 

رئیس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست:

اولویت نصب ایستگاه های پایش آلودگی هوا با مناطق پرجمعیت است
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Hossein Amir Abdollahian, the 
Foreign Minister of Iran, late on 
Friday highly denounced the Eu-
ropean Parliament’s irrespon-
sible resolution in designating 
the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) as a terrorist 
group, asserting it is in violation 
of the UN Charter. In a phone 
conversation with his Swedish 
counterpart Tobias Billstrom, 
whose country now holds the 
rotating presidency of the Eu-
ropean Union, Amir Abdolla-
hian stated that the IRGC had 
prevented strikes on European 
capitals by Daesh terrorists.
“It played a key role in destroying 
Daesh terrorist group in Iraq, Syria 

and the West Asia region. There-
fore, the IRGC’s efforts in the war 
against terrorism should be appre-
ciated by Europeans.”
The European Parliament on 
Thursday approved a bill urging the 
EU and its member states to add 
the IRGC to their list of terrorist or-
ganizations for alleged abuse of hu-
man rights during recent uprisings. 
The parliament also approved an-
other resolution asking for more 
sanctions against Iranian people 
and organizations.
The action has been vehemently 
denounced by Iranian officials, top 
generals, and political, legislative 
and judicial authorities as well. 
In other parts of his Friday call, 

Amir Abdollahian emphasized the 
value of strengthening bilateral re-
lationship and said “certain individ-
uals” should not interfere with Teh-
ran and Stockholm’s long-standing 
connections for their own “person-
al and terrorist interests.”
“Iran is always worried about 
women, children in war-ravaged 
countries”
Amir Abdollahian also said the Is-
lamic Republic is always distressed 
about the fate of women and chil-
dren in war-torn nations in the 
world.
The senior diplomat made the com-
ments while delivering a speech at 
the inaugural International Con-
gress for Women of Influence in 

the Iranian capital Tehran on Friday.
“We are serious opponents of war 
no matter where it takes place,” 
Amir Abdollahian remarked. 
He went on to add, “Avoiding dou-
ble-standards, the Islamic Republic 
is concerned about the situation of 
Ukrainian women and children, in 
the same way that it is concerned 
about the situation of women and 
children in Palestine, Yemen, Af-
ghanistan, and other countries, 
which have been afflicted with 
war.”
He underlined that the Islamic 
Republic makes every effort to 
bring about a ceasefire in Ukraine, 
where Russia has been waging a 
war since February 2022, and to 
encourage the warring parties to 
concentrate on peace.
Most recently, President Ebrahim 
Raisi gave his Russian counter-
part Vladimir Putin the reassur-
ance that “Iran is ready to act as 
a helpful middleman in bringing 
an end to the 11-month war be-
tween Russia and Ukraine.”
Amir Abdollahian mentioned how 
the conference underlined “the 
need to establish the greatest 
living circumstances and bright-
est future for women all over the 
world,” with an emphasis on the 
role of women in the efflores-
cence of families and communi-
ties throughout the world.
He also criticized the Ameri-
can-led campaign that resulted 
in Iran’s expulsion from the Com-
mission on the Status of Women 
of the United Nations last year.

Stripping Iran of its commission 
seat does not serve to divert the 
Islamic Republic from its ini-
tiatives to raise the position of 
women in the Iranian society and 
promote their participation in a 
variety of political, social, cultur-
al, scientific, and artistic spheres, 
the chief diplomat remarked.
The conference drew 300 foreign 
attendees, including current fe-
male international authorities, 
wives of previous and present 
global officials, and dozens of 
women’s rights advocates.
FM Qin Gang invites Abdollahian 
to visit China 
Chinese Foreign Minister Qin 
Gang has also invited his Iranian 
counterpart Amir Abdollahian to 
pay an official visit to China.
In a phone conversation on 
Thursday, the Iranian foreign 
minister also wished Qin luck in 
his new post.
He also wished him and the gov-
ernment and people of China a 
happy Chinese New Year and 
spring season.
Chinese New Year officially began 
on January 22.
The senior diplomats also dis-
cussed the most recent state of 
bilateral relations as well as the 
most significant regional and 
global events of shared interest.
Amir Abdollahian made reference 
to the recently successful visit 
of a Chinese deputy prime min-
ister to Tehran and stated that 
high-level delegation exchanges 
are very important.

Vote against IRGC in EU Parliament breaches UN Charter, says Abdollahian

Over 20m tons of 
crude steel pro-
duced in Iran in 9 
months

Production of crude steel in 
Iran stood at 20.845 million 
tons in the first nine months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21-December 21, 
2022), according to the data re-
leased by Industry, Mining and 
Trade Ministry.
The ministry’s data indicate that 
the nine-month crude steel out-
put has fallen two percent as 
compared to the production in 
the same period of time in the 
past year.
After the withdrawal of the Unit-
ed States from Iran’s nuclear 
deal, the Islamic Republic has 
faced sanctions in various in-
dustries, including steel sector.
The United States has sanc-
tioned entities and individuals 
associated with Iran’s steel in-
dustry.
In January 2021, the U.S. De-
partment of the Treasury’s Of-
fice of Foreign Assets Control 
(OFAC) added twelve Iranian 
producers of steel and other 
metal products to the list of 
sanctions.
However, at that time, the U.S. 
experts said that the Islamic Re-
public of Iran had resisted the 
so-called U.S. maximum pres-
sure policy for the past three 
years, and the Trump adminis-
tration had failed to achieve any 
of its goals in the face of sanc-
tions against Iran.
Also, those active in Iran’s steel 
sector believed that sanctions 
against Iran which were in place 
for 40 years had nothing to do 
with the Iranian industry.
The latest report released by 
the World Steel Association 
(WSA) shows that Iran’s crude 
steel output has increased 8.5 
percent in the first 11 months 
of 2022, while the world steel 
output has fallen 3.7 percent in 
the said period.
Production of crude steel in Iran 
reached 27.9 million tons dur-
ing the mentioned 11 months, 
as compared to 25.7 million 
tons in the first 11 months of 
2021.
The WSA put the crude steel 
output by the world’s top 64 
producers at about 1.691 bil-
lion tons in the mentioned time 
span.
During the first 11 months 
of the current year, all of the 
world’s top 10 steel producers 
except for Iran and India expe-
rienced a decline in their steel 
output, according to the WSA 
report.
Iran’s monthly crude steel out-
put stood at 2.9 million tons in 
November, registering a 3.9 per-
cent rise compared to the figure 
for the same month in 2021.
The Islamic Republic of Iran 
maintained its place as the 
world’s 10th biggest steel pro-
ducer in the period under re-
view.
The Iranian Steel industry has 
been constantly developing over 
the past years against all the 
pressures and obstacles cre-
ated by outside forces like the 
U.S. sanctions and the corona-
virus outbreak that has severely 
affected the performance of the 
world’s top producers.
The country is expected to 
climb to seventh place among 
the world’s top steel producers 
by the Iranian calendar year 
1404 (March 2025).

TV manufactur-
ing up 61% in 9 
months on year

Manufacturing of TV sets in 
Iran has risen 61 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 
1.43 million TV sets have been 
manufactured in the nine-month 
period of this year, while the fig-
ure was 886,000 in the same 
time span of the previous year.
Based on the data previous-
ly released by the ministry, 
1,305,400 TV sets were man-
ufactured in the country during 
the past Iranian calendar year 
1400, showing 3.6 percent 
growth year on year.
Manufacturing of home appli-
ances in Iran rose 7.56 percent 
during the previous year from 
its preceding year.
According to the industry min-
istry’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 prod-
ucts, just air cooler experi-
enced a production drop, and 
production of the other items 
increased.
Over the past few years, the Ira-
nian government has been fol-
lowing a new strategy for sup-
porting 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 are-
as, the production of home ap-
pliances has witnessed a signif-
icant rise in the past four years.
-------------------------------------------------

Iran has a special 
position in horti-
culture
Iran has a special position 
in the field of horticulture, 
according to the country’s 
deputy agriculture minister 
for the horticulture affairs.
Mohammad-Mehdi Borou-
mandi also announced that 
the country’s horticultural 
production has been more 
than 25.8 million tons in the 
current Iranian calendar year 
(began on March 21, 2022).
“This year, we have exported 
$6.2 billion of agricultural 
products, of which $3 billion 
were allocated to horticultur-
al products”, he added.
The official mentioned the 
renovation of gardens as one 
of the important programs 
of the ministry and said: 
“The capacity of agricultural 
production in the country is 
more than this and should be 
increased.”
Referring to the important 
role of farmers and garden-
ers in maintaining food se-
curity, he pointed out that 
apart from four tropical fruits 
including bananas, coconuts, 
mangoes and pineapples, 
the country is completely 
self-sufficient in providing 
other agricultural products.
Supporting producers is one 
of the duties of officials, and 
the Ministry of Agriculture is 
a pioneer in this regard, the 
deputy minister further high-
lighted.

As announced by a provincial official, 
97,476 applicants have been regis-
tered in the National Housing Move-
ment plan in Ardebil province, in the 
northwest of Iran.
Mahboub Heydari, the head of the 
province’s Transport and Urban De-
velopment Department, said that of 
the mentioned figure, 33,885 ap-
plicants have been approved and 
6,046 applicants have paid the initial 

amount.
Construction contracts have been ar-
ranged for 5,714 residential units in 
Ardebil province, and the number of 
units with partnership contracts with 
banks in the province is also 4,561 
units, the official announced.
In early November 2022, a board 
member of the National Land and 
Housing Organization announced 
that about 57,000 hectares of land 

within the boundaries of the cities 
has been provided for the National 
Housing Movement plan.
Arsalan Maleki also said that the pri-
vate sector owners in provinces with 
land shortages can participate in the 
National Housing Movement to pro-
vide land.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in 
four years is one of the major plans 
of the current government in the 
housing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 
of these units are currently being 
constructed after providing lands and 
preparing the necessary conditions.
In early November, Hadi Abbasi-Asl, 
the deputy minister of transport and 
urban development, announced that 
currently, at least one million units of 
the National Housing Movement are 
under construction with average pro-
gress of about 30 percent.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 

Movement is the government’s sec-
ond major program to provide af-
fordable housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construction of 
209,212 residential units of the Na-
tional Housing Movement began in 
early February 2022.
The ceremony to begin the men-
tioned operation and also to launch 
some development projects in the 
housing sector was attended by the 
former Transport and Urban Devel-
opment Minister Rostam Qasemi.
Also, in late July, Qasemi inaugurat-
ed a project for the construction of 
the first group of affordable housing 
units for laborers under the frame-
work of the National Housing Move-
ment.
And on November 5, the deputy head 
of the Housing Foundation of Islamic 
Revolution announced that 195,000 
units of the National Housing Move-
ment are under construction in the 
rural areas, and stressed that the 
figure will reach 240,000 units by the 
eleventh Iranian calendar month Bah-
man (January 21, 2023).

More than 97,000 applicants registered in Ardebil National Housing Movement

Spokesman of Iran’s Valfajr Shipping Company 
says his company is operating a regular container 
shipping line from southeastern Chabahar port to 
various ports in India.
According to Abbas Kabousi, 15 voyages have been 
conducted along the mentioned line over the past 
three months, ISNA reported.
“The first vessel with a full capacity of 550 TEU ar-
rived in Chabahar from Indian ports a few weeks 
ago and its cargo has been completely unloaded,” 

Kabousi said, adding that his company is ready to 
transport more goods between Indian ports and 
Chabahar port.
The official noted that his company has also been 
operating some direct lines from Persian Gulf Arab 
countries to Chabahar port.
“Valfajr Shipping Company has reduced the time of 
cargo transportation on the route from the southern 
ports of the Persian Gulf to Chabahar while reduc-
ing the freight rate and improving the schedules,” 
he said.
Kabousi further said the shipping company is ready 
to launch a direct line from Oman to Chabahar port.
Back in May 2022, Iran’s Ports and Maritime Organ-
ization (PMO) announced that three direct container 
shipping lines were launched from Chabahar Port 
to Nhava Sheva and Kandla ports in India as well as 
Jebel Ali Port in United Arab Emirate.
Iran and India had previously launched shipping 
lines between Chabahar and the Indian ports of 
Mumbai, and Mundra.
The first shipping route between the two coun-
tries was put into operation in 2017 between Iran’s 

Chabahar port and Mumbai.
In January 2019, Iran and India inaugurated the 
second direct shipping route which passes through 
Mumbai, Mundra, Kandla, Chabahar, and finally 
Bandar Abbas in southern Iran.
India is using the mentioned shipping routes to 
transit goods to Afghanistan and Persian Gulf na-
tions as well as the countries in Central Asia.
Through Chabahar port India can bypass Pakistan 
and transport goods to Afghanistan and Central 
Asia, while Afghanistan can get linked to India via 
sea.
Iran has awarded India the project for installing and 
operating modern loading and unloading equipment 
including mobile harbor cranes in Shahid Beheshti 
Port in Chabahar.
The strategic Chabahar port in southeastern Iran is 
the only ocean port on the Makran coast and it has a 
special place in the country’s economic affairs.
Back in September 2021, Indian Prime Minister 
Narendra Modi had called on Central Asian coun-
tries to benefit from Chabahar Port capacities for 
expanding their trade in the region.

Regular container shipping line active from Iran’s Chabahar to Indian ports
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Iran handball team suffered three heavy 
losses against Spain, Slovenia and 
France in the 2023 IHF Men’s World 
Championship but this is a rare and 
good opportunity for the Team to play 
well-known handball teams.
Iran managed to beat Chile in their 
opening Group A match and qualified 
for the main round instead of playing in 

the President Cup. Now the team have a 
chance to play the world giants. Iran lost 
to 2020 Olympics champions France Fri-
day night but they showed a better per-
formance than they did against Slovenia.
Veselin Vujovic’s team will also play 
hosts Poland in the competition and 
these matches can consider as warm-
ups for the future.

