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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
ــار دو  ــت دچ ــا اس ــور مدت ه ــاد کش اقتص
گانگــی هــای متعــدد در سیاســتها و برنامه ها 
مبتنــی بــر حمایــت از تولیــدات داخلــی 
شــده اســت. دریــک ماتریــس پیچیــده 
ــا  ــد، ب ــل تولی ــط عوام ــده رواب ــم تنی و دره
ــه  ــتی، برنام ــاال دس ــی ب ــناد قانون ــود اس وج
ــت  ــزه و هدای ــاد انگی ــرای ایج ــردی ب راهب
عوامــل تولیــد درجهــت حمایــت از 
تولیــدات داخلــی بــه منظــور بــه کارگیــری 
ازهمــه ظرفیت هــای موجــود و افزایــش 
ظرفیت هــای تولیــدی عمــًا درمســیر اجــرا 
گم شــده اســت. وزارتخانه ها و ســازمانهای 
مســؤل اقتصادی نیــز، برنامه های مشــخصی 
ــات  ــوع معض ــن ن ــت ازای ــرون رف ــرای ب ب
مبتابــه تولیــدات ملــی کــه صاحبــان تولیــد 
را ســردرگم کــرده و از طــرف دیگــر مــورد 
اتفــاق نظــر قــوای ســه گانــه کشــور بــوده و 
از مســیر قانــون گــذاری عبــور کــرده باشــد 
را دنبــال نمی کننــد. ســند تحــول دولــت 
ســیزدهم هم به رغــم زحمات پژوهشــگران 
و صاحبنظــران نزدیــک بــه دولت، صرفــاً به 
ــاق  ــورد اتف ــی م ــاق داخل ــک میث ــوان ی عن
ــرد خواهــد داشــت.  ــه، کارب ــوه مجری نظرق
ــت،  ــان داده اس ــه نش ــر تجرب ــوی دیگ ازس
ــی  ــیر تحول ــا، مس ــردن برنامه ه ــده ک پیچی
دولت هــا را در اقتصــاد کنــد کــرده و بــه 
ــی  ــداف اصل ــًا اه ــرد و عم ــه می ب ــی راه ب
ــترگی  ــار گس ــردی در کن ــای راهب برنامه ه
برنامه هــای فرعــی کــم اهمیــت، بــی نتیجــه 
ــات  ــی ازانحراف ــتی آزمای ــده و راس ــا ش ره
برنامــه ای کمتــر درحیــن اجــرا مــورد توجه 

قــرار می گیــرد.

امین سریزدی 
سرمقالـــه
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پیچیده کردن فرایندها 
راه اقتصاد را کج می کند
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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد هشدار داد:

فرصت تأمین آب اصفهان فقط ۱۰ سال
2

فرماندار اصفهان در جلسه شورای زکات شهرستان مطرح کرد:  

لزوم ترویج و توسعه
فرهنگ زکات در روستا

7

اسباب بازی های جذاب
 برای کاهش استرس
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مدیر موزه بین المللی و سیار سفیران فرهنگ صلح:

لذت کار داوطلبانه
در واکنش های مثبت مخاطبان است

8

تبادل گاز با روبل یعنی تداوم دعوای دو سر باخت اروپا و روسیه

بن نبست گازی
همه را خفه می کند!
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رئیس کمیسیون بالک چین و رمز ارز سازمان نصر مطرح کرد؛

ناگفته های تازه از
مافیای صنعت استخراج ارز دیجیتال

2

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مطرح کرد:

گرد و غبار مهمان ناخوانده
این روزهای اصفهان

7

گفت و گو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طر حها در حوزه سالمت؛

نحوه اجرا بیانگر ناتوانی ساختار
بهداشت و درمان است

7 Surprising Health
Benefits Of Ramadan
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جریمه کارفرمایان بکارگیرنده اتباع خارجی غیرمجاز، روزانه ۶ میلیون ریال؛ 

کارگر خارجی گران تمام می شود!
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جزء خوانی قرآن کریم در چهارباغ
آیین جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان همه روزه در چهارباغ اصفهان برگزار می شود. 

زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا

گزارش تصویری
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مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
موضوع مناقصه: واگذاری انجام امورخدماتی سرایداری و نگهبانی به صورت حجمی  در ادارات و مناطق ثبتی استان اصفهان

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مهلت دریافت اسناد : از روز  دوشنبه   1401/01/22 لغایت روز   پنجشنبه  مورخ  1401/01/25

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند . 
آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالک استان به نشانی www.es.ssaa.ir نیز درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : روز سه شنبه 1401/02/06 تاساعت 14
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 9صبح روز چهار شنبه 1401/02/07 

گروه و رشته شغلی : شرکت هائي اجازه شرکت در مناقصه را دارند که  با عنایت به تبصره 1 ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صالحیت ایشان از طرف 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شده باشد و ترجیحا دارای سابقه فعالیت مشابه  در ارگان های دولتی باشند. 
محل تحویل پاکت های مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت )الف(
حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتي- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان به مبلغ 375,200,000 سیصد و هفتاد و 
پنج میلیون و دویست هزار ریال می باشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتی 
که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه های  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصی ونظایر آن وپیشنهاداتی که پس 

از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)) سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .((

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالک :  اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتي-اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان     تلفن: 1113)7-36611074(                                    دورنگار: 36623116

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  103/1401/2 

     اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان

    نوبت اول

شناسه:1300077



در شـــهر

Isfahan News

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان اعالم کرد: از 
ابتدای سال جاری تاکنون تعدادی مار توسط 
آتش نشــانان از اماکن مختلف و پارک ها 

زنده گیری شده است.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به رؤیت مار 
در روزهای ابتدایی سال جاری، اظهار کرد: 
هرسال از اواسط فروردین تا پایان تابستان، 
حوادث زیادی در خصوص رؤیت مار از سوی 
شهروندان به سازمان آتش نشانی اصفهان 

گزارش می شود.
وی با بیان اینکـه مأموران آتش نشـانی در 
کوتاه تریـن زمان ممکـن به محـل رؤیت 
مار می رونـد و در صـورت وجود مـار، آن ها 
را زنده گیـری می کننـد، افـزود: مارهـای 
گرفته شده توسـط آتش نشـانان یا به اداره 

محیط زیسـت تحویـل می شـوند و یـا در 
محـل دور از شـهر و در طبیعت رهاسـازی 
می شـوند و هرگـز آسـیبی بـه آن هـا وارد 

نمی شـود.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و 
ــان از  ــهرداری اصفه ــی ش ــات ایمن خدم
ــت  ــورت رؤی ــت در ص ــهروندان خواس ش
مــار نزدیــک آن هــا نشــوند و بالفاصلــه با 

ــد. ــاس بگیرن ــن ۱۲۵ تم ــماره تلف ش
به گزارش ایســنا و بــه نقل از ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، کاوه آهنگران همچنین توصیه کرد 
شکاف های ورودی به منازل پوشانده شود، 
درها بازنماند، هنگام خرید میوه و صیفی جات 
جعبه های آن با دقت مورد بررسی قرار گیرد 

و در آخر مراقب کودکان باشید.

هشدارآتشنشانی
دربارهافزایشورودماردراصفهان

سخنگویسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریخبرداد:

رئیـس اتحادیـه صنـف خدمـات فنـی 
خودروهای سبک مرکز اسـتان اصفهان از 
صدور فراخوان ثبت نـام ارزیابی واحدهای 
صنفی در طرح »کاسـب خـوش انصاف« 
خبـر داد. روح الـه چلونگـر بـا اعـالم ایـن 
خبر به ایسـنا، گفـت: به منظور شناسـایی، 
ارزیابـی و تقدیـر از واحدهـای صنفـی که 
با ارائـه خدمات بـا کیفیت حقـوق مصرف 
کننـدگان را ارج می نهنـد، طـرح کاسـب 
خـوش انصـاف در ایـن اتحادیـه اجرایـی 
می شـود. وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح 
بـا همـکاری انجمـن حمایـت از حقـوق 
مصـرف کنندگان اسـتان اصفهـان برگزار 
می شـود، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 
فراخـوان دعـوت از واحدهـای صنفـی 
متقاضـی منتشـر شـده اسـت و واحدهای 

صنفـی در حـال ثبـت نـام و ارائه مـدارک 
خود بـه اتحادیـه جهـت ارزیابی هسـتند. 
رئیس کمیسـیون اقتصـادی اتـاق اصناف 
مرکـز اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه اینکه 
صنـوف خدماتی ظرفیت بسـیار مناسـبی 
برای تحقـق شـعار سـال جـاری در زمینه 
اشـتغالزایی دارنـد، خاطرنشـان کـرد: این 
برنامه به منظور بسترسـازی بـرای تحقق 
شـعار رهبر معظم انقـالب در سـال ۱۴۰۱ 

اجرایـی خواهد شـد.
ــت از واحدهــای  ــرد: حمای ــح ک وی تصری
صنفــی خــوش انصاف بــا مــردم، در رشــد 
و توســعه کار ایــن واحدهــای صنفــی 
ــش  ــه افزای ــت ب ــه در نهای ــت ک موثراس
ــر  ــا منج ــن واحده ــدار در ای ــتغال پای اش

ــد. ــد ش خواه

طرح»کاسبخوشانصاف«
درشهراجرامیشود

رئیساتحادیهصنفخدماتفنیخودروهایسبکمرکزاستاناصفهان:

حسـن دهانی : »ارائـه راهکارهای عملی 
بـرای ترویـج و توسـعه فرهنـگ زکات، از 
اهمیت واالیی برخوردار اسـت و در این راسـتا 
باید گام های مؤثرتـری برداریم«. محمدعلی 
احمـدی فرماندار اصفهان در جلسـه شـورای 
زکات شهرسـتان، با اشـاره به اهمیـت تبیین 
حکـم خداونـد و تاکید بـر این مطلـب عنوان 
کـرد: ارائـه راهکارهای عملـی بـرای ترویج 
و توسـعه فرهنـگ زکات، از اهمیـت واالیـی 
برخوردار اسـت و در این راسـتا بایـد گام های 
مؤثرتری برداریـم. فرماندار اصفهـان با تأکید 
بر ضـرورت اطالع رسـانی پیرامـون اقدامات 
خوب انجام شـده در خصوص پرداخت زکات، 
افـزود: متأسـفانه تاکنـون تبلیغـات و اطـالع 
رسـانی مؤثـری پیرامـون اهمیـت پرداخـت 
زکات، آثار و بـرکات و اقدامـات خوب صورت 
گرفته، انجام نشـده که می بایسـت این آثار و 
بـرکات و زیبایی هـا را به طرق مختلـف برای 
مردم تبیین و روایـت کنیم. احمدی  همچنین 
تأکیـد کـرد: ارتبـاط مسـتقیم بـا مخاطبیـن 
خـاص در دسـتگاه های مختلف و شناسـایی 
و دریافت مجوز و لیسـت افـراد واجب الزکات 

و مراجعـه به آنها، آمـوزش اصناف، تخصیص 
بخشی از فضاهای آموزشی ادارات به موضوع 
زکات و اهمیـت پرداخـت ایـن حکـم الهـی، 
اسـتفاده از فضـای جلسـات و همایش هـای 
دسـتگاه ها و ادارات  بـرای پیگیـری موضوع 
زکات و ارتبـاط بـا خیریه هـا باالخـص اداره 
اوقـاف و امـور خیریـه، ازجمله مواردی اسـت 

که بایـد مـورد توجه ویـژه قـرار دهیم.
فرمانـدار اصفهـان بـر لـزوم ترویج و توسـعه 
فرهنـگ زکات در روسـتاها نیز تأکیـد کرد و 
گفت: بـا اسـتفاده از ظرفیت خـوب روحانیون 
اعزامـی و روحانیـون مسـتقر در روسـتاها و 
ائمـه جمعـه شهرسـتان نسـبت بـه تبیین و 
اطـالع رسـانی پیرامـون ایـن حکم الهـی در 
روسـتاهای شهرسـتان اقـدام گردد.احمـدی 
بـا تأکید بر اینکـه شـورای زکات در روسـتاها 
باید کامل، بـروز و فعال گردد، افزود: بخشـدار 
مرکـزی بـا دعـوت از کارشـناس مربوطه در 
یکی از جلسـات با دهیاران نسـبت به تبیین و 
ترویج فرهنـگ زکات اقدام نمایـد.وی با بیان 
اینکه عیـد فطـر، یکـی از روزهای شـاخص 
در جـذب زکات اسـت، تأکید کرد: مؤسسـات 

تحـت پوشـش دسـتگاه های حمایتـی برای 
اسـتقرار صندق در روز عید فطـر و جمع آوری 
زکات فطـره، بایـد از دبیرخانه شـورای زکات 
مسـتقر در کمیته امداد امام خمینی )ره( مجوز 
دریافت کنند کـه این مهم باید بـه تمامی آنها 
اطالع رسـانی شـود.فرماندار اصفهـان افزود: 
مؤسسات خیریه صرفاً بایسـتی صندوق های 
جمـع آوری زکات فطـره را در محـدوده دفتر 
خـود مسـتقر کننـد و نـه در میادین یـا محل 

نماز عیـد فطر، مگـر این مؤسسـه، مؤسسـه 
خیریه ملی باشـد و یا مجوز الزم را از دبیرخانه 

شـورای زکات اخـذ کرده باشـد.
احمـدی بـا تأکیـد بـر اینکـه دبیرخانـه بایـد 
بـا خیریه هـا مکاتبـه کنـد و محدودیت هـا 
و ظرفیت هـا را متذکـر شـود، تصریـح کـرد: 
مجوزهـا بایـد بـر روی صندوق های مسـتقر 
نصـب شـده باشـد و دبیـر  و دبیرخانه بـه این 

مهـم توجـه ویـژه ای داشـته باشـد.

لزوم ترویج و توسعه فرهنگ زکات در روستا
فرماندار اصفهان در جلسه شورای زکات شهرستان مطرح کرد: 

بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــرد  ــت: گ ــان گف ــتانداری اصفه اس
ــور  ــزی کش ــق مرک ــار در مناط و غب
ــن  ــود، ای ــراق ب ــور ع ــر از کش متأث
گــرد و غبــار چــون از مناطق شــمال 
عــراق بــود، مناطــق مرکزی کشــور 
ــبب  ــرد و س ــر ک ــان را درگی و اصفه
ــت. ــده اس ــد ش ــدان دی ــش می کاه

منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل 
مدیریــت بحــران اســتانداری 
ــارس  ــا ف ــو ب ــان در گفت وگ اصفه
ــتقرار  ــه اس ــاره ب ــا اش ــان ب در اصفه
ســامانه جــوی ناپایــدار بــر روی 
ــن  ــت: ای ــتان اظهارداش ــمان اس آس
ســامانه بــه علــت اینکــه فاقــد 
ــت ابرناکــی دارد. رطوبت اســت، حال

ــاد  ــه وزش ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تــا امــروز یکشــنبه در ســطح اســتان 
بــه ویــژه در مناطــق شــمال و شــرق 
ــار در  ــرد و غب ــزود: گ ــه دارد، اف ادام
ــر از  ــور متأث ــزی کش ــق مرک مناط
کشــور عــراق بــود، ایــن گــرد و غبار 
چــون از مناطــق شــمال عــراق بــود، 
ــان را  ــور و اصفه مناطق مرکزی کش
درگیــر کــرد و ســبب کاهــش میدان 

ــد شــده اســت. دی
شیشــه فروش ادامــه داد: شــدت 
۱۰۰ کیلومتــر  وزش بــاد بــه 
بــر ســاعت رســید، امــا چــون 
ایمن ســازی شــده بــود خســارت 
بــه حداقــل رســید و ســبب کاهــش 
ــای  ــزش کانون ه ــد و خی ــدان دی می

ــد. ــار ش ــرد و غب گ
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــان ۱۰  ــا بی ــان ب ــتانداری اصفه اس
ــزار هکتار وســعت  ــون و ۷۰۰ ه میلی
ــون و ۳۰۰  ــه ۶ میلی اســتان اســت ک
هــزار هکتــار آن مرتــع اســت، بیــان 
کــرد: ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار 

ــت  ــتان اس ــای اس ــعت بیابان ه وس
کــه ۲.۵ میلیــون هکتــار آن شــرایط 

کانون هــای گــرد و غبــار را دارد.
ــزار  ــه در ۳۱۰ ه ــان اینک ــا بی وی ب
هکتــار از بیابان هــای اســتان 
ــدف  ــا ه ــال کاری ب ــای نه طرح ه
ــده  ــرا ش ــاک اج ــرد و خ ــت گ تثبی
ــار  ــز در ۲۰۰ هکت اســت و امســال نی
انجــام می شــود، عنــوان کــرد: برای 
ــرد و  ــر گ ــا در براب حفاظــت از جاده ه
ــکن و  ــر بادش ــاک در ۲۰۰ کیلومت خ
تلــه رســوب گیر اجــرا می شــود.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش شیشــه فروش ب
در اســتان ۱۹ کانــون بحــران 
ــده  ــایی ش ــادی شناس ــایش ب فرس

اســت کــه ۲.۵ میلیــون هکتــار 
وســعت آن اســت، اضافــه کــرد: 
ــرض  ــار آن در مع ــون هکت ۱.۵ میلی
ریــزش گــرد و غبــار قــرار دارد و 

بحرانــی اســت.
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــا بیــان اینکه  اســتانداری اصفهــان ب
۱۴ شهرســتان از ۲۸ شهرســتان 
اســتان در معــرض کانون هــای 
ــه  ــتند، اضاف ــادی هس ــایش ب فرس
کــرد: کویــر ســمنان، قــم، خراســان 
جنوبــی و یــزد مــرز مشــترک 
بــا اســتان اصفهــان دارنــد و 
کانون هــای گــرد و غبــار آن هــا 
نیــز فعــال اســت، ۹۸ درصــد تــاالب 

ــی هم خشــک و  ــی گاوخون بین الملل
تبدیــل بــه کانــون گــرد و غبار شــده 
ــه  و کــه از ایــن منظــر تأمیــن حق آب
گاوخونــی و زاینــده رود ضــروری 

اســت.
ــه  ــتان از س ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــر کانون ه ــت تأثی ــت تح جه
گــرد و غبــار اســت، افــزود: ضــرورت 
ــرای  ــژه ای را ب ــار وی ــت اعتب دارد دول
اجــرای طرح هــای بیابان زدایــی 
ــه  ــد ک ــان اختصــاص ده ــه اصفه ب
ــون و  ــک میلی ــرای ی ــت ب ــاز اس نی
۵۰۰ هــزار هکتــار از کانون هــای 
ــرای  ــادی اج ــایش ب ــران فرس بح
طرح هــای بیابان زدایــی انجــام 

شــود کــه تاکنــون ۳۱۰ هــزار 
هکتــار آن انجــام شــده اســت و یک 
میلیــون ۲۰۰ هــزار هکتــار آن باقــی 

ــت. ــده اس مان
شیشــه فروش بــا بیــان اینکــه 
ــی و خشکســالی بیــش از ۹۰  کــم آب
ــه و وزش  ــتان را گرفت درصد پهنه اس
ــا  ــا ت ــش دم ــرم و افرای ــای گ باده
۳ درجــه ســبب تشــدید شــرایط کــم 
آبی شــده اســت، گفــت: اصفهــان از 
ــدود ۷ روز، روز  ــون ح ــال تاکن اول س
غبارآلــود و ناســالم داشــته و در ســال 
ــوای  ــان ۲ روز ه ــط اصفه ۱۴۰۰ فق
پــاک و ۲۱۷ روز هــوای قابــل قبــول 

ــت. ــته اس ــالم داش و ۴۶ روز ناس

گرد و غبار مهمان ناخوانده این روزهای اصفهان
مدیرکلمدیریتبحراناستانداریمطرحکرد: نشســت تخصصــی گرافیــک بــا 

