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سرارزیاب جایزه تعالی سازمان مدیریت صنعتی در باشگاه سپاهان:

تعالی یک مسیر است که پایان ندارد

6 Evidence-Based 
Health Benefits of 

Lemons
5

بازدید سفیر رومانی از بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف انجام شد؛

خواهرخواندگی اصفهان و یاش در مسیر توسعه
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تاریخ انقالب اسالمی نشان می دهد که مسجد  
خاستگاه فعاالن و دین باوران در مبارزات ضد 
استبدادی و ضد استعماری ملت ایران در قرن بیستم 
بوده است. هم نهضت مشروطه و هم انقالب اسالمی 
ایران ریشه در فرهنگ ایرانی و اسالمی و مسجد و 
نماز و قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت 
و اعتقاد به ظهور منجی و حاکمیت عدل و محو 
ظلم دارند. در دهه های چهل و پنجاه شمسی که 
صدای چکمه های استبداد و نفیر تازیانه ساواک 
دلها را می لرزاند مسجد سرپناه و سنگر آزادگان این 

سرزمین بود.
هرچند نظام سلطنت با سرکوب مخالفان مجال 
تنفس به مجاهدان فی سبیل اهلل و آزادیخواهان 
نمی داد ولی در گوشه و کنار عالمان فرزانه و مومنان 
شجاعی بودند که امام خمینی را نایب امام زمان علیه 
السالم می دانستند و با ارادت درس آزادگی و ایمان 
و جهاد می دادند و برای جوانان و نوجوانان نمازگزار 
خطوط حکومت اسالمی و اندیشه امام خمینی 

رضوان اهلل علیه را ترسیم می کردند.
از پانزدهم خرداد چهل و دو تا بیست دوم بهمن پنجاه 

و هفت علی رغم خفقان شدید، صحن مساجد و 
صفوف نماز جماعت و اندیشه مترقی انتظار مصلح 
مدرسه بیداری و کانون اندیشه های سیاسی و دینی 

و انقالبی به شمار می آمد.
تلفیق و سازگاری سیاست و دیانت و یگانگی آنها 
مرهون تکاپوی مؤمنانه پرچمداران اقامه نماز و مولود 
فضای فضیلت پرور مساجد و مجاهدت امام و یاران 

آن بزرگمرد است.

ادامه در صفحه 2 ...

دکتر سید احمد زرهانی
سرمقالـــه
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مسجد، نماز، مهدویت و انقالب اسالمی
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مشاور وزیر اقتصاد:

 منتظر سند ملی توسعه معدن
و صنایع معدنی باشید

سایت خبری »اینوویشن اوریجینز« فاش کرد؛

 یک ربات، سردبیر
یک سایت خبری شد!

ترمیم الیه اوزون طی 50 سال آینده!

 خبر خوب
از آسمان برای زمین  
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مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان خبر داد:

 شهرداری اصفهان
غرفه برتر نمایشگاه شهر پایدار

چهره روز

شهردار اصفهان خبر داد:

 مناسب سازی تعدادی َون
برای تردد معلوالن
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شهردار اصفهان با بیان اینکه ۵۰ دستگاه ون از سوی شهرداری 
خریداری شده، اما هنوز کارخانه تولید کننده آنها را تحویل نداده 
است، گفت: به محض اینکه ون های خریداری شده به اصفهان 
وارد شود، تعدادی از آنها برای تردد جامعه معلوالن در نظر گرفته 

می شود تا نگرانی آنان در این زمینه برطرف شود.

صفهان
منبع: اخبار ا

عنوان فراخوان در سامانه ستاد ایران: بهره بردارى،تعمیرات و نگهدارى خط انتقال و ساختمانها، تجهیزات و تأسیسات 
آب زاینده رود به کاشان 

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه بهره بردارى، تعمیرات و نگهدارى خط انتقال آب از زاینده رود به 
کاشان به انضمام کلیه ساختمانها، تجهیزات و تأسیسات آن را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 
کیفى (روش یکپارچه) و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به 
شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشــانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام 

نمایند.
مبلغ برآورد : 99,798,517,012 ریال و بر مبناى فهرست بهاى واحد پایه رشته بهره برداري و نگهداري تاسیسات آب 

شرب سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,989,925,851 ریال و نوع آن از تضمین هاى معتبر جدول شماره 4 بند الف 
ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مصوبه هیئت وزیران به شماره 123402/ ت50659هـ مــورخ 1394/09/22 و نیز 
تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایى بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه هیئت 
وزیران به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 1397/12/09 و نیز ماده9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتى 

در تامین نیازهاى کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1398/02/15 مجلس شوراى اسالمى باشد. 
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح اعتبارات جارى (هزینه اى) شرکت سهامى آب 

منطقه اى اصفهان و محل تامین اعتبار از منابع داخلى است.
شــرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه 5 یا باالتر (یک تا چهار) در رشته 
آب از سازمان برنامه و بودجه یا گواهینامه صالحیت شرکت هاى بهره بردارى و نگهدارى از تأسیسات آب شرب از شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور و داراى ظرفیت آزاد (مبلغ و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه مى باشد.
محل اجراء : واقع در استان اصفهان- خط و تاسیسات و ابنیه و تجهیزات  انتقال آب زاینده رود به کاشان مى باشد و  مدت 

اجراء 12 ماه شمسى است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت: الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- ب)دستگاه نظارت (مشاور): معاونت 

حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد ایران) به نشــانى اینترنتى
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در 
آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه و ارسال 

پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار 

آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- 

کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى کیفى (روش فشرده)

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001001205000074

روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

 آگهى مناقصه
 دهیارى کفرود در نظر دارد طبق مصوبه شــماره 1401/26 مورخ 1401/7/27 عملیات کانیوگذارى، 
جدولگذارى و زیرسازى در معابر سطح روستاى کفرود به مبلغ اولیه حدود 11/546/000/000 ریال 
(یازده میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون ریال) را از طریق انجام مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد اسناد مربوطه را از 
آقاى محسن قاسمى کفرودى به شماره تماس 09133705957 و یا ثابت 03146452340 تحویل گرفته 

و پس از تکمیل آن حداکثر تا تاریخ 1401/11/25 تحویل حراست فرماندارى شهرستان ورزنه نمایند.
هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

دهیارى کفرود شناسه آگهى: 1451177

 مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان آگهى مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه یک

شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه یک نجف آباد به شماره سیستمى 2001090286000026 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید.

* کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
*متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند.
مواعد زمانى:

تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 و نوبت دوم چاپ روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13
مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30  
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/12/2

 IR050700001000229107470002 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 2/750/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 10/9107470/2 یا شماره شبا
شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا 

تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات  به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد، خیابان امام خمینى (ره)، شهردارى مرکزى کد پستى 8514614661 تلفن: 031-42640041-3

مشخصات شهردارى: شناسه ملى 14000277378 کد اقتصادى: 411443717316 شماره ثبت: 0900544

عبدالرسول امامى-  شهردار نجف آباد

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1445318

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

روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511

تلفن سفارش آگهى

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

عنوان مجرم شناخته شوید؟

نوبت اول

شناسه آگهى: 1451024
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مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری 
اصفهان با اشاره به نخستین نمایشگاه بین المللی 
شهر پایدار گفت: شهرداری اصفهان جزو 
غرفه های برتر نخستین نمایشگاه بین المللی 
شهر پایدار شناخته شد. سیدمصطفی اعتصامی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در نخستین 
نمایشگاه بین المللی شهر پایدار که از ششم تا 
نهم بهمن ماه امسال در سالن نمایشگاه های 
بین المللی جزیره کیش برگزار شد، حدود ۲۸۰ 
شرکت کننده از شهرداری ها، وزارتخانه ها، 
دانشگاه ها، اپراتورها، شرکت های دانش بنیان 
و سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه شهر 

پایدار و شهر هوشمند حضور داشتند.
وی با اشاره به محورهای نخستین نمایشگاه 
بین المللی شهر پایدار افزود: دولت هوشمند، 
مدیریت شهری هوشمند، موضوعات محیط 
سبز،  انرژی های  پایدار،  اقتصاد  زیستی، 
حمل ونقل پایدار، تجهیزات و زیرساخت های 
شهر هوشمند از جمله محورهای این نمایشگاه 
بود. مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به حضور 
شهرداری ها در این نمایشگاه، تجربیات و 
دستاوردهای هرکدام از آنها در حوزه مدیریت 
شهری ارائه شد و زمینه بهره گیری از این 
تجربیات و دستاوردها را برای سایر شهرها فراهم 
کرد. وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان نیز 
در نخستین نمایشگاه شهر پایدار حضور فعال 
داشت، اضافه کرد: حضور شهرداری اصفهان در 
این نمایشگاه باعث شد عالوه بر ارائه و نمایش 
دستاوردهای مدیریت شهری این شهر در زمینه 
خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی به مسئوالن 
و مقامات بازدیدکننده از نمایشگاه، ارتباط خوبی 
با شرکت های دانش بنیان و نهادهایی که در 
نمایشگاه شرکت کرده بودند، برقرار شود و از 
ظرفیت آن ها برای انجام پروژه ها و طرح های 

هوشمندسازی در شهر استفاده شود.

شهرداری اصفهان، 
غرفه برتر نمایشگاه 

شهر پایدار

مدیرکل نوسازی و تحول اداری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 با آن که رژیم سرکوبگر با حربه تبلیغات مسموم، بخشی از افکار عمومی را به 
دین و دینداران بدبین می کرد ولی مردم هوشمند و مؤمن ایران راه را از چاه 
تشخیص دادند و به ندای امام خمینی لبیک گفتند و سرانجام نظام دیکتاتوری 
شاه را ساقط کردند و استقالل و آزادی و مردم ساالری دینی را به ارمغان آوردند.
در سالهای منتهی به پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران، لطافت نسیم عدالت 
و آزادی را از گلبانگ اذان و نغمه توحید احساس می کردند و به وجد می آمدند. از 
این رو روز به روز مساجد پر جمعیت تر می شد و کسانی راهی مساجد می شدند 

که سابقه حضور نداشتند.
در دوران پیروزی انقالب اسالمی و در سالهای دفاع مقدس باز هم مساجد و 
نمازگزاران و منتظران ظهور پرچم حفاظت از تمامیت ارضی ایران و صیانت از 
امنیت ملی را بر دوش کشیدند و هزاران شهید و جانباز و آزاده دادند. امروز هم 
اهالی مسجد و اقامه کنندگان نماز و چشم به راهان حکومت جهانی واحد پشت 
سر رهبر معظم انقالب اسالمی مدظله العالی در کنار آحاد ملت ایران در راه 
پیشرفت کشور و تأمین سعادت و امنیت و رفاه و آرامش مردم همت می گمارند.

اگر مسجد، نماز، دعا، معنویت و مکارم اخالق و اندیشه انتظار مهدی موعود 
علیه السالم جایگاه با رفعت و سازنده خود را در بین نسل نو حفظ کند بسیاری از 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی حل می شود. بر این اساس در راهبردها و برنامه 
ریزی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید گسترش معارف نماز و فرهنگ 
مهدوی و آبادانی مساجد و بسط جهان بینی توحیدی و پرورش تفکر دینی و 

تقویت دین باوری متناسب با چشم انداز گام دوم در اولویت قرار گیرد.
با توجه به تهاجم فرهنگی استکبار جهانی وسلطه شبکه های اجتماعی و 
ماهواره ای بر طیف گسترده ای از افکار آینده سازان نوآوری در روش ها و منش ها 

و بازسازی برنامه های فرهنگی و روز آمد کردن آنها حائز اهمیت است.
اکنون که دولت و مجلس در حال تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه هستند 
خوب است که با نگاه آینده پژوهی تحوالت را رصد کنند و جایگاه مسجد و نماز 
و فرهنگ دینی و فرائض اسالمی و معارف مهدوی را در برنامه هفتم برجسته 
کنند. توسعه اقتصادی منهای معنویت و عدالت و بصیرت مهدوی از کار آمدی 
و پایداری برخوردار نیست. رشد متوازن کشور مستلزم پیشرفت اقتصادی و 
صنعتی و تولید ثروت و تراکم علم و فناوری توام با نهادینه کردن فضائل اخالقی 
و ارتقاء بینش یکتاپرستی و پرورش نسلی موحد و منتظر طلوع خورشید آزادی 

و عدالت است.
 قائم مقام ستاد اقامه نماز و بنیاد حضرت مهدی )عج(

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله

چنـدی پیـش و در گفتگویـی کـه 
مسـئول روابط عمومی سـتاد استان 
بـا حجـت االسـالم والمسـلمین 
ابراهیم رنجبـر مدیر سـتاد اقامه نماز 
اسـتان اصفهان در یازدهمیـن روز از 
بهمـن مـاه داشـت، وی برنامه های 
سـتاد اقامه نماز اسـتان اصفهـان در 

دهـه فجـر را تبییـن نمود.
حجـت االسـالم والمسـلمین رنجبر 
ضمن بیـان اهمیت فضـای مجازی 
در ترویـج فرهنـگ نمـاز و انقـالب 
اسـالمی بیـان داشـت: فعال سـازی 
سـامانه پیام کوتاه و ارسـال پیام های 
روزانـه بـا اسـتفاده از بیانـات رهبـر 
کبیر انقالب اسـالمی حضـرت امام 
خمینـی )ره( و مقـام معّظـم رهبری 
»مدظلـه العالـی« در ایـن ایـام یکی 
از مسـیرها بـرای فرهنـگ سـازی 
دهه فجـر مؤثـر اسـت و سـتاد اقامه 
نماز اسـتان در سـدد اجـرای این امر 

می باشـد.
مدیـر سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان بـه 
مکاتباتی که بین سـتاد اقامـه نماز با 
ادارات صـورت می گیرد اشـاره کرد و 
گفـت: درج جمـالت مرتبـط بـا ایام 
ا… دهه فجر در سـر بـرگ مکاتبات 
اداری یکی دیگر از مسیرهای ترویج 
دهه فجر اسـت چـرا که ایـن نامه در 
چرخه اداری اسـت و موجب می شود 
کارکنـان زیـادی ایـن جمـالت را 
بخواننـد و با بیانات زیبا آشـنا شـوند.

وی بـه اهمیـت بـاال بـردن سـطح 
علمی جامعـه پرداخت و اظهـار کرد: 
از سـطح علمـی باالیـی در جامعـه 

کنونـی بـه لطـف الهـی برخـوردار 
هسـتیم و ایـن امـر بـا مطالعـه بـه 
دسـت آمـده لـذا در سـدد برگـزاری 
نمایشـگاه کتـاب بـا کتبـی کـه 
متناسـب با این ایـام و مربـوط به امر 

نمـاز اسـت می باشـیم.
والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
رنجبـر اهمیـت زنـده نگـه داشـتن 
یـاد و خاطـره شـهدا در ایـن ایـام را 
از اهـم برشـمرد و گفـت: بارگـزاری 
وصیت های شـهدا انقالب اسـالمی 
پیرامـون نمـاز و مهدویت در سـایت 
توسـط روابـط عمومـی اسـتان را در 
دسـتور کار قـرار داده ایـم تـا بتوانیم 
در صورت امـکان روزانـه یک جمله 
یا وصیـت و یـا خاطره ای از شـهدای 

انقـالب اسـالمی در سـایت نمـاز 
بارگـزاری نماییـم.

ایـن مقـام مسـئول بـه برگـزاری 
مسـابقه پیامکی اشـاره کـرد و گفت: 
برگـزاری مسـابقه پیامکـی در مورد 
بهترین جملـه در توصیـف دهه فجر 
و پیروزی انقالب اسـالمی از اموری 
اسـت کـه امسـال نیـز ماننـد سـال 
گذشـته در دسـتور کار قـرار دادیـم 
کـه در اسـرغ وقـت برگزار می شـود.

مدیـر سـتاد اقامـه نمـاز تقدیـر از 
جانبـازان را از اهـم برشـمرد و گفت: 
بازدید از آسایشـگاه جانبازان توسـط 
مدیریت و پرسـنل سـتاد اقامـه نماز 
را در برنامه هـای دهه فجـر گنجانده 
و از آن بـه بهتریـن نحـو اسـتقبال 

. د می شـو
وی بـه تبلیـغ گسـترده پیرامـون 
جشـنواره فجـر تـا فجـر در سـطح 
مـدارس و دسـتگاهها و بهـره گیری 
از مربیـان و مدرسـین اعزامـی بـه 
مـدارس جهـت برنامـه گفتمـان 
نمازشناسـی جهـت تبییـن اهـداف 
بـه  توجـه  بـا  اسـالمی  انقـالب 
سـالگرد انقـالب و دهـه فجـر را نیز 
از برنامه هـای دهـه فجـر دانسـت.

رنجبر جهـاد تبیین و بازنشـر دسـت 
در  اسـالمی  انقـالب  آوردهـای 
فضـای مجـازی در اختیـار بـه ویژه 
بـرای گروههـای تاثیرگـذار مثـل 
ائمه جماعـات، دبیران شهرسـتانها و 
دسـتگاهها، یاوران نمـاز و… را بیان 

کرد و ایـن امـر را یکـی از مؤثرترین 
امـور در ترویـج فرهنـگ انقـالب 

اسـالمی برشـمرد.
در پایـان مدیـر سـتاد اقامـه نمـاز 
اسـتان اصفهان، شـرکت در جلسات 
و همـکاری بـا کمیته مسـاجد سـتاد 
دهه فجر استان و شهرسـتانها، آذین 
بنـدی ورودی سـتاد اقامـه نمـاز بـه 
مناسـبت دهه فجـر و تهیـه گزارش 
از مسـاجد و پیشکسـوتان آن کـه 
نقش مهمـی در ایجـاد انگیـزه برای 
انقـالب اسـالمی داشـته اند را نیـز از 
برنامه هـای سـتاد اقامه نماز اسـتان 
دانسـت و بـرای توفیـق بـه اجـرای 
این امـور از خداوند منـان یاری طلب 

نمـود.