Rare opportu-
nity for Iran to 
play giants in 
World Handball 
Championships

Charities double 
fund for building 
schools in Sis-
tan-Baluchestan
Benevolent people and chari-
ties have allocated 4.5 trillion 
rials (about $11.2 million) for 
building schools in the de-
prived province of Sistan-Bal-
uchestan.
The figure is more than double 
compared with the 2.14 trillion 
rials allocated in the past year 
(March 2021-Mach 2022).
Over the past year and with the 
special attention of the officials, 
the budget for the renovation 
of schools in the province has 
grown by more than a hundred 
percent, IRNA quoted Meysam 
Lakzaei, the director general of 
the provincial department for 
development, renovation, and 
equipment of schools, as say-
ing.
Moreover, the issue of public 
participation and the contri-
bution of benefactors is also 
widely and comprehensively 
evident, he added.
The administration pays spe-
cial attention to Sistan-Bal-
uchestan, so in the past year it 
allocated 12 trillion rials to the 
expansion of educational spac-
es in the province, and the fig-
ure is expected to rise to 13.5 
trillion rials for the current year, 
he explained.
More than 5 trillion rials of the 
budget has so far been allo-
cated for the construction and 
renovation of schools, Lakzaei 
noted.
By December 21 (the end of the 
ninth Iranian calendar month), 
a number of 178 classrooms 
have been handed over to the 
Sistan-Baluchestan department 
of education for the use of stu-
dents, he added.
“Some 1,800 other classrooms 
are being constructed in the 
province with the help of chari-
ties and benevolent people.”
Also, more than one thousand 
classrooms have been inaugu-
rated in the province this year at 
the cost of 43 trillion rials, the 
official said.
This year, in order for students 
to benefit from smart learn-
ing electronic equipment, 500 
classrooms in the province 
were equipped by benevolent 
people, he concluded.
Half of the schools across Iran 
are built with the participa-
tion of benefactors, Moham-
mad Reza Jafari, CEO of the 
School-Building Donors Asso-
ciation, has said.
About 40,000 donors are ac-
tive and involved in building 
schools across the country, 
he stated, adding, over 49 
percent of schools, amounting 
to 150,000 classrooms, in the 
country are built with the par-
ticipation of school-building 
benefactors.
Construction of sports spaces, 
libraries, and developing smart 
schools are among the current 
needs in school construction, 
he highlighted.
School building benefactors 
have allotted a total of 34 tril-
lion rials (nearly $130 million) 
to construct educational spac-
es across the country over the 
past [Iranian calendar] year 
(March 2021-March 2022), 
ISNA reported.
According to Nasser Ghofli, the 
director of the Association, 400 
school-building charities have 
been registered in the country 
so far.
Iran has many school-build-
ing benefactors amounting to 
1,000 people outside the coun-
try.

20 Fruits For 
Glowing Skin
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.stylecraze.com/articles/5-fruits-for-glowing-skin/

Healthy and radiant skin is just one step 
away – just eat some delicious fruits!
The journey to glowing skin starts with 
proper nourishment. Skin care products 
can only fix your skin from the outside. 
For that ‘lit-from-within’ glow, you need 
to include key vitamins and minerals 
in your diet. And the easiest way is to 
consume vitamin-rich fruits for glowing 
skin.
Fruits have an abundance of vitamins, 
minerals, and antioxidants that can keep 
your skin cells healthy. Moreover, you 
can also use fruit masks on your face 
every alternate day for that added glow. 
Scroll through this article to know which 
fruits can give you glowing skin, how to 
add them to your diet, and use them top-
ically to improve your skin health.
How Do Your Eating Habits Affect Your 
Skin?
Your skin health is directly related to 
your daily diet. A diet high in processed 
foods, sugars, and simple carbohydrates 
can harm your skin. Without adequate 
fresh fruits and vegetables, you may ex-
perience premature aging, acne and acne 

scars, and even dry skin. You could be 
missing out on nutrients like zinc, iron, 
copper, and vitamins A and D that may 
promote skin healthMost of the nutri-
ents crucial for skin health are available 
in fruits. In the next section, we will look 
at the top fruits that can boost your skin 
health and keep it glowing.
Top  Fruits For Glowing Skin
1. Lemon
Lemons are natural bleaching agents. 
They are rich in vitamin C, a potent an-
tioxidant that helps flush out toxins and 
protects the skin from photodamage and 
hyperpigmentation (1). So, if you have 
uneven pigmentation, dark spots, acne 
scars, or keratinization, try using lemon 
to get glowing skin.
2. Avocado
Avocado is rich in healthy fats, dietary 
fiber, and vitamins E, A, C, K, B6, nia-
cin, folate, and pantothenic acid. It has 
antioxidant properties that help reduce 
oxidative damage, which, in turn, prevent 
DNA damage. Consuming avocado can 
promote healthy aging as it is rich in lu-
tein and zeaxanthin that protect your skin 

from UV radiation. The healthy fats in av-
ocados help retain the skin’s elasticity, re-
duce inflammation, and speed up wound 
healing (5). Here’s how you can use avo-
cado to get clear and flawless skin.
3. Orange
Like lemons, oranges too are rich in vi-
tamin C - 100 grams of oranges contain 
54 milligrams of vitamin C, which is an 
antioxidant. Oranges can help prevent 
oxidative damage, photodamage, DNA 
damage, reduce inflammation, and aid 
collagen synthesis,
4. Watermelon
It is great for oily and acne-prone skin. 
Watermelon has dietary fiber (0.4%), 
water (92%), carbs (7.55%), sugar 
(0.4%), vitamins C, A, B1, and B6, ca-
rotenoids, flavonoids, and lycopene. It 
has zero fat and is cholesterol-free (8). 
Lycopene helps in scavenging the free 
oxygen radicals and prevents skin dam-
age (9). The water helps flush out toxins 
and improves bowel movement.
5. Cucumber
Cucumbers are also very high in water 
content. They have a cooling effect on the 

body and possess antioxidant properties 
(10). Unpeeled cucumbers are also rich 
in vitamins K and C and dietary fiber. Sci-
entists have found that sea cucumbers 
can be used for reducing wrinkles (11)
6. Mango
Mangoes are rich in vitamins A, E, C, 
and K, flavonoids, polyphenolics, be-
ta-carotene, and xanthophylls. They help 
protect your skin from DNA damage and 
inflammation (12). They are also rich in 
sugar and dietary fiber, which help treat 
constipation. 
7. Pomegranate
Pomegranates are rich in vitamins C, K, 
and folate, and minerals like calcium, 
magnesium, phosphorus, and potassi-
um (14). In fact, the peel, the membrane, 
and the edible seeds of the fruit are 
loaded with antioxidants (ellagic acid) 
that help protect the skin from UV-A and 
UV-B damage and skin pigmentation 
(15), (16), (17).  Scientists were also 
successful in regenerating the human 
dermis and epidermis in the laboratory 
using pomegranate.
8. Banana

Banana is rich in dietary fiber, vitamins 
A, C, K, E, and folate, and minerals such 
as potassium, calcium, phosphorus, and 
magnesium (19). It is a very good natu-
ral moisturizer and has antioxidant and 
antimicrobial properties (20), (21).
9. Apple
Apples are rich in vitamins A and C, 
dietary fiber, potassium, calcium, and 
magnesium (22). They have antioxidant 
properties and help scavenge the harm-
ful free oxygen radicals. The peel of the 
apple has also been found to be rich in 
antioxidants (23)
10. Strawberries
If your skin is acne-prone, here’s some 
good news. You can simply eat or apply 
strawberries to get clear skin. Straw-
berries are a great source of vitamin C 
and alpha-hydroxy acid (also known as 
salicylic acid). Salicylic acid is used in 
creams for acne treatment as it pene-
trates the skin pores and cleans them. 
Strawberries also contain ellagic acid 
that protects the skin from UV radiation 
and prevents collagen destruction and 
wrinkle formation.

Export from Zanjan province rose nine 
percent in the first nine months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2022), as com-
pared to the same period of time in 
the previous year, a provincial official 
announced.
Ali Yeganeh-Fard, the head of the 
province’s Chamber of Commerce, 
Industries, Mines, and Agriculture, 
name raisins, lead, wire, cable, dairy 
products, dates, iron and copper wire, 
cardboard, rebar, concrete block, lin-
er test paper, and transformer as the 
major products exported from the 
province.
Stating that Turkey and Iraq are the 
first and second export targets of 
Zanjan province, he continued: “We 
are trying to expand the export des-
tination of Zanjan province to other 
countries.”
As previously announced by Zeyn-
ul-Abedin Ganj-Khanlou, the direc-
tor-general of the province’s customs 
department, the value of export from 
Zanjan province increased 33 percent 

in the first half of the current Iranian 
calendar year (March 21-September 
22, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year.
He said that 136,000 tons of com-
modities worth over $304 million 
were exported from the province in 
the six-month period, indicating four 
percent drop in terms of weight.
He named zinc ingots, rebars, steel 
ingots, and transformers as the ma-
jor exported items, and China, Iraq, 
Turkey, Iraq, and the United Arab 
Emirates (UAE) as the main export 
destinations. The official further an-
nounced that 106,000 tons of goods 
valued at $237 million were imported 
to the province in the first half of the 
present year, showing 46 percent and 
13 percent growth in terms of value 
and weight, respectively.
He named wood pulp, paper, recycled 
cardboard, tobacco and its pulp as the 
main imported products and Turkey, 
Switzerland, the UAE and China as the 
major sources of imports in the six-
month period.

Export from Zanjan province increases 9%

The value of trade between Iran and Chi-
na increased by seven percent in 2022 
compared to the previous year, accord-
ing to the data released by China’s cus-
toms administration.
Based on China’s customs data, the Is-
lamic Republic and China traded $15.795 
billion worth of commodities in 2022, 
$1.035 billion more than the figure for 
2021, IRNA reported.
As reported, China’s exports to Iran grew 
by 14 percent in the period under review 
compared to the preceding year to reach 
$9.44 billion. The Asian country exported 
$8.258 billion worth of goods to Iran in 
2021.
The value of Iran’s non-oil exports to 
China, however, registered a two-percent 
decrease in 2022, reaching $6.355 bil-
lion. Iran exported $6.502 billion worth 
of goods to China in 2021.

Iran’s share of China’s total global trade 
last year was only 0.25 percent. China’s 
trade with the world reached $6.308 tril-
lion in 2022, of which $3.593 trillion was 
the share of the country’s exports and 
$2.715 trillion was related to imports. 
China’s global trade grew by 4.4 percent 
last year. Iran-China non-oil trade stood 
at $14.8 billion in 2021, according to 
China’s customs administration.
The value of trade between the two 
countries during 2021 declined by less 
than one percent in comparison to 2020 
in which the figure was reported to be 
$14.9 billion.
China is one of Iran’s main trade part-
ners that has maintained strong trade 
ties with the Islamic Republic despite the 
strict U.S. sanctions.
Iran and China officially signed the doc-
ument for 25-year comprehensive coop-

eration in March 2021.
The document was signed between Iran’s 
former Foreign Minister Mohammad Ja-
vad Zarif and Chinese Foreign Minister 
Wang Yi at the Iranian Foreign Ministry.
Back in December 2022, Iran and China 
finalized 16 memorandums of under-
standing (MOU) under the framework 
of the two countries’ strategic 25-year 
agreement.
The MOUs were signed in an Iran-China 
comprehensive cooperation program 
summit which was held in Tehran on De-
cember 13 in the presence of Iran’s First 
Vice President Mohammad Mokhber and 
China’s Vice Premier Hu Chunhua.
The summit was focused on four areas 
explored by four committees between 
the two countries with the aim of paving 
the way for the implementation of the 25-
year agreement.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), lost 31,566 points 
to 1.657 million on Saturday (the first day of Iranian calendar week).
As reported, over 14.683 billion securities worth 84.16 trillion rials (about 
$210.4 million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 28,570 points, and the second market’s 
index lost 46,812 points TSE is one of the four Iranian stock exchanges, and 
the most important one. The other three ones are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara Bourse (IFB).
Iranian government has allocated 150 trillion rials (about $394.7 million) to 

the country’s Capital Market Stabilization and Development Fund (CMSDF) in 
the budget bill for the next Iranian calendar year 1402 (begins on March 21) 
to support small shareholders, Tasnim news agency reported on January 1.
As reported, the government has decided to supply the mentioned fund from 
the shares of state-owned companies to protect small shareholders against 
the risks of the capital market.
Also, in order to strengthen the companies active in the market, a part of 
their profit which is allocated to increasing their capital is going to be ex-
empted from tax; this will encourage such companies to increase capital and 
expand their activities.