ــارت  ــی در عم ــعود نجابت ــور مس حض
ســعدی حــوزه هنــری اصفهــان 

برگــزار شــد.
ــر  ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب نجابت
گرافیــک بیشــترین همراهــی را 
ــت،  ــته اس ــردم داش ــالب و م ــا انق ب
ــه علــت ماهیــت و  گفــت: گرافیــک ب
ــت  ــواره در خدم ــودن هم ــردی ب کارب
جامعــه و اهــداف مــردم بــوده، گاه 
ــور  ــا همانط ــاد و فحش ــت فس در خدم
کــه در غــرب بســیاری از وقایــع غیــر 
ــا اســتفاده از هنــر گرافیــک  انســانی ب
و رســانه به صورتــی وارونــه ارائــه 
می شــود و گاه در خدمــت اهــداف و 
ــالب  ــل انق ــانی مث ــای انس ارزش ه
اســالمی. امــا می تــوان گفــت، 
ــن  ــه ای ــی ب ــچ تمدن ــک در هی گرافی
صــورت پــای کار نیامــده و بــه 

موضوعــی نپرداختــه اســت.
کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  او 
اعالمیه هــای اولــی، پدیده هایــی 
هســتند کــه گرافیــک در آن نمــود 
می یابــد، گفــت: اعالمیــه نویســی 
از ســال ۱۳۴۰ آغــاز شــد و پــس از آن 
آرام آرام گرافیک بیشــتر رخ نمــود و در 
ــرد. ــد ک ــر رش ــاد دیگ ــاخه ها و ابع ش

بــه گــزارش ایســنا، وی اضافــه کــرد: 
هنــر گرافیــک محــدود بــه یــک قالب 
ــت و  ــت ماهی ــه عل ــه ب ــت، بلک نیس
ذات خــود در همــه شــئون زندگــی بــه 
ــف حضــور دارد و در  شــکل های مختل
هــر حــال کــه راه خــود را ســد ببینــد، 
ــرای فعالیت  مســیر و شــکل دیگری ب

ــد. ــدا می کن پی
نجابتــی بــا بیــان اینکــه بعــد 
و  دیوارنگاره هــا  اعالمیــه،  از 
ــت:  ــد، گف دیوارنویســی شــکل گرفتن
بــه مــرور شــکاف و مدل هــای 
ــی از کارهــای گرافیکــی ایجاد  مختلف
شــد و رشــد کــرد، پــس از دیــوار 
ــد  ــا شــکل گرفتن ــا، پالکارده نگاره ه
و بعــد از آن پوســترها ایجــاد شــدند که 
نمایشــگاه ها به صــورت چندســاعته و 
ســیار بــا آنهــا در نقــاط مختلــف شــهر 
ــد. ــاد ش ــالب ایج ــت انق ــا محوری و ب

او ادامــه داد: اولیــن نمایشــگاه کــه 
ــاتید  ــط اس ــمی توس ــکل رس ــه ش ب
و دانشــجویان دانشــکده هنرهــای 
ــد  ــران ایجــاد ش ــای دانشــگاه ته زیب
در ۳۰ دی ۵۷ شــکل گرفــت کــه 
در آن همــه گروه هــای مختلــف 
ــون  ــای گوناگ ــجویی و طیف ه دانش

ــد. ــالب آمدن ــای کار انق ــری پ فک
ــن  ــخصات ای ــزود: از مش ــی اف نجابت
پوســترها می تــوان بــه رنــگ گزینــی 
ــم،  ــرای فری محــدود، صراحــت در اج
ــز و  ــگ قرم ــده از رن ــری عم بهره گی
ــت  ــک، اهمی ــادگی در تکنی ــیاه، س س
در ســرعت طراحــی و تولیــد پوســترها 
و اســتفاده از نرم افزارهــای چــون 
ماژیــک، قیچــی، مقــوا و اســپری 
ــادگی و  ــث س ــه باع ــرد ک ــاره ک اش
ــن  ــت ای ــن صراح ــت در عی صمیمی

ــت. ــده اس ــترها ش پوس
او تصریح کـرد: دومین نمایشـگاه آثار 
طراحـان گرافیـک ایـران ۲۱ بهمـن 
۵۷ توسـط تعـدادی از جوانـان مذهبی 
کـه اغلـب دانشـجویان دانشـکده 
هنرهای زیبای دانشـگاه تهـران بودند 
در زیرزمیـن حسـینیه ارشـاد برگـزار 
شـد که هسـته اصلی ایـن نمایشـگاه 
گـروه سـلمان بودنـد و تفـاوت آنهـا با 
نمایشـگاه قبل، نـگاه اسـالمی آنها به 
هنـر و امپریالیسـم بـود و بـا رشـد این 
گـروه کانون فرهنگ نهضت اسـالمی 
بـه مدیریـت مرحـوم طاهـر صفاریان 
ایجاد شـد که تعـدادی از هنرمنـدان از 
همـه رشـته های هنـری در آن فعالیت 
می کردنـد که پس از سـال ها بـه حوزه 
هنر و اندیشـه اسـالمی تغییر نـام داد.

ایــن طــراح گرافیــک گفــت: یکــی از 
ــر  ــری تکثی ــوزه هن ــای ح فعالیت ه
ــه جامعه و  آثار هنــری و انتقــال آنهــا ب
ایــن از بــرکات انقــالب بــود. هنــر را از 
ــار  ــا و انحص ــس گالری ه ــس محب نف
عــده خــاص وارد جامعــه کرد کــه این 
ــان ادامه دار باشــد. در  ــد همچن نگاه بای
ادامه ایــن مراســم از محمــد موحدیان 
عطــار، هنرمنــد گرافیســت اصفهانــی 
تقدیــر و نمایشــگاه آثــار او در عمــارت 

ســعدی افتتــاح شــد.

گرافیکدرخدمت
جامعهاست

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S
یک طراح گرافیک:

ــران  ــا، ســعید ابراهیمــی در نشســت هم اندیشــی مدی ــزارش ایمن ــه گ ب
ــی«  ــدی طغیان ــا »مه ــان ب ــهرداری اصفه ــزی ش ــت برنامه ری معاون
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی کــه در خصــوص 
وضعیــت صنایع دســتی و عضویــت اصفهــان در شــبکه شــهرهای 
ــرد: در نظــام پیشــنهادات هــدف ایجــاد  ــار ک ــزار شــد، اظه خــالق برگ
زمینــه ایده پــردازی در شــهر و شــهرداری اســت تــا از ایــن طریــق بتوان 
مســیر دریافــت و مدیریــت ایده هــا را بــرای جامعــه هــدف کــه نخبگان، 
طبقــه خــالق و تمــام کســانی کــه می تواننــد ایــده ای بــرای فرایندهای 

شــهری داشــته باشــند تســهیل کــرد.
وی تصریــح کــرد: در راســتای ترویج نــوآوری بهبــود فرهنگ ســازمانی، 
ارتقــای روحیــه کاری، خالقیــت ســازمانی و ارتقــای مزایــای اقتصــادی 

ــود. ــال می ش ــا دنب ایده ه
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهردار اصفهــان ادامه 
داد: شــهروندان می تواننــد در ســامانه ثبــت پیشــنهادات شــهروندی ایده 
ــود؛  ــته می ش ــه داوری گذاش ــی ب ــرای بررس ــه ب ــد ک ــت کنن ــود را ثب خ
ــود  ــای خ ــری ایده ه ــامانه دیگ ــق س ــد از طری ــز می توانن ــان نی کارکن

ــد. را مطــرح کنن
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــمینارهای آموزش ــار س ــرد: در کن ــان ک وی خاطرنش
ــان  ــا کارکن ــود ت ــزار می ش ــق برگ ــذر در مناط ــده ب ــداد ای ــنل، روی پرس
ــور  ــد؛ به ط ــک کنن ــهری کم ــت ش ــه مدیری ــده ب ــر ای ــال بهت در انتق
مثــال در منطقــه یــک ۲۰۳ ایــده ثبــت شــده اســت. پیش تــر از طریــق 
ایده کاپ هــا، گام هــای مؤثــری در حــوزه پســماند، گردشــگری، فرهنگ 

ــت. ــده اس ــته ش ــرف آب برداش ــی در مص ــهروندی و صرفه جوی ش
• اصفهان باید از توسعه صنعتی فاصله بگیرد

مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: شبکه شهرهای خالق، بخش مهمی 
از یک شهر گردشگری است، اما این در حالی است که در کشور همچنان 

گردشگری سنتی اتفاق می افتد.
وی افــزود: یــک ســوم از رســته های صنایــع دســتی در اصفهــان موجود 
اســت کــه می توانــد یکــی از پارادایم هــای توســعه پایــدار باشــد؛ 
مشــاغلی کــه آلودگــی زیســت محیطی ایجــاد نمی کنــد امــا بــه اشــتغال 

ــد. ــک می کن ــهر کم ــش ش ــدار و آرام پای
ــان  ــهرداری اصفه ــن ش ــای نوی ــت و فناوری ه ــر پژوهــش، خالقی مدی
تصریــح کــرد: تاکنــون در صنایــع دســتی کار ویژه ای انجام نشــده اســت 
و صرفــاً محصــوالت ایــن حــوزه ارائــه و از داشــته های گذشــته اســتفاده 
ــر  ــم و ب ــد بگیری ــم کــه ایده هــای جدی ــاز داری ــن نی شــده اســت، بنابرای
ــوزه  ــن ح ــاغالن ای ــا ش ــم ت ــتی بیفزایی ــع دس ــته های صنای ــداد رس تع

بیشــتر شــود.
وی اظهــار کــرد: در کشــور پاتــوق انیمیشــن نداریــم و اگــر ایــن اتفــاق 
بیفتــد، صدهــا شــغل ایجــاد می شــود. ایــن اقــدام بــه اتــاق و رایانــه نیــاز 
ــد  ــش، می توان ــری مردم ــا ذوق هن ــان ب ــدارد؛ اصفه ــی ن دارد و آلودگ
جایــگاه بســیاری از طراحی هــای فیلــم و انیمیشــن باشــد، از ســوی دیگر 
ارائــه محصــول و مدل هــای جدیــد تبلیغــات در فضــای مجــازی نیــاز به 
طراحــی دارد و اصفهــان می توانــد در ایــن زمینــه قطــب طراحــی باشــد.

نصوحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصفهــان بایــد از توســعه صنعتــی فاصلــه 
بگیرد و در مســیر تقویــت توریســم داخلــی و خارجــی گام بــردارد، اضافه 
کرد: مکتــب تئاتــر و ســبک موســیقی اصفهــان در حــال کمرنگ شــدن 
اســت؛ اکنــون بایــد جــدا از عضویــت در شــبکه شــهرهای خــالق از این 

پیشــینه ایــده گرفــت و آن را بــه حوزه هــای دیگــر منتقــل کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه مقولــه »فنــاوری بــاز« گفــت: اداره 
خالقیــت بــه دبیرخانــه برگــزاری مســابقات بــرای پیونــد زدن گروه های 
تخصصــی بــه مجموعــه شــهرداری تبدیل شــده اســت و بــه طــور مثال 
در طراحــی ســازه ها، دیوارنگاره هــا، ســطل های زبالــه، نیمکت هــا، 
ایســتگاه های اتوبــوس و ورودی بــاغ گل هــا از ایــن پارادایــم و از طریــق 

برگــزاری مســابقات اســتفاده شــده اســت.
ــان  ــهرداری اصفه ــن ش ــای نوی ــت و فناوری ه ــر پژوهــش، خالقی مدی
ــت  ــل فرص ــان فارغ التحصی ــه جوان ــرایطی ک ــرد: در ش ــان ک خاطرنش

ــد. ــای بگیرن ــد ج ــن فراین ــد در ای ــد، می توانن ــم را ندارن ــتغال دائ اش
ــوزه  ــد در ح ــای جدی ــه ایده ه ــن ب ــف در پرداخت ــه ضع ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــی وزن هدی ــگر خارج ــرای گردش ــرد: ب ــح ک ــتی، تصری ــع دس صنای
ــا  ــاز وکتورهــای متناســب ب ــوآوری ب اهمیــت دارد، بنابرایــن از طریــق ن

ــم. ــی داری ــن چنین ــع دســتی ای ــد صنای خــط آســمان ســعی در تولی
نصوحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اقتصــاد فرهنــگ آن گونــه کــه بایــد مورد 
ــد  ــی می توان ــی فارس ــات غن ــت: ادبی ــت، گف ــه اس ــرار نگرفت ــه ق توج
بــه انیمیشــن گــره بخــورد زیــرا فرهنــگ ایرانــی بــه حــدی اســت کــه 
ــادر  ــایگان ص ــژه همس ــی به وی ــورهای خارج ــه کش ــم آن را ب می توانی

ــم شــود. ــز فراه ــه عناصــر آن نی ــم؛ به شــرطی ک کنی
ــات در  ــازی اقدام ــرای یکپارچه س ــازی ب ــزوم بسترس • ل

خصــوص شــهر خــاق
محســن معصومــی، رئیــس مرکــز خالقیــت شــهرداری اصفهان نیــز در 
ایــن نشســت، گفــت: ایــن مرکــز حامــی و آغازکننــده اقدامــات در زمینه 
ــازی  ــرای یکپارچه س ــود و ب ــد ب ــهر خواه ــت در ش ــد خالقی ــروز و رش ب
اقدامــات در خصــوص شــهر خــالق الزم اســت تــا بســترهای آن مهیــا 
ــه  ــه عنــوان دبیرخان ــد ب شــود و در ایــن راســتا، مرکــز خالقیــت می توان

ــد. ــی کن نقش آفرین

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان گفت: حوزه فعالیــت اداره خاقیت و نوآوری 
شــهرداری در چند زمینه نظام پیشنهادات، دبیرخانه 
شهر خاق و تولید محتوا با هدف ترویج نوآوری در شهر 

و شهرداری است.

لزوم ترویج نوآوری در 
شهر و شهرداری اصفهان

نشست هم اندیشی مدیران معاونت برنامه ریزی 
با نماینده مردم برگزار شد:

گزارش

دوشنبه 22 فروردین 1401  | شماره 1028

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان گفت: ۶۰ میلیارد تومان از هزینه سال گذشته بیمه 
سالمت استان به داروی »رمدسیویر« اختصاص پیدا کرد که این مبلغ ۶ درصد کل 

هزینه درمانی پرداختی این اداره کل را شامل می شود. 
دکتر محمدحسین صفاری، در کارگروه مدیریت هزینه های درمانی این اداره کل 
افزود: تأمین سالمت مردم و منطقی کردن هزینه درمان از اولویت های مهم این اداره 
کل است که باید در راستای حفظ و ارتقاء سالمت شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

وی تأمین امنیت سالمت افراد جامعه را مهمترین رویکرد بیمه سالمت عنوان کرد 
که از طریق پرداخت های به روز مؤسسات، ارائه آموزش های الزم و نظارت مستمر 

برای منطقی کردن هزینه های درمانی محقق می شود.
مدیرکل بیمه سالمت اصفهان با بیان اینکه برغم کاهش ۳ درصدی نُسخ 
دارویی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، بازهم شاهد رشد ۲۷ 
درصدی هزینه های دارویی بودیم، این امر را ُمبین افزایش پرداخت هزینه دارویی 
بیمه شدگان استان در بخش سرپایی به میزان ۳۲ درصد بیشتر نسبت به سال 
قبل از آن دانست. وی افزود: بخش اعظم افزایش هزینه دارویی مربوط به داروی 
»رمدسیویر« بوده که از داروهای مورد استفاده در درمان کروناست، بطوری که هزینه 
پرداختی بیمه سالمت در ۱۱ ماه سال گذشته برای این دارو، رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد 

تومان بوده است. به گزارش ایرنا، از حدود ۴۰ میلیون فرد زیرپوشش بیمه سالمت 
همگانی در کشور، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها ساکن استان اصفهان هستند 
که این تعداد شامل ۳۵۲ هزار نفر کارمند دولت، ۳۳۰ هزار نفر بیمه سالمت همگانی، 
۱۹۰ هزار نفر بیمه ایرانیان و سایر اقشار و حدود ۵۲۰ هزار نفر بیمه شده روستایی 
است. سه هزار و ۶۰۰ موسسه در اصفهان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت 

هستند و این استان پس از تهران، بیشترین مراکز طرف قرارداد را در کشور دارد.
یک میلیون و ۶۷۰ هزار بیمه شده زیر پوشش بیمه سالمت استان قرار دارند که ۶۷۰ 

هزار نفر از آنها بیمه روستایی هستند.

اختصاص 60 میلیارد 
تومان از هزینه بیمه 

سالمت اصفهان به 
داروی »رمدسیویر«

مدیرکلبیمهسالمتاصفهان
خبرداد:



اسـتانداری اصفهـان  معـاون عمرانـی 
تاکنـون  پیـش  سـال   ۲۹ از  گفـت: 
سـاکنان دهاقـان بـا مشـکل فاضـاب 
بـا عـدم رفـع مشـکل  مواجهنـد کـه 
بـرای  دسـتگاه ها  بیـن  رایزنـی  آنهـا، 

حـل آن آغـاز شـد.
مهـران زینلیـان در جلسـه هم اندیشـی 
جملـه  از  مختلـف  دسـتگاه های  بـا 
دهاقـان،  شـهر  شـورای  و  شـهردار 
فرماندار، بنیاد مسـکن انقاب اسامی 
و راه وشهرسـازی و آب وفاضاب در 
فاضـاب  تکلیـف  تعییـن  خصـوص 
مسـکن دهاقـان برگـزار شـد و اظهـار 
داشـت: عـدم حـل مشـکل طـی سـه 
اعتبـارات  نبـود  بـه  گذشـته،  دهـه 
الزم و هماهنگـی بیـن دسـتگاهی بـر 
 ۴۵۰ داشـت:  بیـان  وی  می گـردد. 
و  ملـی  مسـکن   ۱۰۸ مهـر،  مسـکن 
۸۳۷ واحد در شـهرک امام سـجاد در 
دهاقـان سـاخته شـده کـه جمعـاً یک 
هـزار و ۳۹۵ واحـد در ایـن شهرسـتان 

نـدارد. شـبکه فاضـاب 
ایـن  تعـداد جمعیـت سـاکن در  وی 
واحدهـا را بالـغ بـر ۴ هـزار و ۹۰۰ نفر 
بـرآورد کـرد و گفت: هـم اکنون بالغ 
بـر یک هزار و ۸۰۰ نفر سـاکن شـدند 
کـه متوسـط دبـی فاضـاب ۴ لیتـر بر 

ثانیه اسـت.
اسـتانداری اصفهـان  معـاون عمرانـی 
داخلـی  شـبکه  طـول  کـرد:  اضافـه 
جمـع آوری فاضـاب بـرای جمعیـت 
سـاکن در سـال گذشـته با دبـی ۴ لیتر 
بـر ثانیـه، ۳ هـزار و ۷۰۰ متـر بـوده که 

برای رسـیدن به دبـی فاضاب ۱۱ لیتر 
بـر ثانیـه حداقـل مسـاحت مـورد نیـاز 

یـک هـزار متـر مربع اسـت.
وی هزینـه اجرای شـبکه جمـع آوری 
فاضـاب را ۹ میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون 
تومـان عنـوان کـرد و گفـت: هزینـه 
اجـرای پکیج تصفیه فاضـاب برابر با 
۷ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومان اسـت.