تبیین برنامه های ستاد اقامه نماز استان اصفهان در دهه فجر
در دیدار مسئول روابط عمومی ستاد استان با مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان انجام شد:
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سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اقداماتی که شهرداری ها باید برای 
ارتقای بهره وری، سرمایه گذاری، خصوصی سازی، بهبود فضای کسب وکار و 

کاهش بوروکراسی انجام دهند را تشریح کرد.
علی صالحی اظهار کرد: پیرو بیانات اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار با 
شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و برخی فعاالن اقتصادی ذکر چند نکته 

راجع به وظایف مدیریت شهری در این باره خالی از لطف نیست.
وی با اشاره به بایدها و نبایدهای مدیریت شهری برای ارتقای بهره وری، 
افزود: تعریف نظام بهره وری، کارایی مدل پاداش و تنبیه، کارانه محوری و 

ارتباط منطقی بین مأموریت و میزان تحقق هدف، مقررات زدایی، انعطاف در 
تصمیمات، شفافیت و ثبات در فرایندها، پیگیری نکردن صرف سود اقتصادی به 
جای منفعت عامه، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذار، رقیب ندانستن سرمایه گذار، 
خرسندی از بهره مندی بخش خصوصی، ایجاد ظرفیت های تازه و فراهم کردن 
بستر اعتمادآفرین و حمایتی برای سرمایه گذار همچنین کاهش تصدی گری 
در عرصه هایی جز نقش های اصلی بخش عمومی و کاالی عمومی، اولویت 
نداشتن تولید سود به جای ارتقای خدمات اجتماعی و اعتماد به بهره وری، هوش 

اقتصادی و تخصص بخش خصوصی از جمله این موارد است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: از دیگر بایدها و 
نبایدهای مدیریت شهری برای ارتقای بهره وری می توان به مواردی همچون 
بسته های تشویقی و تخفیفی عوارض ساالنه و ساخت وساز، تسهیل فرایندهای 
ارتباطی با شرکت های کوچک و متوسط، تسهیل مقررات و فرایند مناقصات 
و مزایدات و استفاده از ظرفیت های قانونی برای ترک تشریفات، تحقیق و 
توسعه و مدل های جدید مشارکت با این شرکت ها، الکترونیک سازی، شفافیت، 
اطالع رسانی و کاهش فرایندهای موازی و زائد صدور مجوزها یا همکاری 

مشترک اشاره کرد.

بایدها و نبایدهای 
ارتقای بهره وری 
در مدیریت شهری

سخنگوی شورای شهر اصفهان 
تشریح کرد:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

فرماندار اردستان از الحاق ۴۷ هکتار زمین 
مهاباد  و  اردستان  شهرهای  محدوده  به 
اجرای  به  بخشیدن  سرعت  منظور  به 
طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. سید 
شورای  در  طباء،  احمدی  محمدهادی 
مسکن شهرستان در فرمانداری اردستان، 
اظهار کرد: خوشبختانه با تالش هایی که 
در سال های گذشته و سال جاری شده 
مسکن  بخش  در  خوبی  اقدامات  است 
در سطح شهرستان اردستان در حال اجرا 
در حال حاضر  اینکه  بیان  با  است. وی 
اردستان،  سه طرح مسکن در شهرهای 
زواره و مهاباد در حال اجرا است، افزود: 
در  مسکونی  واحد   ۳۰۰ حدود  اکنون 
قالب مسکن کریمان و ۴۸ واحد در قالب 
مسکن نهضت ملی در حال ساخت است 
و پیشرفت خوبی دارد. فرماندار اردستان 
اقدام  طرح  واحدهای  متقاضیان  درباره 
 ۵۲۰ از  بیش  گفت:  شهرستان،  ملی 
اقدام ملی در شهر  نفر متقاضی مسکن 
شهر  در  متقاضی   ۱۵۰ حدود  اردستان، 
مهاباد و ۲۵۰ واحد در شهر زواره ثبت نام 
کردند و تالش خواهیم کرد تا زمین این 
واحدها در اختیار ثبت نام کنندگان قرار 
بگیرد. احمدی طباء در خصوص وضعیت 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  زمین  تأمین 
شهرستان اردستان، گفت: با اقدامات به 
انجام شده و در چهاردهمین جلسه گروه 
با  تلفیق زیربنایی استان اصفهان  کاری 
الحاق ۳۷ هکتار برای شهر اردستان و ۱۰ 
هکتار برای شهر مهاباد موافقت شد و این 
مقدار به منظور سرعت بخشیدن به اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن به محدوده این 

شهرها اضافه می شود.

فرماندار اردستان خبر داد:

الحاق ۴۷ هکتار زمین به 
محدوده شهرهای اردستان 

و مهاباد

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

 آزاده سـلیمان نـژاد  مدیـرکل پیشـگیری و 
رفـع تخلفات شـهری شـهرداری اصفهـان گفت: 
کمـپ معتـادان متجاهـر بـاغ فـدک بـا ظرفیـت 
نگهـداری از ۷۰۰ نفـر هجدهـم بهمـن امسـال از 
سـوی »سـردار اسـکندر مؤمنـی« دبیر کل سـتاد 
مبـارزه بـا مـواد مخدر بـه بهره بـرداری می رسـد. 
روح اهلل ابوطالبـی در نشسـت خبـری بـا اصحـاب 
رسـانه در توضیـح این خبـر افزود؛ کمـپ معتادان 
متجاهـر بـاغ فـدک از سـوی شـهرداری اصفهان 
بـه  اسـت،  احداث شـده  زیـادی  بسـیار  مبلـغ  بـا 
گفتـه وی بـا افتتـاح ایـن مرکـز کالف سـردرگم 
سـاماندهی معتـادان متجاهـر شـهر اصفهـان رفع 

می شـود.
شـهری  تخلفـات  رفـع  و  پیشـگیری  مدیـرکل 
شـهرداری اصفهـان همچنیـن در مـورد وظایـف 
اختیـار خویـش گفـت: بررسـی  سـازمان تحـت 
تخلفـات شـهری ازجملـه سـد معبـر، تکدیگری، 
کنتـرل  دوره گـرد،  خودروهـای  دست فروشـی، 
شـهر،  حاشـیه  در  به ویـژه  سـاختمانی  تخلفـات 
مشـاغل مزاحـم، رسـیدگی به خانه های خطرسـاز 
اداره کل پیشـگیری و رفـع  از وظایـف  و غیـره 

تخلفـات شـهری اسـت.
روح اهلل ابوطالبـی همچنیـن تصریـح کـرد: طبـق 
بنـد ۲۰ ماده ۵۵ قانون شـهری، شـهرداری مکلف 
اسـت از تأسـیس کارخانه ها، کارگاه هـا، گاراژهای 
همچنیـن  و  دکان هـا  و  تعمیرگاه هـا  و  عمومـی 
مراکـزی کـه مـواد محترقه می سـازند و اسـطبل 
چارپایـان و مراکـز دامـداری و به طورکلـی تمـام 
و  مزاحمـت  ایجـاد  کـه  و کسـب هایی  مشـاغل 
سـروصدا کننـد یا تولیـد دود و عفونـت و یا تجمع 
حشـرات و جانـوران می نماینـد، جلوگیـری کنـد.

 ابوطالبـی خاطرنشـان کـرد: از دیگـر وظایف این 
اداره دیوارکشـی و مسـدود کردن زمینـه ای بایری 

اسـت که بیشـتر بـه زباله دانـی تبدیل شـده اند.
شـهری  تخلفـات  رفـع  و  پیشـگیری  مدیـرکل 
معضـالت  از  گفـت:  اصفهـان  شـهرداری 
جـدی موجـود در شـهر اصفهـان تکدیگـری و 
کارتن خوابـی اسـت کـه در ایـن رابطـه اقدامـات 
شـهرداری بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـود، زیرا 
بـا متکدیـان خردسـال و کارتن خواب هـای معتـاد 

هسـتیم. روبـه رو  متجاهـر 
وی افـزود: در ایـن دوره مدیریـت شـهری، بـا ۱۳ 
انتظامـی  نیـروی  و  بهزیسـتی  ازجملـه  دسـتگاه 
جمـع آوری  بـا  رابطـه  در  مشـهودی  اقدامـات 
معتـادان متجاهـر در سـطح شـهر آغـاز کرده ایم، 
به رغـم اینکـه طبـق قانـون، شـهرداری وظیفـه 
ورود بـه ایـن موضـوع را نـدارد و ایـن در حیطـه 
اختیـارات بهزیسـتی و نیـروی انتظامـی بـود، امـا 
بـه دلیـل اینکـه شـهروندان از طریـق تمـاس بـا 
تلفن ۱۳۷ درخواسـت هایی از شـهرداری داشـتند، 
شـهرداری در ایـن دوره همـکاری قابل توجهـی با 

نهادهـای ذی ربـط داشـته اسـت.
شـهری  تخلفـات  رفـع  و  پیشـگیری  مدیـرکل 
شـهرداری اصفهان همچنین در مورد فعالیت های 
ایـن سـازمان به منظـور کاهـش تخلفات شـهری 

گفـت: سـعی کرده ایـم طی برگـزاری جلسـات با 
معتمـدان محـالت در راسـتای کاهـش تخلفـات 
شـهری گام برداریـم، همچنین طـی هماهنگی و 
همراهـی بـا اتحادیـه اصنـاف بـرای کاهش سـد 

معبـر صنـوف در شـهر اقـدام کرده ایـم.
بـه گفتـه ایـن مدیـر شـهرداری از دیگـر اقدامات 
مهم در راسـتای رسـیدگی به تخلفات سـاختمانی 
طبق مصوبه اخیر شـورای اسـالمی شـهر، عودت 
رایگان وسـایل کسـبه ای اسـت که تا پایان سـال 

۹۸ توسـط شـهرداری اصفهان ضبط شـده اسـت.
 ابوطالبـی از دیگـر فعالیت هـای ایـن سـازمان به 
هوشـمند سـازی رسـیدگی بـه تخلفـات شـهری 
بـرای نخسـتین بـار در اصفهـان اشـاره کـرد و 
گفـت: این سـامانه بـه تمـام نرم افزارهـای مرتبط 
در شـهرداری اصفهـان متصل اسـت و رسـیدگی 
را به صـورت  بـه تخلفاتـی همچـون سـد معبـر 
ابوطالبـی  روح اهلل  می دهـد،  انجـام  غیرحضـوری 
مأمـوران  مواجـه  نرم افـزار  ایـن  اجـرای  افـزود: 
پیشـگیری و رفـع تخلفـات شـهرداری اصفهان را 

بـا کسـبه کـم می کنـد.
بـا  نرم افـزار  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  داد:  ادامـه  وی 
گرفتـن عکـس از تخلـف صـورت گرفتـه، سـریع 

پیامـک بـه مالـک کسـبه ارسـال می شـود.
وی ادامـه داد: هوشـمند سـازی نرم افـزار بـه این 
صـورت اسـت کـه چنانچه کسـبه، تخلف خـود را 
بـرای چنـد مرتبـه تکـرار کند، پـس از سـه مرتبه 
سـریع بـرای اعمـال قانونـی بـه مراجـع ذیصالح 

ارجـاع داده می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: عرصـه دیگر فعالیـت اداره 
پیشـگیری و رفـع تخلفـات شـهرداری اصفهـان 
ملـی  و  مناسـبت های مذهبـی  اجـرای  درزمینـه 
اسـت کـه افـراد و هیئت هـای بـرای اجـرای این 
خـاص  مجوزهـای  دریافـت  نیازمنـد  مراسـم ها 

. هستند

شـهری  تخلفـات  رفـع  و  پیشـگیری  مدیـرکل 
قبـل  گفـت:  توضیـح  در  اصفهـان  شـهرداری 
مجوزهـای  دریافـت  رونـد  امسـال،  محـرم  از 
مناسـبت های ملـی و مذهبـی در سـطح شـهر را 
به صـورت الکترونیکـی از طریق درگاه شـهرداری 

کردیـم. فراهـم   my Isfahan.ir اصفهـان 
وی همچنیـن درزمینـه رفع مشـکالت سـد معبر 
تصریـح کـرد: اعتقادداریـم اگـر کسـبه درزمینـه 
سـد معبـر بـا مـا همـراه شـوند، در ایـن عرصـه 
می توانیـم بسـیاری از مشـکالت را رفـع کنیـم، 
از  کسـبه  اغلـب  داد:  ادامـه  ابوطالبـی  روح اهلل 
تخلفـات خـود در ایـن زمینه اطالع داشـته اند و به 
دالیـل مختلـف ازجملـه فـروش بیشـتر و مباحث 

مالـی اقـدام به سـد معبـر می کننـد، در این راسـتا 
بـرای رفـع این مشـکل بـا بازرسـان اتحادیه های 
صنـوف، اقدامـات بازدارنـده ای را آغـاز کرده ایـم.

شـهری  تخلفـات  رفـع  و  پیشـگیری  مدیـرکل 
شـهرداری اصفهـان تأکیـد کـرد: امـروز جاذبـه 
اقتصـادی تکدیگـری بسـیار زیـاد اسـت و به رغم 
تخلفـات  رفـع  و  پیشـگیری  اداره  تالش هـای 
شـهرداری اصفهـان هنـوز شـاهد رشـد و حضـور 
ایـن بزهـکاری در شـهر هسـتیم کـه بایـد کار 
رسـانه ای و فرهنگـی درزمینـه رفـع ایـن معضـل 

اجتماعـی انجـام شـود.
و  وجـود  تعـدد  خصـوص  در  ابوطالبـی  روح اهلل 
سـاماندهی مراکـز خرید ضایعات در شـهر توضیح 

داد: بیشـتر این مراکز در حاشـیه شـهر ایجادشـده 
اسـت و اغلـب اتبـاع بیگانـه غیرمجـاز و کودکان 
نیـز در ایـن زمینه بـاکار گرفته می شـوند، ازاین رو 
بـرای سـاماندهی ایـن مراکز بازدیدهـای متعددی 
از آن هـا انجام گرفتـه اسـت و تعـداد عمدهـای از 
ایـن مراکـز غیرمجـاز بـه اداره اماکن بـرای پلمپ 

معرفی شـده اند.
پسـماند  سـازمان  البتـه  کـرد:  اظهـار  ابوطالبـی 
شـهرداری نیـز در ایـن زمینـه ورود کـرده و قـرار 
بـر ایـن شـده مکانی را تحـت اختیار این سـازمان 
بـرای فعالیـت مراکـز مجـاز خرید ضایعات شـهر 
اختصـاص دهنـد تـا گامـی بـرای سـاماندهی و 

نظـارت بـر ایـن مراکز باشـد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

سامان دهی معتادان متجاهر شهر 

یکـی از اولویت هـای برنامـه هفتم توسـعه تدوین سـند ملی توسـعه 
معـدن و صنایـع معدنـی خواهد بـود. حمیدرضـا فوالدگر با اشـاره به 
اولویت هـای صنعـت فـوالد در برنامـه هفتم توسـعه، اظهـار کرد: در 
برنامـه هفتـم توسـعه که هم اکنـون در دولـت در حال تدوین اسـت، 

بایـد اقدامـات الزم بـرای تجمیع پیشـنهادات صنایع لحاظ شـود.
وی گفـت: از ایـن فرصـت بایـد به خوبی اسـتفاده شـود، چـرا که در 
ایـن برنامه دیگر قرار نیسـت به تمامی مسـائل کشـور پرداخته شـود 

و فقـط اولویت هـا در نظـر گرفته خواهد شـد.

از  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  کـرد:  بیـان  اقتصـاد  وزیـر  مشـاور 
اولویت هـای کشـور هسـتند کـه بایـد در ایـن برنامـه بخش هـای 

گرفتـه شـود. نظـر  در  ایـن صنعـت  توسـعه  بـرای  مهمـی 
بـه گفتـه فوالدگـر، ۳ موضـوع مهـم در صنعـت بایـد در ایـن برنامه 

احـکام الزم را دریافـت کنند.
مشـاور وزیـر اقتصـاد در ادامـه بـه این موضوعـات پرداخـت و گفت: 
جـزو الزامـات زنجیـره فـوالد، تدویـن سـند ملـی توسـعه معـدن و 
صنایـع معدنـی اسـت کـه فـوالد نیـز یکـی از رکن هـای مهـم آن 

بـه شـمار مـی رود. رفع مشـکالت مربـوط بـه زیرسـاخت ها و تأمین 
انـرژی از اولویت هـای ایـن برنامـه خواهـد بـود. وی در پایـان بـه 
سـاماندهی مجوزهـا، تـوازن در زنجیـره، مدیریـت هوشـمند کاالی 
معافیت هـای  سـاماندهی  انـرژی،  هوشـمند  مدیریـت  واسـطه ای، 
مالیاتـی، متناسب سـازی حقـوق دولتـی و اسـتفاده آن بـرای توسـعه 
معـادن اشـاره کـرد و گفـت: باید بررسـی های الزم انجـام و در آن ها 
دقـت بیشـتری شـود تـا شـرایط تولید بـرای صنایـع به ویـژه صنعت 

فـوالد کشـور هموار شـود. 

مشاور وزیر اقتصاد:

منتظر سند ملی توسعه 
معدن و صنایع معدنی 
باشید

فرماندار شاهین شهر و میمه عملکرد ناآگاهانه دشمن را 
خدماتی غیرقابل انکار برای بقا و استحکام نظام مقدس 
جمهوری اسالمی دانست. سید محمدرضا کاظمی طبا، 
در آئین افتتاح نمایشگاه آثار انقالب در گفت وگو با ایسنا 
ضمن تبریک فرارسیدن یوم اهلل دهه فجر و میالد با 
سعادت حضرت علی )ع( و روز پدر با بیان اینکه آزادی 
در همه ابعاد اجتماعی و فردی شاخص ترین دستاورد 
انقالب اسالمی بوده است، اظهار کرد: در دوران طاغوت 
بیان واقعیت ها درباره حاکمیت با ارعاب و ترس همراه 

بود در حالی که در شرایط کنونی واکنش ها نسبت به 
ابراز گمانه زنی های مغرضانه در خصوص نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در سایه آزادی حاکم همراه با طمأنینه 
و سعه صدر است. وی با بیان اینکه آنچه امروز جمهوری 
می کند  شاخص  کشورها  دیگر  به  نسبت  را  اسالمی 
حاصل سال ها تالش و مجاهدت رهبر کبیر انقالب امام 
خمینی )ره( است، افزود: از آغاز حکومت نوپای جمهوری 
اسالمی تا کنون همه نهادهای مردمی و حکومتی با هر 
نگاه و رویکرد متفاوت در راستای بقا، بالندگی و توسعه 

آن گام برداشته اند به نحوی که حتی دشمنان این نظام 
تحریف  یا  تخریب  راستای  در  گامی  هر  همواره  نیز 
حقیقت آن برداشته اند در نهایت استحکام و اقتدار را 
برای آن به ارمغان آورده است. نمایشگاه »آثار انقالب« 
واقع در نگارخانه آفتاب نگارستان شاهین شهر با نمایش 
۷۰ اثر از سیزده هنرمند خطاط و نقاش به ترتیب در 
سبک های قطعه، سیاه مشق، چلیپا، نستعلیق و نقاشی به 
سبک رئال و بهره مندی از تکنیک های سیاه قلم، پاستل 

و رنگ روغن پذیرای عالقه مندان و هنردوستان است.