TEDPIX drops 31,500 points on Saturday

Iran-China annual trade rises 7%
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مجمع عمومی فوق العاده ذوب آهن 
اصفهان به ریاست مهدی کوهی 
آهن  ذوب  مدیره  هیات  رئیس 
اصفهان، ایرج رخصتی مدیرعامل و 
دبیر مجمع، درخشنده نماینده سازمان 
تأمین اجتماعی و شرکت صدرتامین 
به عنوان ناظر مجمع، حسین سعیدی 
نماینده شرکت های صبا تأمین و 
فرآورده های نسوز ایران به عنوان ناظر 
دوم مجمع، احمد سلیمی معاون مالی 
و اقتصادی ذوب آهن، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، نماینده سازمان 
بازرسی، بازرس قانونی و سهامداران 
حقیقی و حقوقی در تاالر آهن روابط 

عمومی این شرکت برگزار شد.
افزایش  پیشنهاد  مجمع،  این  در 
سرمایه شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان از محل سود انباشته، مورد 
تأیید و تصویب قرار گرفت و بدین 
ترتیب سرمایه این شرکت از ۶۱ هزار 
و ۵۰۴ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار و 

۷۷۵ میلیارد ریال افزایش یافت.
مفاد دستور جلسه این مجمع عبارت 
بودند از: استماع گزارش هیات مدیره 
و گزارش بازرس قانونی شرکت در 
خصوص پیشهاد افزایش سرمایه، 
تصمیم گیری در خصوص افزایش 
سرمایه و اصالح ماده مربوط به 
سرمایه شرکت در اساسنامه )ماده 
۵( و سایر مواردی که در صالحیت 

مجمع عمومی فوق العاده بود.
 مهدی کوهی رییس هیات مدیره 
ذوب آهن اصفهان ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای کشور به ویژه 
شهدای ذوب آهن اصفهان، ایثارگران، 

جانبازان و آزادگان این مجتمع عظیم 
صنعتی گفت: ساخت و بهره برداری 
از ذوب آهن اصفهان ثمره تالش و 
کوشش شبانه روزی نسلی متعهد و 
عاشق بود که آن را طی چهار سال به 
سرانجام رساندند و هم اکنون هر یک 
از این عزیزان در اقصی نقاط این مرز 
پرگهر سکاندار صنایع بزرگ فوالدی 
کشور هستند و این دانش و تجربه 

نسل به نسل منتقل می شود.
 این مقام مسئول تصریح کرد: با تاکید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای بهبود ساختار مالی ذوب آهن 
اصفهان و برنامه ریزی برای اجرایی 
شدن پروژه های متعدد توسعه در 
ذوب آهن نیاز به سرمایه گذاری داریم 
که افزایش سرمایه شرکت به این 

موضوع کمک می کند.
 مهدی کوهی گفت: در سال جاری با 
افزایش نرخ نهاده های تولید و به طور 
مشخص گاز و برق مواجه بودیم. در 
بودجه امسال که به مجلس ارسال 
شده ۵۰ درصد افزایش قیمت گاز برای 
صنعت فوالد در نظر گرفته شده است 
که هزینه تولید را افزایش می دهد 
بنابراین با اجرای پروژه های توسعه 
باید تولید محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر را افزایش دهیم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان با 
دوراندیشی، نیروگاه های برق را در 
گذشته تأسیس کرده است و در بخش 
آب نیز طی همکاری با شرکت مپنا 
پروژه پساب را در دست احداث دارد 
و در بخش معدن نیز با حضور در 
مزایده ها برای تأمین پایدار مواد اولیه 

معادن خوبی را در اختیار گرفته است 
که این اقدامات ارزشمند بر افزایش 

تولید شرکت تأثیر به سزایی دارند.
آهن  ذوب  مدیره  هیات  رییس   
اصفهان اضافه کرد: طی هماهنگی 
با دو مجموعه شستا و صدرتامین، 
افزایش سرمایه ذوب آهن در سه 
مرحله در دستور کار قرار گرفت که 
اولین مرحله آن امروز انجام می شود 
و دو مرحله بعدی نیز پس از اقدامات 
تا  می شود  رسانی  اطالع  الزم 
توان مالی شرکت برای فعالیت در 
بخش های مختلف افزایش یافته و در 
مواجهه با ریسک های مختلف، بتواند 

عملکرد بهتری داشته باشد.
کوهی افزود: این افزایش سرمایه که 
اصالح ساختار مالی ذوب آهن را در 
پی دارد، مزایایی همچون معافیت 

مالیاتی و افزایش توان مالی شرکت 
برای اجرای پروژه های توسعه را نیز 

به همراه خواهد داشت.
رئیس هیات مدیره ذوب آهن اظهار 
داشت: در حال حاضر سهامدار عمده 
برای حل مشکالت ذوب آهن و 
انجام طرح های توسعه ای برای تولید 
بهتر، ارتقاء بهره وری و در نهایت 
برای سود آوری جهت سهامداران، 
همراهی و برنامه ریزی بسیار خوبی 

داشته است.
ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان نیز اظهار داشت: ذوب آهن 
اصفهان با روش کوره بلند فوالد 
تولید می کند و از یارانه های انرژی 
بی بهره است و زغال سنگ و کک 
را باید با قیمت های جهانی تهیه کند. 
در مجموع کک نقش مهمی در قیمت 

تمام شده این شرکت دارد که اخیراً با 
تهمیدات مختلف مصرف آن را کاهش 
داده ایم. همچنین برای افزایش تولید 
کک و تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال برنامه ریزی کردیم که 
افزایش سرمایه و تقویت توان مالی 
شرکت در اجرای این برنامه بسیار 
اثر گذار است. وی افزود: ذوب آهن 
اصفهان در سال های اخیر با مشکل 
تأمین مواد اولیه به ویژه مواد آهن دار 
مواجه بود که برای حل آن اقدامات 
مختلفی انجام شده و در حال انجام 
است. خوشبختانه تأمین روزمره به 
خوبی انجام می شود و برای تأمین 
پایدار و بلند مدت نیز وارد عرصه معدن 
داری شدیم و دستاوردهای خوبی نیز 
در این زمینه حاصل شده است که به 

زودی اطالع رسانی می شود. 
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رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان گفـت: شـهردار ایـن 
کالن شـهر بیسـت وپنجم دی الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۲ را 
برای بررسـی و تصویـب در اختیار شـورای ششـم قـرار داد که در 
آن پروژه هـای کالن فرهنگـی، حمل ونقلـی و زیسـت محیطی 
همچون حوزه پسـماند و نظافت شـهر و نگهداری از فضای سـبز 

جـزو مهم تریـن پروژه هایـی اسـت کـه نقـش پررنگـی دارد.
محمـد نورصالحـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کرد: 
طبق روال قانونی، شـهرداری تـا پایان دی ماه فرصـت دارد بودجه 
سـال آینده را در اختیار شـورای ششـم قـرار دهد، به همیـن دلیل 

از ماه ها قبـل در مجموعـه شـهرداری، برنامه ریـزی و جمع بندی 
بودجـه سـال ۱۴۰۲ آغاز شـد و بیسـت وپنجم دی ماه سـال جاری 
شـهردار به همراه معاونان خود در جلسـه علنی شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهان، بودجه تنظیم شـده سـال ۱۴۰۲ را تقدیم شـورای 

ششـم کردند.
وی افزود: بالفاصله پس از ارائه بودجه به شـورای اسـالمی شـهر، 
تقسـیم مباحث آن بیـن کمیسـیون های تخصصـی شـورا آغاز و 
سـپس طی برگزاری دو جلسـه تلفیـق در دو روز متوالـی در هفته 

گذشـته، موضوع کلیـات درآمد و مصارف بررسـی شـد.
رئیس شورای اسـالمی شـهر اصفهان ادامه داد: در روزهای جاری 
هفـت کمیسـیون تخصصـی شـورا هرکـدام در حـوزه تخصصی 
خود به بررسـی جزئیات بودجـه می پردازند و از روز شـنبه، هشـتم 
بهمن مـاه مجـدد کمیسـیون های تلفیـق شـورای اسـالمی آغاز 
می شـود تا نتایج بررسـی های تخصصـی کمیسـیون ها در صحن 
جلسـه تلفیق و با حضور مدیران ارشـد شـهرداری بررسـی شـود.

وی تصریـح کـرد: برنامـه شـورای ششـم این اسـت که تـا زمان 
برگـزاری جلسـه بیست وسـوم بهمن مـاه جمع بنـدی، اصـالح و 
تکمیـل بودجـه در جلسـه علنی شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 
مطـرح شـود و سـپس بـه تصویـب برسـاند، چراکـه تـا پایـان 

بهمن ماه فرصـت داریـم، لـذا هنگامی کـه الیحه هـای درآمدی 
سـال ۱۴۰۲ شـهرداری در اختیـار شـورای ششـم قـرار گرفـت، 
همزمان این لوایح بررسـی می شـود و تـا پانزدهم بهمن مـاه مورد 

رسـیدگی و تصویـب قـرار خواهـد گرفت.
نورصالحی با بیـان اینکه در الیحه بودجه سـال آینـده پروژه های 
کالن فرهنگـی، حمل ونقلـی و زیسـت محیطی همچـون حـوزه 
پسـماند و نظافـت شـهر، همچنیـن نگهـداری فضای سـبز جزو 
مهم تریـن پروژه هایـی اسـت کـه نقـش پررنگ تـری دارد، 
خاطرنشـان کـرد: مهم تریـن بخـش و بیشـترین رقـم در بودجـه 
سـال ۱۴۰۲ به حـوزه حمل ونقـل اختصـاص یافته اسـت، چراکه 
پروژه هـای بزرگـی از سـال های گذشـته در ایـن راسـتا آغـاز 
شـده اسـت و تاکنون نیـز ادامـه دارد کـه از آن جمله می تـوان به 
بهره بـرداری از خـط دو قطـار شـهری، تکمیـل خط یک متـرو از 
سـمت شـمال و اتصال آن به ایسـتگاه شـهرهای دیگـر همچون 

شاهین شـهر و بهارسـتان اشـاره کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه راه انـدازی خـط دو متـروی اصفهـان تـا 
پایان سـال ۱۴۰۳ با عزم جـدی دنبال می شـود، گفـت: در تالش 
هسـتیم تا آن زمان بخـش اصلی خـط دو متـرو راه اندازی شـود و 
در اختیار شـهروندان قـرار گیرد، لـذا به انجام رسـاندن ایـن پروژه 

نیازمنـد جزئی نگـری در همـه زمینه های مربوطه اسـت تـا بتوان 
حداکثـر در دو سـال آینده از خط دو مترو در قسـمت شـمال شـهر 

بهره بـرداری کـرد.
رئیس شورای اسـالمی شـهر اصفهان افزود: پروژه حلقه حفاظتی 
شـهر اصفهـان و سـایر شـریان های حمل ونقلی کمک کننـده در 
تسـهیل عبور و مرور در سـطح شـهر، یکی از نگاه های اولویت دار 
در مجموعـه مدیریـت شـهری اسـت، همچنیـن توجه بـه حوزه 
تفریح، نشـاط و سـرگرمی شـهروندان نیز مورد توجه قـرار گرفت 
و پروژه هـای خوبـی در ایـن حـوزه در برنامـه سـال ۱۴۰۲ در نظر 
گرفتـه شـد کـه بخشـی از آن بـه صـورت کوتاه مـدت اسـت و 
امیدواریـم سـال ۱۴۰۲ در اختیـار مردم قـرار گیرد. بخشـی دیگر 
نیز شـامل برنامه های میان مدت و بلندمدت اسـت که در سـنوات 

آینده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
وی گفـت: در مجمـوع رویکردهـای جدیـد در حـوزه تفریـح، 
نشـاط، سـرگرمی، پروژه هـای کالن فرهنگـی، حمل ونقلـی و 
زیسـت محیطی همچون مباحثی در حوزه پسـماند و نظافت شهر 
و همچنیـن موضوع نگهداری فضای سـبز شـهر جـزو مهم ترین 
پروژه هایی اسـت کـه در برنامه سـال ۱۴۰۲ نقـش پررنگ تری را 

ایفـا می کنـد.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

واکاوی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای ششم اصفهان

مجمع عمومی فوق العاده ذوب آهن اصفهان برگزار شد:

تصویب افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان

مدیــر مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان آبفــای اســتان اصفهــان بــا اعــالم 
ــی  ــخ زدگ ــوص ی ــاس در خص ــدود ۱۵۰۰ تم ــزود: ح ــر اف ــن خب ای
ــا مشــتریان آبفــای اســتان اصفهــان  ــاط ب ــا ســامانه ارتب انشــعابات ب
ــی و مشــاوره کارشناســان  ــا راهنمای ــرار شــده کــه عمــده آنهــا ب برق

ــت. ــده اس ــع گردی ــاس )۱۲۲( مرتف ــز تم ــخگوی مرک پاس
ــا  ــاس عباســی خــاک گفــت: یکــی از مشــکالتی کــه معمــواًل ب عب
ورود هــوای ســرد در فصــل زمســتان رخ می دهــد، یــخ زدگــی 
ــه  ــی ک ــًا در مناطق ــاق خصوص ــن اتف ــه ای ــت ک ــای آب اس لوله ه
ــتر رخ  ــتند، بیش ــی نیس ــای آپارتمان ــورت مجتمع ه ــه ص ــا ب خانه ه

. هنــد می د
ــعابات آب  ــی انش ــخ زدگ ــگیری از ی ــای پیش ــوص راه ه وی در خص
ــروری  ــای غیرض ــد آب لوله ه ــدا بای ــز ابت ــر چی ــش از ه ــزود: پی اف
تخلیــه شــوند و آب واحدهــای خالــی از ســکنه قطــع شــود. همچنیــن 
ــازی  ــه، بهس ــم شیش ــط پش ــطحی توس ــای س ــردن لوله ه ــق ک عای
حوضچه هــای کنتــور و وســایل ســنجش و انــدازه گیــری آب از جمله 

ــوند. ــوب می ش ــر محس ــای دیگ راهکاره
ــور و اتصــاالت و  ــرای کنت ــوش مناســب ب ــه درپ عباســی خــاک تعبی
ــا کیســه های پوشــال را  ــور آب ب ــر کــردن حوضچــه کنت همچنیــن پ
ــه  ــر ۱۰ درج ــای زی ــرد: در دم ــد ک ــوان و تاکی ــا عن ــر راهکاره از دیگ
ــع از  ــد مان ــر از پشــم و شیشــه نمی توان ســانتیگراد هیــچ پوششــی غی

ــخ زدگــی گــردد. ی
مدیــر مرکز ارتبــاط بــا مشــتریان آبفای اســتان اصفهــان افــزود: برای 
جلوگیــری از اتــالف وقــت، هــدر رفتــن آب و انــرژی نیــز بهتر اســت 
ــای  ــا محل ه ــن ت ــا آبگرمک ــوفاژ ی ــع ش ــرم از منب ــای آب گ لوله ه
ــخ زده  ــا ی ــر آب در لوله ه ــوند و اگ ــق کاری ش ــتفاده عای ــورد اس م

ــرد. ــخ را ذوب ک ــج ی ــه تدری ــردن آن ب ــرم ک ــا گ ــوان ب باشــد، می ت
ــور و لوله هــای آب دچــار  ــی کــه کنت عباســی خــاک گفــت: در صورت
یــخ زدگی شــدند بــرای رفــع مشــکل هرگــز نباید از حــرارت مســتقیم 
ــخ زده اســتفاده شــود، چــرا  ــر قســمت های ی ــن آب جــوش ب و ریخت