کیلومتـری   ۹۶ فاصلـه  در  دهاقـان 
جنـوب غربی شـهر اصفهـان در دامنه 
شـرقی کوه هـای زاگـرس واقـع شـده 
اسـت کـه در سـال ۱۳۴۵ شـهرداری 
گرفتـه اسـت. فرماندار تیـران و کرون 
از تشـکیل قـرارگاه محرومیت زدایـی 
روسـتایی بـرای هـم افزایـی در جهت 
رفـع نیازهـای ایـن مناطـق شهرسـتان 
خبـرداد. علی محمدی کیا در نشسـت 
بـا دهیـاران بخـش مرکـزی تیـران و 
کـرون افـزود: با تشـکیل این قـرارگاه 
هـم افزایی بیـن دسـتگاه های خدمات 
و  روسـتا  اهالـی  خیریـن،  رسـان، 
دهیـاری انجـام ونیازهای هر روسـتا به 
صورت عملیاتـی و کاربردی پیگیری 
خواهـد شـد. وی بیـان کـرد: نیازهای 
بـا  خطـه  ایـن  روسـتای  از ۴۰  بیـش 
همدیگـر متفـاوت و نیازمند تمرکز بر 
حوزه های مشـخص اسـت تا سـریع تر 
به نتیجه و دسـتاورد مشـخصی برسیم.

فرماندار تیران و کرون یادآورشـد: در 
حـوزه دغدغه هـا و نیازهای مشـترک 
روسـتایی مثل آب موضوع در دستور 
کار مدیریـت شهرسـتان و اسـتان قرار 

خواهـد گرفت.

رئیس اداره دامپزشـکی شاهین شـهر و میمـه از توقیف یک هزار 
و ۳۲۱ کیلوگـرم فرآورده هـای خـام دامـی نامناسـب و ارجـاع ۷ 
واحـد متخلـف بـه مراجع قضایـی و انتظامی این شهرسـتان، خبر 

داد.
علیرضـا الرابـی در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه طـرح 
تشـدید کنتـرل و نظـارت بهداشـتی ویـژه تعطیـات نـوروز و 
ایـام مـاه مبـارک رمضان در شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه اجرا 
شـد، اظهـار کرد: نظـارت بهداشـتی بر تمـام واحدهـای تولیدی 
و عرضـه بـه صـورت بازرسـی تمـام وقـت از مزرعـه تـا سـفره با 
بهره منـدی از دو اکیـپ عملیاتـی انجـام شـد، کـه بـا اتمـام ایـام 
تعطیـات نوروز مرحله اول طـرح در تاریـخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ پایان 
یافـت و مرحلـه دوم هم زمـان بـا شـروع مـاه مبـارک رمضـان از 

تاریـخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ آغـاز شـد.
وی بـا اشـاره به بازرسـی از ۵۴۲ واحد مرتبط در ایـن بازه زمانی، 

افـزود: در ایـن مدت ۲۸ هزار و ۶۲۹ رأس دام در کشـتارگاه های 
شهرسـتان ذبح شـدند که از این تعداد ۵۲۶ هزار و ۶۶۵ کیلوگرم 
گوشـت سالم و مورد تأیید اسـتحصال و ۵ هزار و ۵۲۲ کیلوگرم 
گوشـت و ضمائـم خوراکـی غیرقابـل مصرف توسـط بازرسـان 

بهداشـتی دامپزشـکی از چرخه مصرف انسـانی خارج شد.
رئیـس اداره دامپزشـکی شاهین شـهر و میمه با بیان اینکـه در این 
بازرسـی ها به ۲۷ واحد صنفی تذکرات بهداشـتی داده شد، ادامه 
داد: در طـرح تشـدید کنتـرل و نظارت بهداشـتی ویژه تعطیات 
نـوروز و ایـام مـاه مبـارک رمضـان در شهرسـتان شاهین شـهر 
و میمـه یـک هـزار و ۳۲۱ کیلوگـرم فرآورده هـای خـام دامـی 
نامناسـب توقیف شـد کـه از این میـزان ۳۶۶ کیلوگـرم معدوم و 
۹۴۴ کیلوگـرم فرآورده هـای خـام دامـی بـه منظـور سالم سـازی 
بـه مراکـز و واحدهـای صنعتـی ارسـال و در ایـن راسـتا ۷ واحـد 

مدیـر جهـاد کشـاورزی تیـران و کـرون گفـت: در ماه مبـارک رمضـان اقام متخلـف بـه مراجـع قضایـی و انتظامی معرفی شـدند.
مصرفـی عمومـی مردم بـا هدف تنظیم بـازار با قیمـت دولتی در شـرکت های 

تعاونـی و فروشـگاه های زنجیـره ای توزیع می شـود.
محمدحسـین احمـدی افـزود: در ایـن ماه توزیع ۲۳ تن شـکر، هفـت تن برنج 
پاکسـتانی، ۱۴ تـن برنـج هنـدی و ۱۰ تن مـرغ منجمد برای توزیع تأمین شـده 

است.
وی اضافـه کـرد: نظـارت بر بـازار بـرای کنترل قیمت هـا و رفاه حال مـردم در 

تیـم مشـترک نظارتی با دیگـر دسـتگاه های اداری انجام می شـود.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون مطرح کرد:

توزیع کاالهای مصرفی تنظیم بازار

معاون استانداری عنوان کرد:

آغاز رایزنی برای رفع مشکل ۲۹ ساله 
فاضالب دهاقان

فرمانـدار اردسـتان گفـت: بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد روسـتاها 
و لـزوم پاسـخگویی بـه مشـکات آنهـا، نیازمنـد تفویـض 
اختیار بیشـتر از سـوی مقام های اسـتانی به شهرسـتان هسـتیم. 
حمیدرضـا تاملـی در گفت وگـو بـا خبرنـگاران افـزود: در 
دیـدار مردمـی کـه در محـل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی 
بـا اهالـی روسـتاها بـرای رسـیدگی بـه مسـائل آنـان صـورت 
گرفـت، بـا توجـه بـه پراکندگـی، کمیت و کیفیـت جمعیت 
ایـن روسـتاها در شهرسـتان، بـرای تسـریع در پاسـخگویی 
بـه نیازهـای و حـل مشـکل آنـان الزم اسـت تفویـض اختیـار 
بیشـتری از سـوی مدیـران اسـتانی بـه اداره هـای شهرسـتان 

صـورت گیـرد.
وی تصریـح کرد: بسـیاری از مشـکات روسـتاها به موضوع 
طرح هادی مرتبط اسـت که اگر در این زمینه اختیار بیشـتری 
بـه مدیـران شهرسـتان داده شـود، باتوجه به آگاهی هـای الزم 
می تواننـد  بهتـر  روسـتاها،  از وضعیـت  مدیـران شهرسـتانی 

مشـکل مردم را رفـع کنند.
فرمانـدار اردسـتان اضافـه کـرد: طبـق قوانیـن و آیین نامه های 
موجـود هرگونه موضـوع طرح هادی از جملـه تغییر کاربری 
یـا الحـاق بـه طـرح هـادی روسـتاها در صاحیـت کمیتـه 
مربوطـه در اسـتان اسـت که بایـد با اصاح قوانیـن و آیین نامه 
این اختیارات به شهرسـتان داده شـود تا بتـوان با علم، آگاهی 
و نظـارت میدانـی بیشـتر در راسـتای رفـع مشـکل مـردم گام 

برداشت.

تاملـی گفـت: بـا توجـه به اینکـه دولت توجـه اصلی خـود را 
بـه رفـع مشـکل مـردم معطـوف کـرده و همچنیـن با اسـتقرار 
مجلـس انقابـی انتظار می رود دولـت و مجلس بتوانند تاش 
خـود را بـرای تفویـض اختیـار به شهرسـتان ها بـه کار بگیرند 
تـا مشـکل روسـتاییان راحتـر، دقیق تـر و در زمان کمتـری در 
شهرسـتان ها رسـیدگی و زمینه رضایتمندی آنان فراهم شـود.

مدیـر بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اردسـتان سـال ۱۳۹۹ 
ایـن  روسـتای  هـادی ۱۳  طرح هـای  در  بازنگـری  لـزوم  از 

بـود. اعتبـار خبـر داده  شهرسـتان در صـورت تخصیـص 
سـید ایمان فتوحی هشـتم خـرداد ۱۳۹۹ در گفت وگـو با ایرنا 
گفتـه بـود: طرح هـای هـادی ۲۳ روسـتا در مجمـوع نیـاز بـه 
بازنگری داشـت کـه از محل اعتبارهای در اختیار، ۱۰ روسـتا 
تـا پایان سـال ۱۳۹۸ در دسـتور کار قرار گرفت و روسـتاهای 
باقی مانـده نیـز در صورت تخصیـص اعتبارهای سـال ۹۹ زیر 

پوشـش قرار خواهنـد گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای ۷۸ روسـتا تاکنـون طرح هـادی تهیه 
شـده و ۱۲ روسـتا هـم در حـال تهیـه اسـت، افـزود: در ۵۵ 
روسـتا عملیـات بهسـازی انجام شـده و مناطـق باقی مانـده نیز 

در سـال های آینـده اجرایـی می شـود.
شهرسـتان اردسـتان با جمعیت افزون بر ۴۳ هزار نفر، در ۱۱۸ 

کیلومتری شمال شـرقی اصفهان قرار دارد.
از مجموع ۲۳۰ روسـتای اردسـتان، ۱۲۰ روستای دارای سکنه 

و از بین آنها ۶۱ روسـتا باالی ۲۰ خانوار اسـت.

فرماندار اردستان خبر داد:

پاسخگویی بهتربه مشکل روستاییان نیازمند تفویض اختیار بیشتر است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی: 

آینده اصفهان با فرونشست و آلودگی هوا عجین شده است
نماینـده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـامی گفت: ۲۰۰ رشـته هنـری در اصفهان 
وجـود دارد کـه بعضی از آن ها از بین رفته اسـت؛ چنین پدیده ای که میراث گذشـتگان 
بـوده در دنیـا بی نظیـر اسـت و حـال باید پرسـید کـه چـه ثروت آفرینـی و ارزش آفرینی 

از این میراث شـده اسـت؟
مهـدی طغیانـی افزود: صنایع دسـتی درآمدی برای هنرمند آن ایجـاد نمی کند و اگرچه 
خـود آن هنرمنـد بـا عشـق و عاقـه ایـن شـغل را ادامـه می دهـد، امـا شـاگردی از خـود 
به جـا نمی گـذارد چون گردش مالی آن مانند بسـیاری دیگر از رشـته ها نیسـت و بدیهی 

اسـت کـه انسـان بـرای ادامه یک شـغل بـه منفعت خـود و آینده اش نـگاه می کند.
نماینـده اصفهان در مجلس شـورای اسـامی تصریح کرد: ما رؤیای اصفهـان را نداریم 
و بچه هایـی کـه متولـد می شـوند، رشـد می کننـد و بـزرگ می شـوند، القایـی از رؤیای 
آینـده ندارنـد، در حالـی که کشـورهایی که هیچ گذشـته ای ندارند، آینـده ای مطلوب 

بـرای فرزندان خود سـاخته اند.
وی بـا بیـان اینکـه آینده اصفهان با فرونشسـت و آلودگی هوا عجین شـده اسـت، اضافه 
کـرد: شـهرها و اسـتان های کشـور اختیـار الزم را ندارند و کشـور به طور متمرکـز اداره 
می شـود در حالـی کـه در اروپـا دولـت محلی کامًا مسـتقل و بـا اختیارات زیاد اسـت، 

بنابرایـن مشـکات در ایـن فضـا باید با تعامل حل شـود.
طغیانـی بـا تاکیـد بـر اینکه در مجلـس دنبال اصاح اختیارات شـوراهای اسـامی شـهر 
و روسـتا هسـتیم، افـزود: بایـد بـا تعامـل میان مجلس و شـورای اسـامی کارهـا را پیش 
ببریـم، بـرای احیـای میراث تاریخـی شـهرداری و اداره کل میراث فرهنگـی نمی توانند 
بـه تنهایـی کار کننـد و باید در سـطح اسـتانداری و نماینـدگان مجلس فعالیت هـا دنبال 

شود.
وی بـا بیـان اینکـه تعامل باید مشـخص و در شـهر خاق محقق شـود افـزود: باید بدانیم 

از هر دسـتگاهی چه خواسـته ای داریم، زحمات زیادی برای کسـب عنوان شـهر خاق 
کشـیده شـده اسـت و بایـد هویـت آن نیز تقویت شـود تـا این عنـوان در حد اسـم باقی 

نمانـد؛ بایـد میان شـهری کـه این نـام را دارد با شـهری که ندارد تفاوت باشـد.
نماینـده اصفهان در مجلس شـورای اسـامی ادامـه داد: اصفهـان دو میلیون نفر جمعیت 
دارد، یعنـی انـدازه برخـی کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و باید بـه همان انـدازه نیز از 
ایـن ظرفیـت اسـتفاده کـرد؛ کشـورهای دیگـر نداشـته ها را بـه وجـود می آورنـد، اما ما 

داشـته ها را از بیـن می بریـم و از ایـن ظرفیـت هـزاران سـاله اسـتفاده نمی کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه گردشـگری بایـد ۳۶۰ روزه باشـد تـا به معنـای واقعی و عمیـق به آن 
نـگاه شـود و بایـد متناسـب بـا نیـازی کـه وجـود دارد برنامه ریـزی شـود، گفـت: عنوان 
یونسـکو در جـای خـود حائـز اهمیـت اسـت، امـا شـهر خـاق را بایـد فـارغ از کلیشـه 

دو شنبه، 22 فروردین 1401| شمــــاره 1028یونسـکو در نظـر گرفـت و بـرای آن برنامه ریـزی کـرد.
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رئیس اداره دامپزشکی عنوان کرد:

 اجرای طرح کنترل و نظارت بهداشتی
بر فرآورده های دامی شاهین شهر

گزارش تصویری

بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از محل اجرای 
طرح ملی خودکفایی بذر کشور و دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر مجلسی
در راسـتای بررسـی امـکان مشـارکت و حمایـت از پروژه هـای دانش بنیان، 
مدیرعامـل، معاون تکنولـوژی و جمعی از مدیران شـرکت فوالد مبارکه به 
همـراه پروین صالحی، نماینده مردم شهرسـتان مبارکـه و پیام نجفی، رئیس 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحد اصفهان از محل اجرای طرح ملی خودکفایی 
بـذر کشـور و دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد شـهر مجلسـی بازدیـد به عمل 

سعید فاطمی/ ایراسینآوردند. 

گفت و گو

رییـس مرکـز آمـوزش فنی و حرفه ای شـهید موسـویان کاشـان گفت: چهار هـزار و ۹۸۴ 
نفـر سـال ۱۴۰۰ در ایـن شهرسـتان آموزش های فنـی و مهارتی فـرا گرفتند.

محمـود علوانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا افزود: یـک هزار و ۵۱۸ نفـر از این افراد 
در قالـب ۲۶۶ هـزار و ۱۸۰ نفـر سـاعت از خدمـات آموزش مرکز ثابت شـهید موسـویان 

کاشـان بهره مند شـدند.
•پنج هزار کاشانی سال ۱۴00 آموزش های فنی و حرفه ای فرا گرفتند

وی ادامـه داد: ۲۱۲ نفـر از روسـتاییان، ۳۶۵ نفـر از زندانیـان، ۲۷۴ نفـر از سـربازان در 
پادگان هـا و ۱۰ نفـر از توان جویـان بهزیسـتی نیـز در مجموع با ۷۹ هزار و ۲۱۹ نفرسـاعت 

آموزش هـای فنـی و حرفـه ای را فـرا گرفتنـد.
رییـس مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شـهید موسـویان کاشـان اظهار داشـت: تیم سـیار 
ایـن مرکـز نیـز آموزش هـای فنـی و مهارتـی را در قالـب ۶۴ هـزار و ۶۹۱ نفـر سـاعت بـه 

۴۷۱ نفـر در شـهرهای قمصـر، جوشـقان کامـو، نیاسـر و بـرزک ارائـه کرد.
بـه گفتـه وی، آمـوزش در صنایـع، اصناف و جـوار دانشـگاهی نیز پارسـال در مجموع به 

۲ هـزار و ۱۳۴ نفـر شـامل ۱۸۳ هـزار و ۳۱۷ نفر سـاعت ارائه شـد.
علوانـی بـا بیان اینکه کاشـان دارای ۱۴۰ آموزشـگاه آزاد اسـت، گفت: سـال گذشـته در 
ایـن آموزشـگاه ها ۸۵۴ هـزار و ۴۱۰ نفـر سـاعت آمـوزش در حوزه هـای فرهنـگ و هنر، 

صنعـت، کشـاورزی و خدمـات بـه قشـرهای مختلف مردم ارائه شـد.
کننـده،  سـرد  خانگـی  لـوازم  تعمیـر  رشـته های  در  را  شـده  ارائـه  آموزش هـای  وی 
جوشـکاری، تراشـکاری، آرایشـگری، فرزکاری، برق صنعتی، الکترونیک، کشـاورزی، 
گل دوزی، رایانـه، عکاسـی، تعمیـرات خودرو، تصویربـرداری، مکاترونیک، سـیم پیچی 

و بـرق سـاختمان و خیاطـی بیـان کـرد.
رییـس مرکـز آمـوزش فنـی و حرفه ای شـهید موسـویان کاشـان، شـرکت ۲ هـزار و ۶۳۰ 
نفـر در آزمون هـای ادواری و تفاهم نامه هایـی شـامل قالی بافـی و صنعـت سـاختمان را 
از دیگـر اقدام هـای سـال گذشـته ایـن مرکـز اعـام و اضافـه کـرد: در ایـن رشـته ها برای 

متقاضیـان گواهینامـه صادر شـده اسـت.
وی افـزود: مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شـهید موسـویان کاشـان دارای کارگاه هـای 
مجهـز و پیشـرفته مختلفـی از جملـه بـرق صنعتـی اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن 
مرکـز شـبکه انتقـال نیـرو تجهیـز و نصب شـده اسـت، هنرجویان بـا همـکاری و همراهی 
مربیـان مجـرب، بـاال رفتـن از تیـر پایه های بـرق، امور مربـوط به نصب ترانـس و کارهای 

سـیم بندی ماننـد پیمانـکاران اداره بـرق آمـوزش می بیننـد و انجـام می دهنـد.
علوانـی بـا اشـاره بـه وجـود آزمایشـگاه بـرق در مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شـهید 
موسـویان کاشـان اضافـه کـرد: به دلیـل مجهز و پیشـرفته بودن ایـن آزمایشـگاه، افزون بر 
هنرجویـان، اسـتادان و مربیان این مرکز، دانشـجویان دانشـگاه های کاشـان نیـز از ظرفیت 

و خدمـات آزمایشـگاه بهره منـد می شـوند.
رییـس مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شـهید موسـویان کاشـان از ایـن مرکـز بـه عنوان 
نخسـتین مرکـز آمـوزش کنتـرل کننده هـای قابـل برنامه ریـزی پـی آل سـی در کشـور 
نـام بـرد و تصریـح کـرد: زمانـی کـه کارشناسـان آلمانی ایـن مرکـز را تجهیـز می کردند 

مربیـان از سراسـر کشـور در ایـن مرکـز آموزش هـای الزم را فـرا گرفتنـد.
وی از اجـرای طـرح آمـوزش کارآمـوزی در محیـط کار واقعی خبـر داد و گفت: بر پایه 
قانـون، ظرفیـت ایـن نـوع آمـوزش یک تا سـه نفر اسـت کـه در محیـط کار واقعـی مانند 
کارخانه هـای خودروسـازی، طافروشـی ها و حرفـه ای کـه مرکـز شـهید موسـویان فاقـد 
آن اسـت، متقاضیـان افـزون بـر یادگیـری آموزش هـای حرفـه خـاص، مهـارت فـروش، 

ارتبـاط، مشـتری مداری، و مهـارت قانون پذیـری را نیـز فـرا می گیـرد.
علوانـی از وجـود سـه مرکـز جـوار دانشـگاهی در دانشـگاه کاشـان، دانشـکده فنـی و 
حرفـه ای دختـران فـدک و دانشـگاه آزاد اسـامی خبـر داد و گفـت: در حـال رایزنـی 
بـرای ایجـاد یـک مرکـز جـوار دانشـگاهی در دانشـکده فنـی و حرفـه ای شـهید رجایـی 