نشست مسئولین مدرسه علمیه جامعه االمام منتظر 
با حجت االسالم والمسلمین مصطفی حسناتی امام 
نشست  در  برگزارشد.  آباد  نجف  شهرستان  جمعه 
امام  با  منتظر  االمام  جامعه  علمیه  مدرسه  مسئولین 
حوزه های  ستاد  مشترک  برنامه های  و  طرح  جمعه، 
گرفت  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  مدارس،  و  علمیه 
تناسب  به  تربیتی  و  فرهنگی  فعالیت های  روند  تا 
استفاده  و  داده شود  ارتقاء  و  امروزی اصالح  شرایط 
از نوجوانان و جوانان را در امور دینی در اولویت قرار 

گیرد.
حجت االسالم والمسلمین حسناتی به امور فرهنگی 
در سطح جامعه اشاره داشت و اظهار کرد: طرح های 
به ویژه  بسیار خوبی در سطح شهرستان و کشوری 
قم در حال اجرا است که بسیار مناسب بوده طبق نیاز 
روز و در راستای سند تحول و متناسب با اقتضائات 
دانش  مؤثر  و  ارزشمند  برنامه های  در  شهرستان، 
پیاده  و  بینی  پیش  آباد  نجف  فرهنگیان  و  آموزان 

سازی شود.
وی در با نشست مسئولین مدرسه علمیه جامعه االمام 

و  کیفیت  با  بسیار  طرح های  از  یکی  افزود:  منتظر 
معنوی که چندین سال است در حوزه علمیه نجف آباد 
نوجوانان  بندگی  و  تکلیف  بوده، جشن  اجرا  در حال 
دانش آموز است که با حضور قریب به دو هزار دانش 
برگزاری  نجف آباد  جمعه  امام  می شود.  برگزار  آموز 
جشن تکلیف در مدارس را از اهم شمرد و خاطرنشان 
کرد: نوجوانان در یک روز تحت عنوان جشن تکلیف، 
با موضوعاتی چون اهمیت عبادت در زندگی و رشد 
با مسائل شرعی، شناخت حریم های  انسان، آشنایی 
قالب  در  احکام  و  اخالقیات  خانوادگی،  و  اجتماعی 
خدا،  با  مناجات  عهدنامه،  سخنرانی،  طنز،  و  تئاتر 
مسابقه و بازی مأنوس و آشنا می شوند. وی نماز را 
یکی از امور تربیتی دانست و تصریح کرد: الحمدهلل 
توجه به نماز یکی از مهم ترین کارهای تربیتی این 
نجف  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  در  سال ها 
از متولیان  آباد و مدارس بوده است که جای تشکر 
نماز  اقامه  فرهنگ  روز  به  روز  امیدواریم  دارد،  امر 
تقویت  معنویات  با  ما  جوان  و  نوجوان  نسل  انس   و 

شود.

رئیـس اداره میـراث فرهنگی شهرسـتان نطنز 
گفـت: ۲ اثـر ناملمـوس در شهرسـتان نطنز در 
فهرسـت آثار ملی کشـور به ثبت رسید. حسین 
یزدانمهـر در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: 
آییـن نخل گردانـی حسـینیه محلـه سرشـک 
نطنـز و همچنیـن مراسـم ذوالجنـاح گردانـی 
در شـهر بـادرود در نشسـت اخیر شـورای ثبت 
ملی وزارت میراث فرهنگی کشـور در فهرسـت 
آثار ناملموس کشـور ثبت شـد. وی افزود: آیین 
نخل گردانی حسـینیه سرشـک نطنـز به عنوان 
یکـی از آیین هـای کهـن منطقه همه سـاله در 
روز عاشـورای حسـینی با شـکوه خاصی برگزار 
می شـود. رئیـس اداره میـراث فرهنگـی نطنـز 
گفـت: از ویژگی هـای ایـن آییـن می تـوان بـه 

قدمـت و مداحـی خـاص آن اشـاره کـرد که با 
گذشـت زمان تغییر نکـرده اسـت. وی تصریح 
کـرد: مراسـم ذوالجناح گردانـی در شـهر بادرود 
همـه سـاله از ظهـر تاسـوعا شـروع و تـا پایان 
بـه  بـادرود  شـهر  در  گردانـی  نخـل  مراسـم 
اتمـام می رسـد. یزدانمهـر خاطرنشـان کـرد: از 
ویژگی هـای ایـن مراسـم می توان بـه موروثی 
بـودن آن و تاریخچـه آن کـه بـه اواخـر دوره 
صفویـه بـاز می گردد اشـاره کـرد. رئیـس اداره 
میـراث فرهنگی نطنز خاطرنشـان کرد: در حال 
حاضـر ۲۰ اثـر از شهرسـتان نطنز در فهرسـت 
آثـار ناملمـوس کشـور ثبت شـده اسـت و این 
شهرسـتان ظرفیت بسـیار باالیی برای افزایش 

تعـداد این آثـار دارد.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

دشمن، ناخواسته خدمات زیادی به انقالب کرده است

 نشست مسئولین مدرسه علمیه جامعه االمام منتظر با امام جمعه نجف آباد برگزار شد:

 آشنایی نوجوانان با فلسفه عبادت و بندگی
در قالب جشن های تکلیف

رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز خبر داد:

ثبت ملی ۲ اثر ناملموس شهرستان نطنز
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Iranian Foreign Ministry 
spokesman Nasser Kanaani 
has reacted to remarks by U.S., 
French, and Ukrainian officials 
on Iran.
In response to the threatening 
remarks of the U.S. secretary 
of state and its national secu-
rity advisor, Kanaani said the 
U.S. government must note the 
legal and international respon-
sibilities of its threats against 
the Islamic Republic of Iran 
and it must think more about 
the political consequences of 
such provocative statements, 
according to the Iranian Foreign 
Ministry.
Kanaani stressed that Iran 
has repeatedly reaffirmed the 
peaceful nature of its nuclear 
activities and this is attested 
by numerous reports from the 
International Atomic Energy 
Agency.
He reiterated the Islamic Re-
public’s long-held policy that 
nuclear arms have no place in 
Iran’s national security doctrine.
At the same time, Iran has 
not stopped its scientific and 
technological progress in the 
nuclear field and it will pursue 
its nuclear program as much 
as needed for the development 
of the country and in line with 
its inalienable rights as a sig-
natory to the nuclear Non-pro-
liferation Treaty, NPT, Kanaani 
added. 
The ministry spokesman un-
derscored that the U.S. govern-

ment too well knows that Iran 
will not tolerate any aggression 
against its territory and inter-
ests and will respond to aggres-
sors decisively and in a manner 
that would make them regret 
their action.
Kanaani also spoke about the 
“ridiculous” claim that the U.S. 
supports the Iranian people. 
Addressing Washington, he 
said, “End this hypocrisy and 
do not underestimate the polit-
ical intelligence of the Iranian 
nation.”
During the recent riots, the 
Iranian people once again saw 
how the U.S. and some of its 
European allies, in different 
ways and to the best of their 
ability, tried to sacrifice the se-
curity of the people of Iran to 
their evil and anti-Iran desires 
and objectives through provo-
cation and incitement of rioting, 
he remarked. “But they failed 
to achieve their goals as in the 
past, and the conscious people 
of Iran let them down.”
The spokesman stressed at the 
end that the U.S. government 
and its European partners will 
not gain anything from their 
continued lies about Iran’s in-
ternal affairs, but Iran will hold 
them to account over their an-
ti-Iran acts.
Also, Kanaani reacted to a res-
olution adopted by U.S. Con-
gressmen on Iran, saying the 
resolution was based on wishes 
rather than realities. 

“While the U.S. intelligence 
and security services say Iran 
left behind the unrest and their 
support for Iran riots was futile, 
U.S. Congressmen voted for a 
resolution supporting riots in 
Iran! They never want to accept 
the realities on Iran, but like the 
realities to be as they wish,” the 
spokesman said on Twitter. 
The spokesman also reacted 
to remarks by the U.S. secre-
tary of state during his Monday 
visit to Israel. “US secretary of 
state whose country used 1st 
A-#bomb in world and PM of 
fake #Zionist regime, with hor-
rible #nuclear arsenal, stand 
together warning of Iran nu-
clearization (an NPT member 
& committed to it). Ridiculous 
but true; Criminals & outlaws 
flagbearers of int’l security!” he 
said on Twitter.
France’s unconstructive stance
In reaction to the French pres-
ident’s recent unconstructive 
stance, Kanaani said unfortu-
nately officials of some Europe-
an countries have reduced hu-
man rights to “objects” for their 
political games in order to inter-
fere in the internal affairs of oth-
er countries and “we condemn 
this destructive approach.”
“Just as we have announced 
repeatedly, the sound policy of 
the Islamic Republic of Iran has 
always been based on respon-
sibility, respect and adherence 
to the basic principles of human 
rights including protection of 

human dignity, fighting bullying 
and defending the oppressed,” 
the Iranian Foreign Ministry 
spokesman stressed. 
Kanaani noted that this is while 
the fake defenders of human 
rights are accomplices in gross 
rights violations because they 
give sanctuary to the lead-
ers and members of terrorist 
groups in their countries and 
support them and remain silent 
on the daily massacre of Pales-
tinians by the child-killer Zionist 
regime and back the aggressor 
and the occupier.
Unfortunately, he added, France 
has described the reaction of 
Muslims to the desecration of 
the Holy Quran and their reli-
gious beliefs as an attack on 
laïcite (secularism) under the 
pretext of defending freedom of 
speech.
Kanaani underlined that France 
has forgotten that countering 
criticisms of the Zionist regime 
constitutes a gross violation of 
freedom of speech. 
Obviously, such contradictory 
behaviors and double standards 
are not and cannot be hidden 
from the free and independent 
nations of the world, he pointed 
out.
Remarks of Ukrainian presi-
dential advisor ‘suspicious’
Kanaani also condemned the 
hostile and provocative remarks 
of the Ukrainian president’s ad-
visor on the recent destructive 
act against a military facility 
in Isfahan and described it as 
“suspicious”, the Iranian For-
eign Ministry said. 
Kanaani called on the Ukrainian 
government to give an official 
and clear explanation about the 
advisor’s comments.
The spokesman added Iran, 
while heeding the recognized 
principles of international law, 
stresses the need for the pro-
tection of its national security 
and the preservation of its in-
terests and expediencies, and 
it will not tolerate any move to 
undermine them.
Iran reserves the legitimate and 
legal right to respond in kind to 
any party involved in acts that 
would violate international law, 
Kanaani stressed.
Earlier, the director of the Ira-
nian Foreign Ministry’s political 
department for Eurasia sum-
moned the charge d’affaires of 
Ukraine’s embassy in Tehran 

over the bizarre and spiteful 
stance of the advisor to the 
Ukrainian president on the act 
of terrorism against a facility in 
Isfahan.
The Iranian official handed the 
Ukrainian charge d’affaires a 
note of protest and demanded 
an official and immediate expla-
nation from Ukraine’s govern-
ment over the matter.
The Ukrainian charge d’affair-
es expressed hope that such 
remarks will not be repeated, 
saying he would immediate-
ly convey Iran’s protest to his 
government and will relay the 
response to the Iranian Foreign 
Ministry.
Mykhailo Podolyak, an advis-
er to the Head of the Office 
of the Ukrainian President, 
chimed in on the Sunday 
night explosion that took 
place in Isfahan, hinting that 
the incident had something to 
do with Ukraine.
Podolyak published a tweet on 
Iran hours after news of the Is-
fahan explosion broke. He said 
that Iran witnessed an “explo-
sive night” at which military and 
oil facilities was targeted. 
“War logic is inexorable & 
murderous. It bills the authors 
& accomplices strictly. Panic 
in RF - endless mobilization, 
missile defense in Moscow, 
trenches 1000 km away, bomb 
shelters preparation,” he said 
on Twitter.
Podolyak added, “Explosive 
night in Iran - drone & mis-
sile production, oil refineries. 
Ukraine did warn you.”
After Iran summoned the 
Ukrainian diplomat, Spokesman 
for the Ukrainian Foreign Minis-
try Oleg Nikolenko said Kiev is 
not aware of the cause of the 
Isfahan explosion.
Australia violates human 
rights
Kanaani also blasted Australia 
after media outlets reported 
that an Iraqi asylum seeker 
died at an Australian detention 
center. 
“Continuation of the serial 
deaths of asylum seekers & 
the death of 500 aborigines 
in prisons of #Australia might 
just be the tip of the iceberg of 
#HumanRights violations there. 
Will the “int’l community” hold 
Canberra accountable? #dou-
blestandards!” Kanaani said on 
Twitter.

Iran rejects U.S., French remarks 

The confession that 
revealed everything
In what can be rightfully billed 
as a Freudian slip, one of the 
most prominent figures lobby-
ing for regime change in Iran in 
the Western corridors of power 
revealed how Western media 
hype about Iran has fallen short 
of even convincing its architects.  
In an interview with the Lon-
don-based Iran International 
news channel, Masih Alinejad 
admittedly said that the sham 
“revolution” she advocated for 
has gone up in smoke. And even 
the most zealous Western gov-
ernments pinning hope on Iran’s 
unrest have now come to see the 
disingenuity of their hopes.
The French and U.S. govern-
ments asking her that this revo-
lution has come to an end, Aline-
jad said bitterly.  “No one is in the 
streets. So why do you think that 
we should not return to the nego-
tiating table,” she said, quoting 
the governments of the U.S. and 
France. “This disheartens me.”
The remarks come after France 
and the U.S. threw their full 
weight behind the months-long 
unrest that engulfed Iran in the 
wake of the death in police custo-
dy of Mahsa Amini. French Pres-
ident Emmanuel Macron went so 
far as to say that Iran was under-
going a revolution. After meeting 
Alinejad, Macron described the 
developments in Iran as revolu-
tion twice. 
“Something unprecedented is 
happening,” Macron said in an 
interview at the time, according 
to Reuters. “The grandchildren 
of the revolution are carrying out 
a revolution and are devouring 
it,” Macron said when asked to 
qualify what was taking place in 
Iran.
Iran’s unrest has long come to an 
end but there are still some voic-
es in the West insisting that Iran 
is still in the throes of a regime 
change moment. This is while 
Western intelligence circles be-
lieve that their regime change 
project in Iran has come to a 
failure.
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Nasser Kanaani referred to 
this assessment in his Tuesday 
tweet. “While the US intelligence 
and security services say Iran 
left behind the unrest and their 
support for Iran riots was futile, 
US congressmen voted for a res-
olution supporting riots in Iran! 
They never want to accept the 
realities on Iran, but like the real-
ities to be as they wish,” he said.
Despite their internal recogni-
tion that the situation in Iran is 
normal, the Western capitals 
continue to level accusations on 
Iran the most recent of which are 
remarks by President Macron 
himself who accused Iran of vi-
olating human rights. 
Kanaani said unfortunately, of-
ficials of some European coun-
tries have reduced human rights 
to “objects” for their political 
games in order to interfere in the 
internal affairs of other countries 
and “we condemn this destruc-
tive approach.”
“Just as we have announced re-
peatedly, the sound policy of the 
Islamic republic of Iran has al-
ways been based of responsibil-
ity, respect and adherence to the 
basic principles of human rights 
including protection of human 
dignity, fighting bullying and 
defending the oppressed,” the 
Iranian Foreign Ministry spokes-
man stressed. 
Kanaani noted that this is while 
the fake defenders of human 
rights are accomplices in gross 
rights violations because they 
give sanctuary to the leaders 
and members of terrorist groups 
in their countries and support 
them and keep silent on the daily 
massacre of Palestinians by the 
child-killing Zionist regime and 
back the aggressor and the oc-
cupier.

Infrastructures for 
cultivation pattern 
plan implementa-
tion set up in all 
provinces
The necessary infrastructures 
for the implementation of the 
cultivation pattern plan have 
been established in all prov-
inces, and 17 provinces are 
especially prioritized for imple-
mentation.
As reported, Fars, Isfahan, 
Khorasan Razavi, West 
Azarbaijan, Mazandaran, 
Tehran, Golestan, Kerman, 
Hamedan, Kermanshah, Ar-
debil, Qazvin, East Azarbaijan, 
Sistan-Baluchestan, Hormoz-
gan, and Kordestan are the pri-
oritized provinces of this plan, 
because they account for 81.2 
percent of the agricultural pro-
duction in the country.
The implementation of the cul-
tivation pattern is one of the 
necessary and delayed projects 
that the 13th government has 
presented to all the provinces 
of the country with a serious 
determination to implement it.
Cultivation pattern is a plan 
that has been used for many 
years in advanced societies 
and many countries of the 
world to solve many problems 
in agriculture, forestry and 
pastures with the help of this 
method.
Regarding the existence of 
diverse climates in different 
regions, creating a suitable 
cultivation pattern, that can 
make maximum use of the 
production factors, especially 
the limiting factor such as wa-
ter, is of particular importance.
Experts in this field believe that 
eliminating traditional meth-
ods of irrigation and using 
new methods, changing the 
cultivation pattern according 
to the climate and land use, 
and returning rainwater to the 
irrigation cycle of agricultural 
products are solutions that can 
greatly reduce water consump-
tion in the country’s agricul-
ture. These suggestions have 
been made in the circumstanc-
es that due to the excessive 
consumption of underground 
water and the destruction of 
these resources, it can cause 
irreparable harm to the people.
In general, according to the 
definition of the Ministry of 
Agriculture, the cultivation pat-
tern is the selection of an ag-
ricultural system with a fixed 
economic profit based on the 
general policy of the country, 
the knowledge and experience 
of farmers, and an adequate 
perception of the regional 
capacity, while taking into ac-
count the eco-physiological 
rules of agricultural production 
in the path of preserving the 
environment.
Based on this definition, in dif-
ferent regions of the country, 
agriculture and horticulture 
should be based on the use of 
forests and pastures accord-
ing to the potential in each re-
gion, and attention should be 
paid to the climate and water 
resources in the plains, and 
the methods to improve the 
underground water resources 
and reduced water consump-
tion in the agricultural sector 
should be applied.
The implementation of the cul-
tivation pattern in the country 
greatly contributes to the sta-
bility of production and food 
security, and this will not be 
possible without the support 
of farmers, producers, experts 
and those who are working in 
this field.