ــود. ــا می ش ــی لوله ه ــب ترکیدگ ــه موج ک
وی افــزود: لوله هــای فلــزی آب در هنگامــی کــه آب داخلشــان 
ــار  ــی دچ ــیر آب ــر ش ــذا اگ ــتند ل ــکننده هس ــیار ش ــد بس ــخ زده باش ی
ــرا ممکــن  ــا بســته شــوند، زی ــاز ی ــد ب ــخ زدگــی شــده باشــد، نبای ی
اســت خــود شــیر بشــکند و یــا لولــه آب از داخــل دیــوار دچــار تــرک 
خوردگــی گــردد و بــرای رفــع مشــکل یــخ زدگــی توصیــه می شــود 
ــوار  ــتقیم و سش ــر مس ــرارت غی ــرم، ح ــه از آب ول ــر و حوصل ــا صب ب

ــردد. ــتفاده گ اس
ــه  ــر لول ــت: اگ ــا گف ــی لوله ه ــوص ترکیدگ ــاک در خص ــی خ عباس
ــوری  ــد ف ــی بای ــیرهای فرع ــی و ش ــه اصل ــیر فلک ــود، ش ــده ب ترکی
بســته و بــا شــرکت آبفــا تمــاس گرفتــه شــود، در غیــر ایــن صــورت 

ــود. ــراوان ش ــارت ف ــث خس ــت آب، باع ــت نش ــن اس ممک
ــای آب در  ــی کنتوره ــخ زدگ ــری از ی ــرای جلوگی ــی ب ــه راه های وی ب
ــور در زمــان  زمــان نصــب اشــاره کــرد و گفــت: اجــرای اتاقچــه کنت
ــی و  ــراز یخ زدگ ــر ت ــا زی ــور ت ــردن کنت ــن ب ــور آب، پایی ــب کنت نص
عایــق بنــدی کنتــور ســه راهــی هســتند کــه از یــخ زدگــی کنتورهــا 

ــد. ــری می کنن ــرما جلوگی ــل س در فص
ــا مشــتریان آبفــای اســتان اصفهــان راه حــل  ــاط ب ــر مرکــز ارتب مدی
ــق  ــور در شــب ها را عای ــخ زدگــی کنت ــری از ی ــرای جلوگی ــی ب ضربت
ــای آب  ــون کنتوره ــر تاکن ــت: اگ ــرد و گف ــوان ک ــور عن ــدی کنت بن
عایــق بنــدی نشــده اند، در ایــن شــب های ســرد می تــوان بــا 
اســتفاده از خــاک اره، پوشــال، پارچــه، گونــی و پشــم شیشــه کنتورها 
ــا اســتفاده  را پوشــاند. همچنیــن می تــوان از عایــق بنــدی پلیمــری ب

ــوظ نگــه داشــت. ــد ســرما محف ــور را از گزن ــت، کنت از یونولی

بر اساس آمار ثبت شده توسط سامانه 122 آبفای استان 
اصفهان در تاریخ 19 الی 25 دی ماه جاری، حدود 0.03 
درصد از انشعابات آب کل استان دچار یخ زدگی شده و 

جهت رسیدگی به مناطق ارجاع داده شده اند.

اعالم میزان یخ زدگی انشعابات آب استان اصفهان؛

تنها ۰.۰3 درصد یخ زد!

گزارش

مدیـران مجتمع فوالد سـبا بـا حضور در 
ذوب آهـن بـا ایـرج رخصتـی مدیرعامل 
و دیگـر مدیـران ایـن شـرکت در زمینـه 
تعامـل و همکاری های فنـی و تخصصی 

بیشـتر، دیـدار و گفت وگـو کردنـد.
در ایـن دیدار، محمود محمدی فشـارکی 
مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا بـا اشـاره بـه 
تاریخچـه مجتمع فوالد سـبا از تأسـیس 
تـا شـکوفایی اظهـار داشـت: رشـد 
کیفیـت محصـوالت ایـن مجموعـه در 
حد اسـتانداردهای جهانی اسـت و سـبد 
محصوالت نسـبت به سـال گذشـته پنج 

برابـر افزایـش یافته اسـت.
وی افزود: در جلسـات مشـترک مدیران 
عامل فـوالد مبارکـه و ذوب آهن، بخش 
عمـده درخواسـت های مجتمـع فـوالد 
سـبا مطـرح گردیـده و خوشـبختانه بـا 
نـگاه مثبتی که از سـوی ذوب آهـن دیده 
می شـود، امیدواریـم در آینـده نزدیـک 
بررسـی های دقیـق و کارشناسـی بـا 
همـکاری مدیـران و کارشناسـان هـر 
دو مجموعـه آغـاز گـردد و به سـرانجام 

مثبـت برسـد.
مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا رسـیدن بـه 
ظرفیـت اسـمی ایـن مجتمـع را از نکات 
درخشـان کارنامـه ایـن واحـد صنعتـی 
کـه  همان گونـه  گفـت:  و  دانسـت 
همـکاران مـا در فـوالد سـبا در تولیـد 
کّمی کارخانـه از خـود عـزم و اراده قوی 
نشـان داده اند، توانسـته ایم توسـعه سبد 
محصـوالت مجتمـع فـوالد سـبا را نیـز 

رقـم بزنیـم.
وی یکـی از اهـداف فـوالد سـبا را تولید 
محصوالت بـا رویکـرد خودکفایـی ملی 
و بی نیـازی از واردات دانسـت و گفـت: 
ایـن مجموعـه توانسـته تولیـد برخـی 
محصـوالت را کـه در گذشـته وارداتـی 
بودند، ازجملـه فوالدهای کورتـن که در 
صنایع دریایی از آن ها اسـتفاده می شـود، 
ورق هـای آجـدار کـه در راه پله هـای 
صنعتی و خودروسازی مورد استفاده قرار 
می گیرنـد و فوالدهـای الکتریکی که در 
صنایـع نیروگاهـی و کارخانه هـای تولید 
الکتروموتـور کاربـرد دارنـد، در مقیـاس 
صنعتـی آغـاز کنـد. از طرفی، بـه یکی از 
نیازهای کشـور در حوزه تولیـد ورق های 
بـا ضخامـت پاییـن )۲ میلی متـر و کمتر 
از ۲ میلی متـر( پاسـخ داده تـا جایـی کـه 
۷۰ درصـد تولید ایـن مجتمـع ورق های 

بـا ضخامـت پایین اسـت.
محمدی بـا تأکید بـر افزایـش بهره وری 
مجتمـع فـوالد سـبا، گفـت: هـدف مـا 
ایـن نیسـت کـه تجهیـزات را اضافـه 
کنیـم، بلکـه درصددیـم بـا تجهیزاتـی 
که در دسـت داریـم و با رویکـرد افزایش 
بهـره وری، ظرفیت تولیدی مجتمع سـبا 
را در گام اول از ۱ میلیـون و ۶۰۰ هـزار 
تـن بـه ۲ میلیـون تـن و در گام دوم بـه 
۲ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تـن برسـانیم. 
ایـن مهـم بـا حضـور نیروهـای متعهـد 
و متخصـص سـبا و اسـتفاده از ظرفیـت 

دانش بنیان هـا حاصـل خواهـد شـد.
مدیر مجتمـع فوالد سـبا در بخش پایانی 
سـخنان خـود افـزود: فـوالد مبارکـه و 
به طـور مشـخص مجتمـع فـوالد سـبا 
آمادگـی دارد بـا تعریـف پروژه هـای 
مشـترک با شـرکت سـهامی ذوب آهن، 
منافع هـر دو مجموعه صنعتـی را مدنظر 
قرار دهـد تـا بتوانیـم در پیشـبرد اهداف 
عالیـه هـر دو شـرکت قـدم برداریـم. 
ازایـن رو برگزاری جلسـه های مشـترک 
فنـی و تخصصـی را در دسـتور کار خـود 
قـرار داده ایـم و بـه زودی شـاهد نتیجـه 

مثبـت آن خواهیـم بـود.
بنـا بـر ایـن گـزارش، ایـرج رخصتـی 
مدیرعامـل ذوب آهن نیز در این نشسـت 
تعاملی با اشـاره به وابسـتگی های ذهنی 
افراد به خاسـتگاه های نخسـت شـغلی و 
تجربه هـای پیشـین همـکاران مجتمـع 
فـوالد سـبا گفـت: همکارانـی کـه در 
زمان سـاخت و راه انـدازی فوالد سـبا در 
ذوب آهن مشـغول بـه کار بودند و نسـل 
نخسـت فوالد سـبا را شـامل می شـوند، 
در برهـه ای از زمـان بـه ذوب آهـن 
اضافـه شـدند. در آن برهـه، ذوب آهـن 
بـا تحول هـای ویـژه ای همـراه بـود و 
پروژه فوالد سـبا نیز در آن زمـان ازجمله 
پروژه های شـرکت ذوب آهن به حسـاب 
می آمـد کـه در زمـان مقـرر و مطابـق با 

برنامه هـا، به موقـع تمـام شـد.

از افزایش تولید مجتمع فوالد 
سبا بر خود می بالم

مدیرعامل ذوب آهن در نشست تعاملی با 
مدیران مجتمع فوالد سبا:

گزارش 

ISFAHAN
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رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: دستگاه قضایی استان از یکسو وظیفه 
حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی برای رفع مشکالت اقتصادی آنها و ایجاد 
اشتغال را دارد و از سوی دیگر حفظ سالمت مردم و رعایت قوانین زیست محیطی 

را در اولویت فعالیت های خود قرار داده است.
حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری، روز یکشنبه در نشست شورای حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری افزود: کالتشهر 
اصفهان با دارا بودن صنایع گسترده و بزرگ در اطراف خود، با مشکل آلودگی 

هوا روبه روست.

وی اظهار داشت: با وجود برخی اقدامات در راه کاهش آلودگی های زیست 
محیطی از سوی برخی از صنایع استان، هنوز هم با وضع مطلوب فاصله وجود 

دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان اصفهان بر لزوم رعایت مقررات 
زیست محیطی توسط شرکت های تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به 
آلودگی اصفهان و اهمیت سالمت مردم، شرکت های تولیدی باید استانداردهای 
مربوط به آالیندگی ها و مسائل زیست محیطی را رعایت کنند و هر هزینه و اقدامی 

را که بمنظور کاهش آالیندگی ضروریست، انجام دهند.

جعفری در پایان از پیگیری ویژه دستگاه قضایی برای کاهش آالینده های هوای 
اصفهان توسط مدعی العموم و دادستان مرکز استان خبر داد.

به گزارش ایرنا، آلودگی هوا یکی از چالش های اساسی کالنشهر اصفهان و 
شهرهای صنعتی اطراف آن است؛ بطوریکه بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا 
و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین سایر کالنشهرهای ایران 
شامل تهران، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و اراک رتبه نخست آلودگی هوا را 
دارد. از مجموع ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی استان ۵۵۰ واحد آالینده هستند که 

۸۲ درصد از آنها در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارند.

رئیس کل دادگستری اصفهان:

حفط محیط زیست 
اصفهان جزو 
اولویت های دستگاه 
قضاست

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس 
اصفهان، یکی از اولویت های مهم این نهاد را 
ساماندهی فضاهای ناایمن ونامطلوب آموزشی 
و فراهم کردن فضای امن فیزیکی برای 
دانش آموزان با مشارکت خیران عنوان کرد. 
مجید نسیمی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی 
صورت گرفته، بالغ بر هزار و ۳۰۰ کالس درس 
داستان که سال احداث آن ها به قبل از سال ۶۰ 
برمی گردد، باید تخریب و بازسازی شود و حدود 
۱۴ هزار کالس درس در استان که بیش از ۳۰ تا 
۴۰ سال قدمت دارند نیازمند مقاوم سازی است.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان افزود: 
همچنین حدود ۱۰ هزار کالس که مربوط به 
سال ۷۶ به بعد است مستحکم و قابل استفاده 

به صورت امن برای دانش آموزان است.
مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان خاطرنشان 
کرد: درمجموع ۲۸ درصد از کالس های استان 
اصفهان مستحکم، ۳۱ درصد تخریبی و ۴۱ 

درصد نیازمند مقاوم سازی است.
وی خاطرنشان کرد: افزون بر این ۹۴ مدرسه 
با ۷۳۳ کالس درس در استان جزو مدارس 

خطرآفرین است که در سال های اخیر  ۲۲ 
مدرسه با ۱۷۷ کالس از این مدارس به فوریت 
تخلیه و با استفاده از محل اعتبارات دولتی و یا با 
مشارکت خیران تخریب و بازسازی شده است.

نسیمی افزود: ۴۰ مدرسه با حدود ۴۰۰ کالس 
و بالغ بر ۱۹ هزار دانش آموز در استان براثر 
فرونشست زمین دچار آسیب دیدگی شده که 
باید تخلیه و بازسازی شود و ۹ مدرسه نیز با 
۱۰۹ کالس به علت فرونشست نیازمندترمیم و 
مقاوم سازی است. وی با اشاره به جمعیت ۹۲۸ 
هزار و ۸۰۵ نفری دانش آموزان استان اصفهان 
در سه دوره تحصیلی، اظهار کرد: از این تعداد 
حدود ۷۷۸ هزار دانش آموز در مدارس دولتی 
و ۱۵۰ هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی 

مشغول تحصیل هستند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان به کمبودها و نیازهای فضاهای 
آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: در سال 
تحصیلی جاری ۲۳۰ مدرسه با جمعیت ۶۸ 
حدود ۷۰ هزار دانش آموز در نوبت به صورت 
دو نوبته در ۲۲ منطقه و نواحی استان دایر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: حلقه تولید محصوالت گلخانه ای به 
دلیل فقدان بازاریابی مناسب، برند سازی و 

بسته بندی ناقص مانده است.
مهرداد مرادمند، در مراسم اختتامیه جشنواره 
محصوالت گلخانه ای تیران و کرون، اظهار 
کرد: ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان 
اصفهان به کشت محصوالت گلخانه ای 
اختصاص یافته که ۷۰۰ هکتار آن فلفل 

دلمه است.
وی افزود: بیش از ۷۰ هزار ُتن از این محصول 
اما باید زنجیره تولید با  صادر می شود، 
برندسازی، بسته بندی و بازاریابی تکمیل شود.