ایـن شهرسـتان هسـتیم.
رییـس مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شـهید موسـویان کاشـان برگـزاری برنامه هـای 
فرهنگـی، همایـش پیشـگیری از اعتیـاد و مخاطرات شـبکه های اجتماعـی و اینترنت برای 
کارآمـوزان، کسـب رتبه هـای کشـوری و اسـتانی در مسـابقه های قرآنـی، معرفـی مرکـز 
آمـوزش فنـی و حرفه ای شـهید موسـویان بـه عنوان مرکـز نمونـه را از دیگـر فعالیت های 

ایـن مرکز در سـال گذشـته برشـمرد.
۲ مرکـز ثابـت فنـی و حرفـه ای شـهید موسـویان و مرکـز فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات 
ناجی آبـاد بـا ۲۶ کارگاه در کنـار مرکزهای سـیار شـهری و ۱۴۰ آموزشـگاه تخصصی و 
خدماتـی آزاد در شهرسـتان افـزون بـر ۳۶۴ هزار نفری کاشـان مشـغول فعالیت و آموزش 

بـه کارآمـوزان و هنرجویان هسـتند.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید موسویان:
 پنج هزار کاشانی سال ۱۴۰۰

آموزش های فنی و حرفه ای فرا گرفتند

فرمانـده انتظامـی تیـران و کرون از کاهـش ۳۸ درصدی تصادفـات در جاده های 
بـرون شـهری و ۵۷ درصـدی درون شـهری در ایـام نـوروز امسـال در مقایسـه بـا 

پارسـال در این شهرسـتان خبرداد.
سـرهنگ یوسـف بهرام پـور قانون مـداری راننـدگان، ایجاد ایسـتگاه های ایمنی 
و سـامت و نـوروزگاه هـا و همچنیـن نظارت هـای پلیـس را در کاهش حوادث 

ترافیـک مؤثر اعـام کرد.
وی بـا اشـاره به طـرح آرامش پلیس در ارتقا امنیت این خطـه ادامه داد: در همین 

ایام وقوع سـرقت سـه درصد کاهش و کشـفیات نیز ۱۷ درصد رشـد داشت.
تیـران و کـرون بـا بیـش از ۴۰ روسـتا، سـه شـهر و بالـغ بـر ۷۲ هزار نفـر جمعیت 
در ۴۵ کیلومتـری غـرب اصفهـان و جـز یکـی از مقاصد گردشـگری این اسـتان 

دارد. قرار 

فرمانده انتظامی خبر داد:

کاهش تصادفات در تیران و کرون
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On National Day of Nuclear 
Technology which fell on April 
9 this year, Iranian President 
Ebrahim Raisi visited an ex-
hibition held by the Atomic 
Energy Organization of Iran 

(AEOI) showcasing the latest 
achievements Iran has made 
in the field of peaceful nuclear 
activities.
Iran has named the 20th of 
Farvardin (the first month of 

the Persian calendar year) as 
National Day of Nuclear Tech-
nology. 
Raisi toured the exhibition that 
displayed nine new nuclear 
achievements. He also visited 

other scientific and peaceful 
achievements made in recent 
years, including various gen-
erations of Iranian-made cen-
trifuges.
The exhibition was held at the 
AEOI building. 
During the visit, Raisi ex-
pressed confidence in the 
competence of young Iranian 
scientists in the field of nu-
clear technology, describing 
this progress as a symbol of 
self-confidence and reliance 
on internal power. He sug-
gested that this spirit should 
spread to other industries in 
the country.
While highlighting the right to 
peaceful nuclear energy, the 
president described Iran’s nu-
clear expertise and technology 
as irreversible, saying, “Rely-
ing on young Iranian people, 
scientists, and hard work is a 
model that always works and 
should be adopted in other 
sectors as well.”
“Fortunately, the research 
activity of experts in peace-

ful uses of nuclear energy 
is accelerating well, and the 
government will encourage 
this process,” Raisi said, 
adding that Iran will continue 
research in peaceful nuclear 
domains regardless of the will 
or opinion of outsiders.
During the visit, Mohammad 
Eslami, the AEOI chief, and 
Sorena Sattari, Vice-President 
for Science and Technology, 
briefed the president on the 
country’s scientific and tech-
nological progress in nuclear 
industry.
The exhibition presented three 
breakthroughs in radiophar-
maceuticals, two in the field 
of plasma, and four successes 
in the disciplines of industry, 
lasers, control systems, and 
photography.
The AEOI also revealed three 
major plans during the exhibi-
tion: to generate 10,000 MW 
of nuclear power, to expand 
the use of radiation, and to de-
velop an indigenous 360 MW 
power plant in Darkhovein.

The chief justice of Hormozgan Province announced 
on Saturday the detention by the IRGC Navy of a for-
eign ship carrying 220,000 liters of smuggled fuel in 
the Persian Gulf.
“In coordination with the judicial authorities, the Zu-
lfiqar Naval Brigade of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) monitored and arrested a foreign ship 
carrying smuggled fuel in the waters of the Persian 
Gulf,” Mojtaba Qahramani, head of Hormozgan prov-
ince’s justice department, said in a press statement. 

He added, “During the inspection of this ship, more 
than 220,000 liters of smuggled fuel were seized and 
11 members of the foreign crew were arrested.” 
Qahramani said the arrest of the smugglers will help 
complete the “investigation and “legal procedures”. 
Qahramani continued,” The Guards Navy also arrest-
ed an Iranian boat carrying 20,000 liters of smuggled 
diesel with the aim of supplying this foreign ship with 
fuel in Iranian territorial waters, and arrested 3 indi-
viduals on board the boat.”

The provincial chief justice underlined that the fight 
against smuggling, especially fuel smuggling, is 
one of the important priorities that the judiciary in 
the province is constantly following up in order to 
support the growth and prosperity of the country’s 
economy. “This will be followed up through the es-
tablishment of an operational base to combat fuel 
smuggling and the strengthening of monitoring and 
resolute action against smugglers,” he said, accord-
ing to Al Alam.

Iran unveils new nuclear achievements

IRGC detains foreign ship carrying smuggled fuel

Iran expresses con-
cern over politiciza-
tion of UNHRC
The United Nations General As-
sembly’s resolution on suspending 
Russia from the UN Human Rights 
Council (UNHRC) is politically moti-
vated, Iran’s ambassador to the UN 
said in a statement on Thursday.
Majid Takht Ravanchi said the move 
undermines the UN body’s neutral-
ity.
The UN General Assembly sus-
pended Russia from the UN Hu-
man Rights Council on Thursday 
in response to claims of “gross and 
systematic violations and abuses of 
human rights” by Russian soldiers 
in Ukraine.
Takht Ravanchi clarified Iran’s po-
sition on the suspension prior to 
the assembly’s eleventh emergency 
session on Ukraine.
The full text of the statement issued 
by the ambassador is as follows:
The Islamic Republic of Iran has, on 
some occasions, expressed its prin-
cipled position with regard to the 
ongoing conflict in Ukraine, includ-
ing during the adoption of the two 
previous resolutions of the Eleventh 
Emergency Special Session of the 
United Nations General Assembly.
My delegation would like to reiter-
ate, once again, its position regard-
ing the need for peaceful settlement 
of disputes in accordance with inter-
national law and underlines the need 
for full respect by all parties for the 
well-established provisions of the 
United Nations Charter and interna-
tional law including international hu-
manitarian law. We emphasize that 
the sovereignty and territorial in-
tegrity of all states must be fully re-
spected and the safety and security 
of all civilians must be guaranteed.
Iran remains deeply concerned 
about the continuous deterioration 
of the humanitarian situation in and 
around Ukraine, which has sparked 
significant alarm in the international 
community.  We call for an immedi-
ate cessation of hostilities and em-
phasize the importance of comply-
ing with international humanitarian 
law by all parties. We repeat our call 
for unimpeded humanitarian access 
to all areas of the armed conflict in 
Ukraine. The humanitarian needs 
of the affected population must be 
addressed immediately and the de-
livery of food, medicine, and other 
essential services to the people in 
need must be facilitated.
The international community should 
encourage and support continued 
direct negotiations between Russia 
and Ukraine until peace is restored. 
The Islamic Republic of Iran once 
again calls for the de-escalation of 
tensions in the current conflict and 
an urgent and lasting solution to this 
crisis through dialogue.
We consider the text of the resolu-
tion before the General Assembly 
(A/ES-11/L.3) as politically driven 
which undermines the impartiality 
of our organization. My government 
attaches great importance to the 
promotion and protection of human 
rights. However, we are against the 
exploitation of UN human rights 
machinery for political ends which 
contravenes the principles of univer-
sality, non-selectivity, and objectivity 
in addressing human rights issues.
We have always maintained that 
human rights should not be un-
dermined by short-sighted political 
considerations. We stress that the 
work of the Human Rights Council 
should be performed in a non-con-
frontational and non-politicized 
manner and membership in this 
body should not be politicized.
We would like to reiterate our po-
sition on the centrality of the prin-
ciples of objectivity, dialogue, and 
cooperation towards the protec-
tion and promotion of all human 
rights based on a non-selective and 
non-politicized approach. We are 
of the view that the exploitation of 
Paragraph 8 of the UN General As-
sembly Resolution 60/251 deepens 
confrontation and attenuates con-
structive dialogue between coun-
tries.

Iran stresses resist-
ance only option for 
Palestinian inde-
pendence 

Iran’s Foreign Ministry spokes-
person Saeed Khatibzadeh has 
noted on Saturday that Pal-
estinians’ only option was to 
oppose the occupying Israeli 
regime and adopt a democratic 
solution to free the Holy Quds.
According to the Foreign Min-
istry, opposing the occupying 
Israeli regime is the helpless 
Palestinian people’s legitimate, 
clear, and natural right.
In a statement issued on Sat-
urday, Khatibzadeh described 
the struggle as a response to 
the Israeli regime’s repeated vi-
olations of holy sites in the oc-
cupied city of al-Quds, as well 
as the regime’s ongoing crimes 
against the Palestinian people, 
who are already subjected to 
severe deprivation.
As the official asserted, the 
Islamic Republic supports the 
Palestinian cause of freedom 
from Israeli oppression and 
violence.
In response to recent devel-
opments in the occupied ter-
ritories, Khatibzadeh identified 
the root cause of the unrest 
as “racism, crackdown, blood-
shed, imprisonment as well 
as the extensive deprivation, 
daily denigration, and naked 
terrorism that is enforced by 
the apartheid Zionist regime” 
against Palestinians.
The remarks come two days 
after a shooting in the center of 
Tel Aviv that left several people 
killed and wounded. 
The incident was carried out 
when a Palestinian young-
ster, identified as Ra’ad Fathi 
Hazem, entered a pub on the 
city’s bustling main street and 
began shooting.
The 28-year-old, a resident of 
the occupied West Bank’s Jenin 
refugee camp, was targeted by 
Israeli troops in a pre-dawn 
fight outside a mosque on the 
first Friday of Ramadan.
The incident has been lauded 
as a “heroic action” by several 
Palestinian resistance organ-
izations and the Lebanese re-
sistance movement Hezbollah.
Reiterating Iran’s fundamental 
position, Khatibzadeh believes 
that the only way to resolve the 
problem enveloping Palestine 
is for “all of its original resi-
dents” to vote in a referendum.
Meanwhile, the official urged 
the international community to 
assist in ending the occupying 
regime’s “savage violations and 
crimes” in Palestinian territory.
---------------------------------------------------

Intelligence minis-
ter: Religious sites 
have become targets 
for Takfiri terrorists
On Saturday, Seyyed Esmaeil 
Khatib, Iran’s Minister of Intel-
ligence, said religious places 
have become a target for the 
Takfiri groups to commit ter-
rorist acts.
Speaking at a meeting in Fars 
province, Khatib said, “One 
of the centers of interest for 
Takfiris is religious places, 
and this example of recent 
terrorist act carried out in the 
courtyard of the holy shrine of 
Imam Reza (AS) in Mashhad 
shows the enmity of the Takfiri 
groups.”
Khatib was referring to the 
Tuesday brutal knife attack in 
the shrine of Imam Reza which 
martyred two clergymen and 
injured another one.

Iran International Exhibition Company 
(IIEC) has signed a memorandum of 
understanding (MOU) with Russia’s 
major international exhibitions and 
conventions center Expocentre to co-
operate in holding joint exhibitions, 
IRNA reported on Saturday.
The MOU was signed during a meet-

ing between IIEC Managing Director 
Houman Razdar and Head of Expo-
center Alexey Vyalkin on the sidelines 
of the visit of a high-ranking Iranian 
delegation to Moscow.
After the signing of the MOU, Razdar 
underlined the importance of this 
MOU as the first such memorandum 

between the International Exhibitions 
Company of Iran and the Moscow 
Exhibition Center and emphasized:” 
Exposcenter and the International Ex-
hibitions Company of the Islamic Re-
public of Iran are the most important 
exhibition sponsors in the region.”
Referring to the significant role of 
international exhibitions between the 
two countries in introducing mutual 
capacities and capabilities, Razdar 
added: “Exchanging and mutual al-
location of exhibition space and co-
hesive collaborations are the most 
important issues covered in this MOU 
that will be implemented soon.”
Vyalkin for his part welcomed the 
agreement, saying: “following this 
memorandum, from now on we will 
witness a strong presence of Iranian 
companies in the Expocenter Com-
plex.”

Referring to other areas covered 
in the MOU, he added: “Also, good 
agreements were reached in the field 
of joint ventures and the supply of 
knowledge-based and innovative 
products.” 
The Chamber of Commerce and In-
dustry of the Russian Federation host-
ed an Iran-Russia business forum in 
Moscow on Thursday.
A 70-member Iranian delegation had 
arrived in Russia on Monday to attend 
this business forum and to hold talks 
with Russian counterparts. The trade 
convention was attended by senior 
officials from the two sides including 
Iran’s Ambassador to Russia Kazem 
Jalali, Head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak, and President of the Cham-
ber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation Sergei Katyrin.

Tehran, Moscow reach agreement to cooperate in exhibition industry

Pakistani Ministry of Commerce has 
issued a statutory regulatory order 
(SRO) to put into effect a barter trade 
agreement reached with Iran back in 
November 2021.
“Barter trade has tremendous impor-
tance to increase regional trade to 
overcome foreign exchange and oth-

er challenges,” the ministry said in a 
statement.
Pakistani Ambassador to Iran Rahim 
Hayat Qureshi has also pointed to the 
decision as a welcoming develop-
ment, saying: “It will provide a boost 
in our exports to Iran, especially of 
rice.”

Qureshi urged the two countries’ pri-
vate sectors to step forward and take 
advantage of the given opportunity.
He stated that the embassy would 
stand ready to provide all possible 
assistance to the private sector in this 
regard. “The embassy looks forward 
to hosting different chambers, espe-
cially Rice Exporters Association of 
Pakistan (REAP) in Tehran to give fur-
ther impetus to our exports to Iran.”
Iran and Pakistan reached an agree-
ment to use barter trade in order to 
boost bilateral trade in the face of 
U.S. sanctions during the two coun-
tries’ ninth Joint Economic Committee 
meeting which was held in Tehran 
back in November 2021.
Co-chaired by Iranian Industry, 
Mining, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin and Pakistan’s Adviser 
to Prime Minister on Commerce and 
Investment Abdul Razak Dawood, the 
meeting was attended by high-ranking 
Iranian and Pakistani officials as well 
as traders and businessmen from the 

two countries.
Banking relations, customs coopera-
tion, border markets, barter trade, and 
coronavirus pandemic issues were 
among the subjects discussed at the 
meeting, after which the businessmen 
from the two sides held B2B meetings 
to explore avenues of mutual coopera-
tion. Speaking in the meeting, Fatemi-
Amin expressed Iran’s readiness for 
removing barriers in the way of the ac-
tivities of Pakistani companies in Iran, 
saying: “With the measures taken, the 
existing barriers will be removed with-
in the next three months and the trade 
processes will be facilitated. Hopeful-
ly, the Pakistani government will also 
provide Iranian companies with the 
same facilities.”
“By removing the existing problems 
and obstacles to the development of 
economic and trade cooperation be-
tween Iran and Pakistan the volume of 
trade between the two countries will 
increase to five billion dollars in the 
next two years,” he added.

Pakistan issues order to put barter trade with Iran in effect
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Iran imported 30.9 million tons of basic 
goods in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), an official 
with the Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) told ISNA.
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA 
for customs affairs, said that the import-

ed goods were in 25 commodity groups.
Putting the value of the imported basic 
commodities at $19.6 billion in the past 
year, the official said that the imports 
show a 60-percent rise in worth and 
32-percent growth in weight, as com-
pared to the Iranian calendar year 1399.

Nearly 31m 
tons of basic 
commodities 
imported in a 
year

Amir Abdollahian 
discusses Yemen 
with Emirati coun-
terpart

In a telephone conversation 
on Saturday, Iranian Foreign 
Minister Hossein Amir Abdol-
lahian and his Emirati coun-
terpart Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan discussed 
bilateral, regional and interna-
tional issues. The conversa-
tion focused on issues such as 
the situation in Syria, and the 
developments in the occupied 
Palestinian territories.
During the conversation, the 
Iranian foreign minister con-
gratulated the people and gov-
ernment of the United Arab 
Emirates on the arrival of the 
holy month of Ramadan and 
described ties between Tehran 
and Abu Dhabi as growing.
Amir Abdollahian also said 
good meetings and consulta-
tions have been held between 
the officials of the two coun-
tries.
He added that the formation of 
committees regarding bilateral 
ties and also the exchange of 
delegations have an effective 
role in strengthening and ex-
panding relations.
Iran’s top diplomat added that 
there are no limits to expan-
sion of relations.
The two foreign ministers 
underlined the significance of 
expanding ties between the 
private sectors of Iran and the 
UAE.
Elsewhere in the talks, Amir 
Abdollahian spoke of the Yem-
en crisis. 
He welcomed the establish-
ment of a temporary ceasefire 
in Yemen and expressed hope 
that Yemen’s humanitarian 
siege will be lifted and all Yem-
eni factions will engage in po-
litical dialogue.
The Iranian foreign minister 
referred to the commonalities 
between Iran and the UAE, 
saying, “We do not wish an-
ything other than good, se-
curity and progress for our 
neighbors, the region and the 
Emirates (in particular), but 
the Zionists have been and are 
still the root-cause of insecuri-
ty in the region.”
He said that the presence 
of the Zionist regime in the 
region poses a threat to all 
regional nations. Amir Abdol-
lahian then underscored the 
need to make an effort to pre-
vent those who cause crises to 
gain a foothold in the region.
For his part, Al Nahyan also 
congratulated Iran on the ar-
rival of the blessed month of 
Ramadan and expressed hope 
that the deep-rooted ties be-
tween his country and Iran will 
expand in the new year.
The Emirati foreign minister 
also referred to the role of 
the common interests of Iran 
and the UAE in expanding ties 
in various areas, calling for a 
look into opportunities for co-
operation. 
The top UAE diplomat spoke 
about the new conditions in 
the region. He said the situa-
tion has improved regionally 
in recent weeks and that Syr-
ian president’s visit to the UAE 
and the ceasefire in Yemen 
have provided an opportunity 
for all sides to develop and 
progress and also avoid fue-
ling tensions. 
The UAE’s top diplomat also 
underlined that his country 
will not allow any party to use 
its soil for sabotage or provoc-
ative acts against neighbors.