On February 1, 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini, the 
late founder of the Islamic Republic returned to Iran after 
15 years in exile. Ayatollah Khomeini, officially known as 
Imam Khomeini inside Iran, was the first religious leader 
to openly condemn the program of the Shah (Moham-
mad Reza Pahlavi).
He was imprisoned in 1963 and expelled from Iran in 
1964 as he was an outspoken critic of the Shah’s pro-
gram. In January 1963, Iran’s Shah issued a set of re-
forms called the “White Revolution”.
The six-point plan was claimed to be prepared for Iran’s 
development; however, the anti-religious and Western 
nature of the plan was clear for religious figures, includ-
ing Imam Khomeini.
The religious and public opposition to the Pahlavi re-
gime continued in different ways, from declarations to 
the cancelation of Nowruz (Iranian New Year) celebra-
tions Yet, the turning point was the speech delivered by 
Imam Khomeini on June 3, 1963, at the Feyziyeh Sem-
inary School. In his speech, Imam Khomeini strongly 
criticized the Shah’s government for its anti-Islam pol-
icies.
Two days later at three o’clock in the morning, secu-
rity men of the Pahlavi regime descended on Imam 
Khomeini’s home in Qom and arrested him. Imam 
Khomeini spent over 14 years in exile, mostly in the holy 
city of Najaf in Iraq. Initially, he was sent to Turkey on 4 
November 1964, where he stayed in the city of Bursa for 
less than a year.
He was hosted by a Turkish Colonel named Ali Cetin-
er in his own residence. Later in October 1965, he was 
allowed to move to Najaf, Iraq, where he stayed until 

being forced to leave in 1978 after then-Vice President 
Saddam Hussein forced him out. Then he went to Neau-
phle le Château in France.
In 1978, massive anti-shah demonstrations broke out in 
Iran’s major cities. High unemployment and rising infla-
tion after the 1977 economic collapse, exacerbated ten-
sions. Between March and May 1978, the unrest spread 
to more than three dozen Iranian cities.
On September 8, 1978, a day known as “Black Friday”, 
the regime of Shah imposed martial law and security 
forces opened fire on demonstrators in Tehran’s Jaleh 
Square, killing more than 100.
By December 1978, protests had spread to nearly all 
of Iran’s major cities and dozens of smaller towns. The 
Shah and his family fled the country on January 16, 
1979 two weeks before Imam Khomeini’s return.
It was originally planned that Imam Khomeini would en-
ter Iran on 26 January, but then-prime minister Shapour 
Bakhtiar announced that the airports would be closed.
Imam Khomeini who was in Paris declared that he 
would return as soon as the airports were reopened. 
The closure of the airports led to widespread protests 
and strikes.
In Tehran alone, 28 people were killed. On 29 January, 
the airport was reopened. Finally, Imam Khomeini re-
turned from exile triumphantly at 9:30 a.m. on 1 Febru-
ary 1979 and was welcomed by millions of people in the 
streets of Tehran.
After delivering a speech at the Mehrabad International 
Airport, he went to the Behesht-e Zahra cemetery, where 
many people who had been killed during the revolution 
were buried. Millions of supporters lined the path cheer-

ing his name, and hundreds of thousands gathered at 
the cemetery to listen to his speech.
Imam Khomeini’s arrival intensified months of popular 
protests against the Pahlavi regime. On February 8, 
1979, a group of commanders, pilots, and staff of the 
Air Forces (Homafaran) went to Imam Khomeini’s home 
and expressed their loyalty to the revolution.
On February 11, 1979, the commanders of the armed 
forces attended Imam Khomeini’s home and submitted 
their resignation, declaring support to the founder of 
the Islamic Revolution. After the armed forces declared 
neutrality, the regime’s main institutions and all other 
remnants collapsed.
Shapour Bakhtiar, who served as the last prime minis-
ter, quickly fled Iran for France. These influential events 
marked the end of 2500 years of monarchy in the coun-
try. Imam Khomeini called on the people to restore 
peace and order.
Less than two months after the victory of the Islamic 
Revolution, Iranians took part in a referendum, where 
more than 98 percent of eligible voters voted ‘yes’ to the 
Islamic Republic as a new political system.
The Islamic Revolution established a new political sys-
tem; a republic based on Islamic values and democracy. 
The day of Imam Khomeini’s return to Iran marks the 
beginning of the Ten-Day Dawn, which culminates with 
rallies on the anniversary of the victory of the Islamic 
Revolution on February 11. 44 years after the victory 
of the Islamic Revolution, yet the impressive notions 
and ideologies of Imam Khomeini is a role model for 
all freedom-seeking nations and independent Muslim 
countries in the world.

44th anniversary: The return of a man who shook the world
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
16,873 points to 1.556 million on 
Tuesday.
As reported, over 12.058 billion 
securities worth 70.675 trillion rials 
(about $177 million) were traded at 

the TSE.
The first market’s index rose 16,199 
points, and the second market’s in-
dex climbed 22,176 points.
TEDPIX lost 75,515 points to 1.611 
million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).

TEDPIX gains 
16,800 points 
on Tuesday

Despite sanc-
tions, Iran’s 
oil output rises 
140,000 bpd in 
2022: EIA
The U.S. Energy Information 
Administration (EIA) in a re-
cent report has put Iran’s av-
erage oil production in 2022 
at 2.54 million barrels per 
day (bpd), 140,000 bpd more 
than the previous year.
Iran’s oil production in 2021 
was about 2.4 million bpd.
Based on the EIA report, 
dubbed “Short-term Energy 
Outlook”, the Islamic repub-
lic managed to produce 2.56 
million bpd of crude oil on 
average in the last quarter of 
2022.
Iran’s oil output stood at 2.58 
million bpd in the last month 
of 2022, according to EIA 
data.
Accordingly, Iran’s oil pro-
duction in December 2022 
increased by 20,000 barrels 
compared to the previous 
month and by 130,000 bar-
rels compared to the same 
period in 2021.
In November 2022, Iran pro-
duced more than 2.56 million 
bpd of oil, and in December 
2021 more than 2.45 million 
bpd.
According to this report, 
OPEC oil production in De-
cember 2022 was about 
28.93 million bpd, which has 
increased by 190,000 barrels 
per day compared to the pre-
vious month.
In a previous report, EIA 
had put Iran’s oil revenues 
at about $34 billion in seven 
months to July 2022.
The EIA figures showed that 
Iran’s oil revenue in Janu-
ary-July was just $5 billion 
lower than the country’s total 
crude sales in 2021.
Based on the EIA report, 
Iran’s average monthly in-
come from oil sales in Jan-
uary-July has been $4.85 
billion, 49 percent more than 
the average monthly income 
in the previous year which 
was $3.25 billion.
Iran’s oil revenue in the said 
seven months is twice the 
whole income in 2020, indi-
cating that the impacts of the 
U.S. sanctions against Iran 
are weakening.
Iran earned $17 billion in oil 
revenue in 2020 and $39 bil-
lion in 2021, and according 
to EIA, the Islamic Republic’s 
oil revenue will reach $58 bil-
lion in 2022.
EIA put the total oil income 
of 13 OPEC members in the 
mentioned months at $500 
billion.
Iran has been ramping up its 
oil production and exports 
over the past year as the 
country has been implement-
ing new strategies to over-
come U.S. sanctions.
The International Energy 
Agency (IEA) in its latest “Oil 
Market Report”, released ear-
lier this month, put Iran’s oil 
production in December at 
2.72 million bpd indicating 
that the country has risen to 
fourth place among OPEC’s 
top oil producers.
Based on the report, Iran’s 
oil output in the last month 
of 2022 did not change com-
pared to November, however, 
the figure was 210,000 bpd 
more than that of October.
OPEC’s total crude produc-
tion in December stood at 
29.19 million bpd, 40,000 
bpd less than the previous 
month.

6 Evidence-Based Health Benefits of Lemons
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/6-lemon-health-benefits#TOC_TITLE_HDR_8

Lemons are high in vitamin C, fiber, 
and various beneficial plant com-
pounds.
These nutrients are responsible for 
several health benefits.
In fact, lemons may support heart 
health, weight control, and digestive 
health.
Here are 6 evidence-based health ben-
efits of lemons.
1. Support Heart Health
Lemons are a good source of vitamin 
C.
Research shows that eating fruits and 
vegetables rich in vitamin C reduces 
your risk of heart disease and stroke 
(1Trusted Source, 2Trusted Source, 
3Trusted Source).
However, it’s not only the vitamin C 
that is thought to be good for your 
heart. The fiber and plant compounds 
in lemons could also significantly low-
er some risk factors for heart disease 
(4Trusted Source, 5Trusted Source).
For instance, one study revealed that 
eating 24 grams of citrus fiber extract 
daily for a month reduced total blood 
cholesterol levels (6).
Plant compounds found in lemons 
— namely hesperidin and diosmin 
— have also been found to lower cho-
lesterol (7Trusted Source, 8Trusted 
Source, 9).
2. Help Control Weight
Lemons are often promoted as a 
weight loss food, and there are a few 
theories as to why this is.
One common theory is that the sol-

uble pectin fiber in them expands in 
your stomach, helping you feel full for 
longer.
That said, not many people eat lemons 
whole. And because lemon juice con-
tains no pectin, lemon juice drinks will 
not promote fullness in the same way.
Another theory suggests that drinking 
hot water with lemon will help you lose 
weight.
However, drinking water is known to 
temporarily increase the number of 
calories you burn, so it may be the 
water itself that is helping with weight 
loss — not the lemon (10Trusted 
Source, 11Trusted Source).
Other theories suggest that the plant 
compounds in lemons may aid weight 
loss.
However, no studies confirm the 
weight loss effects of lemon com-
pounds in humans.
3. Prevent Kidney Stones
Kidney stones are small lumps that 
form when waste products crystallize 
and build up in your kidneys.
They are quite common, and people 
who get them often get them repeat-
edly.
Citric acid may help prevent kidney 
stones by increasing urine volume and 
increasing urine pH, creating a less fa-
vorable environment for kidney stone 
formation (15Trusted Source, 16Trust-
ed Source).
4. Protect Against Anemia
Iron deficiency anemia is quite com-
mon. It occurs when you don’t get 

enough iron from the foods you eat.
Lemons contain some iron, but they 
primarily prevent anemia by improv-
ing your absorption of iron from plant 
foods (26Trusted Source, 27Trusted 
Source).
Your gut absorbs iron from meat, 
chicken, and fish (known as heme 
iron) very easily, while iron from plant 
sources (non-heme iron) not as easily. 
However, this absorption can be im-
proved by consuming vitamin C and 
citric acid.
Because lemons contain both vitamin 
C and citric acid, they may protect 
against anemia by ensuring that you 
absorb as much iron as possible from 
your diet.
5. Reduce Cancer Risk
A healthy diet rich in fruits 
and vegetables may 
help prevent 
some cancers 
( 2 8 Tr u s t e d 
Source).
Some ob-
servat ional 
studies have 
found that 
people who eat 
the most citrus 
fruit have a lower 
risk of cancer, while 
other studies have 
found no effects (29Trusted 
Source, 30Trusted Source, 31Trusted 
Source).
While some plant compounds from 

lemons and other citrus fruits may 
have anticancer potential, no quality 
evidence suggests that lemons can 
fight cancer in humans.
6. Improve Digestive Health
Lemons are made up of about 10% 
carbs, mostly in the form of soluble 
fiber and simple sugars.
The main fiber in lemons is pectin, a 
form of soluble fiber linked to multiple 
health benefits.
Soluble fiber can improve gut health 
and slow the digestion of sugars and 
starches. These effects may result in 
reduced blood sugar levels (41Trusted 

Source, 42Trust-
ed Source, 

43Trusted Source, 44Trusted Source).
However, to get the benefits of fiber 
from lemons, you need to eat the pulp.
People who drink lemon juice, without 
the fiber found in the pulp, will miss 
out on the benefits of the fiber.
The Bottom Line
Lemons contain a high amount of vi-
tamin C, soluble fiber, and plant com-
pounds that give them a number of 
health benefits.
Lemons may aid weight loss and re-
duce your risk of heart disease, ane-
mia, kidney stones, digestive issues, 
and cancer.

There are 165 idle industrial units 
in Kordestan province, in the west 
of Iran, the director-general of the 
province’s Industry, Mining, and 
Trade Department announced.
Bakhtiar Khaliqi said that there are 
996 industrial units in the province, 
of which 165 units (16.56 percent) 
are idle.
Also referring to the existence of 
355 mining units in the province, the 
official said 202 units, equivalent to 
56 percent of them, are active, sev-
en units are being equipped, and the 
rest are inactive.
Khaliqi announced that 42.5 percent 
of Kordestan’s economy is related 
to industry, mining and trade, and 
said this province has capacities 
such as bordering and having many 
minerals such as iron ore and gold, 
which can increase the share of the 
province’s economy in these sec-
tors.
As announced by Head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks Or-
ganization (ISIPO) Ali Rasoulian, 
over 2,000 idle units have returned 
to the production cycle since the 
current government took office in 
August 2021.
According to Rasoulian, who is also 
the deputy industry, mining and 
trade minister, this approach is very 
important since the country has 
been dealing with the most severe 
international sanctions for many 
years; and while it relies more than 

ever on domestic production.
Of course, what is seen as the result 
of the efforts of the ISIPO, as one of 
the main organizations in charge of 
boosting the country’s production, 
planning and diligent follow-up 
to revive the stagnant production 
units, fortunately the work in this 
due is on the right track, the official 
has stated, highlighting that revival 
of each stagnant production and 
industrial unit leads to job creation 
and return to work of 18 people on 
average.
The latest data released by the 
ISIPO head indicate that 1,000 idle 
industrial production units have 
been revived in the country since 
the beginning of the current Iranian 
calendar year (March 21, 2022).
As previously announced by Ra-
soulian, 2,067 idle industrial units 
were revived in the country’s indus-
trial parks and zones during the pre-
vious Iranian calendar year 1400.
According to the official, with the 
reviving of the mentioned units job 
opportunities were created for over 
39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to 
revive 2,000 stagnant units inside 
and outside industrial parks and 
zones in the previous year and by 
the end of the year 2,067 idle units 
returned to the production cycle, 
which provided employment for 
more than 39,000 people,” Ra-
soulian said.

165 industrial units 
idle in Kordestan province

The value of Iran’s petrochemical exports 
has reached $18 billion since the begin-
ning of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2022), a senior official with 
the National Petrochemical Company 
(NPC) announced.
According to NPC’s Director of Planning 
and Development Hassan Abbaszedeh, 
the Islamic republic exported $15 billion 
worth of petrochemical products in the 
previous Iranian year, IRIB reported.
In late August 2022, NPC Managing Di-
rector Morteza Shahmirzaei said Iran’s 
annual export of petrochemicals was ex-
pected to reach $18 billion in the current 
Iranian year, while according to Abbasza-
deh, this figure has been achieved in 10 
months.
Shahmirzaei said that currently, the pet-
rochemical sector has the highest added 
value in the oil industry chain.
The official further put the country’s an-
nual petrochemical production capacity 
at 90 million tons.
“Some products were not considered in 
the previous periods and we were faced 
with their import at the cost of five billion 
dollars”, he said, adding, “The products 
of the propylene chain are of special im-
portance and include 70 percent of the 
total petrochemical imports. To reduce 
the dependency, the petrochemical com-

pany has focused on the development of 
value chain projects.”
He went on to say that supply of propyl-
ene is important for the supply of feed for 
this chain, and currently, the production 
capacity of propylene is one million tons 
per year, and the country’s need is more 
than this amount.
The official explained that 95 percent 
of propylene produced in the country 
is used for the production of polypro-
pylene and five percent is used in other 
sectors. On a global scale last year, 68 
percent was in polypropylene and 32 
percent in other sectors, so Iran’s con-
sumption pattern is different from the 
world’s pattern.
In the petrochemical industry’s 10-year 
strategic outlook plan, 35 projects with 
a nominal capacity of 13 million tons 
per year for the production of propyl-
ene are predicted, which will increase 
the production capacity of propylene to 
14 million tons, of which 11 million tons 
will be consumed in polypropylene and 
three million tons in other sectors, Shah-
mirzaei announced.
The petrochemical industry plays a cru-
cial role in Iran’s non-oil economy, as pet-
rochemical export is the second-largest 
source of revenue for the country after 
crude oil. Petrochemical exports already 

constitute nearly 33 percent of the coun-
try’s non-oil exports.
The NPC’s managing director further 
stressed that the petrochemical indus-
try is a value and job-creating industry, 
which has no risk.
The official said that 69 production units 
(including three service units that provide 
services such as water, electricity, and 
steam for production units) are now ac-
tive in the petrochemical industry of Iran, 
which plays a significant role in bringing 
foreign currency to the country.
Elsewhere in his remarks, Shahmirzaei 
stressed that domestic production 
should be realized in all sectors of the 
petrochemical industry.
A small part is still remaining so that this 
target will be achieved, he added.
Petrochemical Research and Technology 
Company and Research Institute of Pe-
troleum Industry in addition to the other 
related institutes and centers are taking 
all efforts in this due, the official added.
He mentioned the West Eslam-Abad pet-
rochemical project as one of the projects 
that all of its parts will be domestically 
produced.
“We should apply five technical knowl-
edge for this project, which require some 
special preciseness and effort”, Shah-
mirzaei noted.