جهاد  سازمان  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: تکمیل 
زنجیره تولید تنها بر عهده دولت نبوده، بلکه 
تولیدکنندگان در قالب تشکل های مردمی آن 

را دنبال کنند.
مرادمند فعالیت جزیره ای هر گلخانه دار در 
فروش و صادرات را چالشی در حوزه تولید 
اعالم و خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی 

که بسترساز کار جمعی و مشارکت بین بخشی 
محسوب شده و قادر به رفع مشکالت خواهد 

بود و شرایط را تسهیل می کند.
به گفته مرادمند، دولت تسهیل گر بوده و 
نیاز است تا تشکل های کشاورزی پیشتاز 
و پیشران کار شوند و بهره برداران و مالکان 
گلخانه به تنهایی وارد نشوند و همدیگر را 

حذف نکنند.
وی سالمت محوری در تولید را مهم خواند و 
گفت: قیمت ارزان در بذر و اقالم مصرفی نباید 
انگیزه خرید باشد، بلکه در خرید باید کیفیت را 

مد نظر قرار دهند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اصفهان از رفع فقدان آزمایشگاه تخصصی 
محصوالت کشاورزی خبر داد و گفت: دو 
آزمایشگاه در استان فعال بوده و مجوزهای 
استانی را اخذ کرده و تنها مجوز وزارت 
بهداشت و درمان باقی مانده که موضوع در 
سطح وزارت جهاد در حال پیگیری است. 
همچنین راه اندازی آزمایشگاه در کاهش 

هزینه ها مؤثر است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس اصفهان خبر داد:

ساماندهی فضاهای ناایمن آموزشی 
دراولویت نوسازی مدارس اصفهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

 حلقه تولید در عرصه
محصوالت گلخانه ای ناقص است



جهـــــــان
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نبرد شـرق اروپا همانقدر که مردمان را خسـته کرده رسـانه ها 
سـرگرم و بازارفـروش اسـلحه را گـرم کـرده اسـت. هفتـه 
گذشـته، ایـاالت متحـده، فرانسـه و آلمـان متعهد شـدند که 
چنـد ده خـودرو زرهـی بـرای حمـل و نقـل پیـاده نظـام بـه 
اوکرایـن اعـزام کنند. ایـن تسـلیحات شـامل 40 خـودروی 
زرهـی »مـاردر« )Marder( آلمـان، 50 خـودروی زرهـی 
»برادلی« آمریکا و خودروهای زرهی »MX-10« فرانسـوی 
خواهد بـود. به گـزارش خبر فـوری، جنگ اوکراین و روسـیه 
روزهـای سـختی را می گذرانـد. بـه گـزارش الجزیـره، یـک 
فرمانده نظامی روسـیه از داخل شـهر سـولیدار کـه در منطقه 
دونبـاس )شـرق( واقـع شـده اسـت، نیروهـای اوکراینـی را 

تهدیـد کرده و سـعی کـرده آنهـا را بترسـاند.
ایـن منطقـه هفته ها اسـت که شـاهد نبردهـای شـدید بوده 
اسـت و رسـانه های روسـی مدعـی شـده اند کـه مسـکو بـه 
زودی این منطقـه را تصرف خواهد کـرد. در این اوضاع و پس 
از موج جدید حمات روسـیه، کی اف درخواسـت سـاح های 

بیشـتری از کشـورهای غربـی کرد.
یوگنـی پریگوژیـن، رئیـس گـروه نظامـی خصوصی روسـی 
واگنـر، چنـد روز پیـش گفـت کـه تـاش خواهـد کـرد تـا 
اجسـاد تمـام نیروهای ارتـش اوکرایـن را به مقامـات کی اف 
تحویـل دهـد. او در رابطه با شـرایط جنـگ هم ادعـا کرد که 
نیروهایـش شـهر سـولیدار را در مـدت کوتاهی )احتمـااًل دو 

هفتـه( کنتـرل خواهنـد کـرد. ایـن اظهـارات اندکـی پس از 
ورود رئیـس واگنـر بـه شـهر سـولیدار بـرای ادای احتـرام به 

کشـته های روسـی و ماقـات بـا نیروهایـش بیـان شـد.
چندی پیـش وزارت دفاع روسـیه ادعـا کرد نیروهای مسـکو 
کنتـرل کامـل شـهر اسـتراتژیک سـولیدار در نزدیکی شـهر 
باخمـوت را بـه دسـت گرفته اند. بـا این حـال، کـی اف هرگز 
ایـن ادعـا را تأییـد نکـرد و درگیری هـای اخیـر هـم نشـان 
می دهـد کـه ایـن ادعـا درسـت نبـوده اسـت و هنوز روسـیه 

نتوانسـته این شـهر را بـه طـور کامـل در اختیـار بگیرد.
کـی اف تاکیـد کـرده کـه سـولیدار همچنـان تحـت کنتـرل 
نیروهـای این کشـور اسـت، اما بـر این امر هـم تاکیـد کرده 
کـه وضعیـت شـهر بـه شـدت بحرانـی اسـت و نیروهـای 
اوکراینـی در وضعیـت خوبـی بـه سـر نمی برنـد. یکـی از 
فرماندهـان نیـروی هوایـی اوکرایـن گفتـه درگیری هـا 
همچنـان ادامـه دارد امـا پرچـم اوکرایـن همچنـان در غرب 

شـهر در اهتـزاز اسـت.
پاولو کیریلنکو، فرماندار اسـتان دونتسـک اوکرایـن نیز گفته 
که سـولیدار همچنان تحت کنترل نیروهای اوکراینی اسـت. 
او از نبردهای شـدید در این شـهر و در همسـایگی باخموت و 

همچنین تلفات شـدید روسـیه خبر داد.
با این حـال، رسـانه های روسـی تصاویـری را منتشـر کردند 
کـه بـه گفتـه آنهـا مربـوط بـه سـولیدار اسـت. ایـن تصاویر 

مربوط بـه روز قبل اسـت که وزارت دفـاع روسـیه اعام کرد 
کنتـرل شـهر را به دسـت گرفته اسـت.

بـه جـز باخمـوت و اطرافـش، تحـوالت نظامـی در سـایر 
مناطـق اوکرایـن هـم در جریـان اسـت. بـه گفتـه فرمانـدار 
اسـتان لوگانسـک نیروهای اوکراینـی تمامی مناطقـی را که 
نیروهـای روسـیه چنـد روز پیـش در محـور سـواتوا-کرمینا 
کنتـرل کـرده بودنـد، بازپـس گرفتنـد. در مقابـل، وزارت 
دفاع روسـیه اعام کـرده کـه حـدود 200 نظامـی اوکراینی 
را در عملیـات روز جمعـه از پـا انداختـه اسـت. روسـیه اعام 
کرده نیروهـای این کشـور بـه عملیـات تهاجمی خـود ادامه 

می دهنـد.
در زاپوریژیـا )جنوب شـرقی(، مقامـات طرفدار روسـیه اعام 
کردنـد که تاش هـای نیروهـای اوکراینـی را بـرای بمباران 
شـهرهای بردیانسـک و ملیتوپل در بخش جنوبی این استان 
)کـه بخش هایـی از آن تحت کنترل نیروهای روسـی اسـت( 

خنثـی کرده اند.
از سـوی دیگر، مقامات اوکراینـی اعام کردند کـه در نتیجه 
حملـه موشـکی روسـیه کـه دو روز قبـل اتفـاق افتـاد یـک 
سـاختمان مسـکونی در شـهر دنیپرو )مرکز( منفجر شد و 18 

نفر کشـته و 73 نفـر مجروح شـدند.
مناطقـی در اوکراین، از جمله کـی اف )شـمال( و لویو )غرب( 
مـورد هدف حمـات موشـکی مسـکو قـرار گرفتند. مسـکو 

تأسیسـات زیرسـاختی ایـن شـهرها را هـدف قـرار داد. وزیر 
انـرژی اوکرایـن از قطع بـرق در اکثر مناطق کشـور بـه دلیل 
حمات اخیـر خبر داد امـا ولودیمیر زلنسـکی رئیـس جمهور 
اوکراین مدعی شـد که بیشـتر موشک های روسـی سرنگون 

شـده اند.
حمات شـدید موشـکی بـه کشـورهای اطـراف هم آسـیب 
وارد کـرده اسـت. خبرگـزاری رویتـرز به نقـل از مایا سـاندو، 
رئیس جمهـور مولـداوی گـزارش داد که پلیس مرزی الشـه 
یک موشـک روسـی را در نزدیکی روسـتای الرگا در شـمال 
ایـن کشـور پیـدا کـرده اسـت. سـاندو جنـگ روسـیه علیـه 
اوکراین را وحشـیانه توصیف کـرد و تاکید کرد کـه این جنگ 

به طور مسـتقیم بـر کشـورش تأثیر گذاشـته اسـت.
بـه گـزارش الجزیـره، رئیس جمهـور اوکرایـن با اسـتقبال از 
کمک هـای نظامـی انگلیـس بـه کشـورش، از کشـورهای 
غربـی دیگـر هـم خواسـت کـه سـاح های بیشـتری برای 
مقابلـه بـا نیروهـای روسـیه بـه کـی اف عرضـه کننـد. 
زلنسـکی در سـخنرانی دو روز قبـل خـود گفـت، الزم اسـت 
"آن سـاح هایی کـه در انبارهـای شـرکای مـا قرار داشـته و 
سـربازان مـا بـه شـدت منتظـر آن هسـتند" بـه سـربازان ما 

داده شـود.
روز یکشـنبه، دفتر ریشـی سـوناک، نخسـت وزیـر انگلیس، 
از قصـد دولـت بـرای تحویـل 14 تانـک چلنجـر 2 و سـایر 

سـاح های سـنگین به اوکراین در هفته های آینـده خبر داد. 
این خبر نشـان می دهـد بریتانیا آمـوزش نیروهـای اوکراینی 
را بـرای اسـتفاده از ایـن تانک هـا و توپخانه ها در این کشـور 

آغـاز خواهـد کرد.
در مقابـل، سـفارت روسـیه در لنـدن اعـام کـرده کـه 
تانک هـای چلنجـر-2 بریتانیا بـه نیروهـای اوکراینی کمک 
نمی کننـد و فقط بـه نیروهای روسـی اجازه قانونـی می دهند 

کـه حمـات خـود را گسـترده تر کننـد.
وال اسـتریت ژورنـال به نقـل از یک مقـام آلمانی نوشـت که 
اگر متحـدان غربی بـه کمپین کمک بـه اوکرایـن بپیوندند و 
آنهـا نیز بـه کـی اف کمـک کننـد، برلیـن نیز بـه تعهـد خود 
مبنی بر ارسـال تانک هـای جنگی بـه اوکراین عمـل خواهد 
کـرد. ماتئـوش موراویسـکی، نخسـت وزیـر لهسـتان، هـم 
اعـام کرد کـه در جریان سـفر خـود بـه برلیـن، مذاکراتی را 
دربـاره تحویـل تانک های سـاخت آلمـان به کـی اف خواهد 

داشـت.
به گزارش الجزیـره، هفته گذشـته، ایـاالت متحده، فرانسـه 
و آلمـان متعهد شـدند که چنـد ده خـودرو زرهی بـرای حمل 
و نقـل پیـاده نظـام بـه اوکراین اعـزام کننـد. این تسـلیحات 
شـامل 40 خـودروی زرهـی »مـاردر« )Marder( آلمان، 50 
خـودروی زرهـی »برادلـی« آمریـکا و خودروهـای زرهـی 

»MX-10« فرانسـوی خواهـد بـود.

     رئیس انجمن دوستی ایران و چین در گفت و گو با شبکه 
خبری فونیکس چین، با اشاره به سفر آتی سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری اسامی ایران به چین، این سفر را فرصت 
خوبی برای توسعه مناسبات به ویژه تسریع در مسیر اجرای 
سند همکاری 25 ساله دو کشور در زمینه های گوناگون دانست.

عاء الدین بروجردی تصریح کرد: ما به عنوان انجمن دوستی 
ایران و چین از سرعت و پیشرفت کار راضی نیستیم و معتقدیم 

که باید گام ها را خیلی سریع تر برداشت.
وی افزود: البته بخشی از کندی کار به خاطر محدودیت های 
کرونا بود و حاال که شرایط بهتر شده و محدودیت ها برداشته 
شده است، زمینه در هر دو کشور برای تردد هیات ها و عقد 
قراردادهای متعدد بر اساس این تفاهم نامه فراهم است بنا بر 
این با توجه به سفر اخیر معاون نخست وزیر چین به ایران برای 

پیگیری این تفاهم نامه، باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
بروجردی درخصوص لغو محدودیت های کرونایی در چین، 

آن را به ویژه در خصوص روابط دوستانه دو کشور به فال نیک 
گرفت و گفت: با برداشته شدن قرنطینه های کرونایی در چین، 
بدون تردید شاهد تردد تعداد بسیار بیشتری از تجار، گردشگران 
و مردم عادی میان دو کشور خواهیم بود و با توجه به این که 
این بیماری در ایران هم تحت کنترل هست، امیدواریم شاهد 

حضور بیش از پیش گردشگران و تجار چینی به ایران باشیم.
او با اشاره به اینکه لغو محدودیت های کرونا باعث جهش و 
رونق صنعت گردشگری بین ایران و چین خواهد شد، افزود: 
ما در انجمن دوستی ایران و چین اخیراً جلسه ای با رایزن 
فرهنگی سفارت چین در ایران در این خصوص داشته ایم و نرم 
افزاری از سوی انجمن دوستی ایران و چین تهیه شده است که 
اطاعات جامعی از اماکن گردشگری ایران به زبان چینی در 
اختیار عاقمندان این کشور قرار می دهد تا بتوانند مقصدهای 
گردشگری خود در ایران را با اطاعات دقیق تری انتخاب کنند.

رئیس انجمن دوستی ایران و چین افزود از طرف چینی نیز برای 

سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های گردشگری در ایران 
دعوت می کنیم.