7 Surprising Health Benefits Of Ramadan
By: PARISA JAMADISource: https://www.realbuzz.com/articles-interests/nutrition/article/7-surprisingly-health-benefits-of-ramadan/

Worried that fasting during Rama-
dan will have a detrimental impact on 
health? Find out why the month long 
fast can have some surprising health 
benefits.
Although millions around the world 
have successfully observed the 
spiritual cleansing of Ramadan for 
more than a thousand years, some 
people fear that fasting over such a 
long period time will have detrimental 
effects on their health. If you’re one of 
those worriers, then check out these 
seven health benefits you’ll enjoy dur-
ing and after Ramadan.
1. Dates
Although three dates are eaten at the 
start of Iftar every day during Rama-
dan for spiritual reasons, they also 
come with the added bonus of multiple 
health benefits. 
Dates are also a great way of getting 
some much-needed fibre, which will 
aid and improve digestion throughout 
Ramadan. Add to that their high levels 
of potassium, magnesium and B vita-
mins, and it quickly becomes apparent 
that dates are one of the healthiest 
fruits out there.
2. Boost Your Brain
No doubt you’ll be aware of the pos-
itive effects fasting can have on your 
mental wellbeing and spiritual focus, 
but the brain-boosting powers of Ram-
adan are even more significant than 
you might think. A study carried out 
by scientists in the USA found that the 
mental focus achieved during Rama-

dan increases the level of brain-derived 
neurotrophic factor, which causes the 
body to produce more brain cells, thus 
improving brain function.
Likewise, a distinct reduction in the 
amount of the hormone cortisol, pro-
duced by the adrenal gland, means 
that stress levels are greatly reduced 
both during and after Ramadan.
3. Ditch Bad Habits
Because you will be fasting during the 
day, Ramadan is the perfect time to 
ditch your bad habits for good. Vices 
such as smoking and sugary foods 
should not be indulged during Ram-
adan, and as you abstain from them 
your body will gradually acclimatise to 
their absence, until your addiction is 
kicked for good.
It’s also much easier to quit habits 
when you do so in a group, which 
should be easy to find during Rama-
dan. Fasting’s ability to help you cut 
out bad habits is so significant that 
the UK’s National Health Service rec-
ommends it as the ideal time to ditch 
smoking.
4 Lower Cholesterol
We all know that weight loss is one 
of the possible physical outcomes of 
fasting during Ramadan, but there’s 
also a whole host of healthy changes 
going on behind the scenes. A team 
of cardiologists in the UAE found that 
people observing Ramadan enjoy a 
positive effect on their lipid profile, 
which means there is a reduction of 
cholesterol in the blood.

Low cholesterol increases cardiovas-
cular health, greatly reducing the risk 
of suffering from heart disease, a heart 
attack, or a stroke. What’s more, if you 
follow a healthy diet after Ramadan, 
this newly lowered cholesterol level 
should be easy to maintain.
5 Lasting Appetite Reduction
One of the main problems with 
extreme fad diets is that any 
weight lost is often quickly 
put back on, sometimes 
even with a little added 
extra. This isn’t the case 
with Ramadan. The re-
duction in food consumed 
throughout fasting causes 
your stomach to gradual-
ly shrink, meaning you’ll 
need to eat less food to feel 
full. If you want to get into 
the habit of healthy eating 
then Ramadan is a great time 
to start. When it’s finished your 
appetite will be lower than it was 
before, and you’ll be far less likely to 
overindulge with your eating.
6 Detoxify
As well as being great for spiritually 
cleansing yourself, Ramadan acts as 
a fantastic detox for your body. By 
not eating or drinking throughout the 
day your body will be offered the rare 
chance to detoxify your digestive sys-
tem throughout the month.
When your body starts eating into 
fat reserves to create energy, it will 
also burn away any harmful toxins 

that might be 
present 
i n 

f a t 
deposits.
7 Absorb More 
Nutrients
By not eating throughout the day 
during Ramadan you’ll find that your 
metabolism becomes more efficient, 
meaning the amount of nutrients you 
absorb from food improves. This is be-

cause 
of an 

increase 
in a hor-

mone called 
adiponectin, which 

is produced by a com-
bination of fasting and eating late 

at night, and allows your muscles to 
absorb more nutrients.
This will lead to health benefits all 
around the body, as various areas are 
able to better absorb and make use of 
the nutrients they need to function

The total sales of the shares of Iran’s 
major mining companies through 
the stock market reached 5.538 
quadrillion rials (about $20.67 bil-
lion) in the previous Iranian calen-
dar year (ended on March 20), to 
register a 71-percent rise year on 
year, IRNA reported.
As reported, the mentioned compa-
nies accounted for 21 percent of the 
total shares sold on the stock mar-
ket in the mentioned year.
Mobarakeh Steel Company, Nation-
al Iranian Copper Industry Company 
(NICIC), Khuzestan Steel, Gol Gohar 
Company, Esfahan Steel Company, 
Chadormalu Mining and Industrial 
Company, Hormozgan Steel Com-
pany, South Kaveh Steel Company, 
Khorasan Steel and Iran Aluminum 
were the top companies in this re-
gard, respectively.
Having 68 different types of miner-
als, Iran is one of the top 10 miner-
al-rich countries across the globe. 
In this regard, the Iranian govern-
ment has been seriously pursuing 
several programs for promoting 
the mining sector as a major con-

tributor to the country’s economic 
growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 
2.7 billion tons, while the country’s 
copper reserves are 2.6 billion tons. 
The country also has 11 million 
tons of zinc reserves.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are estimated at about 60 
billion tons, which is expected to 
reach more than 100 billion tons 
with the implementation of the In-
dustry, Mining, and Trade Ministry’s 
exploration programs over 500,000 
square kilometers of new mineral 
zones.
Back in November 2021, the deputy 
head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA)’s Mines and Mining In-
dustries Committee said the coun-
try’s mining sector requires $50 
billion-$70 billion of investment to 
reach a proper development level.
The stock market has been seen 
as a major source for the country’s 
mining companies to attract the 
necessary resources for funding 
their development projects.

Trade of mining companies’ shares at stock market up 71%

Iran and the Eurasian Economic Un-
ion (EAEU) are going to upgrade the 
Preferential Trade Agreement (PTA) 
already reached between the two sides 
to a Free Trade Agreement (FTA) by the 
end of 2022.
The issue was stressed during a 
meeting between Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak and the minister in 
charge of economy of the Eurasian 
Economic Commission (EEC) in Mos-
cow, the TPO portal reported.
Iran-EAEU annual trade rises 66%
The value of trade between Iran and 
the EAEU members reached $5.643 
billion during the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20), reg-
istering a 66-percent rise compared to 
the figure for the preceding year.
According to Spokesman of the Is-
lamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Ruhollah Latifi, 
the weight of Iran-EAEU trade in the 

mentioned year stood at over 13.127 
million tons which was also 51 percent 
more than the previous year.
Iran exported 2.77 million tons of 
commodities worth over $1.170 billion 
to the mentioned union to register a 
3.5 percent increase in terms of weight 
and 12 percent growth in terms of val-
ue. After several years of negotiations, 
Iran and EAEU finally reached a PTA in 
2018 based on which about 862 com-
modity items are subject to preferen-
tial tariffs. The PTA came into effect on 
October 27, 2019.
As the agreement was designed to be 
in effect for three years, it is to expire 
in October this year. For this reason, 
the parties have recently begun techni-
cal and expert negotiations to upgrade 
the PTA to an FTA.
In this regard, Iran and the EAEU held 
their first round of negotiations on the 
matter in Tehran on July 19, 2021. 
According to Hamid Zadboum, the 

former TPO head, the two sides have 
agreed upon most terms related to the 
outlines of the PTA; the partner coun-
tries have reached an agreement to 
gradually remove tariffs and duties on 
most imports and exports in the near 
future to expand business opportuni-
ties.
Iran is a very important market in the 
region and the development of ties 
with this country is of high signifi-
cance for the EAEU members (Russia, 
Belarus, Armenia, Kazakhstan, and 
Kyrgyzstan).
The preferential trade agreement be-
tween Iran and this union has laid the 
ground for the expansion of trade ties 
between the two sides.
The agreement with the bloc has in-
creased Iran’s exports to the EAEU 
member states significantly, which is a 
turning point for the Islamic Republic’s 
plans for boosting non-oil exports dur-
ing the U.S. sanctions.

Iran, EAEU stress need to ink free trade agreement by yearend

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), lost 5,099 
points to 1.458 million on Saturday. As reported, over 9.334 billion 
securities worth 50.471 trillion rials (about $198 million) were trad-
ed at the TSE. The first market’s index lost 5,798 points, and the 
second market’s index dropped 3,891 points. TEDPIX rose 31,637 
points (2.2 percent) to 1.463 million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday). The index is expected to follow a mild 
upward trend in the current Iranian calendar year 1401 (started on 
March 21), a market analyst told IRNA on April 3.
“The capital market index experienced a significant decline in [the 
Iranian calendar year] 1399 (ended on March 21, 2021) and the 
transactions at this market also undergone some correction in the 

previous year. Therefore, it seems that given the relative stability of 
macroeconomic variables, we will see a slight growth in the mar-
ket index during the current year,” Ali Teymouri said. According 
to Teymouri, the main risks threatening the capital market in the 
current year are budget-related issues, as well as government and 
central bank exchange rate policies following a possible nuclear 
agreement.
Transparency in the economic policies of the new government, 
as well as the resolution of issues related to the nuclear deal, can 
create stable conditions for the country’s economy, which can in 
return ensure a good outlook for the capital market, the analyst 
added.

TEDPIX loses 5,000 points on Saturday
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Iran imported 30.9 million tons of basic 
goods in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), an official 
with the Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) told ISNA.
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA 
for customs affairs, said that the import-

ed goods were in 25 commodity groups.
Putting the value of the imported basic 
commodities at $19.6 billion in the past 
year, the official said that the imports 
show a 60-percent rise in worth and 
32-percent growth in weight, as com-
pared to the Iranian calendar year 1399.
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year

Amir Abdollahian 
discusses Yemen 
with Emirati coun-
terpart

In a telephone conversation 
on Saturday, Iranian Foreign 
Minister Hossein Amir Abdol-
lahian and his Emirati coun-
terpart Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan discussed 
bilateral, regional and interna-
tional issues. The conversa-
tion focused on issues such as 
the situation in Syria, and the 
developments in the occupied 
Palestinian territories.
During the conversation, the 
Iranian foreign minister con-
gratulated the people and gov-
ernment of the United Arab 
Emirates on the arrival of the 
holy month of Ramadan and 
described ties between Tehran 
and Abu Dhabi as growing.
Amir Abdollahian also said 
good meetings and consulta-
tions have been held between 
the officials of the two coun-
tries.
He added that the formation of 
committees regarding bilateral 
ties and also the exchange of 
delegations have an effective 
role in strengthening and ex-
panding relations.
Iran’s top diplomat added that 
there are no limits to expan-
sion of relations.
The two foreign ministers 
underlined the significance of 
expanding ties between the 
private sectors of Iran and the 
UAE.
Elsewhere in the talks, Amir 
Abdollahian spoke of the Yem-
en crisis. 
He welcomed the establish-
ment of a temporary ceasefire 
in Yemen and expressed hope 
that Yemen’s humanitarian 
siege will be lifted and all Yem-
eni factions will engage in po-
litical dialogue.
The Iranian foreign minister 
referred to the commonalities 
between Iran and the UAE, 
saying, “We do not wish an-
ything other than good, se-
curity and progress for our 
neighbors, the region and the 
Emirates (in particular), but 
the Zionists have been and are 
still the root-cause of insecuri-
ty in the region.”
He said that the presence 
of the Zionist regime in the 
region poses a threat to all 
regional nations. Amir Abdol-
lahian then underscored the 
need to make an effort to pre-
vent those who cause crises to 
gain a foothold in the region.
For his part, Al Nahyan also 
congratulated Iran on the ar-
rival of the blessed month of 
Ramadan and expressed hope 
that the deep-rooted ties be-
tween his country and Iran will 
expand in the new year.
The Emirati foreign minister 
also referred to the role of 
the common interests of Iran 
and the UAE in expanding ties 
in various areas, calling for a 
look into opportunities for co-
operation. 
The top UAE diplomat spoke 
about the new conditions in 
the region. He said the situa-
tion has improved regionally 
in recent weeks and that Syr-
ian president’s visit to the UAE 
and the ceasefire in Yemen 
have provided an opportunity 
for all sides to develop and 
progress and also avoid fue-
ling tensions. 
The UAE’s top diplomat also 
underlined that his country 
will not allow any party to use 
its soil for sabotage or provoc-
ative acts against neighbors.

7 Surprising Health Benefits Of Ramadan
By: PARISA JAMADISource: https://www.realbuzz.com/articles-interests/nutrition/article/7-surprisingly-health-benefits-of-ramadan/

Worried that fasting during Rama-
dan will have a detrimental impact on 
health? Find out why the month long 
fast can have some surprising health 
benefits.
Although millions around the world 
have successfully observed the 
spiritual cleansing of Ramadan for 
more than a thousand years, some 
people fear that fasting over such a 
long period time will have detrimental 
effects on their health. If you’re one of 
those worriers, then check out these 
seven health benefits you’ll enjoy dur-
ing and after Ramadan.
1. Dates
Although three dates are eaten at the 
start of Iftar every day during Rama-
dan for spiritual reasons, they also 
come with the added bonus of multiple 
health benefits. 
Dates are also a great way of getting 
some much-needed fibre, which will 
aid and improve digestion throughout 
Ramadan. Add to that their high levels 
of potassium, magnesium and B vita-
mins, and it quickly becomes apparent 
that dates are one of the healthiest 
fruits out there.
2. Boost Your Brain
No doubt you’ll be aware of the pos-
itive effects fasting can have on your 
mental wellbeing and spiritual focus, 
but the brain-boosting powers of Ram-
adan are even more significant than 
you might think. A study carried out 
by scientists in the USA found that the 
mental focus achieved during Rama-

dan increases the level of brain-derived 
neurotrophic factor, which causes the 
body to produce more brain cells, thus 
improving brain function.
Likewise, a distinct reduction in the 
amount of the hormone cortisol, pro-
duced by the adrenal gland, means 
that stress levels are greatly reduced 
both during and after Ramadan.
3. Ditch Bad Habits
Because you will be fasting during the 
day, Ramadan is the perfect time to 
ditch your bad habits for good. Vices 
such as smoking and sugary foods 
should not be indulged during Ram-
adan, and as you abstain from them 
your body will gradually acclimatise to 
their absence, until your addiction is 
kicked for good.
It’s also much easier to quit habits 
when you do so in a group, which 
should be easy to find during Rama-
dan. Fasting’s ability to help you cut 
out bad habits is so significant that 
the UK’s National Health Service rec-
ommends it as the ideal time to ditch 
smoking.
4 Lower Cholesterol
We all know that weight loss is one 
of the possible physical outcomes of 
fasting during Ramadan, but there’s 
also a whole host of healthy changes 
going on behind the scenes. A team 
of cardiologists in the UAE found that 
people observing Ramadan enjoy a 
positive effect on their lipid profile, 
which means there is a reduction of 
cholesterol in the blood.

Low cholesterol increases cardiovas-
cular health, greatly reducing the risk 
of suffering from heart disease, a heart 
attack, or a stroke. What’s more, if you 
follow a healthy diet after Ramadan, 
this newly lowered cholesterol level 
should be easy to maintain.
5 Lasting Appetite Reduction
One of the main problems with 
extreme fad diets is that any 
weight lost is often quickly 
put back on, sometimes 
even with a little added 
extra. This isn’t the case 
with Ramadan. The re-
duction in food consumed 
throughout fasting causes 
your stomach to gradual-
ly shrink, meaning you’ll 
need to eat less food to feel 
full. If you want to get into 
the habit of healthy eating 
then Ramadan is a great time 
to start. When it’s finished your 
appetite will be lower than it was 
before, and you’ll be far less likely to 
overindulge with your eating.
6 Detoxify
As well as being great for spiritually 
cleansing yourself, Ramadan acts as 
a fantastic detox for your body. By 
not eating or drinking throughout the 
day your body will be offered the rare 
chance to detoxify your digestive sys-
tem throughout the month.
When your body starts eating into 
fat reserves to create energy, it will 
also burn away any harmful toxins 

that might be 
present 
i n 

f a t 
deposits.
7 Absorb More 
Nutrients
By not eating throughout the day 
during Ramadan you’ll find that your 
metabolism becomes more efficient, 
meaning the amount of nutrients you 
absorb from food improves. This is be-

cause 
of an 

increase 
in a hor-

mone called 
adiponectin, which 

is produced by a com-
bination of fasting and eating late 

at night, and allows your muscles to 
absorb more nutrients.
This will lead to health benefits all 
around the body, as various areas are 
able to better absorb and make use of 
the nutrients they need to function

The total sales of the shares of Iran’s 
major mining companies through 
the stock market reached 5.538 
quadrillion rials (about $20.67 bil-
lion) in the previous Iranian calen-
dar year (ended on March 20), to 
register a 71-percent rise year on 
year, IRNA reported.
As reported, the mentioned compa-
nies accounted for 21 percent of the 
total shares sold on the stock mar-
ket in the mentioned year.
Mobarakeh Steel Company, Nation-
al Iranian Copper Industry Company 
(NICIC), Khuzestan Steel, Gol Gohar 
Company, Esfahan Steel Company, 
Chadormalu Mining and Industrial 
Company, Hormozgan Steel Com-
pany, South Kaveh Steel Company, 
Khorasan Steel and Iran Aluminum 
were the top companies in this re-
gard, respectively.
Having 68 different types of miner-
als, Iran is one of the top 10 miner-
al-rich countries across the globe. 
In this regard, the Iranian govern-
ment has been seriously pursuing 
several programs for promoting 
the mining sector as a major con-

tributor to the country’s economic 
growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 
2.7 billion tons, while the country’s 
copper reserves are 2.6 billion tons. 
The country also has 11 million 
tons of zinc reserves.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are estimated at about 60 
billion tons, which is expected to 
reach more than 100 billion tons 
with the implementation of the In-
dustry, Mining, and Trade Ministry’s 
exploration programs over 500,000 
square kilometers of new mineral 
zones.
Back in November 2021, the deputy 
head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA)’s Mines and Mining In-
dustries Committee said the coun-
try’s mining sector requires $50 
billion-$70 billion of investment to 
reach a proper development level.
The stock market has been seen 
as a major source for the country’s 
mining companies to attract the 
necessary resources for funding 
their development projects.

Trade of mining companies’ shares at stock market up 71%

Iran and the Eurasian Economic Un-
ion (EAEU) are going to upgrade the 
Preferential Trade Agreement (PTA) 
already reached between the two sides 
to a Free Trade Agreement (FTA) by the 
end of 2022.
The issue was stressed during a 
meeting between Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak and the minister in 
charge of economy of the Eurasian 
Economic Commission (EEC) in Mos-
cow, the TPO portal reported.
Iran-EAEU annual trade rises 66%
The value of trade between Iran and 
the EAEU members reached $5.643 
billion during the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20), reg-
istering a 66-percent rise compared to 
the figure for the preceding year.
According to Spokesman of the Is-
lamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Ruhollah Latifi, 
the weight of Iran-EAEU trade in the 

mentioned year stood at over 13.127 
million tons which was also 51 percent 
more than the previous year.
Iran exported 2.77 million tons of 
commodities worth over $1.170 billion 
to the mentioned union to register a 
3.5 percent increase in terms of weight 
and 12 percent growth in terms of val-
ue. After several years of negotiations, 
Iran and EAEU finally reached a PTA in 
2018 based on which about 862 com-
modity items are subject to preferen-
tial tariffs. The PTA came into effect on 
October 27, 2019.
As the agreement was designed to be 
in effect for three years, it is to expire 
in October this year. For this reason, 
the parties have recently begun techni-
cal and expert negotiations to upgrade 
the PTA to an FTA.
In this regard, Iran and the EAEU held 
their first round of negotiations on the 
matter in Tehran on July 19, 2021. 
According to Hamid Zadboum, the 

former TPO head, the two sides have 
agreed upon most terms related to the 
outlines of the PTA; the partner coun-
tries have reached an agreement to 
gradually remove tariffs and duties on 
most imports and exports in the near 
future to expand business opportuni-
ties.
Iran is a very important market in the 
region and the development of ties 
with this country is of high signifi-
cance for the EAEU members (Russia, 
Belarus, Armenia, Kazakhstan, and 
Kyrgyzstan).
The preferential trade agreement be-
tween Iran and this union has laid the 
ground for the expansion of trade ties 
between the two sides.
The agreement with the bloc has in-
creased Iran’s exports to the EAEU 
member states significantly, which is a 
turning point for the Islamic Republic’s 
plans for boosting non-oil exports dur-
ing the U.S. sanctions.