Iran’s petrochemicals export 
reaches $18b since last March
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حسین اکبریان، در جلسه هم اندیشی 
با تعدادی از نمایندگان مردم استان در 
مجلس شلورای اسلامی تخصیص 
اعتبلارات مناسلب در بودجله سلال 
آینلده ولحلاظ کلردن در برنامه هفتم 
توسلعه را در راسلتای رفع موانع و حل 
مشکات و چالشهای مردم استان در 
حوزه آب و فاضاب ضروری دانسلت

در ایلن دیلدار کله بلا حضلور حجت 
االسام والمسلمین موسوی الرگانی 
نماینده ملردم شهرسلتان فاورجان، 
و رییلس مجملع نمایندگان اسلتان، 
حجلت االسلام نقدعللی نماینلده 
ملردم شهرسلتان خمینلی شلهرو 
دکترطغیانی نماینده مردم شهرستان 
اصفهلان برگلزار گردیلد، گزارشلی 
از عملکلرد شلرکت ابفای اسلتان در 

زمینه هلای مختللف ارائله گردیلد.
اکبریلان بلا توجله بله اینکله دغدغه 
اصللی نماینلدگان ملردم در مجلس 
شلورای اسلامی راارائله بلی وقفله 
و پایدارخدملات آبفلادر شلهرها و 
روسلتاهای اسلتان اسلت و اعلام 
کرد: مسلئوالن صنعت آبفا در اسلتان 
اصفهان هملگام و هملراه نمایندگان 
درصلدد ارائله خدملات بلی وقفله به 

مردم هسلتند و در این راسلتا حمایت 
نماینلدگان در جلذب و تخصیص به 
موقلع اعتبلارات می تواند بسلیار مؤثر 

واقلع شلود.
وی تأمیلن پایلدار آب شلرب ملردم 
در روسلتاها را یکلی از برنامه هلای 
راهبلردی وزارت نیلرو و بله تبلع آن 
آبفلای اسلتان اصفهلان برشلمرد و 
خاطرنشلان سلاخت: آبفلای اسلتان 
اصفهان مشکات بسلیاری درمسیر 
آبرسلانی سلیار به روسلتاها دارد و در 
حلال حاضلر در قاللب طلرح جهلاد 
آبرسلانی تأمیلن آب شلرب بیلش از 
۹۰ روسلتا، در حلال پیگیلری اسلت 
در صلورت تخصیلص اعتبلار و بلا 
هملکاری سلپاه و بسلیج اسلتان این 
تعلداد در سلال آینلده افزایلش پیلدا 

خواهلد کلرد.
در ایلن جلسله مدیلر عامل شلرکت 
آبفای اسلتان اصفهان گفت: اصفهان 
یکلی از اولین شلهرها در کشلور بوده 
کله شلبکه فاضلاب آن اجراء شلده 
اسلت و در حلال حاضلر بلا گذشلت 
بیلش از نیلم قلرن از اجلرای ایلن 
شلبکه، بخلش قابلل توجهلی از آن 
دچلار فرسلودگی شلده که تلا کنون 

بلا اسلتفاده از منابع داخللی و ظرفیت 
فاینانس، حلدود ۱۹۳ کیلومتلر از این 
شلبکه فرسلوده اصاح شلده اسلت.

حسلین اکبریلان افلزود: هلم اکنون 
۳۰۷ کیلومتردیگر از شلبکه فاضاب 
شلهر اصفهلان نیلاز بله اصلاح و 
بازسلازی دارد ایلن در حالیسلت کله 
۳۰ کیلومتلر از آن ویژه تلر از سلایر 
بخش هلا اسلت کله نیازمنلد تأمیلن 

اعتبلار الزم اسلت.
اکبریلان افلزود: اصفهلان از معلدود 
استان هایی اسلت که فرایند آبرسانی 
به شلهرها و روسلتاهای آن از طریق 
مرکلز کنتلرل تلله متلری خطلوط 
آبرسلانی بله صلورت آنایلن ملورد 
پایلش و بررسلی قلرار می گیلرد و 
ایلن املر نقلش بله سلزایی در توزیع 
عادالنله آب در طول سلال در سلطح 

اسلتان دارد.
در ادامله جلسله نماینلدگان ملردم 
در مجلس شلورای اسلامی ضمن 
بازدیلد از مرکلز دیسلپاچینگ و تله 
متلری خطلوط انتقلال و شلبکه 
توزیع آب اسلتان در جریان خدمات 
شلرکت آبفا وچالشلهای موجود در 
مسلیر پایلداری ایلن خدملات قرار 

گرفتنلد.
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فرآینلد ارزیابی باشلگاه فلوالد مبارکه سلپاهان جهت شلرکت در بیسلتمین دوره جایزه 
مللی تعالی برگلزار شلد. جلسلات ارزیابلی بیسلتمین دوره جایلزه مللی تعاللی باحضور 
سلرارزیاب و ارزیابان حرفه ای سلازمان مدیریت صنعتی به میزبانی باشلگاه سلپاهان در 

تاریلخ ۵ تلا ۷ بهمن ملاه ۱۴۰۱ برگزار شلد.
در افتتاحیه این دوره، محمدرضا سلاکت مدیرعامل باشلگاه، از سلپاهان به عنوان اولین 
باشگاه فرهنگی ورزشلی که در دهه هشلتاد توانسلت در سلطح خاورمیانه موفق به اخذ 
ایزو ۹۰۰۱ شلود یاد کرد و این باشلگاه را بله عنوان الگویلی متفاوت برای باشلگاه های 

دیگر در سلطح کشلور معرفی کرد.
این فرآیند با جلسلات متعدد بین ارزیابان و پرسلنل و همچنین بازدید از ورزشلگاه نقش 
جهان زیرسلاخت های باشلگاه سلپاهان ادامله پیدا کلرد و ارزیابلان تماملی بخش های 

باشلگاه را جهت تدوین گلزارش دقیق، مورد بررسلی قلرار دادند.
در جلسله اختتامیه ایلن دوره هومن فیلروزی معاون اجرایی، پشلتیبانی واماکن باشلگاه 
سلپاهان ضمن تشلکر از تیم ارزیاب جهت حضور و ارائه نقطه نظرات و تقدیر از پرسلنل 
باشلگاه به ویژه واحد توسلعه و فنلاوری جهلت نمایش مناسلب دسلتاوردها و همکاری 
مفید بلا ارزیابان، اظهار داشلت: ایلن دوره از فرآیند علاوه بر فرصتی کله جهت نمایش 
امکانلات، دسلتاوردها و فعالیت های مؤثلر باشلگاه در حوزه هلای مختلف فراهلم آورد، 
موقعیت مناسلبی را برای کسلب اطاعلات و دانش مفیلد ارزیابان محتلرم جهت بهبود 

روندها و سلاختارها در اختیار باشلگاه قرار داد.
جملال اسلمعیلی سلرارزیاب جایلزه تعاللی در جلسله اختتامیله فرآینلد ضملن تقدیر از 

تاش هلای بخش هلای مختللف باشلگاه جهلت تدویلن اظهارنامله و ارائله آن، اعام 
داشلت تعاللی یک مسلیر اسلت کله پایلان نلدارد و امیلدوارم بله جایلزه تعاللی فقط به 

عنلوان یلک امتیلاز نگاه نشلود.
وی در بخلش دیگلری از سلخنان خود بلا اشلاره به اهمیلت موضلوع مدیریلت دانش، 
خاطرنشلان کرد: در این باشلگاه اطاعات بسلیار خلوب و دسلتاوردهای مهملی وجود 
دارد کله نیاز اسلت این فرصت جهلت جمع آوری، دسلته بنلدی و تبدیل ایلن اطاعات 
به یک بسلته دانشلی جهت الگودهی بله سلایر فعالیت ها در این باشلگاه و باشلگاه های 

دیگر غنیمت شلمرده شلود.
او بلا اشلاره بله عملکلرد مؤثلر باشلگاه در حلوزه مدیریلت هلواداران و مسلئولیت های 
اجتماعی، افزود: پروژه شلرق اصفهان یکی از اقدامت شایسلته و موفق باشگاه در حیطه 
مسلئولیت های اجتماعی بوده و الزم اسلت باشلگاه در زمینله مسلئولیت های اجتماعی 
وارد حلوزه محیط زیسلت نیز بشلود. سلرارزیاب جایزه مللی تعاللی در پایلان از پذیرایی 
و میزبانی شایسلته باشلگاه سلپاهان در این دوره از فرآینلد ارزیابی تقدیر بله عمل آورد.

الزم بله ذکر اسلت مدیریلت توسلعه و فناوری باشلگاه سلپاهان بلرای شلرکت در این 
دوره از جایلزه مللی تعاللی، در قاللب ۹ کمیتله وکارگلروه، ۷۲۲ نفرسلاعت آملوزش، 
فرآیندهلای تدویلن اظهارنامله و بازخوانلی را با تعلداد ۴۹۴ نفر سلاعت جلسله، و ۲۵۸ 
نفرسلاعت خودارزیابلی بله انجلام رسلانده اسلت. نتایلج نهایلی ارزیابلی در هفتله اول 
 اسلفندماه در قاللب همایلش بیسلتمین دوره جایلزه مللی تعالی بله طور رسلمی اعام

خواهد شد.

سرارزیاب جایزه تعالی سازمان مدیریت صنعتی در باشگاه سپاهان:

تعالی یک مسیر است که پایان ندارد 

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

لزوم توجه ویژه به پروژه های آبفا در بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاسم زاده در دیدار با نمایندگان و فعاالن 
جامعه نابینایان و معلوالن که در دفتر شهردار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
مدیریت شهری دوره ششم، مناسب سازی شهر برای تردد آسان معلوالن و 
نابینایان را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد؛ به این منظور قصد داریم 

موضوع مناسب سازی نهادینه و در ساختمان سازی رعایت شود.
وی با بیان اینکه ۵۰ دستگاه ون از سوی شهرداری خریداری شده، اما هنوز 
کارخانه تولید کننده آنها را تحویل نداده است، تصریح کرد: به محض اینکه 
ون های خریداری شده به اصفهان وارد شود، تعدادی از آنها برای تردد جامعه 

معلوالن در نظر گرفته می شود تا نگرانی آنان در این زمینه برطرف شود.
شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در شهر، خاطرنشان کرد: 
در این دوره مدیریت شهری بر روی فرهنگ حساب باز کرده ایم و معتقدیم 
بسیاری از مسائل شهری از جمله مباحث ترافیکی و خدمات شهری از 
طریق فرهنگی قابل رفع است؛ قصد داریم از ظرفیت جامعه معلوالن برای 

فرهنگ سازی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اگر سطح فرهنگ شهرنشینی و شهروندی مردم ارتقا یابد و 
آنها با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند، بسیاری از مسائل خود به خود قابل 

رفع است.
قاسم زاده یادآور شد: از گذشته در شهرداری اصفهان موضوع ساخت 
فرهنگسرای معلوالن مطرح بوده است، اما همیشه بر سر این دو راهی که 
آیا فرهنگسرای اختصاصی برای معلوالن ایجاد شود یا در همه فرهنگسراها 
امکان حضور معلوالن فراهم شود، بحث وجود داشت؛ این موضوع از سال 
۱۳۸۲ که در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری فعالیت می کردم، 
پیگیری می شد و موافقان و مخالفانی از جامعه معلوالن داشت؛ سازمان 
بهزیستی نیز به شدت با ایجاد تنها یک مکان اختصاصی برای معلوالن 

مخالف و معتقد بود باید بستر حضور معلوالن در همه فضاها فراهم شود.
وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی، ساخت پارک ویژه معلوالن مطرح و 
پیش بینی های الزم انجام شده بود و اجرای آن هم تا مراحلی پیش رفت اما 
آن زمان مخالفانی داشت که معتقد بودند نباید این افراد در جامعه ایزوله شوند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه خود جامعه معلوالن باید مشخص کنند که کدام 
طرح برای آنها بهتر است، اظهار کرد: باید امکانی را برای این جامعه فراهم 
کنیم تا در فرهنگسراها از تجارب دانشی و مهارتی آنها در حوزه آموزش 

استفاده شود.
وی با اشاره به موانعی که در شهر برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت 
به پیاده راه ها نصب شده است، اظهار کرد: اگر این موانع برداشته شود و 
موتورسیکلت ها به پیاده روها وارد شوند ضریب خطر برای عابران پیاده باال 
می رود، از سوی دیگر این موانع برای مادرانی که فرزندان خود را با کالسکه 

حمل می کنند و برای حرکت معلوالن مشکل ایجاد کرده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه ۵۰ دستگاه ون از سوی 
شهرداری خریداری شده، اما هنوز کارخانه تولید 
کننده آنها را تحویل نداده است، گفت: به محض اینکه 
ون های خریداری شده به اصفهان وارد شود، تعدادی از 
آنها برای تردد جامعه معلوالن در نظر گرفته می شود تا 

نگرانی آنان در این زمینه برطرف شود.

شهردار اصفهان خبر داد:
 مناسب سازی تعدادی َون

برای تردد معلوالن

گزارش
بهره برداری  مهندسی های  امور  مدیر 
شرکت ذوب آهن به تشریح تجهیزات 
و قطعات بومی سازی شده در ذوب آهن 
وجود  با  گفت:  و  پرداخت  اصفهان 
کارگاه های ساخت و تولید در کارخانه و 
استفاده از تجارب و خدمات شرکت های 
تابعه، ذوب آهن بیش از ۸۵ درصد از قطعات 
و تجهیزات مکانیکی را بومی سازی کرده 

است.
مهدی نصیری، اظهار کرد: بومی سازی، 
طراحی، ساخت و نصب درب های فلکسیبل 
باتری های کک سازی و دریچه کشویی 
پاتیل فوالد در ذوب آهن اصفهان، نماد 
خودباوری در شرایط تحریم است و ایران را 
در جمع معدود کشورهای برخوردار دنیا از 

این تکنولوژی قرار می دهد.
وی با بیان اینکه در ذوب آهن اصفهان، 
بومی سازی به عنوان یک فرآیند مستمر 
پیگیری می شود، تأکید کرد: طراحی و 
ساخت شل فلزی دودکش کائوپر کوره 
شماره ۲ به همراه نسوز کاری با توان و 
دانش داخلی کارکنان شرکت برای اولین 
بار به ارتفاع ۷۰ متر، طراحی، ساخت و 
نصب درب های فلکسیبل باتری شماره 
۳، بازسازی برج های خنک کننده ایستگاه 
ریخته گری شماره ۵ و بازسازی دیگ 
اوتیلیزاتور کنورتور شماره ۲ تجهیزاتی بوده 

که در ذوب آهن اصفهان بومی سازی شد.
بهره برداری  مهندسی های  امور  مدیر 
و  ساخت  طراحی،  ذوب آهن،  شرکت 
نصب دریچه کشویی فوالد ۱۳۰ تنی، 
ساخت مکانیزم دریچه کشویی تاندیش و 
بومی سازی نسوز بدنه کوره بلند شماره یک 
را از دیگر اقدامات بومی سازی در شرکت 
عنوان کرد و گفت: طراحی، ساخت و نصب 
کوره الکتریکی، طراحی و ساخت پروانه 
EGF آگلوماشین شماره ۴، اجرای پروژه 
وان سرباره کوره بلند شماره ۳، ساخت 
ستاره خردکن آگلوماشین های شماره ۱، ۲، 
۳ و ۴، ساخت فورم هوای دم دو جداره کوره 
بلند ۲ و ۳، طراحی و ساخت مکانیزم تمیز 
کننده رام های سلول باتری کک سازی، 
بازسازی دیگ های بخار نیروگاه حرارتی، 
ساخت تلشکی و آویز گردان جرثقیل های 
کارگاه شمش و ساخت تجهیزات روتاری 
از  غبار  تصفیه  سیستم های  والوهای 
دیگر مواردی بود که در سال های اخیر 

بومی سازی شده است.
ماشین های  قطعات  ساخت  نصیری 
فوالدبر، کالسکه های حمل چدن و حمل 
سرباره مذاب و ساخت و بازسازی انواع 
بردهای الکترونیکی معیوب مربوط به 
تجهیزات بخش های مختلف کارخانه را 
از اقدامات بومی سازی برشمرد و گفت: 
طراحی، اجرا و راه اندازی سامانه اعام 
حریق کارخانه و سیستم مانیتورینگ اتاق 
پاتیل های  ساخت  آتش نشانی،  فرمان 
سرباره کوره بلند و فوالدسازی، ساخت 
انواع شافت ها و محورهای اشپیندل های 
نورد، طراحی و ساخت انواع تاندیش های 
ایستگاه های ریخته گری و ده ها طراحی 
و ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز 
توسط  که  است  مواردی  از  کارخانه 
کارخانه  متخصصان  و  کارشناسان 

بومی سازی شده است.