وی در خصوص روابط دو کشور نیز گفت: در تمام سالهای 
بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران، منحنی روابط ایران و 
چین همواره سیر صعودی داشته است. سیر صعودی روابط 
دو کشور، حاکی از اراده رهبران دو طرف برای توسعه روابط 
است و اخیراً نیز گام بزرگی در روابط دو کشور تحت عنوان 
امضای تفاهم نامه 25 ساله برداشته شده و درحال حاضر 
مسئولیت سنگینی بر عهده مقامات اجرایی هر دو کشور 
برای اجرا کردن این سند همکاری قرار دارد و با توجه به 
توانمندی های چین در حوزه فناوری های گوناگون از جمله 
در حوزه قطارهای تندرو، تولید خودروهای برقی، ساخت 
نیروگاه های خورشیدی… و اخیراً نیز ساخت موفقیت آمیز 
هواپیمای مسافربری، زمینه های خوبی برای همکاری دو 

کشور وجود دارد.

نبردروسیهواوکراینبهروزهایحیاتینزدیکمیشود

ضیافت کمک های نظامی به زلنسکی!

یلداتوکلی زنگ های خطر پیری 
جمعیت در کشور از مدت ها پیش به 
صدا در آمده و در حال حاضر در حال 
تبدیل شدن به بحران است به طوری 
که این مسئله حتی از مشکات 
اقتصادی پیش رو نیز پر رنگ تر شده 

است.

تعـداد افزایـش 
خانوادههایتکفرزند

کمتر از 30 سـال پیـش خانواده های 
ایرانـی اکثـراً پـر جمعیـت بودنـد و 
اکثـر خانواده هـا بیـش از پنـج فرزند 
داشـتند اما اجـرای شـعار فرزند کمتر 
زندگـی بیشـتر بـه مـرور خانواده هـا 
را کوچک تـر کـرد بـه طوریکـه در 
حـال حاضـر تعـداد خانواده هـای 
تک فرزنـد بسـیار قابـل توجه شـده 
اسـت. در واقع پرهیـز از فرزنـدآوری 
یـا کاهـش فرزنـدآوری بـه شـکلی 
از سـطح جایگزینـی  اسـت کـه 
جمعیـت هـم پایین تـر آمده ایـم. 
بنابرایـن می تـوان از مفهومـی بـه 
نـام فرزندنیـاوری نیـز سـخن گفت 
که در جامعه ما به مسـأله تبدیل شده 
اسـت. فرزندنیـاوری یعنـی ایـن که 
افـراد یـا ازدواج نمی کننـد، یـا پس از 
ازدواج میلی بـه بچه دار شـدن ندارند 
یـا تک فرزنـد می ماننـد و یـا حداکثر 
2 فرزنـد دارنـد. خانواده هـای جـوان 
بـا بیـش از 2 فرزنـد بسـیار کمیـاب 
شـده اند. حتـی خانواده هایـی بـا 
بیـش از 1 فرزنـد به شـکل پیوسـته 
در حـال کم شـدن هسـتند چـرا کـه 
نه تنهـا فاصلـه فرزنـدآوری پـس از 
ازدواج بلکـه فاصلـه تولد فرزنـد دوم 
از اول هـم بـه باالی 5 سـال رسـیده 
اسـت. حال با افزایش میانگین سـن 
ازدواج، آشـکار اسـت که احتمال تولد 
فرزنـد دوم بسـیار پایین خواهـد بود و 

احتمال تولد فرزندان سـوم و بیشـتر، 
ناچیـز می شـود. گـزارش مرکـز آمار 
ایـران دربـاره موضـوع بی فرزندی یا 
تک فرزنـدی بر مبنای شـاخص های 
چندگانه سـامت و جمعیت در سـال 
138۹ مشـخص کـرد که یک سـوم 
زنان از مجمـوع زنـان ایرانـی ازدواج 
نکرده انـد یـا بـدون فرزنـد و یـا تک 
فرزنـد هسـتند. یـک سـوم زنـان دو 
فرزند دارنـد و یک سـوم زنان سـه یا 

بیشـتر از سـه فرزنـد دارند.

دگرگونـیسـبکهای 
زندگی

 البتـه تحقیقـات نشـان می دهـد که 
مشـکات اقتصـادی تأثیـر جـدی 
بـر ایـن روند گذاشـته اسـت و شـاید 
مهم تریـن عامـل در ایـن زمینـه 
زندگـی  سـبک های  دگرگونـی 
باشـد و از همین رو اسـت کـه قانون 

تسـهیل ازدواج جوانان و طـرح جامع 
جمعیت و تعالی خانـواده برای کمک 
بـه خانواده هـا تصویب شـده اسـت. 
حاال بسـیاری در تاشـند تا با اجرای 
طرح هـای مختلـف خانواده هـا را 
تشـویق به فرزنـد آوری کننـد و باید 
دیـد تـا چـه انـدازه می تواننـد موفق 
شـوند. حمیدرضـا علیـان زادگان 
مدیرعامـل بنیـاد 15 خـرداد سـتاد 
اجرایی فرمـان امام اسـت وی معتقد 
اسـت اگر در حـوزه جوانـی جمعیت و 
فرزنـدآوری به موقع عمـل نکنیم، به 
طور قطع در سـال های آینـده با چاله 
بزرگ جمعیتـی مواجه می شـویم که 
مشـکات غیرقابل جبرانـی فراتر از 
مشـکات فعلی اقتصادی بـه دنبال 
خواهد داشـت. وی به بیـان کار ویژه 
ایـن بنیـاد در حـوزه جوانـی جمعیت 
پرداخـت و گفـت: مـا در پویـش ملی 
»ایران جوان« در قالب تفاهم نامه ای 

کـه بـا نهـاد نمایندگـی مقـام معظم 
رهبری در دانشگاه ها داشـتیم با ارائه 
تسـهیات قرض الحسـنه خریـد 
کاالی برای پـدر، کارت هدیه به مادر 
و افتتاح حسـاب سـپرده بـه ازای هر 
فرزند بـه زوج های دانشـگاهی دارای 
سـه فرزنـد و باالتر به سـهم خـود از 
آنها حمایـت می کنیم. علیـان زادگان 
ادامـه داد: در کنار این بسـته حمایتی 
در زمینـه ترویـج و تبییـن اهمیـت 
جوانـی جمعیـت از ظرفیـت بـاالی 
علمـی و تـوان اقنـاع اجتماعـی این 
قشـر فرهیخته جامعـه نیـز بهره مند 

خواهیـم شـد.
پویـشملـی»لبخنـد

مادری«
وی افـزود: در پویـش ملـی »لبخنـد 
مـادری« کـه ماه هـای قبل بـه طور 
رسـمی در سراسـر کشـور آغـاز شـد 
به زوج هایی که در سـال 1401 فرزند 

سـوم آنها بـه دنیـا آمـده اسـت، یک 
بسـته حمایتی شـامل 40 قلـم لوازم 
مورد نیاز نـوزاد از تولد تا یک سـالگی 
بـه ارزش پنـج میلیـون تومـان اهـدا 
 15 بنیـاد  می کنیـم. مدیرعامـل 
خـرداد اضافـه کـرد: این طـرح با پنج 
هزار بسـته آغـاز شـده و بـا همکاری 
شـرکای اجتماعی و خیران این تعداد 
در هـر سـال افزایـش خواهـد یافت. 
علیـان زادگان یـادآور شـد: طبق یک 
نظریـه جمعیتـی، رشـد جمعیـت به 
پایـداری شـرایط اقتصادی، سیاسـی 
و اجتماعـی هر جامعه وابسـته اسـت 
و در نظریـه دیگـری هم تاکید شـده 
اسـت که برای افزایش نـرخ جمعیت 
باید حمایت مالـی و اجتماعـی انجام 
داد امـا به نظر می رسـد این مسـیرها 
تنهـا راه افزایـش جمعیـت نیسـت و 
برای هـر جامعه باید برنامه متناسـبی 

در نظـر گرفت.
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رضوانداوودیجم مدیر کل میراث فرهنکی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی گفت: هفته فرهنگی خمین با عنوان »برآستان آفتاب« تا 30 دی ماه ادامه دارد.

مصطفی مرزبان گفت: آیین گشایش هفته فرهنگی خمین با عنوان »بر استان افتاب« 
با حضور استاندار مرکزی، نماینده ولی فقیه حجت االسلام دری نجف ابادی و مدیران 
و مسئولن استانی و همچنین 20 میهمان خارجی افتتاح شد و تا 30 دی ماه در محل بیت 
تاریخی امام خمینی )ره( ادامه دارد. مرزبان افزود: برنامه های محوری هفته فرهنگی 
بر آستان آفتاب گشایش هفته فیلم با اکران فیلم فرزند صبح با حضور هنرمندان و 

چهره های شاخص سینمایی کشور در روز شنبه 24 دی ماه ادامه خواهد یافت.

او در ادامه افزود: برگزاری همایش مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه 
امام خمینی )ره( 25 دی ماه برگزار خواهد شد.  مرزبان گفت: برگزاری نشست علمی 
زن در اندیشه امام خمینی )ره(، برگزاری آئین پاسداشت فرهنگ، هنر و مفاخر خمین 

ازدیگر برنامه های هفته فرهنگی براستان افتاب است.
او گفت: برگزاری نشســت تخصصی عدالت تربیتی در اندیشــه امام خمینی )ره( 
کارگاه های ادبی، مراسم عصر شعر بر آستان آفتاب با حضور شاعران مطرح کشور و 
استان، آئین تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران خمین نیز برای این هفته فرهنگی 

پیش بینی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در طول این هفته فرهنگی، 
نمایشگاه و فروشگاه بزرگ عرضه کتاب با تخفیف، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه 
فرهنگی، تاریخی و میراثی خمین، نمایشگاه عکســهای منتخب بانوان دانشجو، 
نمایشگاه آثار تجسمی و هنری )نقاشــی ها و آثار هنری مرتبط با امام خمینی )ره( 
نمایشگاه آثار ماندگار امام )دکورسازی جماران و چیدمان آثار یادگار امام )ره(, نمایشگاه 
کتاب و منشورات، نمایشگاه اسناد و آرشیو، نمایشگاه نامه های مردمی، کارگاه هنری 
ویژه کودک و نوجوان از ساعت ۹ صبح لغایت 22 در محل بیت قدیمی حضرت امام 

برپاست

رویداد ملی 
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سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست صمیمی با مدیران روابط 
عمومی سراسر کشور، نقش روابط عمومی را بی نظیر، فوق العاده مهم، ضروری 
و اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه ها خواند و افزود: هرچه که به پیش می رویم 

این نقش پررنگ تر می شود و کار بدون رسانه امکان پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به حکمرانی رسانه و فضای مجازی بر دنیای امروز و دخیل 
بودن رسانه در تنظیم بازار، افزود: رسانه ها قدرت آن را دارند که یک قیمت و 
میزان مصرف یک کاال را افزایش و یا کاهش دهند، همچنین رسانه ها عمدتًا 
تنظیم گری در بازار را بر عهده دارند، بنابراین می توانند در تنظیم بازار نقش 

موثری را ایفا کنند.
ساداتی نژاد با بیان این که همچنان در وزارت جهاد کشاورزی به قدرت ابزاری 
رسانه در تنظیم گری بازار نرسیده ایم، خاطرنشان کرد: با توجه به واگذاری 
بازار به وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه چارت سازمانی و نیروی انسانی در 
وزارتخانه وجود ندارد، اما به جای بکارگیری بازرس می توانیم با قدرت رسانه 

بازار را تنظیم کنیم.
به گفته وی، بزرگ ترین حامی تنظیم بازار، رسانه است و باید مدل و روش های 

جدیدی برای تنظیم بازار توسط رسانه تدوین و در اختیار بخش ها قرار دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که روابط عمومی در وزارت جهاد کشاورزی 
باید بومی، روستایی و عشایری شود، افزود: مدیران دارای فهم رسانه ای مدیران 

موفق تری هستند.
به گفته وی، هرچه در حوزه روابط عمومی هزینه شود، سرمایه ای برای سازمان 
است، زیرا به کاهش هزینه های سازمان کمک می کند و همچنین افزایش 

اعتماد مردم را در پی دارد.
مقام عالی وزارت تصریح کرد: باید حمایت های اداری، مالی و اختصاص اعتبار 

برای روابط عمومی انجام شود.
ساداتی نژاد ضمن اعام رضایت از وظیفه مندی روابط عمومی وزارت جهاد 
کشاورزی در سراسر کشور، گفت: تا رسیدن به قله برای "دولت مردمی" فاصله 
داریم و برای اینکه دولت بتواند به راحتی با مردم صحبت کند، یکی از راه های 
دستیابی به این مهم، رسانه و روابط عمومی است تا خواسته های سازمان ها و 

وزارتخانه ها را به مردم منتقل کند و بالعکس آن را نیز رقم بزند.
وی با ایجاد شورای عالی رسانه در استان ها به ریاست مدیران روابط عمومی در 
استان ها نیز موافقت کرد و یادآور شد: شورای عالی رسانه در استان ها با حضور 
سازمان ها و شرکت های جهاد کشاورزی استان ها تشکیل شود و فرماندهی 

استانی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان حفظ می شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت الگوی کشت و عملیاتی شدن آن پس 
از 50 سال، یادآور شد: رسانه ها باید پشت الگوی کشت حرکت کنند و همچنین 
رسانه ها در کشاورزی قراردادی نیز با الگوسازی حرکت کرده و آن را ترویج کنند.

وی بر لزوم توجه رسانه ها بر بحث الگوی کشت تاکید کرد و گفت: باید 
رسانه های استانی الگوی کشت در استان ها را پیگیری کنند.

ساداتی نژاد از روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور خواست 
تا برای اجرای فعالیت ها به اتحادیه های و تشکل های استانی کمک کنند.

مقام عالی وزارت با تاکید بر کوچ از سیاست خرید تضمینی به سیاست قیمت 
تضمینی، افزود: در قانون افزایش بهره وری وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده 

تا این مهم را به اتحادیه ها واگذار کند.
وی درباره سیاست قیمت تضمینی گفت: در این سیاست اتحادیه ها خرید را انجام 
می دهند و پس از آن در زمان فروش در صورت داشتن ضرر، دولت مابه التفاوت 

آن را پرداخت می کند، زیرا تأمین مالی در قیمت تضمینی بهتر انجام می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص 
جهاد تبیین، یادآور شد: جهاد تبیین مساله بسیار مهمی است و روابط عمومی 

جزو مهمترین سنگرها به شمار می رود.