Iran, EAEU stress need to ink free trade agreement by yearend

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), lost 5,099 
points to 1.458 million on Saturday. As reported, over 9.334 billion 
securities worth 50.471 trillion rials (about $198 million) were trad-
ed at the TSE. The first market’s index lost 5,798 points, and the 
second market’s index dropped 3,891 points. TEDPIX rose 31,637 
points (2.2 percent) to 1.463 million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday). The index is expected to follow a mild 
upward trend in the current Iranian calendar year 1401 (started on 
March 21), a market analyst told IRNA on April 3.
“The capital market index experienced a significant decline in [the 
Iranian calendar year] 1399 (ended on March 21, 2021) and the 
transactions at this market also undergone some correction in the 

previous year. Therefore, it seems that given the relative stability of 
macroeconomic variables, we will see a slight growth in the mar-
ket index during the current year,” Ali Teymouri said. According 
to Teymouri, the main risks threatening the capital market in the 
current year are budget-related issues, as well as government and 
central bank exchange rate policies following a possible nuclear 
agreement.
Transparency in the economic policies of the new government, 
as well as the resolution of issues related to the nuclear deal, can 
create stable conditions for the country’s economy, which can in 
return ensure a good outlook for the capital market, the analyst 
added.

TEDPIX loses 5,000 points on Saturday



بهرام نادی در گفت وگو با ایسنا، درباره تأثیر نشست زمین بر خطوط آب 
و گاز و خطوط مترو، اظهار کرد: سازه های مختلفی بر روی دشت اصفهان 
قرار دارد که به طور متوالی تحت اثر فرونشست زمین قرار دارند و الزم است 

اثرات فرونشست بر روی آنها بررسی شود.
وی توضیح داد: به طور مثال خط یک مترو اصفهان در محدوده دروازه 
شیراز تا خیابان امام خمینی )ره( را در نظر بگیریم، در میدان آزادی با توجه 
به نزدیکی به بستر سنگی، نشست ناچیز است، اما با حرکت به سمت 
شمال شهر شاهد افزایش ضخامت الیه های عمق خاک تا حدود ۱۸۰ 
متر خواهیم بود و محاسبات در حالت خوش بینانه نشان دهنده نشست 

تقریبی ۸۵ سانتیمتری در بخش شمالی اصفهان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد افزود: درحالی که طی سال های 
اخیر، اثرات نامطلوب افت شدید آب زیرزمینی و درنتیجه فرونشست زمین 
بر وقوع سیالب، سازه ها، تأسیسات زیرزمینی و شریان های حیاتی ازجمله 
راه ها، راه آهن، فرودگاه و لوله های انتقال سوخت مشاهده می شود، اما 
آیین نامه ملی و بین المللی برای طراحی سازه ها در برابر فرونشست زمین 
تدوین نگردیده است و شاید دلیل مهم آن الزام به کنترل آب زیرزمینی و 

عدم تخریب محیط زیست به جای مهار اثرات آن است.
• تأثیر فرونشست زمین بر لوله های انتقال آب

وی درباره اینکه آیا فرونشست می تواند بر لوله های انتقال آب یا فاضالب 
اثرگذار باشد، گفت: این پدیده می تواند اثرگذار باشد. ممکن است اثر 
پدیده فرونشست سبب ایجاد تغییر شکل، جدایش و شکست اتصاالت و 
در نتیجه نشتی لوله های آب و یا فاضالب شود. باید توجه داشت که خط 
لوله فاضالبی که از منطقه شهری به سمت شمال شهر می رود همواره از 
یک سری مقاطع منفک تشکیل شده که در طول مسیر ممکن است درزها 
باز شود و با نشستی آب و فاضالب، فرونشست موضعی در سطح زمین رخ 
دهد. نادی تأکید کرد: تا جایی که مطلع هستم در طراحی خطوط مترو 
موضوع فرونشست در نظر نگرفته نشده و از سوی دیگر آیین نامه ای نیز 
برای آن تاکنون تدوین نشده است. وی تصریح کرد: نمونه بازر این اتفاقات 
را در شهر دامنه مشاهده می شود که در مواردی لوله های گاز آن چنان 
تحت تنش قرار می گیرد که در صورت عدم تنش زدایی لوله ها و بریده 

شدن آنها نشتی گاز سبب وقوع انفجار گاز می شود.
این دکتری عمران و ژئوتکنیک گفت: تغییر شکل های زیاد ناشی از 
فرونشست، موجب بریده شدن اتصاالت لوله های گاز منازل می شود 
آن چنان که در برخی موارد راهکاری به غیراز ایجاد انشعاب جدید 
نمی ماند. وی افزود: در اصفهان نیز می توان اثرات نامطلوب فرونشست بر 
تأسیسات شهری ازجمله لوله های گاز را مشاهده کرد که الزم است پایش 

دقیقی در این خصوص انجام شود.
نادی تأکید کرد: اکنون تمام ساختمان ها، راه ها، راه آهن، فرودگاه، 

لوله های آب و گاز و ... تحت فشار فرونشست قرار دارند.
• اثر نامطلوب فرونشست بر سازه ها و بناهای تاریخی

وی درباره برخی صحبت ها درباره نشست مدرسه چهارباغ اصفهان، اظهار 
کرد: محاسبات و تحلیل های صورت گرفته نشان دهنده اثر نامطلوب 
فرونشست بر ساختمان ها ازجمله بر سازه ها و بناهای تاریخی است، اطلس 
فرونشست زمین در مناطق مختلف اصفهان بر مبنای مقادیر اندازه گیری 
شده ساالنه نرخ فرونشست توسط سازمان نقشه برداری و سازمان 
زمین شناسی تهیه شده است و همچنین جهت تخمین میزان فرونشست 
کلی زمین در نقاط مختلف اصفهان ازجمله بافت تاریخی از مدل های 
عددی استفاده شده است. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد با اشاره 
به مشاهده نشانه های نشست زمین در مدرسه امام جعفر صادق در خیابان 
چهارباغ، گفت: در این بنا شاهد یک ترک با امتداد شمالی، جنوبی هستیم 
که ناشی از نشست نامتقارن است. متأسفانه اثرات نامطلوب و مخرب افت 
آب زیرزمینی و فرونشست به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی 

ارکان شهر در حال وقوع است.
• مصرف ۶۵ درصد منابع آب زیرزمینی دشت اصفهان- برخوار

وی با بیان اینکه محاسبات نشان داده که از حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب 
آب زیرزمینی ۶۵ درصد منابع در دشت اصفهان- برخوار را مصرف شده 
است، گفت: از زمانی که برداشت آب های زیرزمینی با افزایش تعداد و 
عمق چاه ها افزایش یافت، افت سطح آب و کاهش منابع آب زیرزمینی 
سبب وقوع پدیده فرونشست و بروز اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست 
و ساکنین شده است. نادی گفت: به عنوان مثال متوسط سطح تراز آب 
زیرزمینی در مناطق شمالی شهر اصفهان همچون حبیب آباد ۱۶۳ متر 
در سال ۱۴۰۰ اندازه گیری شده است و این میزان افت آب سبب بروز 

فرونشست با نرخ باالی ۱۸.۵ سانتیمتر در سال شده است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه برای کشاورزی، تأمین آب شرب و ... 
وابستگی شدیدی به منابع آب های زیرزمینی وجود دارد در صورت عدم 
مدیریت بر مصرف آب و تداوم برداشت بی رویه آب سبب بروز مشکالت 

حاد و عدیده تا ده سال آینده ناشی از تخلیه کامل آبخوان خواهد شد.
• بیش از ۱۰ سال برای تأمین آب فرصت نداریم

ایـن دکتـری عمـران و ژئوتکنیک بـا اعتقـاد بر اینکـه در سـاختمانی 
که تـرک خـورده می تـوان زندگـی کـرد، امـا در سـاختمانی کـه آب 
نیسـت امکان زندگی وجـود نـدارد، بنابراین الزم اسـت ضمن پذیرش 
واقعیت هـا و هشـدارهای جـدی کاهـش منابع و وابسـتگی شـدید به 
آب های زیرزمینی، سـرمایه گذاری الزم جهت بهینه سازی مصرف آب 

و ایجـاد منابع جدیـد تأمیـن آب صـورت پذیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان گفت: شرایط 
در  بارندگی  نبود  و  اقلیمی 
اصفهان باعث محو و کدر شدن 
خط کشی های خیابان ها می شود 
که برای رویت پذیری بیشتر نیاز 
است.  دانش بنیان  کمک  به 
حسین حق شناس در گفت وگو 
با مهر با اشاره به مشکالت خط 
کشی خیابان ها در اصفهان اظهار 
داشت: شرایط اقلیمی و نبود 
بارندگی باعث قیرزدگی سطح 
آسفالت می شود که محو شدن 
و کدر شدن خط کشی ها را به 

همراه دارد.
وی افزود: ترکیب آسفالت ها به 
دلیل داشتن نوع سنگ دانه های 
آهکی که در اصفهان مورد 
استفاده قرار می گیرد با سایش 
سنگ های آهکی، کدر شدن 
و محو شدن خط کشی های 
خیابان را نسبت به شهرهای 
دیگر افزایش می دهد و عالوه 
بر آن موجب استفاده بیشتر از 
قیر می شود که در این صورت 
رؤیت پذیری خود را از دست 

می دهند.
معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مناقصاتی  راستا  همین  در 
و  رنگ  ترکیب  بهبود  برای 
رویت پذیری  و  ماندگاری 
برگزار  خیابان ها  خط کشی 
شده است، گفت: اما همچنان 
به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و 
به همین خاطر از شهرک علمی 
و تحقیقاتی و دانشگاه ها دعوت 
می شود تا ایده ها و راه حل های 

خود را در این زمینه ارائه کنند.
وی ادامه داد: به منظور استفاده 
از ظرفیت علمی و اجرایی مراکز 
دانش بنیان، درصدد هستیم با 
تغییری در فرموالسیون ترکیب 
رنگ و یا آسفالت شهر بهبودی 
الزم برای خطوط خیابان ها 
عملیاتی شود؛ زیرا همین رنگ 
مورد استفاده در اصفهان در سایر 
شهرها ماندگاری باالتری دارد 
اما در اصفهان به دلیل شرایط 
اقلیمی خط کشی ها زودتر محو 

می شود.
حق شناس استفاده از پوشش 
پلیمری به جای رنگ را از دیگر 
راهکارها برای رفع این مشکل 
دانست و افزود: پوشش پلیمری 
جایگزین رنگ با ضخامت کم هم 
می تواند دیگر گزینه های مورد 
استفاده قرار گیرد تا با ماندگاری 
باال ِجرم پذیری کمتری داشته 
باشد که در زمینه نیز فراخوان 
و دعوت به همکاری به مراکز 
علمی و ایده پرداز داده شده تا 

کیفیت کار افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در فصول 
گرم سال این پدیده تشدید 
این  کرد:  تصریح  می شود، 
موضوع نیز مورد توجه قرار 
گرفته است و به همین خاطر 
سبک قراردادها به سمت تعمیر 
و نگهداری پیش رفته تا پیمانکار 
موظف شود در چند نوبت با 
ضخامت کمتر این رویت پذیری 
را در ماه های گرم سال عملیاتی 
کند؛ این پروژه نیز در اسفند ماه 
به دلیل شرایط هوایی و تمیز 

بودن بستر اجرا شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان در خصوص 
مخفی شدن تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی به دلیل پوشش 
گیاهی، گفت: به مرور زمان 
پوشش گیاهی باعث مخفی 
شدن این تابلوها می شود که 
در مواقعی برخی از پوشش های 
گیاهی متناسب با معابر نبوده 
و درخت ها نباید در بزرگراه ها 

به سمت سواره رو حرکت کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تأثیر شرایط اقلیمی بر محو 
شدن خط کشی خیابان ها

دو شنبه | 22 فروردین 1۴01| شمـاره 1028 ISFAHAN
N E W S

مدیر اشــتغال و کارآفرینــی اداره 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان اصفهان گفت: کارفرمایان 
ُمتخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز 
را بکارگیری کنند به ازای هر یک نفر، 
روزانه ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ 
ریال جریمه می شوند. حسین باقری، 
با اشاره به افزایش جریمه بکارگیری 
اتباع غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ به میزان 
پنج برابر حداقل دســتمزد برای هر 
روز افزود: با توجه به ُمصوبه شورای 
عالی کار که حداقل دستمزد روزانه 
امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و 
۲۵۰ ریال تعیین کرده است، مبلغ 
جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز 
اتبــاع خارجی به میــزان پنج برابر 
حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل 
۶ میلیون و ۹۶۶ هــزار و ۲۵۰ ریال 

خواهد بود.
وی ادامــه داد: طبق اعــالم وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس 
بند »ج« ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی 
از درآمدهــای دولت، هر کارفرمایی 
که از نیــروی کار خارجی غیرمجاز 
استفاده یا از او در مشاغلی جز شغل 
تعیین شــده در پروانه کارش اقدام 
کند، به پنج برابر حداقل دســتمزد 
برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
اظهار داشــت: این میزان جریمه در 
صورت تکرار تخلــف ۲ برابر خواهد 
شد و در صورت استنکاف از پرداخت، 
کارفرما طبق ماده ۱۸۱ قانون کار به 

محاکم قضایی معرفی می شود.
بـه موجـب مـاده ۱۸۱ قانـون کار، 
بکارگیری اتبـاع بیگانه فاقـد مجوز 
کار در واحدهـای کارگاهـی ممنوع 
و بصراحـت اعـالم شـده اسـت: 
کارفرمایانـی کـه اتبـاع خارجـی 
غیرمجـاز و فاقـد پروانـه یـا اتباعـی 
را کـه پروانـه کار آنها ُمنقضی شـده 
باشـد را در کاری غیـر از آنچـه در 
پروانـه کارشـان ذکـر شـده اسـت، 
بپذیرنـد یـا در مـوارد قطـع رابطـه 
اسـتخدامی تبعه بیگانه بـا کارفرما، 
مراتـب را بـه وزارت کار اعالم نکنند 
برابر قانـون به مجازات حبـس از ۹۱ 

تـا ۱۸۰ روز محکـوم می شـوند.
همچنین وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ 
را برای ارائه شــکایت و گزارش های 
مردمــی در باره اشــتغال نیروهای 
خارجی غیرمجاز توسط کارفرمایان 
اعالم کــرده اســت. این اقــدام در 
راستای جلب مشارکت مردمی برای 
صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد 
با کارفرمایان ُمتخلفی اســت که در 

بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع 
غیرمجاز استفاده می کنند.

به گزارش ایرنا، هــم اکنون ۶۰ هزار 
اتباع خارجی دارای مــدارک مورد 
تأیید نیروی انتظامــی، یکصد هزار 
نفر با کارت اقامت و بیش از ۷۰ هزار 
نفر تبعه خارجی بدون مدرک اقامت 
در استان اصفهان سکونت دارند که 
نام آنها در هیچ سامانه ای ثبت نشده 

است.
حدود ۲۵ هزار تبعه مهاجر خارجی 

مجاز در شهرســتان کاشان زندگی 
می کنند و همچنین در شــهرهای 
خمینی شهر، بُرخوار و فالورجان نیز 
اتباع غیرایرانی زیادی سکونت دارند.

۹۹ درصد از اتباع خارجی ســاکن 
اصفهان تابع افغانستان و بقیه از سایر 
کشورهای عراق، هند، ترکیه سوریه و 

حتی اروپایی هستند.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن ۹۵، جمعیت استان 
اصفهان پنج میلیــون و ۱۲۰ هزار و 

۸۵۰ نفر شامل یک میلیون و ۷۷۹ 
هزار و ۳۶۶ نفر جمعیت فعال است که 
از این تعداد یک میلیون و ۵۱۹ هزار و 
۵۶۹ نفر شاغل و ۲۵۹ هزار ۷۹۷ هزار 

نفر بیکار هستند.
بر اســاس آخرین آمار، یک میلیون 
و ۹۰ هزار نفر کارگر بیمه شــده در 
اصفهان وجــود دارد که بــا در نظر 
گرفتن خانواده های آنها، ۶۴ درصد 
از جمعیت این اســتان را تشــکیل 

می دهند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد نجف آباد با تاکید بر 
اینکه اصفهان بیش از ۱۰ سال برای تأمین آب فرصت 
ندارد، گفت: در طراحی خطوط مترو موضوع فرونشست 
در نظر گرفته نشده، همچنین در اصفهان می توان اثرات 
نامطلوب این پدیده را بر تأسیســات شهری ازجمله 

لوله های گاز را مشاهده کرد.

۰۶
مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایی اصفهـان گفـت: درآمد پارسـال این 
اسـتان ۲۰۰ هـزار میلیـارد ریـال بـود کـه ایـن رقـم ۱۸ درصـد بیـش 
از پیـش بینی هـای انجـام شـده اسـت. علیرضـا عربهـا در نشسـت بـا 
ذیحسـاب ها و مدیـران امـور مالـی ادارات کل دولتی اصفهان در سـالن 
اجتماعـات اداره کل اقتصـاد و دارایـی ایـن اسـتان افـزود: پیـش بینی 
کسـب درآمد برای سـال گذشـته ۱۷۰ هـزار میلیـارد ریال بـود که ۱۸ 

درصـد بیشـتر از ایـن حـد محقق شـده اسـت. 

وی بیان کرد: ۹۶ درصد از بودجه اسـتان تا پایان اسـفندماه جذب شـد.  
مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اصفهان بـه ارائـه تسـهیالت بانکی 
بـه متقاضیـان ایجـاد کسـب و کار اشـاره کـرد و اظهارداشـت: ۱۷ هزار 
میلیـارد ریـال تسـهیالت بانکـی در قالـب ۵۳۰ پرونـده تقاضـا از محل 
اعتبارات دولتـی پرداخت شـد. وی یادآورشـد: پرداخت این تسـهیالت 
از محـل بنـد الف تبصـره ۱۸ قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۰ بـه متقاضیان 
بـود. عرب ها توزیـع عادالنـه اعتبارات در سراسـر اسـتان را مهـم خواند 

و اذعان داشـت: چنیـن اقدامی زمینه سـاز ایجـاد اشـتغال و درآمدزایی 
و کمک بـه معیشـت مـردم در بخش هـای مختلـف خواهد شـد. وی به 
ذیحسـاب های دسـتگاه های دولتـی اسـتان توصیه کـرد تا با نظـارت بر 
محاسـبات و اجرای قوانین مالـی در حفظ بیت المال بکوشـند و مدیران 
امـور مالی نیـز در جذب اعتبـارات همت داشـته باشـند. مدیـر کل امور 
اقتصـادی و دارایـی اصفهان ادامـه داد: تحقق شـعار سـال نیازمند نظام 

منـدی قوانیـن مالـی و اجـرای دسـتورالعمل ها در این حوزه اسـت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان:

اصفهان ۲۰۰ هزار میلیارد 
ریال در سال ۱۴۰۰ 
درآمد داشته است

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

گفت و گو

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد هشدار داد:
فرصت تأمین آب اصفهان فقط ۱۰ سال

اقتصاد استان

جریمه کارفرمایان بکارگیرنده اتباع خارجی غیرمجاز، روزانه ۶ میلیون ریال؛

کارگر خارجی گران تمام می شود!