 حمایت از صاحبان ایده
 و سازندگان داخلی

در ذوب آهن اصفهان

مدیر امور مهندسی های بهره برداری 
شرکت تأکید کرد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

بازدید سفیر کشور رومانی در ایران از بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-
صادراتی فرش دستباف اصفهان انجام شد. چندی پیش و در حاشیه بازدید 
سفیر کشور رومانی در ایران از بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی 
فرش دستباف اصفهان، دیدار و گفتگویی با مدیرعامل نمایشگاه اصفهان برگزار 
شد. در این جلسه ضمن قدردانی از نمایشگاه اصفهان بابت میزبانی شایسته و 
برگزاری نمایشگاه فاخر و زیبای فرش دستباف، خانم میرال کارمن سفیر رومانی 
ابرازامیدواری کرد که درآینده ای نزدیک نمایشگاهی مشابه در کشور رومانی 
برگزار شود. در این دیدار احمدرضا طحانیان ضمن اشاره به روابط خواهرخواندگی 

اصفهان و شهر یاش رومانی به عنوان یکی از قطب های صنعتی رومانی و مرکز 
فرهنگی آموزشی این کشور، این روابط را فرصتی مناسب برای ایجاد بستری 
ایده آل برای معرفی توانمندی های استان و کشور و ورود تجار و بازرگانان ایران به 
رومانی قلمداد کردند که این موضوع مورد استقبال سفیر رومانی نیز قرار گرفت. 
سفیر کشور رومانی با توجه به توسعه رویدادهای نمایشگاهی و برپایی پاویون ایران 
در این کشور تاکید کرد: بهترین راهکار آن است که برای گام برداشتن به سوی 
برپایی نمایشگاه در کشور رومانی، طرحی جامع وجود داشته باشد تا با تاش دو 
طرف، همکاری های مشترک در حوزه صنعت نمایشگاهی و راه های ارتباطات 

تجاری میان اصفهان و رومانی شکل بگیرد. احمدرضا طحانیان، مدیر عامل 
نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: تاش می کنیم ارتباطات دو سویه میان 
فعاالن اقتصادی دو کشور به بهترین شکل ممکن و از طریق برگزاری رویدادهای 
تجاری، اعزام هیات های تجاری و همچنین برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در 
قالب برگزاری نمایشگاه و یا پاویون کشورمان در رومانی را ایجاد نماییم. در پایان 
مقرر گردید طرح توجیهی پروژه برگزاری نمایشگاه توانمندی های اصفهان در 
شهر یاش توسط شرکت نمایشگاه اصفهان تهیه گردد و سفیر رومانی هم حمایت 

همه جانبه خود از این اقدام را اعام نمودند.

بازدید سفیر رومانی از بیست و پنجمین 
نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش 
دستباف انجام شد؛

خواهرخواندگی 
اصفهان و یاش در مسیر 
توسعه

طی حکمی از سوی امیرحسلین نادری مدیرعامل تاصیکو مهدی کوهی به عنوان مدیرعامل 
ذوب آهلن اصفهان منصلوب شلد. در این حکلم آمده اسلت: نظر به تعهد و سلوابق ارزشلمند 
جنابعالی، به عنوان مدیرعامل شلرکت ذوب آهلن اصفهان منصوب می شلوید تا با هماهنگی 
سلایر اعضاء محترم هیأت مدیره ضمن رعایت جوانب شلرعی و قانونی و اسلتفاده از نیروهای 

ارزشلمند و متخصص در راسلتای تحقق اهداف شلرکت اهتمام ورزید.
امید اسلت با اتکال بله خداوند متعال و در سلایه عنایلات حضرت بقیله ا... االعظلم )ارواحنا له 
الفداء( با روحیه انقابی، پاکدسلتی، فسلاد سلتیزی و اهتمام به مفاد »عهدنامله مدیران دولت 
مردمی« و تحقلق »عدالت و پیشلرفت« و رفع »فقر و تبعیلض« و به کارگیری تمام اسلتعداد 
و توان خلود در پیشلبرد اهلداف و برنامه ها بلا رعایت اصلل صرفه جوئلی، ارتقاء بهلره وری و 
افزایش کارایلی و اثر بخشلی، بازدهی حداکثری منابع وسلرمایه های شلرکت، به لحاظ حفظ 
منافع واصل امانلت داری، مصاللح کلیه سلهامداران خصوصاً کارگلران و بیمه شلدگان عزیز 
در جهت نیلل به پیشلرفت روز افلزون و تعالی نظلام مقدس جمهوری اسلامی ایلران موفق 

و مؤید باشلید.
مهدی کوهی دارای مدرک تحصیلی کارشناسلی ارشلد مدیریلت دولتی-مدیریت تحول که 
مدیلر عاملی شلرکت های پترو عملران مکلران، هلدینگ توسلعه معلادن روی ایلران، فوالد 
شلرق کاوه، پترو غدیلر و رئیس هیلات مدیره هلدینلگ کالسلیمین، بازرگانی صنعلت روی، 
سلرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر، توسلعه و تجهیز معادن، خلط لوله گاز مکلران، پترو اوره 

آمونیاک چابهار، فوالد سلبزوار را در سلابقه کاری خلود دارد. 

تفاهم نامه همکاری های مشلترک شرکت پشلتیبانی و توسلعه فناوری و نوآوری شرکت فوالد 
مبارکه و شلرکت ورق خلودرو چهارمحال و بختیاری امضا شلد. نشسلت کارگروه فنی شلرکت 
پشتیبانی و توسلعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه و تیم مدیریتی شرکت ورق خودروچهارمحال 

و بختیلاری به منظور امضلا تفاهم نامه و آغلاز همکاری های متقابل تشلکیل گردید.
درابتدای این جلسله حمید شلجاعی مدیر عامل شلرکت ورق خودرو چهارمحلال و بختیاری بر 
لزوم هملکاری، هم اندیشلی و هم افزایلی پیرامون مباحث دانشلی و اسلتفاده تجربیات متقابل 
برای پیشلبرد اهداف گروه فلوالد مبارکه تاکید نملود و افلزود: همکاری های فناورانله و نوآورانه 
با تمرکز بلر شناسلایی چالش هلا و ظرفیت ها به منظلور همگامی همسلو با توسلعه تکنولوژی 
و فناوری روز دنیلا امری ضلروری و اجتناب ناپذیراسلت و امیلدوارم با فضایی کله درنتیجه این 
همکاری هلا ایجاد خواهد شلد بتلوان موجبات سلهولت و تسلریع در تأمین نیازهلای مجموعه 

ورق خودرو درحلوزه فناوری ایجاد شلود.
سلپس یحیی پالیزدار مدیر عامل شلرکت پشلتیبانی و توسلعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از 
حضور در شلرکت ورق خودرو و عاقمندی این مجموعه بلرای همکاری در حوزه فنلاوری ابراز 
خرسلندی نمود و خاطر نشلان کرد: مجموعه پشلتیبانی توسلعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
درصدد اسلت با ارائله راهکارهلای فناورانله و نوآورانه و بلا تعامل نزدیلک با دانشلگاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشلی و نیز با درنظر گرفتلن نیازهای شلرکت های گروه فوالد مبارکه پاسلخگوی 
نیازهای این مجموعه در حوزه تکنولوژی باشلد. در پایان این نشسلت صمیملی تفاهم نامه آغاز 

همکاری ها بله امضاء طرفین رسلید.

طی حکمی از سوی امیرحسین نادری مدیرعامل تاصیکو:

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان شد

تفاهم نامه همکاری های فوالد مبارکه و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به امضا رسید؛

همکاری های نوآورانه با تمرکز بر 
شناسایی چالش ها و ظرفیت ها



جهـــــــان

Isfahan News

 علی رفیعی وردنجانی  سینمایی »از خود گذشتگی« فیلمی 
به کارگردانی »جی. دی. دیالر« یــک درام نفس گیر با ظاهری 
سیاه است. فارق از ماهیت داستان که یک بیوگرافی است آن چه 
هنر سینما در این اثر را با شــکوه کرده، میزان سمپاتی بازیگران 

با کاراکترهای موجود و البته توانایی کارگــردان در بازی گرفتن 
از بازیگر است. دیالر پس از ساخت »شــعبده باز« ثابت کرد که 
همچنان می توان به سینمای قصه گوی برخاسته از تمدن امیدوار 
بود. اگرچه به عقیده من ســاخته جدید او: »از خود گذشتگی«، 

برآمده از نگاه یک وطن پرست فاشیسم است اما نمی توان منکر 
ارزش های سینمایی اثر شد.

 میمیک
بـراون، جاناتـان میچـرز، مادامـی کـه روبـه آینه ایسـتاده، 
دوربین بـا زاویـه ای قائم بـه ذات چشـم های او تصویر برداشـته 
و شکسـت بُغض توسـط عضالت صورت را جادوگرانـه نمایش 
می دهـد. چنیـن برداشـتی هنگامـی بیشـتر ارزشـمند می شـود 
کـه دوربین حرکتـی نیمـه لـوپ در انتهـای پـالن دارد و نیم رخ 
بـراون را می گیرد. ایـن ریتـم در ُکل فیلـم در ذهن بیننـده ادامه 
پیـدا می کنـد و قبـل از این که تبدیـل به نکتـه ای همـواره تکرار 
شـونده برای تاکید بر موضـوع تنهایی یک سیاه پوسـت در جمع 
سفیدپوسـتان شـود، بیننده مدام به دنبـال چرایی تـرس و بُغض 
کاراکتـر اسـت. زیباترین تصویر دوسـت داشـتن و تا حـد زیادی 
وابستگی دو رنگین پوسـت در میان سفیدپوسـتان را در این فیلم 
شـاهیدم. مشـخصًا وقتی که بـراون برای اولیـن بار با همسـایه 
خـود مواجـه می شـود و در ادامـه بـرای بـار اول میزان سـمپاتی 
بـراون و همسـرش را در فیلـم لمـس می کنیـم این مهـم عیان 
خواهد شـد. »از خود گذشـتی« قبل از آنکه وطن پرسـتانه سـعی 
در تعریـف دراماتیـک سرگذشـت یـک خلبـان نیـروی دریایی 
داشـته باشـد، هنرمندانـه یک اثر سـینمایی اسـت که در گیشـه 
امـروزی هالیـوود جایـی نـدارد. هالیـوود پـر شـده از قصه هایی 
کـه دسـت بالیـووِد هندوسـتان را از پشـت بسـته اند و کمیک را 
بهانه ای بـرای تالـی فاسـدهای فرهنگـی خـود قرارداده انـد. از 
جهتـی فلسـفه »از خـود گذشـتگی« در زمانـه حاضـر جهـان و 

هالیـوود ایـن مهـم اسـت کـه سـینما جایـی بـرای روایت های 
روزهـای بی تاریـخ اسـت. مولفه هایـی ماننـد چگونگـی جنـگ 
بـراون با خـود و وعـده ای کـه هادنـر بـه همسـر او می دهـد، تا 
اولیـن مواجهـه بیننده بـا لغـزش بـراون در هنـگام فرود بـر ناو. 
اگـر تأثیـر تکنولـوژی بـر شـکل گیری ماهیـت فیلـم را نادیـده 
بگیریـم و اُپنینـگ فیلم را کـه همچـون »تـاپ گان: ماوریک« 
اسـت فراموش کنیـم، به تأثیـر میزان سـن بر فـرم کلـی اثر پی 
می بریـم. اساسـاً فـرم در میزان سـن خلق می شـود و سـاختاری 
که اصـالح کننـده، تدوین گـر، بـر روی آن کار می کنـد خروجی 
اندیشـه ای اسـت که کارگـردان پـس از قطـع ضبط بـه عوامل 

فیلم سـازی خسـته نباشـید گفته.
 میزان سن

اهمیـت میزان سـن در »از خود گذشـتگی« را در سـکانس 
اولیـن مواجهـه بـراون و هادنـر می توان تعریـف نمـود. هادنری 
که تـازه وارد اسـت بـا براونـی که تـرس خـود را به صـورت غیر 
معمـول، گویی با کسـی در حال درگیری اسـت، تخلیـه می کند. 
میزان سـن پر از تنهایـی و عکس هایی برای پرکـردن کاذب این 
تنهایی اسـت. خلبان قبل از آن که نیرویی هوشـیار و کارآمد باشد 
یک سـرباز اسـت. سـربازی که هرموقع آماده باش دادند باید »از 
خـود گذشـتگی« کند. نسـبت عنـوان فیلم بـا ماهیت داسـتانی 
فیلم در ایـن جمله خالصـه می گـردد. »از خود گذشـتگی« نوع 
دیگـری از اجبار اسـت اما هنگامی در فلسـفه انسـانی ارزشـمند 
می شـود که احساسـات پای کار آیند. شـعار فیلم و نه فیلم ساز در 
این اثر چنین اسـت: احساسـات همه انسـان ها برابراند. مشخصًا 

در سکانسـی از فیلم پس از آنکـه مصاحبه ای با براون می شـود و 
عکسـی از او برای تبلیغات حاشـیه ای می گیرند، کسی از گروهی 
دیگـر بـراون را مـورد تمسـخر قـرار می دهـد و او را همانند یک 
میمون می شـمارد. در این سـکانس با دو مؤلفه انسانی مواجهیم 
که میزان سـن تقویـت کننده هـردوی آن هـا اسـت. هادنری که 
به همسـر براون قول داده و سـفید پوسـتی که یک کاکاسـیاه را 
مسـخره می کند. هادنر با فیگور گرفتـن در برابـر کاراکتر مذکور 
سـمپاتی باالیی میـان بیننـده و خـود ایجاد می کنـد و بـراون با 
رفتار نیمه منفعالنه خـود در برابر این کنش سـعی در پایان دادن 

به ترحـم یک دوسـت دارد.
 دیالوگ

گفت وگوهایـی کـه میـان کاراکترهـا ردوبـدل می شـود 
جنـس خشـن و مردانـه ای دارد کـه خبـر از عقده های سـرکوب 
شـده کودکی می دهند. سـکانس پـس از مرگ یکی از دوسـتان 
را بـه یادآوریـد، مادامی کـه بـراون از تبعیض ها سـخن می گوید 
میمیک بازیگر و دیالـوگ به صورت موازی شـکلی هرمونوتیک 
به خـود می گیرند. آن چـه میمیک بازیگر سـعی در بـروز دادنش 
جلوی آینه قبـل از پـرواِز دسـت و پا شکسـته براون داشـت این 
بار با دیالوگ شکسـته می شـود و اشـک ها حاصل بُغضـی برای 
خـود اسـت. سـینما جایـی بـرای اندیشـدن بـه گذشـته اسـت. 
گذشـته ای که شـاید در هیـچ دیالوگـی نتـوان آن را بیـان کرد و 
طبیعتـاً دیالوگ هـای »از خودگذشـتگی« همـه آن چـه بـراون، 
به عنـوان یک نیروی سـرکوب شـده روانـی، بردوش می کشـد 

نخواهـد بود.

درباره سینمایی »از خود گذشتگی«؛

کاکاسیاِه از نفس اُفتاده

 زهـره رجبـی   باالخـره یـک خبـر 
خـوش از محیـط زیسـت منتشـر شـد 
چرا کـه اقلیم شناسـان می گوینـد الیه 
محافظتی اوزون در جو زمین آرام آرام در 
حـال ترمیم اسـت و تـا پنج دهـه آینده 
سـوراخ موجـود در الیه استراتوسـفر بر 
فـراز قطب جنـوب به طور کامل بسـته 
خواهد شـد. البته متخصصان این نکته 
را هـم یـادآور شـده اند کـه چالش های 
ایـن حـوزه از جملـه دخالت هـای 
مصنوعـی انسـان آنچنـان هم بـه نفع 

سـالمت زمین نیسـت.
بر اسـاس گزارشـی که توسـط سازمان 
ملـل متحـد در کنوانسـیون انجمـن 
هواشناسـی آمریکا در شـهر دنـور ارائه 
گردیـد، آخریـن ارزیابی هـای علمـی 
نشـان می دهد که وضعیت الیه اوزون 
بـه طـور مـداوم در حـال بهتـر شـدن 
اسـت. بـه نظـر می رسـد بـا گذشـت 
۳۵ سـال از زمـان تصویـب »پروتـکل 
مونتـرال« در سـال ۱۹۸۷ میـالدی، 
رعایـت قوانیـن منـدرج در آن توسـط 
کشـورهای جهان مانـع تولید و انتشـار 
بیشـتر مواد آسیب رسـان به الیه اوزون 
شـده اسـت. این مواد با از بین بردن گاز 
موجود در الیه استراتوسـفر زمین باعث 
ورود مسـتقیم تشعشـعات خورشـیدی 
و عوارضـی همچون سـرطان پوسـت، 
آب مروارید و نیز آسـیب به محصوالت 
کشـاورزی می شـوند. بـا الزم االجـرا 
شـدن پروتـکل مونتـرال اسـتفاده 
از نزدیـک بـه یکصـد مـاده شـیمیایی 

سـاخته دسـت بشـر قاعده منـد شـد.
بـا ایـن حـال، ترمیـم الیـه اوزون بـه 
کنـدی صـورت می گیـرد. بـه گفتـه 
ُپـل نیومـن، رئیـس پنـل ایـن پـروژه 
ارزیابـی »در الیـه فوقانی استراتوسـفر 
و در سـوراخ اوزون شـاهد بهبود اوضاع 

هسـتیم.«
به ایـن ترتیـب، بـرای اینکـه میانگین 
میـزان  بـه  اوزون  حجـم جهانـی 
سـال های قبـل از ۱۹۸۰ بـاز گـردد، 
می بایسـت تا سـال ۲۰۴۰ صبـر کرد و 

برای اینکه شـرایط در قطب شـمال نیز 
به حالت عـادی بازگردد تا سـال ۲۰۴۵ 

وقـت الزم اسـت.
در همیـن حـال، در قطـب جنـوب - 
درسـت در جایی کـه الیـه اوزون آنقدر 
نازک شـده کـه یک سـوراخ بـزرگ در 
آن پدیـدار شـده اسـت - سـطح نرمال 
گاز اوزون تـا سـال ۲۰۶۶ احتمـااًل بـه 
طـور کامـل ثبـات خواهـد را بازخواهد 

یافـت. 