مریمبیگدلووزیرجهادکشاورزیبرنقشپررنگ
رسانهدردنیایامروزتاکیدکردوگفت:بزرگترین

حامیتنظیمبازار،رسانهاست.

گفت و گو

وزیرجهادکشاورزی:

بزرگ ترین حامی تنظیم بازار
 رسانه است 

 پرونـده ای کـه برخـی معتقدنـد حتـی 
می توانـد در نهایـت ترامـپ را بـه زنـدان 
بیفکند و یا مانـع از کاندیداتـوری مجدد او 
برای تصاحب کرسـی ریاسـت جمهوری 

آمریـکا در سـال 2024 شـود.
دوما، کشـف برخی اسـناد محرمانه دولتی 
در خانـه بایدن، نوعـی هدیـه غیرمنتظره 
از سـوی وی بـه جمهوریخواهـان و بـه 
طور خـاص شـخِص ترامـپ بـود. اکنون 
جمهوریخواهـان کـه پـس از انتخابـات 
میانـدوره ای کنگـره و قدرت گیـری در 
مجلـس نماینـدگان آمریـکا، از وزن 
کنشـگری بیشـتری در قالـب نهادهـای 
سیاسـتی و قانونگذاری آمریـکا برخوردار 
شـده اند، می توانند بـا اتکا به این رسـوایی 
بایدن، چالش ها و مشـکات کامًا جدی 
را بـرای وی ایجـاد کننـد. در کنـار این ها، 
ترامـپ نیز برگ برنـده خوبی علیـه بایدن 
و حزب دموکـرات پیدا کـرده و هـم آن ها 
و هـم دسـتگاه قضایـی آمریـکا را تحـت 
فشـار قـرار می دهد تـا رفتارهـای خاصی 
را که پیشـتر نسـبت بـه وی انجـام دادند، 
در مورد بایدن هم انجـام دهند. موضوعی 
که می تواند بـه نوعی زمینه را بـرای تبرئه 
ترامـپ از اتهاماتـش فراهـم سـازد و راه 
وی جهـت حضـور در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری سـال 2024 را همـوار کنـد. در 
نهایـت باید گفت کـه یکـی از اصلی ترین 
پیامدهای رسـوایی جدی اخیر برای دولت 
بایدن که پیشـتر به نحو مشـابهی در مورد 
ترامپ نیـز اتفـاق افتـاده این اسـت که نه 
دموکرات هـا و نه جمهوریخواهان، اساسـًا 
در قالـب بحران هایـی از ایـن دسـت، بـه 
فکر منافع مردم آمریکا نیسـتند و صرفاً به 
حراسـت از منافع خود می اندیشـند. جالب 
اسـت که جریان های سیاسـی و رسانه ای 
همـراه بـا دموکرات هـا در روزهـای اخیر 
مانور گسـترده ای را به راه انداخته و سـعی 
داشـته اند بـه ترویـج و طـرح ایـن نکتـه 
بپردازنـد که قضیـه ای که به تازگـی برای 
بایدن اتفاق افتـاده، تفاوت هـای زیادی با 
ماجرای ترامـپ دارد. آن ها بـه طور خاص 
می گویند کـه اواًل، از نظر کّمی، اسـنادی 
کـه از خانـه ترامپ پیـدا شـده ده هـا برابر 
بیشتر از اسـناد کشف شـده در خانه بایدن 
اسـت و از سـوی دیگـر، بایـدن در فرآیند 
کشـف اسـناد، خود بـه صـورت داوطلبانه 
همکاری داشـته اما ترامـپ مقاومت های 
جـدی را در ایـن مسـیر از خود نشـان داده 
و حتی بـه دنبال کارشـکنی در ایـن رابطه 
هم بوده اسـت. در این میان، کمتـر به این 
نکته اشاره می شـود که در نتیجه عملکرد 
نادرسـت دموکرات هـا و جمهوریخواهان، 
منافـع ملـی آمریـکا و مـردم ایـن کشـور 
آسـیب دیـده اسـت. موضوعی کـه تا حد 
زیـادی ریشـه در سیاسـی کاری هـای دو 
حـزب اصلـی آمریـکا و قربانـی کـردن 
منافـع ملی ایـن کشـور دارد. با ایـن همه، 
انتظـار مـی رود کـه در روزهـا و ماه هـای 
آتی، صحنه سیاسـی آمریکا بیش از پیش 
با چالش ها و منازعـات مرتبط با رسـوایی 
جدیـد بـرای دولـت بایـدن درگیر شـود و 
ابعـاد و روایت هـای تـازه ای نیـز در ایـن 

زمینـه مطرح شـوند.

مسائل پیری ترسناک تر از مصائب اقتصادی
تالشبرایافزایشجمعیتبااجرایطرحهایویژهآرییانه!
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سفر آتی رئیسی به چین، فرصتی برای اجرای سند همکاری ۲۵ ساله



گفتـه می شـود بـر اسـاس طـرح مفهومـی پیشـران هسـته ای جدید 
ناسـا، این آژانس فضایی می توانـد تنهـا در ۴۵ روز، یعنی حـدود ۶ ماه 
سـریع تر از رسـیدن بـه سـیاره سـرخ بـا فناوری هـای فعلی بـه مریخ 
برسـد. به نقـل از ناسـا، آژانـس فضایـی ایـاالت متحـده )ناسـا( یک 
مفهوم پیشـران هسـته ای را بـرای توسـعه فـاز اول به عنوان بخشـی 
از برنامه مفاهیـم پیشـرفته نوآورانـه )NIAC( در سـال ۲۰۲۳ انتخاب 
NTP/( کرده است. پیشـران هسـته ای حرارتی و هسـته ای الکتریکی

NEP( یـک کالس جدیـد از سیسـتم پیش رانش هسـته ای دووجهی 
اسـت. پروفسـور رایان گاس، طـراح ایـن مفهـوم از دانشـگاه فلوریدا 
معتقد اسـت کـه می تواند زمان سـفر بـه مریـخ را از چنـد ماه بـه تنها 

۴۵ روز کاهـش دهد. اگـر این فنـاوری طبـق برنامه ریزی عمـل کند، 
می تواند زمان سـفر بـه مریخ را به شـدت کاهـش دهـد و ماموریت ها 

به سـیاره سـرخ را بـرای انسـان بسـیار ایمن تـر کند.

آیا نیروی محرکه هسـته ای آینـده پروازهای فضایی 
انسان است؟

ایـن طـرح پیشـنهادی جدیـد یکـی از ۱۴ مـوردی اسـت که توسـط 
برنامه مفاهیـم پیشـرفته نوآورانه برای توسـعه در مرحلـه اول انتخاب 
شـده اسـت کـه شـامل کمـک هزینـه ای بالـغ بـر ۱۲۵۰۰ دالر برای 

تحقیق و توسـعه اسـت.

ناسا سـابقه ای طوالنی در بررسی پیشـران هسـته ای برای فضاپیماها 
دارد کـه شـامل مفهـوم موتور هسـته ای بـرای کاربـرد وسـایل نقلیه 
موشـکی )NERVA( نیـز می شـود کـه بـا موفقیـت آزمایش شـد، اما 
تقریبـًا در همـان زمـان پایـان دوره آپولو در سـال ۱۹۷۳ پایـان یافت.

ناسـا در اوایـل دهـه ۲۰۰۰ مجـدداً فناوری هـای مفهومـی پیشـران 
هسـته ای را با پـروژه پرومتئـوس )Project Prometheus( آزمایش 

کـرد.
در عیـن حـال، شـرکت خصوصـی اد آسـترا )Ad Astra( کـه توسـط 
فرانکلین آر چانگ دیاز )Franklin R. Chang Díaz( فضانورد سـابق 
ناسـا اداره می شـود، یک آزمایش اسـتقامتی رکوردشـکن ۸۸ سـاعته 
را با موشـک پالسـمایی ۲۰۰SS-Vasimr VX با تـوان ۸۰ کیلوواتی 
خـود در سـال ۲۰۲۱ تکمیـل کـرد. ایـن شـرکت ادعـا می کنـد کـه 
فناوری موشـک هسـته ای آن می تواند در نهایت انسـان را با سـرعت 
۱۹۷ هـزار و ۹۵۰ کیلومتر در سـاعت )۱۲۳ هـزار مایل در سـاعت( به 

مریـخ ببرد.

مفهوم جدید نیروی پیشران هسته ای ناسا
دریافت کننـده کمـک هزینـه جدیـد NIAC از ناسـا، از دو مفهوم 
کلیدی در پشـت سیسـتم پیشـران هسـته ای خـود اسـتفاده می کند.

یکی پیشـران هسـته ای حرارتـی )NTP( کـه از یک راکتور هسـته ای 
بـرای گـرم کـردن پیشـرانه هیـدروژن مایـع اسـتفاده می کنـد تـا به 
پالسـما تبدیل شـود و از طریـق یک نـازل بـرای تولید نیـروی رانش 

هدایت شـود.
دیگـری، پیشـران هسـته ای الکتریکـی )NEP( کـه از یـک راکتـور 
 )Hall-Effect( هسـته ای برای تأمین انـرژی یک رانشـگر اثـر هـال
-موتـور یونی- با بـرق اسـتفاده می کند. این بـه نوبه خود یـک میدان 
الکترومغناطیسـی ایجـاد می کنـد کـه گاز نجیـب یـا بی اثـر را یونیزه 

می کنـد و شـتاب می دهد تـا نیـروی رانـش ایجـاد کند.
پروفسـور گاس مزایـای NTP و NEP را بـا مفهوم جدید خـود ترکیب 
کـرده اسـت. وی یـک طراحـی دووجهـی را بـر اسـاس یـک راکتور 
NERVA بـا هسـته جامد پیشـنهاد می کند کـه یک پیشـرانش خاص 

۹۰۰ ثانیـه ای را ارائـه می دهـد کـه دو برابـر موشـک های شـیمیایی 
موجود اسـت.

عالوه بر ایـن، پروفسـور گاس اسـتفاده از روتـور مـوج )WR( را برای 
فشرده سـازی بیشـتر تـوده واکنـش بـا اسـتفاده از فشـار ایجاد شـده 
توسـط گرمایش سـوخت هیدروژن مایـع در راکتور پیشـنهاد می کند. 
به گفتـه وی، ایـن کار، پتانسـیل ارائه سـطوح رانـش قابل مقایسـه با 
مفهـوم NTP کالس NERVA را با پیشـرانش باالتـر ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ 
ثانیـه ای دارد و ترکیـب این با یـک چرخـه NEP سـطوح رانش حتی 

باالتـری را ایجـاد می کند.

کوتاه شـدن سـفر برای سـامت فضانوردان حیاتی 
است

معنی همه اینها این اسـت کـه مفهـوم پروفسـور گاس می تواند زمان 
سـفر به مریخ را بـرای فضانوردان آینـده به شـدت کاهش دهد.

سـفر به مریخ بـا اسـتفاده از فناوری هـای موجـود می تواند حـدود ۶ تا 
۹ مـاه طول بکشـد. بنابرایـن، کاهش زمان سـفر بـه حـدود ۴۵ روز به 
این معنـی اسـت کـه ماموریت هـای مریخـی می توانند به جـای چند 

سـال، فقط چند مـاه طول بکشـند.
این امر بسـیار مهم اسـت، زیرا مأموریت هـای فضایـی طوالنی مدت 
و سـفر به مریخ، فضانوردان را در معرض سـطوح باالیی از تشعشـعات 

کیهانی قـرار می دهـد کـه می تواند مرگبار باشـد.
نـه تنهـا ایـن موضـوع مهـم اسـت، بلکـه اثـرات ریزگرانش بـر روی 
انسـان بـرای چنیـن دوره زمانی طوالنـی نیـز پیامدهای منفـی برای 
سـالمتی خواهد داشـت، بنابراین انگیـزه ای قوی بـرای کاهش زمان 

ماموریت هـای مریخـی وجـود دارد.
مفاهیـم دیگری نیـز توسـط برنامه NIAC ناسـا برگزیده شـده اسـت 
 TitanAir کـه برجسـته ترین آنهـا یـک هواپیمـای هیبریدی بـه نـام
اسـت کـه می توانـد نمونه هایـی از دریاهـای قمر سـیاره زحل بـه نام 
تایتـان را جمـع آوری کنـد و مفهومی برای یـک خط لوله اکسـیژن در 
ماه باشـد که می تواند کارایـی اکسیژن رسـانی را بـرای ماموریت های 

آتـی آرتمیس ناسـا بهبود بخشـد.

یک دانشـجوی دانشـگاه »پرینسـتون« اپلیکیشـنی 
سـاخته اسـت کـه تشـخیص می دهـد یـک مقالـه 
توسـط ربات هـوش مصنوعـی ChatGPT نوشـته 

شـده اسـت یا انسـان.
بـه نقـل از ان پـی آر، بـه نظـر می رسـد معلمـان و 
اسـتادان ابـزار جدیـد و بـا ارزشـی در برابـر مشـکل 
تقلـب و سـرقت ادبـی توسـط هـوش مصنوعـی در 

اختیـار دارنـد.
ادوارد تیان، دانشـجوی ۲۲ سـاله مقطع کارشناسـی 
ارشـد در دانشـگاه پرینسـتون، اپلیکیشـنی بـه نـام 
GPTZero ایجـاد کـرده اسـت کـه تشـخیص 
می دهد یـک متن توسـط ChatGPT نوشـته شـده 

اسـت یـا خیر.
آوازه ربـات نویسـنده و گفتگوگـر ChatGPT در 
ماه هـای اخیر بـه دلیـل توانایـی در خالصه نویسـی 
و تولیـد مقاله پژوهشـی در یک چشـم به هـم زدن و 
همچنین تعـداد زیـادی برنامه های کاربـردی جذاب 

دیگـر، در سراسـر جهـان پیچیده اسـت.
امـا اکنـون معلمـان و اسـتادان می تواننـد از برنامـه 
جدید توسـعه یافته توسـط این دانشـجوی دانشـگاه 
پرینسـتون بـرای مقابله بـا افزایـش محتـوای تولید 

شـده توسـط هـوش مصنوعـی اسـتفاده کنند.