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: 
افزون بر ۲۸ میلیون کیلوگرم فراورده خام 
دامی به ارزش ۳۰ میلیون دالر سال گذشته با 
نظارت این اداره از این استان به خارج کشور 

صادر شد.
شهرام موحدی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
صادرات این میزان کاال با بیش از یک هزار 
و ۶۳۸ فقره گواهی بین المللی صادره شده 
از سوی دامپزشکی استان اصفهان انجام 

شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان اظهار 
داشت: میزان صادرات فرآورده های خام 
دامی سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ 
یکسان بوده است اما بطور قطع در صورت رفع 
مسائل و مشکالت تحریم ها و مراودات بانکی، 

صادرات بسیار بیشتر خواهد شد.
وی بـا بیـان اینکـه صـادرات فرآورده هـای 
خـام دامـی شـامل فرآورده هـای خوراکـی 
و غیـر خوراکـی می شـود اضافـه کـرد: 
محصـوالت بسـیار متنوعـی از ایـن اسـتان 
از جملـه پنجـه پای مرغ، عسـل، تخـم مرغ، 
پنیر، شـیر خشـک، خامه پاسـتوریزه، خامه 
اسـتریل، پـر شـترمرغ، روغن هـای صنعتی 
طیـور و پـودر ماهی بـه کشـورهای مختلف 

جهـان صـادر شـده اسـت.
صادرات  کرد:  نشان  خاطر  موحدی 
فرآورده های خام دامی ارز آوری و اشتغال 
زایی خوبی برای کشور به دنبال دارد و اینگونه 
صادرات استان هر سال بهتر از گذشته شده 

است.
مقصد  کشورهای  استقبال  گفت:  وی 
صادراتی از فرآورده های خام دامی استان 

اصفهان فوق العاده بوده است.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان اصفهـان 

تایلنـد،  افـزود: هنـگ کنـگ، ویتنـام، 
غنـا، عـراق، قطـر، افغانسـتان، سـوریه، 
گرجسـتان، پاکسـتان، مالزی، عمـان، کنیا، 
ترکمنستان، ارمنسـتان، روسیه، اسـترالیا و 
ترکیه مهمترین کشـورهای هـدف صادراتی 

اسـتان اصفهـان محسـوب می شـود.
وی اظهار داشت: هیچکدام از محصوالت 
و فرآورده های خام دامی صادراتی استان 
اصفهان از کشورهای هدف برگشت نخورده 
است و تمام صادرات انجام شده مطابق آخرین 
دستورالعمل های بین المللی بوده است و 
مورد تأیید کشورهای مقصد قرار گرفته است.

بـه گفتـه وی بـر اسـاس مـاده هفـت قانون 
سازمان دامپزشکی کشـور، ورود و صدور هر 
نـوع دام زنـده، تخـم مرغ نطفـه دار، اسـپرم 
دام، فرآورده هـای خـام دامـی، داروهـا و 
واکسـن ها و سـرم ها و مـواد بیولوژیکـی و 
مـواد ضـد عفونـی و سـموم دامپزشـکی و 
مـواد غذایـی متراکـم و مکمل هـای غذایـی 
دام و داروهایـی که برای سـاختن ایـن مواد 
مـورد نیـاز اسـت بایـد بـا موافقت سـازمان 
دامپزشـکی انجـام شـود. اصفهـان ُرتبـه 
نخسـت تولیـد گوشـت مـرغ و بوقلمـون، 
جایـگاه چهـارم تولیـد گوشـت قرمـز، مقام 
دوم تولیـد تخـم مـرغ و رده نخسـت تولیـد 
شیر خام و ُرتبه سـوم تولید عسـل در کشور 

را داراسـت.
این استان با بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ 
هزار رأس انواع دام، یکی از ُقطب های تولید 
فرآورده های دامی در کشور است. استان 
اصفهان دارای ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مرغداری 
صنعتی، ۱۷ کشتارگاه طیور و ۳۳ کشتارگاه 
دام و بیش از ۱۰ هزار مرکز بسته بندی و 

عرضه فرآورده خام دامی است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
دستگاه قضایی استان در سال گذشته در 
راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
واحدهای  پیگیری مشکالت  و  مقاومتی 
 ۱۱ تولیدی از تعطیلی هفت کارخانه و 
کارگاه تولیدی در استان جلوگیری کرد. 
حجت االسالم والمسلمین اسداله جعفری در 
جلسه تشریح اقدامات انجام شده در زمینه 
ساماندهی و نظارت بر کاالهای تعیین تکلیف 
نشده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی اصفهان افزود: ازجمله اقدامات 
شاخص در ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
کلی اقتصادمقاومتی استان درسال گذشته 
می توان به رسیدگی به مشکالت ۲ مورد 
ازبزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور 
مربوط به شرکت پلی اکریل، پتروشیمی 
اصفهان و ایجاد ثبات مدیریتی پس از ۹ 
سال و اداره شرکت ها براساس قانون تجارت 
و پیگیری وصول پنج هزار میلیارد ریال بدهی 
معوق بانکی این شرکتها اشاره کرد. وی اظهار 
داشت: این ستاد درسال گذشته ۱۱ جلسه و 
۶۷ مصوبه داشت و مهمترین نتایج حاصل 
ازاقدامات این ستاد تثبیت بالغ بر ۱۰ هزار 
فرصت شغلی از طریق پیگیری مشکالت 

واحدهای تولیدی بوده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با 
اشاره به یکی از عمده ترین مشکالت سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال 
گذشته مبنی بر کمبود فضا گفت: در این 
راستا با ارجاع این مساله به کمیسیون 
هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
مصوباتی تصویب و عملیاتی شد و در اسفند 
بازدید معاون دادستان کل  از  نیز پس 
کشورازمحل انبارهای این سازمان، دستورات 

الزم و ویژه در ارتباط با وسایل نقلیه، کاالهای 
لوکس و ماینرها توسط ایشان صادر شد که 
اجرایی شدن آن با قید فوریت در دستور 
کاردستگاه قضایی استان قرار گرفت. وی 
خاطرنشان کرد: واگذاری برخی ازاقالم 
صنعتی قاچاق و متروکه به کارخانه های 
بمنظور راه اندازی خط تولیددرراستای عمل 
به فرمان های رهبر معظم انقالب در سال 
حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
از شرکت سیمان سپید فرداد ساوه، شرکت 
آتارنور هوشمند، شرکت سامیار صنعت 
زاگرس، شرکت قائم الرضا، شرکت ذوب آهن 
اصفهان و شرکت سروستان سپاهان از دیگر 

اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.
حجت االسـالم جعفـری افـزود: پیگیـری و 
حمایـت ویـژه از راه انـدازی سیسـتم صدور 
قبـض انبـار الکترونیکـی بالفاصلـه پـس از 
تحویـل اقـالم توسـط کاشـفان درمحـل 
انبارهـا و انجـام فرآینـد تشـکیل پرونـده به 
روز و تعییـن تکلیـف کاالهـای ارجاع شـده 
مشـمول قانـون سـازمان، تعییـن تکلیـف 
بخـش اعظمـی از کاالهـای متروکـه اعـالم 
شـده و کاالهای رسـوبی و ضبطـی گمرکات 
از جملـه اقدامـات دسـتگاه قضایی در سـال 

گذشـته بـوده اسـت.
 وی تصریح کرد: استخراج وضعیت ۳۵۰ فقره 
پرونده موضوع آرای محکومیت در استان 
بعد از ابالغ به واحدهای قضایی و تعزیرات، 
تعیین تکلیف بخش اعظمی از کاالهای ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( که در ۲ سال 
اخیر مسکوت مانده بود نیز را از جمله مواردی 
است که درکارگروه نظارت براجرای احکام 
پرونده های قاچاق موضوع دستورات ویژه و 

مصوبات اجرایی قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:

صادرات ۳۰ میلیون دالر
فراورده خام دامی از اصفهان به خارج

رییس دادگستری اصفهان:

سال گذشته از تعطیلی ۱۸ واحد تولیدی 
در این استان جلوگیری شد

آرش اخوان طبسی مدیر کل استان به همراه 
محمدعلی صحرانورد رییس امور اداری 
استان، محمدرضا مصلحی مسئول هماهنگی 
امور مراکز استان، حسین جوی رییس مرکز 
آموزش فنی وحرفه ای شهرضا با سمیه 
محمودی نماینده مردم شهرستان شهرضا در 
مجلس شورای اسالمی و سید امیر جعفری 
فرماندار و حاج آقا صالح امام جمعه و قاسمی 
شهردار و برخی از مسئولین و روسای ادارات 
شهرستان در محل فرمانداری دیدار و گفتگو 

کرد.
اخوان طبسی مدیر کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان از نمایشگاه صنایع دستی 
واقع در کارخانه نوین شهرضا و غرفه صنایع 
فرش مرکز آموزش فنی وحرفه ای دومنظوره 
خواهران به مربیگری خانم یوسفیان بازدید 

بعمل آورد.
یادآوری  و  نو  سال  تبریک  ضمن  وی 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نام 
گذاری سال ۱۴۰۱ بر تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین، بر پیاده سازی نظام آموزش 

دوگانه و ورود آموزش به صنعت تأکید کرد.
اخوان طبسی گفت: در نظام آموزش دوگانه 
با هزینه کرد کمتر و آموزش بهتر، نیروی 

مهارت دیده خبره را وارد بازار کار می کند 
و در نهایت منجر به اشتغال و کارآفرینی در 

جامعه می شود.
مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای بیـان 
داشـت:  امیدواریـم در سـال جدید بـا تکیه 
بـر اصـل شایسته سـاالری و برنامه ریـزی 
منسـجم در جهت تحقـق تکالیـف قانونی، 
برنامه اقتصـاد مقاومتی و عملیاتـی نمودن 
برنامه هـا در جهـت افزایـش رضایتمنـدی 
مردم عزیـز و اسـتفاده از تمامـی ظرفیت ها 
جهـت افزایش سـطح دسترسـی مراجعین 
وکارآمـوزان در بهـره منـدی از خدمـات،، 

کاهـش فقـر مهارتـی و تحقـق شـعارهای 
دولت محترم و مقام عالـی وزارت در مردمی 
بودن، تنـوع بخشـی، انعطـاف پذیـری و به 
روزرسـانی آموزش هـای فنـی وحرفـه ای 
براسـاس آمایـش منطقـه ای، اقتضائـات و 
نیازهای بازارکار، تحـوالت فناورانه و ارتقای 
کیفیـت آمـوزش، اسـتاندارد و اثربخشـی 
آموزش هـای فنـی و حرفـه ای، نظـارت 
سـازمان یافتـه و مؤثـر بـر توسـعه کمـی و 
کیفـی مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای در 
بخـش دولتـی و غیردولتـی، بیـش از پیش 

گام هـای مؤثـری برداریـم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: 

تحقق شعار سال با به روزرسانی آموزش های فنی و حرفه ای



جهـــــــان
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پریسا جمدی: دوست داشــتید در محل کارتان امکان بازی و رها شدن 
از اســترس های معمول وجود داشت؟ شــرکت های بسیار کمی، زمینه 
استفاده از اســباب بازی های ضد اســترس و زمین های بازی بسکتبال، 
پینگ پنگ یا حتی مکانی برای بازی های ویدئویی را برای کارکنان شان 
درنظر می گیرند. تمامی کارکنان نیاز به زمانی دارند که با اسباب بازی های 
ضداسترس یا هر روش دیگری کمی سرگرم و آرام شوند. در این مقاله شما 
را با چند مدل از اسباب بازی های ضد استرس برای آرامش بیشتر و کاهش 

استرس آشنا خواهیم کرد.
• مجسمه دایناسور آهنربایی

با چیدن دایناســورهای خسته منقرض شده روی ســطح آهنربایی یک 
اثر هنری بامزه درســت کنید. به طور کلی بــازی کردن بــا آهنربا کار 

آرامش بخش و لذت بخشی است. قبول دارید؟
• تخته کوچک برای خط خطی کردن

این وسیله یکی از همان اسباب بازی های ضد استرس محبوبی است که حسابی 
روح و روان را آرام می کند. حتماً شما هم تجربه خط خطی کردن بی هدف 
در حاشیه جزوه و کتاب را داشته اید. این کار باعث آرام تر شدن ذهن می شود. 
حاال اگر تخته ای کوچک هم در اختیار داشته باشــید که هرچقدر دل تان 
می خواهد روی آن خط خطی کنید، دیگر نور علی نور است. نیست؟ خوبی 
تخته کوچک خط خطی در این است که به محض طراحی روی آن، همه چیز 

پاک می شود و می توانید مدام چیزهای مختلف روی آن بکشید.
• توپ های مدیتیشن چینی

کافی است این توپ ها را بین انگشتان خود بگذارید و جابه جا کنید؛ آن 
وقت هم حس آرامش به شما دست می دهد و هم صدایی تولید می شود که 

گوش دادن به آن جالب و خوشایند است. حتماً امتحان کنید.
• پازل ژلیکو

پازلی که بتوان قطعــات آن را جابه جا کرد و اشــکال و احجام مختلفی 
ساخت، یکی از بهترین اســباب بازی های ضداسترس است. چون برای 
مدتی حواس را از خستگی ها و اضطراب های گوناگون پرت می کند و 

امکان بازیابی قوا برای تمرکز و کار بیشتر را فراهم می سازد.
• خمیر بازی

اصالً خودتان را محدود نکنید، چون خمیربازی، سن و سال ندارد. تقریباً 
همه از کوچک و بزرگ با خمیربازی آرامش پیدا می کنند. خمیربازی 

بسیار آرامش بخش و ضداسترس است.

اسباب بازی های جذاب برای کاهش استرس

زندگی سالم

یلدا توکلی: ثبت نام طرح نهضت 
ملی مسکن از ابتدای مهر ماه در بیش 
از ۶۰۰ شهر کشــور آغاز شده و مقرر 
شده دولت در قالب این طرح ۴ میلیون 
واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد 
شــرایط از جمله مردان مجرد باالی 
۲۳ سال و خانم های سرپرست خانوار 
باالی ۳۵ سال در نظر بگیرد. حاال در 
این میان از ۴ میلیون واحد هدف گذاری 
شده در قالب طرح جهش تولید و تأمین 
مسکن )نهضت ملی مسکن( احداث 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بر عهده 
بنیاد مسکن قرار دارد که ساخت سالیانه 
۴۰۰ هزار واحد در برنامه گنجانده شده 
است و از ۴۰۰ هزار واحدی که در قالب 
طرح ساخت یک میلیون واحد نهضت 
ملی مســکن در ســال اول برعهده 
بنیاد مسکن در شــهرهای کوچک 
قرار گرفته، تأمین زمیــن ۱۰۰ هزار 
واحد انجام شــده و ۷۰ هزار متقاضی 
شناسایی و ۶۵ هزار واحد به مرحله اجرا 
رسیده است؛ همچنین قرار است اولین 
پروژه ها در شهر قم توسط بنیاد مسکن 
در خرداد ۱۴۰۱ افتتاح شود، اما به نظر 
می رسد قیمت هر متر مسکن افزایش 

یافته و به شش و نیم متر رسیده است.
• احــداث چهارمیلیون واحد 

مسکونی طی چهار سال
قانون جهش تولید وتامین مســکن 
)نهضــت ملی مســکن( مصوب ۱۷ 
مردادماه ۱۴۰۰ یکــی ازبرنامه های 
کالن دولت سیزدهم محسوب می شود. 
دولت با تلفیق دو طرح »نهضت ملی 
مسکن« و »اقدام ملی مسکن« قصد 

دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی 
چهار سال احداث کند. بانک ها موظف 
شده اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به طرح جهش تولید و تأمین 
مسکن اختصاص دهند. طبق آخرین 
آماری کــه وزارت راه و شهرســازی 
ارائه داده تا روز یکم اســفندماه ۱۴۰۰ 
تعداد ۳۲۰ هزار واحد یا تکمیل شده یا 
آماده عملیات اجرایی است و برای یک 
میلیون واحد تأمین زمین شده است. 
وام این واحدها در تهران ۴۵۰ میلیون 
تومان، دیگر کالنشهرها ۴۰۰ میلیون، 
مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق 
شــهری ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ 
میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ 
درصد تعیین شده است که البته طبق 
آخرین برآوردهــا قیمت هر متر مربع 
واحدهای نهضت ملی مسکن کمتر از 

پنج میلیون تومان قرار بود باشد.
•  همه چیز بستگی به طبقات دارد

اکبرنیکـزاد رئیـس بنیـاد مسـکن 
انقالب اسـالمی اسـت. وی بـا تاکید 
بـر اینکـه در سـال جـاری حـدود ۶۰ 
هـزار واحـد نهضـت ملـی مسـکن 
شهری توسـط بنیاد مسـکن در حال 
سـاخت اسـت که ۵۱۹۴ واحد سـال 
گذشـته تحویل شـد و مابقی نیز بین 
۱۸ تا ۲۴ ماه تکمیل می شـود، گفت: 
میانگین قیمتـی که بـرای واحدهای 
نهضت ملی مسـکن محاسبه کردیم 
فراتـر از متـری ۴.۵ میلیـون تومـان 
اسـت، اما مـالک عمل، نرخی اسـت 
کـه بـا پیمانـکار توافـق می شـود؛ 
مسـلمًا بـرای بلوکهـای ۶ طبقـه به 

باال کمتـر از متـری ۶ تـا ۶.۵ میلیون 
تومان تمام نمی شـود. نیکـزاد اظهار 
کـرد: واحدهای نهضت ملی مسـکن 
کـه توسـط بنیـاد مسـکن احـداث 
می شـود انواع مختلفـی دارد. به طور 
مثـال در زاهـدان و ایـالم بلوک های 
و  می کنیـم  احـداث  طبقـه   ۱۰
در شـهربابک دو طبقـه اسـت. وی 
افـزود: طبیعتاً هـر چه تعـداد طبقات 
افزایـش پیـدا کنـد قیمت تمام شـده 
باال می رود. قابلیت سـاخت میانگین 
قیمتـی کـه مـا حسـاب کردیـم 
متـری ۴.۵ میلیـون تومـان نیسـت 
و فراتـر خواهـد بـود ولـی مـالک ما 
قراردادی اسـت که بـا پیمانکار منعقد 
می کنیـم. نیکـزاد تاکیـد کـرد: آنچه 
مسـلم اسـت این که هزینه سـاخت 
پروژه هـای نهضـت ملـی مسـکن 
بـرای بلوک هـای ۶ طبقـه و بیشـتر 
کمتر از متری ۶ تـا ۶.۵ میلیون تومان 

تمـام نمی شـود.

• ساخت طرح نهضت ملی مسکن 
۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می برد

محمود زاده معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسـازی نیز چندی پیش 
خبر حداکثـر زمـان تعیین شـده برای 
ساخت پروژه های ساختمانی حمایتی 
را اعـالم کـرد و گفـت: حداکثـر زمان 
تعیین شـده بـرای سـاخت پروژه های 
سـاختمانی حمایتـی بیـن ۱۸ مـاه تـا 
۲ سـال اسـت کـه زمـان آن ارتبـاط 
مسـتقیم بـا آورده متقاضیـان دارد. به 
گفتـه معـاون مسـکن و سـاختمان 
وزیر راه و شهرسـازی ثبت نـام آقایان 
مجـرد از ۲۳ تـا ۴۴ سـال از ۲۰ دی 
مـاه سـال گذشـته آغـاز شـده و ۲۲۴ 
هـزار متقاضـی در شـهرهای مختلف 
ثبت نـام کرده انـد که اطالعـات آن ها 
در حـال بررسـی در شـهرهای مـورد 
درخواسـت اسـت. آقایـان مجـردی 
کـه در ایـن طـرح ثبـت نـام کرده اند، 
بایـد در بـازه زمانـی تعییـن شـده 

تشـکیل خانـواده دهنـد، در غیـر این 
صورت طبق قانـون امـکان واگذاری 
طرح های مسـکن حمایتی به افرادی 
که واجد شـرایط نیسـتند وجود ندارد.