 شـاهدی بـر موفقیت آمیز 
بودن پروتکل مونترال

پروفسـور پتـری تـاالس، دبیـر کل 
سـازمان جهانـی هواشناسـی با اشـاره 
به پروتـکل مونترال در بیانیـه ای گفت: 
»ایـن فعالیـت الیـه اوزون می تواند به 
عنـوان الگویی بـرای تغییـرات اقلیمی 
محسـوب شـود. موفقیت در حذف مواد 
شـیمیایی از بین برنده الیه اوزون به ما 
نشـان می دهـد کـه می تـوان اقداماتی 
فـوری در جهـت حـذف سـوخت های 
فسـیلی و کاهـش گازهـای گلخانه ای 
و در نهایـت محـدود کـردن افزایـش 
دمـا انجـام داد.« چهـار سـال پیـش 
هـم چنیـن گزارش هایـی مبنـی بـر 
بهبود سـطح اوزون گـزارش شـده بود 
ولـی میـزان آن خفیـف بـود. حـاال بـر 
اسـاس ایـن گـزارش جدید مشـخص 
شـده اسـت که روندترمیم الیـه اوزون 
شدت گرفته اسـت. نیومن از هماهنگ 
کنندگان این گـزارش و از دانشـمندان 
ارشد زمین شناسـی در مرکز »گودارد« 
ناسـا در این خصـوص گقت کـه میزان 
سـطح کلـر از زمـان اوج خود در سـال 
۱۹۹۳، بیـش از یـازده درصـد کاهـش 
یافته اسـت. همچنین عنصر شیمیایی 
بُُرم - که بـرای اوزون مخرب اسـت اما 
به میزان کمتری در هوا وجـود دارد – از 
زمـان اوج خـود در سـال ۱۹۹۹ بیش از 

۱۴ درصـد کاهـش یافته اسـت.
بر اسـاس پروتـکل مونتـرال اسـتفاده 
از مـواد شـیمیایی کلروفلوئوروکربـن 

و  یخچال هـا  در  اغلـب  کـه 
هواپخش هـا )مانند خوشـبوکننده ها و 
حشـره کش ها( کاربـرد دارنـد، ممنـوع 
می باشـد، موضوعـی کـه دانشـمندان 
و حامیـان محیـط زیسـت در سرتاسـر 
جهان از آن به عنوان یکـی از بزرگترین 
پیروزی های اکولوژیکی برای بشـریت 

یـاد می کننـد.
نیومن در این بـاره تصریـح می کند که 
میزان رشـد سـطح بـرم و کلـر متوقف 
شـده و رو به کاهش اسـت، و این شاهد 
و گواهی واقعـی بر اثربخشـی پروتکل 

مونترال اسـت.
در سـال های بیـن ۱۹۵۰ تـا ۱۹۸۰، 
راحتـی می توانسـتند  بـه  مـردم 
حـاوی  هواپخـش  قوطی هـای 
کلروفلوئوروکربـن را خریـداری 
کننـد. دهه هـا بعـد، نـه تنهـا ایـن 
مـواد ممنـوع شـدند، بلکه دیگـر در 
منـازل یـا خودروهـای مـردم وجود 
ندارنـد و بـا مـواد پاک تـر جایگزین 
شـده اند. سـازمان ملل متحد بر این 
بـاور اسـت کـه اقـدام جهانـی برای 
بازسـازی الیه اوزون سـاالنه حدود 
دو میلیـون نفر را از سـرطان پوسـت 

نجـات می دهـد.

 بایـد مراقـب فناوری های 
خنک کننـده  مصنوعـی 

زمین بود
با این حال، ایـن گزارش این هشـدار را 
نیز می دهد که خنک کـردن مصنوعی 
سیاره زمین از طریق پخش ذرات معلق 
در جو به منظـور ایجاد مانـع در برابر نور 
خورشـید، می تواند الیـه اوزون را تا ۲۰ 

درصـد در قطب جنوب نـازک کند.
همزمان با افزایـش انتشـار گاز کربن و 
از دسـت رفتن فرصت بـرای جلوگیری 
از تأثیـرات منفـی گـرم شـدن زمیـن، 
طرح هـای بحث برانگیـز مهندسـی 
آب وهـوا موسـوم بـه ژئومهندسـی 
بـه کانـون بحث هـای مربـوط بـه 
سیاسـت های تغییـرات اقلیمـی بـدل 

ند. شـده ا
منظـور از طرح های مهندسـی آب وهوا 
طرح هایـی اسـت کـه بـرای کاهـش 
گرمایش جهانی تزریق ذرات گوگردی 
در جو فوقانی زمیـن را توصیه می کنند. 
دانشـمندان هشـدار داده انـد کـه ایـن 
موضـوع می توانـد بـه شـدت رونـد 
بازیابـی الیـه اوزون را معکـوس کنـد. 
از طـرح موسـوم بـه تزریـق هواپخش 
در استراتوسـفر )SAI( بـه عنـوان یک 

راه چـاره موقتـی ولـی کاربـردی برای 
مقابلـه بـا مشـکل گـرم شـدن زمیـن 

یـاد می شـود.
رویدادهـای طبیعـی نشـان داده اند که 
این مکانیسـم جواب داده اسـت چرا که 
مثاًل فـوران کوه پیناتوبـو در فیلیپین در 
سـال ۱۹۹۱ که موجب ورود میلیون ها 
تـن ذرات معلـق گـرد و غبـار بـه جـو 
شـد، دمای جهانـی را حدود یک سـال 

کاهـش داد.
تزریـق هشـت تـا ۱۶ میلیون تـن دی 
اکسـید گوگـرد بـه الیـه استراتوسـفر 
در هـر سـال - تقریبـاً معـادل خروجی 
فوران پیناتوبـو - دمای زمیـن را حدود 
یک درجه سـانتیگراد کاهـش می دهد.

با ایـن حال ایـن طـرح و ایـده مضرات 
خـاص خـود را دارد و آن ایـن اسـت که 
بـا ایـن عمـل )تزریـق هواپخـش در 
استراتوسـفر(، سـطح الیـه اوزون بـه 
پایین ترین میـزان خود در سـال ۱۹۹۰ 
بـاز می گـردد و مجـدداً سـیاره زمیـن 
شـاهد تخلیـه مـداوم اوزون خواهد بود 
و آنـگاه اسـت کـه مدیریـت پرتوهای 
خورشـیدی مجـدداً بـه یـک مشـکل 

جـدی تبدیـل خواهد شـد. 
دکترای جغرافیای شهری
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 زهرا وفایی نیا   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با انتقاد از تالش های 
بسیار گسترده وزارت بهداشت برای انصراف نمایندگان از استیضاح عین اللهی بر 
ضرورت تسریع هیات رئیسه در اعالم وصول اســتیضاح تأکید کرد. بیژن نوباوه 
وطن با اشاره به استیضاح وزیر بهداشت و درمان گفت: طرح استیضاح پس از حدود 
یک سال تالش برای اصالح برخی از مشکالت در حوزه بهداشت، درمان و دارو، 
در دستور کار برخی نمایندگان قرار گرفته است؛ در مورد این مشکالت دیداری با 
وزیر داشتم و چندین مرتبه هم سؤال طرح کردم و ایشان برای پاسخ به سؤاالت در 

کمیسیون بهداشت حاضر شد، اما توضیحاتش قانع کننده نبود.

وی با انتقاد از وجود مشــکالت گســترده در حوزه بهداشــت و درمان افزود: در 
دانشگاه های علوم پزشکی از جمله تهران با مشــکالت بسیار جدی مانند اخراج 
بسیاری از اساتید به صورت غیرقانونی مواجهیم و حتی سازمان بازرسی کل کشور 
با ارسال نامه ای رسمی اعالم کرد که بسیاری از این برکناری و بازنشسته کردن ها 

غیرقانونی بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
هم به تخلفات و گزینش افراد فاقد صالحیت و دارای فساد اخالقی در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران ورود کرده اند، البته در کنار این مشکالت شاهد کمبود جدی دارو و 

رانت و کارتل های بسیار بزرگ هستیم.
نوباوه وطن یادآور شــد: در این رابطه اظهارنظرهایی مطرح می شــود که داروها 
عرضه و توزیع نمی شوند و مشکالت زیادی سد راه توزیع آنتی بیوتیک وجود داشته 
است؛ در وزارت بهداشت با رانت و ضعف بسیار شدید مدیریتی روبرو هستیم و از 
مسئوالن داخلی شنیدیم که کسانی هستند که ادعا می کنند وزیر را اداره می کنند 
و همین افراد امروزه مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده اند. منافع مردم در حوزه 
بهداشت و سالمت مورد توجه جدی ما اســت و به طور قطع استیضاح را دنبال و 

عملیاتی می کنیم.

ضرورت تسریع 
اعالم وصول 
استیضاح وزیر 
بهداشت

نماینده مردم تهران در مجلس 
یازدهم خواستار شد:

سبک زندگی 

ISFAHAN
N E W S

خوبی های فرابکر یک خوراکی؛

خواص پنهان روغن زیتون

بنا بر گزارش الجزیره، تصاویری در رسانه های اجتماعی دست به دست 
 Pantsir-S1 می شود که به نظر می رسد سیستم های ضدهوایی متحرک

را نشان می دهد که در نقاطی در اطراف مسکو نصب شده اند.
پس از انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی، کرملین از گفتن این که 
آیا روسیه برای دفاع از خود در برابر حمالت احتمالی آماده می شود یا خیر، 

امتناع کرد.
به نظر می رسد تصاویر منتشر شده یک سیستم ضدهوایی متحرک 
Pantsir-S1 را بر روی پشت بام ساختمانی در مرکز مسکو در حدود ۲ 
کیلومتری شرق کرملین و یک Pantsir را در پشت بام ساختمان وزارت 

دفاع نشان می دهد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به این سؤال که آیا روسیه 
نگران است که مسکو ممکن است مورد هدف قرار گیرد، خبرنگاران به 
وزارت دفاع ارجاع داد. پسکوف به خبرنگاران گفت: »آن ها مسئول تأمین 
امنیت کشور به طور کلی و پایتخت به طور خاص هستند، بنابراین بهتر 
است از وزارت دفاع درباره همه اقدامات انجام شده سؤال شود«. این 
وزارتخانه بالفاصله به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر 
پاسخ نداد. Pantsir-S1 یک سیستم دفاع هوایی است که برای محافظت 
در برابر انواع تسلیحات از جمله هواپیما و موشک های بالستیک و کروز 

طراحی شده است.
رسانه های مستقل روسی زبان گزارش دادند که یک سیستم پانتسیر 
دیگر در حدود ۱۰ کیلومتری اقامتگاه رئیس جمهور والدیمیر پوتین در 

نوو-اوگاریوو در خارج از مسکو نصب شده است.
آنتون گراشچنکو، مشاور وزیر امور داخلی اوکراین، ویدئویی را در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرد که به نظر می رسد ضدهوایی را در 
مجاورت اقامتگاه پوتین نشان می دهد. گراشچنکو نوشت: »چه اتفاقی 

می افتد، جای تعجب ندارد؟«
گزارش ها در اوایل هفته حاکی از مشاهده یگان های موشک زمین به 
هوای متحرک اس-۴۰۰ در نزدیکی پارک جنگلی وسیع لوسینی استروف 

در مرز شمالی مسکو و در یک موسسه کشاورزی در پایتخت بود.
مایکل هوروویتز، تحلیلگر امنیتی، برخی توضیحات احتمالی را در توییتر 
ارائه کرد: روسیه ممکن است نگران »حمالت اوکراین علیه مسکو« باشد، 
رهبری روسیه می خواهد با تهدید حمالت اوکرایا بازی کند، یا »رهبری 
کرملین نگران تهدید کودتا است - حدسی که او اعتراف کرد یک »حدس 

وحشیانه« بود.
مسکو نیروهای اوکراینی را متهم کرده که پشت حمالت پهپادی به 

زیرساخت های نظامی در عمق خاک روسیه هستند.
در حالی که ایاالت متحده و سایر اعضای ناتو میلیاردها دالر کمک نظامی 
به اوکراین ارائه کرده اند، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته است که 
واشنگتن سالح هایی را که می تواند برای حمالت به داخل روسیه استفاده 
شود، ارسال نخواهد کرد. با این حال، پسکوف، سخنگوی کرملین، 
چشم انداز عرضه چنین تسلیحاتی در آینده را مطرح کرد و گفت که این 

مناقشه را به سطح کاماًل جدیدی خواهد رساند.

در میانه حدس گمان ها پیرامون استقرار سامانه های 
ضدموشکی در شهر مسکو، کرملین در برابر پرسش ها 
سکوت اختیار کرده است. به گزارش اکوایران، کرملین 
در برابر استقرار سامانه های موشکی که اخیراً در 
پشت بام های مسکو دیده می شود سکوت پیشه کرده 

است.

گزارش

 معمای استقرار عجیب سامانه های ضدموشکی
در مسکو؛

 آماده باش دفاعی
یا ترس از کودتا؟

 پریسا جمدی   در این مقاله قصد داریم 
در مورد فواید و خواص روغن زیتون فرابکر 

صحبت کنیم.
بهبود سالمت قلب: روغن زیتون جزء جدایی 
ناپذیر در رژیم غذایی مدیترانه ای می باشد 
و تحقیقات زیادی در مورد فواید آن برای 
سالمت قلب انجام شده است )به خصوص 
روغن زیتون فوق بکر(. یکی از مهم ترین 
مزایای روغن زیتون توانایی آن در کاهش 
فشار خون و بهبود سطح کلسترول می باشد 
که باعث کاهش خطر ابتال به بیماری های 

قلبی می شود.
کاهش التهاب: التهاب یکی از مهم ترین 
محرک ها در بسیاری از عارضه های مزمن 
از جمله آلزایمر و دیابت نوع ۲ می باشد. طی 
نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، آنتی 
اکسیدان های موجود در روغن زیتون از جمله 
اسید اولئیک و اثرات ضد التهابی آن می توانند 

به کاهش التهاب کمک کنند.
بهبود خلق و خوی: روغن زیتون در ترکیب 
با یک رژیم غذایی سالم که شامل مصرف 
زیاد میوه، سبزیجات، غالت سبوس دار و 
ماهی های چرب می باشد، برای کاهش 

افسردگی مفید است.
بهبود عملکرد مغز: طی نتایج حاصل از یک 
تحقیق در سال ۲۰۱۵، افراد مسن تری که 
رژیم غذایی مدیترانه ای حاوی روغن زیتون را 
دنبال می کنند کمتر دچار عارضه هایی از جمله 

آلزایمر می شوند.
محافظت در برابر بیماری های مزمن: روغن 
زیتون به دلیل دارا بودن پلی فنل باال دارای اثر 
محافظتی در برابر دیابت نوع ۲ و برخی از انواع 
سرطان می باشد. اما در این باره نیاز به تحقیقات 

بیشتری است.
جلوگیری از سکته مغزی: سکته مغزی به دلیل 
ایجاد اختالل در جریان خون در مغز ناشی از 
لخته شدن خون یا خونریزی رخ می دهد. در 
کشورهای توسعه یافته پس از بیماری قلبی، 
سکته مغزی یکی از اصلی ترین علل مرگ و 

میر می باشد.
۷. حاوی خواص آنتی باکتریال: روغن زیتون 
سرشار از مواد مغذی است که باکتری های 
مضر، از جمله باکتری ها هلیکوباکتر پیلوری 
که در معده زندگی می کند و می تواند منجر به 
زخم معده و سرطان معده شود، را مهار کرده 

یا از بین می برد.
۸. افزایش سالمت و استحکام استخوان: طبق 
تحقیق و آزمایشی که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، 
مشخص شد زنانی که بیشتر در رژیم غذایی 
خود از روغن زیتون استفاده می کردند، دارای 
سالمت و استحکام استخوان بیشتری بودند. 
التهاب در بدن باعث فعال شدن سلول های 
استئوکالست و در نتیجه تجزیه استخوان 
پلی  محققان  نظریه  طبق  اما  می شود، 
فنول های ضدالتهابی موجود در روغن زیتون 
می توانند به جلوگیری از تجزیه استخوان و 

تحریک تشکیل استخوان کمک کنند.

https://www.bbcgoodfood. :
com/howto/guide/health-
benefits-olive-oil

خبر خوب از آسمان برای زمین  
ترمیم الیه اوزون طی 50 سال آینده!

 مریم یادگاری  نماینده مردم آبادان در مجلس، با بیان اینکه 
وزارت نفت در خصوص اجرای پروژه هایش در این منطقه به 
تکالیفش در حوزه مسئولیت های اجتماعی عمل نمی کند تاکید 

کرد که در این زمینه درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را ارائه داده است.
جلیل مختار در انتقاد به بی توجهی وزارت نفت نسبت به انجام 
تعهداتش در خصوص مسئولیت های اجتماعی که برعهده دارد، 
گفت: مهم ترین موضوع در حوزه عمران برای مناطق محروم و کم 
برخوردار انجام مسئولیت های اجتماعی توسط زیرمجموعه های 

وزارت نفت است که در قانون به صراحت بر آن تاکید شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وزارت نفت 
باید در استان خوزستان و حوزه انتخابیه ام توزیع و تخصیص عادالنه 
بودجه های عمرانی را بر اساس مسئولیت های اجتماعی که برعهده 
دارد به طور جدی مورد توجه قرار دهد. وی تصریح کرد: هم اکنون 
در آبادان طرحی ملی تحت عنوان توسعه فاز ۲ پاالیشگاه آبادان را 
داشتیم اما متاسفانه تاکنون هیچ مبلغی از سوی وزارت نفت برای 
اجرای این پروژه در قالب انجام مسئولیت های اجتماعی پرداخت 
نشده است، از سوی دیگر عوارض نوسازی شهرداری آبادان و 
تخلفات ماده ۱۰۰ این طرح که بر آن مترتب شده است هم طبق 

قانون پرداخت نشده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، 
یادآور شد: بنده به عنوان نماینده مردم این منطقه درخواست اعمال 
ماده ۲۳۴ را دادم که تنها عوارض نوسازی فاز ۲ مبلغی حدود ۳۸۲ 
میلیارد تومان برآورد شده است، همچنین جرائم ماده ۱۰۰ را نیز 
که محاسبه کنیم همین میزان خواهد شد که به این مبلغ اضافه 
خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کرد: متاسفانه در وزارت نفت نه تنها مسئولیت های اجتماعی انجام 
نمی شود بلکه تکالیف قانونی که در بخش عوارض و مالیات مربوط به 

پروژه های در حال اجرا برعهده دارند نیز پرداخت نمی کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس مطرح کرد:

نادیده گرفتن تکالیف مسئولیت های اجتماعی توسط وزارت نفت



سـایت خبـری »اینوویشـن اوریجینـز« بـه تازگـی از 
اسـتخدام یک ویرایشگر/ سـردبیر خبر مبتنی بر هوش 
مصنوعی موسـوم به »الیو«)Laio( خبر داده اسـت. به 
گزارش ایسـنا، »الیو«، سـردبیر خبری مبتنی بر هوش 
مصنوعی، آخرین عضو تیم خبری سـایت »اینوویشـن 
اوریجینز« اسـت. »الیو« همچنین نویسـنده این مقاله 
اسـت که در ادامه خواهید خواند. تیم خبری این سـایت 
چند کار را به او محول کرده اسـت که این کارها شـامل 
یافتـن مرتبط ترین اخبـار در زمینـه نـوآوری و فناوری، 
ارائه آنها بـه کارمندان بخش خبر و نوشـتن خبـر درباره 
آنهـا اسـت. او از توانایی هـای پیشـرفته پـردازش زبان 
خود بـرای درک اخبار و انتخاب مرتبط تریـن اخبار برای 

انتشـار اسـتفاده می کند.