GPTZero؛  ابـزار جدیـدی کـه بـرای 
هـوش  ادبـی  سـرقت  بـا  مبـارزه 

مصنوعی طراحی شده است
ادوارد تیـان دانشـجوی رشـته علـوم کامپیوتـر در 
دانشـگاه پرینسـتون، بخـش زیـادی از تعطیـالت 
زمسـتانی خود را صرف توسـعه نـرم افـزاری کرد که 
GPTZero نام گرفته اسـت. بـه گفته این دانشـجو، 
این نـرم افزار قـادر اسـت به شـکل سـریع و کارآمد، 
رمزگشـایی کند که آیا یک مقاله توسـط یک انسـان 

.ChatGPT نوشـته شـده اسـت یا توسـط ربات
ادوارد تیـان کـه در زمینـه روزنامه نگاری نیـز فعالیت 
می کنـد، می گویـد کـه انگیـزه ایجـاد ربـات خـود را 
برای مبـارزه با مشـکل فزاینـده سـرقت ادبی هوش 

مصنوعـی پیـدا کرده اسـت.
وی در یـک توییـت نوشـت: هیجان های زیـادی در 
مـورد ChatGPT به وجود آمده اسـت و همه سـؤال 
می کننـد آیـا ایـن مقالـه توسـط هـوش مصنوعـی 
نوشـته شـده اسـت؟ به نظـرم مـا به عنـوان انسـان 

شایسـته دانسـتن آن هسـتیم!
تیـان می گویـد، طـی یـک هفتـه اخیـر پـس از 
راه انـدازی GPTZero تاکنـون ۳۰ هـزار نفـر آن 

را امتحـان کرده انـد. وی همچنیـن گفتـه اسـت 
کـه بسـیاری از اسـتادان بـا او تمـاس گرفته انـد تـا 
تجربیات مثبـت خود را بـا GPTZero بـه او بگویند.

هـوش  دسـت  چگونـه   GPTZero
مصنوعی را رو می کند؟

نـرم افـزار GPTZero بـا مجموعه داده های مشـابه 
با ChatGPT آموزش داده شـده اسـت، به این معنی 
کـه می تواند پیچیدگـی قیاسـی و تطبیقـی یک متن 
را اندازه گیـری کنـد. بنابرایـن اگـر متنی بـرای ربات 
GPTZero آشـنا باشـد، بـه احتمـال زیـاد توسـط 

هـوش مصنوعی تولید شـده اسـت.
روش خوانـش دیگـری کـه GPTZero انجـام 
می دهـد burstiness نـام دارد. این ویژگـی به تنوع 
در طـول جملـه و چندین عامـل دیگر اشـاره دارد. در 
حالی کـه انسـان ها تمایل به نوشـتن با رعایـت تنوع 
دارنـد، متـون تولیـد شـده توسـط هـوش مصنوعی 

اغلـب یکنواخت تـر هسـتند.
تیـان ویدئوهایـی نمایشـی را بـه اشـتراک گذاشـته 
اسـت کـه در آنهـا از GPTZero بـرای تجزیـه و 
تحلیـل یـک گـزارش منتشـر شـده در هفتـه نامـه 

نیویورکر در کنـار مقالـه ای کـه ChatGPT آگاهانه 
نوشـته بود، اسـتفاده کـرد و GPTZero بـا موفقیت 
توانسـت متن نوشـته شـده با هـوش مصنوعـی را از 

گـزارش نیویورکـر تشـخیص دهـد.
اگرچـه کار ادوارد تیان پتانسـیل زیادی بـرای کمک 
به آمـوزگاران برای گرفتـن مچ دانش آمـوزان متقلب 
دارد، امـا ۱۰۰ درصـد بی خطـا نیسـت. شـایان ذکـر 
اسـت که اخیـراً یـک هنرمنـد به دلیـل متهم شـدن 
به اسـتفاده از هـوش مصنوعی بـه طـور ناعادالنه از 

شـرکت در یک رویـداد محروم شـد.
با ایـن حال، تیـان کار خـود را آغازی بـرای تالش به 
منظـور افزایش شـفافیت هـوش مصنوعـی می داند. 
او در توییتـر نوشـت: بـرای مـدت طوالنـی، هـوش 
مصنوعـی جعبـه سـیاهی بـوده اسـت کـه مـا واقعـًا 
نمی دانسـتیم درون آن چـه می گـذرد و مـن بـا 
GPTZero می خواسـتم شـروع به مبارزه با آن کنم.

البتـه ChatGPT بـه هیـچ وجه ابـزار بدی نیسـت. 
شرکت توسـعه دهنده این ربات نویسـنده و گفتگوگر 
به نام OpenAI، اخیـراً تعهد خود را بـرای جلوگیری 
از سـرقت ادبـی توسـط هـوش مصنوعـی و سـایر 
اسـتفاده های غیراخالقـی از فنـاوری خـود اعـالم 

کرده اسـت.

ChatGPT چیسـت و چگونـه عمـل 
می کند؟

شرکت OpenAI یک شرکت پژوهشـی غیرانتفاعی 
در زمینه هوش مصنوعی اسـت که هدف آن توسـعه 
»هـوش مصنوعـی بی ضـرر«)friendly AI( بـرای 

خدمت به بشـریت اسـت.
 )Open AI از زمانـی کـه شـرکت اوپـن ای آی )
بـا بنیانگـذاری »ایـالن ماسـک« ربـات مشـهور 
ChatGPT خود را در ماه نوامبـر ۲۰۲۲ معرفی کرد، 
ایـن ابـزار هـوش مصنوعـی حسـابی جنجـال بـه پا 
کرده اسـت، چـرا کـه توانایی هـای فوق العـاده ای از 
نوشـتن گـزارش خبـری و مقالـه گرفتـه تـا گفتگو با 
انسـان ها بـه ماننـد یـک انسـان واقعـی و تسـلط بر 
حوزه های مختلفـی از دانـش از خود نشـان داده و در 
کمتر از یـک هفته از یـک میلیـون کاربر عبـور کرد.

ربـات ChatGPT یـک ربـات مخصـوص گفتگـو 
یا چـت اسـت کـه بـر روی خانـواده مدل هـای زبان 
بـزرگ سـاخته شـده و بـا تکنیک هـای یادگیـری 
نظارت شـده و تقویتـی به خوبی تنظیم شـده اسـت.

این ربات در دسـامبر ۲۰۲۲ بـا نظرات مثبتـی مواجه 
شـد و به عنوان مثال نیویورک تایمـز آن را »بهترین 
ربـات چـت هـوش مصنوعـی که تـا بـه حـال برای 
عموم معرفی شـده« نامیـد و گاردین نیز گفته اسـت 
کـه می توانـد متنـی بـا جزئیـات چشـمگیر و ماننـد 

انسـان تولیـد کند.
یکـی از ویژگی هـای کلیـدی ChatGPT توانایـی 
آن در ایجـاد پاسـخ های متنـی انسـان مانند بـه 
درخواسـت ها اسـت. ایـن باعـث می شـود کـه برای 
طیـف گسـترده ای از برنامه ها مانند ایجـاد ربات های 
چـت بـرای ارائه خدمـات بـه مشـتری، ایجاد پاسـخ 
بـه سـؤاالت در انجمن هـای آنالیـن یـا حتـی ایجاد 
محتـوای شخصی سازی شـده بـرای پسـت های 

رسـانه های اجتماعـی مفیـد باشـد.
ایـن ربـات می توانـد بـرای کارهـای پـردازش زبان 
طبیعی ماننـد تولید متن و ترجمه زبان اسـتفاده شـود 
و با مـدل GPT-۳.۵ آموزش دیده اسـت کـه یکی از 
بزرگتریـن و پیشـرفته ترین مدل هـای زبـان موجود 

در حـال حاضر اسـت.
ChatGPT ایـن کار را بـا اسـتفاده از آنچـه از مقدار 
حیـرت آوری از متـون موجـود در اینترنت به دسـت 
مـی آورد، بـا راهنمایـی دقیـق متخصصان انسـانی 
انجـام می دهـد. میلیون هـا نفـر در هفته هـای 
اخیـر سـؤاالتی از ChatGPT پرسـیده اند و ایـن 
ربات تمـام تالش خـود را بـرای پاسـخ دادن به کار 
می گیـرد، مگـر اینکـه بدانـد نمی تواند. پاسـخ های 
آن بـا اعتماد بـه نفـس بـاال و روان ارائه می شـوند، 
حتـی اگـر گاهـی اوقـات بـه طـرز شـگفت انگیزی 

اشـتباه باشـند.
هـوش مصنوعـی کـه در ایـن زمینه بـه عنـوان یک 
مدل زبان بزرگ یا LLM شـناخته می شـود، از صدها 
میلیارد کلمـه در قالب کتاب، گفتگـو و مقاله های وب 
تغذیـه می کنـد و از آنهـا مدلی را بـر اسـاس احتمال 
آماری از کلمـات و جمالت می سـازد. نحـوه کار این 
ربـات کمـی شـبیه بـه پیشـگویی متـن در قسـمت 
نوشـتن پیـام در گوشـی های هوشـمند اسـت، اما به 
شـدت توسـعه یافته اسـت و بـه آن اجـازه می دهد تا 
به جـای کلمات واحـد، پاسـخ های کامل تولیـد کند.

اخیـراً خبرهایـی منتشـر شـده اسـت مبنـی بـر ایـن 
کـه شـرکت مایکروسـافت کـه از سـرمایه گذاران 
برای توسـعه ChatGPT اسـت، بـه دنبال اسـتفاده 
از این فنـاوری بـرای تقویـت موتور جسـتجوی خود 
موسـوم به Bing و شکستن سـلطه موتور جستجوی 

گوگل اسـت.
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شرکت های  از  یکی  عامل  مدیر 
بومی سازی  در  فعال  دانش بنیان 
کاتالیست با تاکید بر اینکه این روزها 
حالمان خیلی خوب نیست و وضعیت 
قطعی های برق و گاز سختی های 
بسیاری به ما تحمیل کرده است، گفت: 
در چنین شرایطی اگرچه تالش های 
بسیاری می کنیم، اما گاه گویی روی 
تردمیل می دویم و خسته می شویم بدون 
آنکه بتوانیم به برنامه های تعیین شده 

برسیم.
امیر هومن کریمی وثیق، مدیر عامل 
شرکت دانش بنیان فعال در بومی سازی 
کاتالیست ها، در مراسم رونمایی از 
۳ کاتالیست که در حاشیه چهارمین 
همایش بومی سازی کاتالیست برگزار 
شد، با اشاره به اقدامات معاون سابق 
علمی رییس جمهوری، گفت: وی در 
میان مسئوالن کشور این دیدگاه را جا 
انداخت که صنعت و تکنولوژی خیلی با 

کارخانه داری متفاوت است.
کریمی وثیق، اظهار کرد: از همان ابتدای 
کار سودای این را در سر داشته ایم که 
کاتالیست ایرانی را به خارج از مرزهای 
این سرزمین ببریم و خوشبختانه در این 
مدت نیز بحث صادرات کاتالیست های 

ایرانی به سرانجام رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای ورود به 
صنعت کاتالیست، بنا را بر این گذاشتیم 
که قرار است این صنعت را در کشور 
نهادینه کنیم، یادآور شد: این شرکت 
متعلق به کل کشور است و با حضور 
فرزندان این مملکت اداره می شود، 
البته ما این روزها حالمان خیلی خوب 
نیست و وضعیت قطعی های برق و گاز 
سختی های بسیاری به ما تحمیل کرده 

است.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
یادآور شد: تالش های بسیاری می کنیم 
اما گاه گویی روی تردمیل می دویم 
و خسته می شویم بدون آنکه بتوانیم 
به برنامه هایی که در نظر گرفته ایم، 
برسیم. این وضعیت به گونه ای است 
که تنها شرکت های فعال در صنعت 
فوالد بابت این شرایط و قطعی گاز بیش 
از ۳ تا ۴ میلیارد دالر عدم النفع دارند که 
امیدواریم در ادامه مسیر حمایت ویژه ای 

از شرکت های دانش بنیان به عمل آید.

قطع گاز و برق دو چالش 
بزرگ صنایع

مهندس  همچنین  مراسم  این  در 
حسین تقی کهزاد، مدیرعامل شرکت 
فوالد شایگان در خصوص نگهداری 
از کاتالیست با تاکید بر اینکه نگهداری 
از کاتالیست شامل نگهداری در زمان 
بهره برداری، نگهداری در زمان توقف 
و نگهداری در حین راه اندازی می شود، 
ادامه داد: از دهه ۸۰ قراردادهای 
تحقیقاتی متعددی میان این شرکت 
و فوالد خوزستان منعقد شد و پس از 
آزمایش های متعدد و اصالحات انجام 
شده، در سال ۱۳۹۰، به تأیید نهایی 
آنها رسیدیم. پس از آن نمونه پایلوت 
ساخته و در نهایت در سال ۱۳۹۱ قرارداد 
یک ریفرمر کامل منعقد شد که نتیجه 
این اقدام بومی سازی کامل کاتالیست 
مربوطه بود که خرید این کاتالیست از 

خارج از کشور را قطع می کرد.
کهزاد با بیان اینکه در این سال ها یک 
بیراهه حمایت از تولید داخل هم شکل 
داده ایم، خاطرنشان کرد: هر شرکت 
برای تولید یک محصول باید در سامانه 
جامع تجارت ثبت سفارش کند، ولی ما 
باید بتوانیم واردات هم داشته باشیم و از 
ساخت داخل اطمینان پیدا کنیم تا پس از 

آن واردات را قطع کنیم.
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مدیر عامل شرکت دانش بنیان 
فعال در بومی سازی کاتالیست ها:

یک دانشجو با همکاری یک اپلیکیشن ربات هوش مصنوعی را شکست داد؛
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