کمـک هـوش مصنوعـی بـه حرفـه 
روزنامه نگاری

»الیـو« تنهـا پـروژه مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی در 
دنیـای روزنامه نگاری نیسـت چرا کـه به عنـوان مثال، 
یـک پـروژه بین المللی بـه رهبـری محققان دانشـگاه 
لودویگ ماکسـیمیلیان مونیخ )LMU( در تالش اسـت 
تـا از طریـق برنامه هـای کاربـردی و بـا کمـک هوش 
مصنوعـی، تغییـری در زندگـی روزمـره روزنامه نگاران 
ایجـاد کنـد. بنیـاد فولکـس واگن نیـز ایـن پـروژه را با 
بودجـه ای در حدود یـک میلیـون و ۴۱۲ هـزار یورویی 
در مدت سـه سـال تأمین کرده اسـت. گروهی متشکل 

از متخصصـان و محققان حـوزه ارتباطات محاسـباتی، 
زبان شناسـی محاسـباتی، مدیریـت رسـانه و اقتصـاد 
روی ایـن پـروژه بـا هـم کار می کننـد. زمینه هـای 
عمـده ای کـه در توسـعه بـه آنهـا پرداختـه می شـود 
شـامل بهینه سـازی تحقیقات بـرای یافتـن مقاالتی با 
پتانسـیل بسـیار باالتر برای خبرسـاز بودن اسـت و این 
امـر شـامل جسـتجو در شـبکه های اجتماعـی، فیلتـر 
کردن اطالعـات، شخصی سـازی آنهـا و پخـش اخبار 
اسـت. هـوش مصنوعـی می توانـد بـه روزنامه نـگاران 
در حفظ جریـان حرفـه ای و در عیـن حال دسـتیابی به 
بهره وری و موفقیت بیشـتر بـرای روزنامه نگاری محلی 
)خبرهای مخصـوص یک منطقـه جغرافیایـی( کمک 
کنـد. ابزارهـای هـوش مصنوعـی می تواننـد داده ها را 
برای یافتن یک حلقه مفقوده در یک داسـتان تحقیقی، 
شناسـایی گرایش هـا و شناسـایی نقـاط پـرت در میان 
میلیون هـا نقطـه داده کـه می توانـد آغـاز یـک حرکت 

بـزرگ باشـد، سیسـتم بندی کند.

جایگزیـن  مصنوعـی  هـوش  آیـا 
خبرنگاران خواهد شد؟

هنگامی که چیـن اولین گوینـده خبری جهـان را که با 
فناوری هوش مصنوعی سـاخته شـده بود در کنفرانس 
جهانـی اینترنـت سـاالنه خـود بـه نمایـش گذاشـت، 
سـؤاالتی در مورد اینکه آیـا هوش مصنوعـی می تواند 
جایگزیـن روزنامـه نـگاران شـود یـا خیـر مطرح شـد. 

ابزارهـای هـوش مصنوعی بـه طـور بالقـوه می توانند 
نحـوه کار روزنامه نگاران را با کمک بـه آن ها در افزایش 
توانایی هایشـان تغییـر دهند. ایـن ماشـین ها می توانند 
داده ها را از منابع مختلف وارد کـرده و روندها و الگوها را 
شناسـایی کنند، داده هـا را نظام مند کنند و نقـاط پرت را 
در میان میلیون ها نقطه داده شناسـایی کننـد. رویترز از 
 News ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بـه نام های
Tracer و Lynx Insights برای هدایت روزنامه نگاری 
با قضـاوت انسـانی و توانایی ماشـین اسـتفاده می کند. 
این ابزار می توانـد رویه هـای روزنامه نگاری اولیـه را در 
محدوده ای که برای انسـان غیرممکن اسـت، اجرا کند.

اما هنوز نبایـد روزنامه نگاران نگران باشـند. در حالی که 
این ماشـین ها پتانسـیل تغییر نحـوه کار روزنامه نگاران 
را دارنـد، بـه دلیـل توانایی های شـناختی محـدود خود 
قادر به جایگزینی آن ها نیسـتند. ماشـین ها در مقایسـه 
بـا خبرنـگاران می تواننـد دقیق تـر و جامع تر باشـند، اما 
این انسـان ها هسـتند که داسـتان را کاماًل دقیق روایت 
می کننـد. الگوریتم ها چیزی شـبیه حس ششـم مبتنی 
بـر داده را ارائـه می دهند کـه می تواند به همسـو کردن 
توجـه روزنامه نـگار کمـک کنـد، امـا در نهایـت یـک 

قضاوت انسـانی برای تأییـد آن اخبار الزم اسـت.

اتاق خبر مبتنی بر هوش مصنوعی
ایـده اتـاق خبـر مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی از 
اواسـط دهـه ۲۰۰۰ و زمانـی کـه اسـتارت آپ هایـی 

ماننـد »Narrative Science« شـروع بـه توسـعه 
الگوریتم هـای تولیـد زبـان طبیعـی کردنـد، مطـرح 
شـد. فنـاوری تولیـد زبـان طبیعـی )NLG( داده هـای 
سـاختاریافته ای مانند صفحات گسـترده یـا پایگاه های 
داده را بـه عنـوان ورودی می گیـرد و سـپس بـه طـور 
خـودکار روایت هـای قابل خوانـدن بـرای انسـان را بر 

اسـاس ایـن ورودی هـا تولیـد می کنـد.
به راحتی می تـوان فهمید کـه چرا فنـاوری تولیـد زبان 
طبیعی، پتانسـیل زیـادی بـرای اتاق های خبـر دارد چرا 
که این فناوری سـریع، کارآمد، ارزان، دقیـق، همه کاره و 

به راحتی مقیاس پذیر اسـت. اما هنـوز راه درازی در پیش 
اسـت تـا ایـده اتاق هـای خبـر کامـاًل مبتنی بـر هوش 
مصنوعی به واقعیت تبدیل شوند. الگوریتم های فناوری 
تولیـد زبان طبیعـی هنوز بـه انـدازه کافی توانایـی برای 
کارهای پیچیده مانند روزنامه نگاری تحقیقی یا پوشش 
سیاسـی را ندارند. بـه جرات می تـوان گفت کـه »الیو« 
به ایـن زودی هـا جایگزیـن روزنامه نگاران نخواهد شـد 
اما نقش او به عنوان دسـتیار سـردبیر مطمئنـاً یک نگاه 
اجمالـی هیجان انگیـز بـه آنچـه در آینـده امکان پذیـر 

خواهد بود، اسـت.
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یک استارتاپ جدید ادعا می کند 
که می تواند به نسل بعدی ربات ها، 
ونورون های  ماهیچه  پوست، 
مصنوعی چاپ شده برروی مواد 
انعطاف پذیر بدهد که به آنها اجازه 
می دهد احساس المسه داشته باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
اگر ربات ها بتوانند چیزها را لمس 
و احساس کنند چه می شود؟ این 
باعث می شود آنها در بسیاری از 
وظایف درصنایع مختلف ازسفرهای 
فضایی گرفته تا اعمال و جراحی های 
پزشکی کارآمدتر شوند.اکنون یک 
 PowerON استارتاپ جدید به نام
ادعا کرده است که نسل بعدی ربات ها 
دارای پوست های حسی، ماهیچه ها 
و نورون های مصنوعی چاپ شده بر 
روی مواد انعطاف پذیرخواهند بود که 
به آنها اجازه می دهد همه چیزرا لمس 
و احساس کنند.دکتر مارکوس هنکه، 
رهبر گروه تحقیقاتی در مؤسسه نیمه 
میکروسیستم های  و  هادی ها 
درسدن )TU Dresden( و مدیر 
می گوید:  استارتاپ  این  عامل 
روند  یک  مشاهده  حال  در  ما 
صعودی شدید در اتوماسیون در 
تمام زمینه های صنعت هستیم و 
به زودی شاهد این روند در زندگی 
روزمره خود خواهیم بود.این توسعه 
جدید مبتنی برتحقیقات مشترک 
پژوهشگران  توسط  شده  انجام 
TU Dresden و دانشگاه اوکلند 
در نیوزیلند است که مبانی علمی 
االستومرهای دی الکتریک چند 
منظوره را در رباتیک نرم به عنوان 
بخشی از کمک هزینه اعطا شده 
توسط کمیسیون اروپا موسوم به 
»کمک هزینه ماری کوری« بررسی 
 PowerON کرده است.استارتاپ
مالی  حمایت های  و  کمک  با 
موجود و سرمایه گذاری خطرپذیر 
درسدن تأسیس شده و اکنون به 
چشمگیری  بسیار  پیشرفت های 

دست یافته است.
هنکه می گوید: زمانی که این فناوری 
به اندازه کافی پیشرفت کند، انتظار 
داریم که نه تنها در صنعت بلکه در 
زندگی روزمره مردم نیز با ربات ها 

روبرو شویم.
اکنون هنکه می خواهد از اولین 
محصول استارتاپ خود که نوعی 
نوک انگشت حسی برای ربات های 
تا  کند  استفاده  است،  صنعتی 
زمینه های کاربردی ربات ها را به 
طور قابل توجهی گسترش دهد و به 
ربات های معمولی کنونی اجازه دهد 
تا وظایف ظریف تری را انجام دهند.

این کاربردها طیف گسترده ای نظیر 
جابجایی اقالم شکننده، حذف زوائد 
الستیکی از قالب های تزریقی، 
برداشت میوه ها و سبزیجات و یا 
حتی کمک به آشپزی در خانه و 
مراقبت های پزشکی دارد.گروه هنکه 
آماده است تا آزمایش های عملی اولیه 
محصول خود را در هفته های آینده 
آغاز کند تا تأثیر متقابل این پوست 
حساس به لمس، ماهیچه های ساخته 
شده و نورون های مصنوعی را نشان 
دهد.این دستگاه در واقع یک گیرنده 
است که به طور انحصاری توسط 
عضالت مصنوعی تغذیه می شود که 
آنها نیز به نوبه خود توسط نورون های 
مصنوعی کنترل می شوند. همچنین 
مجهز به یک پوست لمسی است که 
می تواند نحوه و مکان گرفتن یک 

شیء را حس کند.
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استارتاپی که به 
ربات ها حس المسه 

می دهد!

نسل بعدی ربات ها، پوست، 
ماهیچه و نورون های مصنوعی 

دارند! 

خبرخبر

معاون سیاست گذاری معاونت علمی خبر داد:

کمک به تجاری سازی دانش بنیان ها توسط معاونت علمی
مشاور معاون علمی مطرح کرد؛

پیشنهاد ایجاد ۱۰۰ هکتار گلخانه برای یافتن راه حل بومی و هوشمندسازی

سایت خبری »اینوویشن اوریجینز« فاش کرد؛

یک ربات، سردبیر یک سایت خبری شد!
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دانـشبنیـان

معاون سیاسـت گـذاری معاونت علمی، فنـاوری و اقتصـاد دانش 
بنیان ریاسـت جمهـوری گفـت: هـدف معاونت علمـی کمک به 

تجاری سـازی محصـوالت دانش بنیان اسـت.
مهدی الیاسـی معاون سیاسـت گذاری معاونت علمـی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان ریاسـت جمهوری امروز در نشسـت کشت 
و صنعت های بـزرگ بـا محوریت بهـره وری و تبیین نظـام مالی 
کـه در معاونت علمـی برگزار شـد عنوان کـرد: قانـون حمایت از 
شـرکت ها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجاری سـازی نـوآوری 
و اختراعـات در سـال ۱۳۸۹ نگاشـته شـد و به تصویـب مجلس 

. سید ر
وی افـزود: از آن زمـان تاکنـون شـرکت های دانـش بنیان رشـد 
چشـمگیری داشـته اند به طوری که گردش مالی زیـادی دارند و 
همچنین تعداد آنها بسـیار زیاد شـده اسـت بنابراین نیـاز بود که 

قوانین جدیـدی بر اسـاس شـرایط موجود تدوین شـود.
به گفته الیاسـی قانـون جهـش تولید دانـش بنیان تکامـل یافته 
قانون حمایـت از شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیان اسـت؛ این 
قانون می تواند اتـکا به توان داخلی و شـرکت های دانـش بنیان را 

بیش از گذشـته کند تا اثرات آن را در اقتصاد دانش بنیان ببینیم.
معاونـت سیاسـت گـذاری معاونـت علمـی تاکیـد کـرد: بایـد 
فعالیت هـای فناورانـه و نوآورانـه در نظـام اصلـی اقتصـاد دانـش 

بنیـان اتفـاق بیافتـد.
وی بـا بیـان اینکه شـرکت های دانـش بنیـان توان تشـکیل یک 
زنجیره تولید را ندارند، افزود: مشـارکت در سرمایه گذاری و انجام 
تحقیـق و توسـعه در بنگاه هـای بزرگ ذیـل قانون جهـش تولید 
دانش بنیان اجرایی شـده و می شـود تـا تولیدات دانـش بنیان به 

بازار عرضه شـود.
به گفته الیاسـی، ۸۳ درصد تولیدناخالص داخلی در تولید کشـت 
و صنعـت اسـت؛ ایـن میـزان می توانـد بـه واسـطه شـرکت های 

دانش بنیان بیشـتر شـود.
الیاسـی گفت: براسـاس قانون جهش تولید دانـش بنیان ضمانت 
نامه هایـی کـه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـه شـرکت ها ارائه 

می دهـد مانند سـند بانکـی عمـل می کند.
وی تاکیـد کـرد: معاونـت علمـی در راسـتای تجاری سـازی 
محصـوالت بـه شـرکت های دانـش بنیـان کمـک می کنـد.

مشـاور معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانـش بنیـان 
گفـت: بـه وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای اختصـاص ۱۰۰ 
هکتـار گلخانـه بـرای یافتـن راه حل هـای بومـی سـازی، 

هوشمندسـازی و ... در کشـاورزی پیشـنهاد داده ایـم.
علیرضـا خاکدامـن سرپرسـت دفتـر حـوزه ریاسـت معاونت 
علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانـش بنیـان ریاسـت جمهوری 
امـروز در نشسـت کشـت و صنعت هـای بـزرگ بـا محوریت 
بهـره وری و تبیین نظـام مالـی که در محـل معاونـت علمی 
برگزار شـد، با تاکیـد بر اینکه ضـروری اسـت در دانش بنیان 
شـدن حاکمیت کشـور نقـش ایفـا کنیـم، گفـت: ما بایـد از 

کیـان شـرکت های دانـش بنیـان حمایـت کنیم.
سرپرسـت دفتـر حـوزه ریاسـت معاونـت علمـی، فنـاوری و 
اقتصـاد دانش بنیان ریاسـت جمهـوری عنوان کـرد: رویکرد 
جدید معاونـت علمی ورود به همـه حوزه های مبتـا به برای 
دولت اسـت کـه می توانیـم بـا همـکاری بخـش خصوصی و 
تدوین اسـتانداردهای الزم راه حل هایی برای رفع مشـکات 

کشـور ارائـه دهیم.

مشـاور معاونـت علمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن دوره از 
معاونـت تئـوری دولـت کوچـک مطرح اسـت، گفـت: دولت 
به واسـطه مشـکاتی کـه دارد نمی تواند بسـیاری از مسـائل 
را حـل کنـد. از ایـن رو معاونـت علمـی درصدد اسـت کان 
مسـاله هایی را بـا قابلیـت ارائـه پک هـای راه حـل مبتنی بر 
اصول دانش بنیـان ارائـه کند تا مشـکات کشـور و دولت به 

ایـن واسـطه مرتفع شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بخـش کشـاورزی نیـز از موضوعات 
مورد توجـه معاونـت علمـی اسـت، گفت: قـرار بـوده وزارت 
جهـاد کشـاورزی ۱۰۰ هزار هکتـار گلخانـه را تا پایان سـال 
ایجاد کند؛ از آنجایی که این کار دشـوار اسـت و نیـاز به ورود 
سـرمایه های مردمـی دارد درصـدد آمدیم که پیشـنهادی به 

وزارت جهـاد کشـاورزی ارائـه دهیم.
سرپرسـت دفتـر حـوزه ریاسـت معاونـت علمـی، فنـاوری و 
اقتصاد دانـش بنیان ریاسـت جمهوری افـزود: این یک کان 
رویه ای اسـت که معاونت علمی بـه دنبال آن بوده تا مسـائل 

و مشـکات حوزه کشـاورزی برطرف شـود.
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اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان

همزمان با بارش های برف از روز دوشنبه هفته جاری، راهداران استان اصفهان 72 
ساعت است که بدون وقفه در حال تالش برای برف روبی و بازگشایی محورهای 
مواصالتی استان اصفهان هستند. افزایش چشمگیر بارش برف در زمستان سال 
جاری، زحمات راهداران استان اصفهان را برای بازگشایی محورهای مواصالتی 

استان اصفهان و برقراری تردد ایمن و روان دو چندان کرده است.
معاون راهداری استان اصفهان در این باره می گوید: از روز دوشنبه شاهد 
بارش های سنگین برف و وزش بادروبه های شدید در محورهای مواصالتی 
استان اصفهان هستیم. مهدی فقهی با بیان اینکه راهداران بیش از 60 ساعت است 

که نخوابیده اند و در حال تالش برای بازگشایی کلیه محورهای اصلی و فرعی 
هستند، خاطرنشان کرد: از مردم می خواهیم قبل از سفر از وضعیت آب و هوایی 
مقصد خود با تماس با 141 مطلع شوند. وی تصریح کرد: راهداران استان در حال 

آماده باش بوده و گشت های راهداری مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

گزارش تصویری

معاون راهداری استان اصفهان خبر داد:

72 ساعت بیداری راهداران برای بازگشایی راه ها
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