• افتتاح نخستین پروژه های طرح 
نهضت ملی مسکن در خرداد

حمیدرضا ســهرابی معاون مسکن 
شهری بنیاد مســکن نیز در تشریح 
آخرین وضعیت پــروژه نهضت ملی 
مسکن تحت مسئولیت بنیاد مسکن 
گفت: برنامه ریزی شده تا در خردادماه 
۱۴۰۱، نخســتین پروژه های طرح 
نهضت ملی مسکن که بنیاد مسکن 
متعهد به ساخت آن است، در قم افتتاح 
شود. وی در خصوص همکاری بانک ها 
برای ارائه تسهیالت نیز گفت: تاکنون 
بانک مســکن ارائه تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن را عملیاتی کرده 
است. بانک مسکن از ابتدای طرح های 
بنیاد مســکن همواره همــراه بوده و 

همکاری مناسبی داشته است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از قیمت تمام شده احتمالی مسکن ملی در هنگام ساخت پروژه خبر داد؛

اخبار اصفهان: مدیر موزه بین المللی و سیار سفیران مسکن ملی گران تر تمام می شود
فرهنگ صلح، لذت فعالیت های داوطلبانه را در 
واکنش های مثبت مخاطبان آن عنوان کرد که 
تاثیرات مثبت جسمی و روحی را برای داوطلب به 
همراه دارد. سوسن نیک زاد در بیست و چهارمین 
نشست همایش فعالیت های داوطلبانه؛ فرصتی 
برای پویاسازی و توسعه خدمات در کتابخانه ها، 
موزه ها و مراکز آرشیوی به تبیین تجربه های 
داوطلبانه در موزه سیار صلح پرداخت. وی با اشاره به 
فعالیت موزه سیار صلح از یک دهه گذشته تاکنون 
افزود: این موزه با دریافت مجوز رسمی خود از 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
فعالیت های آموزشی خود را با هدف رساندن پیام 
صلح و دوستی به کشورهای مختلف آغاز کرد. 
نیک زاد، ماهیت موزه را بر اساس فعالیت های 
داوطلبانه و به صورت تیم های خانوادگی عنوان کرد 
و گفت: کار داوطلبانه از نظر روانی و جسمانی تأثیر 
بسیار مثبتی به همراه دارد و افرادی که با ما همکاری 
دارند به این باور رسیده اند. وی، کشف استعدادهای 
درونی، رسیدن به حس خودباوری، احساس 
خوشبختی، احساس رضایت از نتیجه کار، تبادل 
تجربیات و تعامل دوستانه را خروجی فعالیت های 
داوطلبانه در موزه سیار صلح برشمرد و نحوه تعامل 
نیروها با یکدیگر و ایجاد محیطی صلح آمیز و بدون 
نگاه از باال به پایین را عامل حفظ این ارتباط و نیروها 
دانست. نیک زاد ضمن بیان مصادیق برخی از 
تجربیات کاری خود در موزه سیار صلح به استقبال 
باشکوه مردم در اقصی نقاط جهان اشاره و ابراز کرد: 
همچنین در این سفرها هرکسی که دغدغه کودک 
و صلح و موزه را دارد، با هر فرهنگی، می تواند با 
اهدای یک چمدان عروسک به این موزه، پیام 
صلح را از طریق عروسک های فرهنگ بومی خود 
به همه جای دنیا ببرد.دبیر خانه همایش بین المللی 
»فعالیت داوطلبانه؛ فرصتی برای پویاسازی و 
توسعه خدمات در کتابخانه ها، موزه ها و مراکز 
آرشیوی« پذیرای مقاالت ارائه شده با موضوعات 
https:// فراخوان همایش به آدرس الکترونیکی

mail.aqrazavi.org/ خواهد بود.

لذت کار داوطلبانه 
در واکنش های مثبت 

مخاطبان است

مدیر موزه بین المللی و سیار سفیران 
فرهنگ صلح:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

دریا وفایی:  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد 
از افزایش نرخ دارو در بازار نحوه اجرای طرح هایی همچون نسخه 
الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت ها یا اجرای پایلوت آن را بیانگر 
ناتوانی ساختار بهداشت و درمان دانست. ملک فاضلی در مورد اعالم 
خبری از سوی رییس سازمان غذا و دارو مبنی براینکه بیماران نباید 
افزایش قیمت دارو را پرداخت کنند، امسال پوشش بیمه ای داروهای 
بیماران خاص کامل می شــود و پرداخت از جیــب بیماران کاهش 
می یابد، گفت: وضعیت دارو از چند سال گذشته به دلیل افزایش قیمت 

داروها به یکی از مشکالت اساسی حوزه سالمت تبدیل شده است و 
این در حالی است که چه در بخش درمان سرپایی و چه بستری وقتی 
شخصی به عنوان بیمار به پزشک مراجعه می کند خط تکمیل کننده 
درمان تهیه داروهایی اســت که در نســخه تجویز شده است و اگر 
بخواهیم این چرخه تکمیل شود باید دارو در دسترس بیماران باشد 
یعنی باید هم دارو در کشــور وجود داشته باشــد و هم قیمت آن به 
گونه ای تعیین شود که بیماران قادر به پرداخت آن باشند بنابراین هر 

کدام دچار نقص باشد کمبود محسوب می شود.

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ برای واردات دارو کاماًل خطا 
و مغایر با اهداف تعریف شده در جهت حفظ سالمت جامعه است و 
عدم توجه مسئوالن به آنچه در کشور در حال گذر است بیانگر ناتوانی 
ساختار بهداشت و درمان بخصوص در مناطق محروم و دور افتاده 
است. متاسفانه تمام طرح های کنونی مطرح شده در حوزه بهداشت و 
درمان ناقص مانده و با اجرای آنها تاکنون نتوانسته ایم به اهداف برنامه 

ششم توسعه در جهت حفظ سالمت جامعه نزدیک شویم.

نحوه اجرا بیانگر ناتوانی ساختار 
بهداشت و درمان است

گفت و گو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره 
طرح ها در حوزه سالمت؛
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

»مایکل فلین« مشاور سابق امنیت 
ملی اعتقاد دارد حمله روسیه به 
اوکراین »نظم جدید جهانی« مورد 

نظر »بیل گیتس« را بر هم زد.
 »Rolling Stone« تارنمــای
نوشت، »مایکل فلین« مشاور سابق 
امنیت ملی آمریــکا، »والدیمیر 
پوتین« را بــه عنوان یک قهرمان 
برای نظریه پردازان توطئه ترسیم 
می کند زیرا وی با حمله به اوکراین 
»نظم جدید جهانی« بیل گیتس را 
مختل می کند. مشاور امنیت ملی 
سابق »دونالد ترامپ« اعتقاد دارد 
تهاجم پوتین بــه اوکراین برنامه 
ریزی ها برای »نظم نوین جهانی« 
را که توســط افرادی مانند »بیل 
گیتس« میلیاردر ســازمان دهی 
شــده بود، و به نوعی برای از بین 
بردن دین تالش می کنند، برهم 
زده اســت. از نگاه ایــن گزارش، 
ســخنان فلین اوج تئوری توطئه 
محسوب می شــود که به سمت 
یک پایان خطرناک پیش می رود؛ 
بسیاری از نظریه پردازان توطئه، 
پوتین را به عنــوان یک قهرمان 

مطرح می کنند.
فلین تصریح دارد: کســی مانند 
والدیمیر پوتین با رفتن به اوکراین 
این توازن در نظــم نوین جهانی 
را کــه برخــی بــرای آن تالش 

می کردند، بر هم زده است.
وی در سخنان خود در پادکست 
 Thrivetime در  کالرک 
Show مدعی شــد که مجمع 
جهانی اقتصــاد و میلیاردرهایی 
مانند گیتس از پوتیــن به دلیل 
حمله به اوکرایــن و خراب کردن 
نقشــه های آن ها برای تسلط بر 
جهان عصبانی هستند. همه آنچه 
در حال حاضــر در اروپا می بینیم 
برهــم زدن تعادل نظــم جهانی 
است. افرادی مانند استاد و مورخ 
اســرائیلی »یووال نوح هراری« و 
»کالوس شواب« بنیانگذار مجمع 
جهانی اقتصاد در کنار بیل گیتس 

از جمله این افراد هستند.
فلین ادعا کرد که این افراد بسیار 
باهوش هستند، منابع بسیار خوبی 
دارند، و یک نوع ایده استراتژیک 
بــرای آینده جهــان دارند که در 
آن خدا و معنویت بخشــی از این 

استراتژی نیستند.
Anti-( به گفته اتحادیه ضد افترا

Defamation Leagu(، شواب 
و دیگران توســط نظریه پردازان 
توطئه متهم هســتند که تالش 
دارند از همه گیری کووید-19 به 
عنوان فرصتی برای »سازماندهی 
مجدد جوامع و اقتصادهای جهانی 
به نفع خود« و در عین حال اجرای 
»رژیم توتالیتر جهانی« استفاده 
کنند. دیدگاه »بازنشانی بزرگ« 
از   )The Great Reset(
گزارشــی به همین نام که توسط 
 )WEF( مجمع جهانی اقتصاد
در ژوئن 2020 منتشر شد، ناشی 
می شود. بر این اساس، بازنشانی 
بزرگ تعهدی اســت مشترک و 
فوری برای ایجاد پایه های سیستم 
اقتصادی و اجتماعــی تازه برای 
آینده. اما نظریه پــردازان توطئه 
»بازنشانی بزرگ« را تهدیدی برای 
مردم جهان می دانند، زیرا نخبگان 
جهانی می خواهند در این برنامه 
قدرت و کنترل خــود را متمرکز 

کنند.
تالش فلیــن برای پیونــد دادن 
اوکراین به تئوری توطئه و نشان 
دادن پوتین به عنوان سنگر مقاومت 
در برابر نخبگان جهانی به تطهیر 
رهبر روســیه منجر می شــود و 

اقدامات وی را توجیه می کند.

فـوالد مبارکـه در اولیـن رویـداد تقدیـر از فعـاالن و بنگاه هـای 
اقتصادی در حوزه مسـئولیت های اجتماعی موفق به کسب رتبه 
اول در بخـش سـازمانی این رویداد شـد. ایـن رویداد بـرای اولین 
بار اسـت که به همت اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اصفهـان برگزار می شـود که فـوالد مبارکـه در این رویـداد موفق 

به کسـب رتبه اول در بخش سـازمانی شـد.
ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــواد برات ــد ج محم
مبارکــه بــه نمایندگــی از مدیرعامــل ایــن شــرکت لــوح تقدیر و 

ــرد. ــت ک ــداد را دریاف ــن روی ــس ای تندی
فــوالد مبارکه بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد کشــور در ســال های 
متمــادی از بــدو تأســیس، در ایــن عرصه پیشــتاز بــوده و مفتخر 
به کســب جوایــز مختلفــی در عرصه اســتانی و ملی شــده اســت. 
مدیــران فــوالد مبارکه همــواره بزرگتریــن مســئولیت اجتماعی 
ــژه در  ــه وی ــته و ب ــدار دانس ــتغال پای ــد اش ــرکت را تولی ــن ش ای
ســال »تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن« بــرای ایــن مهم 

ــت. ــام داده اس ــی را انج برنامه ریزی های

اولین رویداد تقدیرازفعاالن وبنگاه های اقتصادی درحوزه مسئولیت های اجتماعی برگزار شد:

کسب رتبه اول مسئولیت اجتماعی توسط فوالد مبارکه

خبر اول
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پوتین برنامه بیل 
گیتس را مختل کرد

الیحه هــا و مقــررات زیــادی بــرای فعــاالن صنعت اســتخراج 
در ســال های گذشــته تدویــن شــده اســت. برنامه هایــی کــه 
ــود کــرده اســت. از ســویی  فعالیــت صنعتگــران خــرد را ناب
منافع عــده ای خــاص را تأمیــن می کنــد. در نتیجــه مافیا در 
ایــن صنعت شــکل گرفتــه اســت. بــا فعالیــت هرچه بیشــتر 
مافیــا، فعالیــت زیرزمینــی بیشــتر شــده اســت. همچنیــن 
ــورهای  ــذب کش ــدی ج ــا ناامی ــوزه ب ــن ح ــن ای متخصصی
ــس  ــا رئی ــی ب ــه گفتگوی ــن رابط ــوند. در ای ــایه می ش همس
کمیســیون بــالک چیــن و رمــز ارز ســازمان نصــر داشــتیم. 

در ادامــه همــراه مــا باشــید.
ــز  ــن و رم ــالک چی ــس کمیســیون ب افشــین آشــوری، رئی
ارز ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای در گفتگــو بــا گســترش 
نیــوز گفــت: در متــن ســند تحــول کــه در تاریــخ ۸ اســفند 
مــاه ســال 1۴00 ابــالغ شــد، به رمــز ارزهــا یــا رمــز ارزش ها 
ــاق  ــن موضــوع اتف ــه ای ــن ب ــه شــده اســت. پرداخت پرداخت

خوبی اســت امــا ایــن ســند کلــی و باالدســتی اســت. احکام 
ــمت  ــت. در قس ــده اس ــرح نش ــتی مط ــه درس ــند ب ــن س ای
اســتخراج رمــز ارز قوانیــن بــه درســتی اجــرا نشــده اســت. 
مقــررات جدیــدی در حــال تدوین اســت کــه بدتــر از قوانین 
ــزار  ــه اســتخراج 2 ه ــی منجــر ب ــن قبل ــی اســت. قوانی قبل
مــگاوات بــه صــورت زیرزمینــی شــد. از ســویی مافیــا در این 
صنعــت هماننــد مافیــای دارو، تجهیــزات پزشــکی و خودرو 

شــکل گرفتــه اســت.
ــت  ــد صنع ــا نمی خواه ــن مافی ــرد: ای ــار ک ــوری اظه آش
ــای  ــد. مافی ــدا کن ــعه پی ــران توس ــز ارز در ای ــتخراج رم اس
صنعــت اســتخراج ارز دیجیتــال بــا انــرژی مفــت و امکانــات 
ــا بخــش  کســب ســود می کنــد. مافیــای مذکــور مرتبــط ب
ــا نهادهــای دولتــی، امنیتــی  خصوصــی اســت و ارتباطــی ب
ــر  ــرژی مفــت در دســت آنهــا اســت و ب ــد. ان و نظامــی ندارن
ــزات  ــی تجهی ــش خصوص ــل 1۴۴ بخ ــون اص ــاس قان اس

نیروگاهــی کســب کــرده اســت کــه صنعــت اســتخراج رمــز 
ــد. ــب کرده ان ــز تصاح ارز را نی

وی افــزود: بخــش خصوصــی عــادی جامعــه از ایــن 
ــال  ــا بیت الم ــا ب ــن مافی ــت. ای ــد نیس ــزات بهره من تجهی
ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــرای جامع ــد و ب ــود می کنن ــب س کس
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــش مافی ــال پی ــد. از ۸ س می کنن
ــن  ــا ای ــتند. ب ــرکار هس ــم س ــت ه ــن دول ــفانه در ای و متأس
ــد  ــدا نخواه ــعه پی ــز ارز توس ــتخراج رم ــت اس روش صنع
ــیب  ــز آس ــا نی ــرژی م ــاخت های ان ــن زیرس ــرد. همچنی ک

ــد. ــد دی خواه
رئیـس کمیسـیون بـالک چیـن و رمـز ارز سـازمان نصـر 
خاطرنشـان کرد: به نحـوی قانون گـذاری می کنند کـه برای 
هیچ صنعت گری ورود به اسـتخراج رمز ارز سـودآور نباشـد. 
در چنـد روز گذشـته فاطمـی امیـن وزیـر صنعـت، معدن و 
تجـارت بـرای فوالدی هـای صادرکننـده، گاز را 10 تومـان 

اعالم کرد. اقـدام خوبی بـود اما چـرا ایـن گاز را از صنعتگران 
رمز ارز دریـغ می کننـد. حداقل صنعتگـران این حـوزه را در 
حد عراقی ها بدانیـد. با این رونـد هیچ صنعتگـری عالقه مند 

بـه فعالیت نیسـت.
آشــوری در پایــان تأکیــد کــرد: اگــر محســن رضایــی معاون 
ــده  ــال ش ــای دیجیت ــئول ارزه ــه مس ــت ک ــادی دول اقتص
ــز ارز  ــت اســتخراج رم ــد صنع ــه نکن ــا مقابل ــا مافی اســت، ب
توســعه پیــدا نخواهــد کــرد. در نهایت هــم از شــخص معاون 
اقتصــادی دولت هزینــه می کننــد. بــدون اطالع هزینــه این 
مافیاهــا را پرداخــت خواهنــد کــرد. بــه صــورت زیرپوســتی 
ــس  ــچ ک ــت هی ــه دول ــه در بدن ــد ک ــوذ کرده ان ــوری نف ج
مطلــع نیســت. مــا مطلــع هســتیم و یــک روزی اســامی این 
ــرد. از کل صنعــت اســتخراج  ــم ک ــراد را رســانه ای خواهی اف
ــد  ــا ایــن رون رمــز ارز بایــد 20 درصــد در ایــران باشــد امــا ب

ــد. ــد می کنن ــا رش ــا مافی تنه

رئیس کمیسیون بالک چین و رمز ارز سازمان نصر مطرح کرد؛

ناگفته های تازه از مافیای صنعت استخراج ارز دیجیتال

جلسـه شـورای نمایندگی انجمـن روابط عمومی ایران در اسـتان اصفهـان و دپارتمان ارتباطـات و اطالعات اصفهان برگزار شـد:

تاکید بر ایجاد روحیه امید آفرینی توسط پرچمداران عرصه ارتباطات و روابط عمومی

تبادل گاز با روبل یعنی تداوم دعوای دو سر باخت اروپا و روسیه

بن بست گازی همه را خفه می کند!

امیـن رضایـی:   اگـر پوتیـن بـه تهدید 
خود بـرای قطـع عرضه گاز به کشـورهای 
غیردوسـتی کـه بـه روبـل پـول پرداخت 
نمی کننـد، عمـل کنـد، اروپـا و روسـیه 
هـر دو بـه شـدت متضـرر خواهنـد شـد. 
حتـی در اوج جنـگ سـرد، مسـکو هرگز 
گاز را بـه روی اروپا قطع نکرد امـا روز پنج 
شـنبه والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهور 
روسـیه فرمانی را امضا کرد و به خریداران 
خارجی دسـتور داد از اول آوریـل پول گاز 
را بـه روبـل پرداخـت کننـد در غیـر ایـن 
صورت با عـدم دریافـت گاز روسـیه روبرو 

خواهند شـد.
پایتخت هـای اروپایـی روز جمعـه ایـن 
اولتیماتـوم را رد کردنـد و دیمیتـری 
پسـکوف، سـخنگوی کرملین اعـالم کرد 
این فرمان تا اواخر ماه جاری روی تسـویه 
پـول قراردادهـا تأثیـر نخواهـد گذاشـت.

اگـر چـه تهدیـد کمبـود گاز پـس از اوج 
تقاضـای فصـل زمسـتان اروپـا پیـش 

می آید، اروپا ممکن اسـت آسیب شدیدی 
ببینـد زیـرا کسـب و کارهـا و مصـرف 
کننـدگان عادی همچنـان بـا هزینه های 
بـاالی انرژی دسـت و پنجه نـرم می کنند 
و مسـکو هم ممکـن اسـت یکـی از منابع 

اصلـی درآمـدش را از دسـت دهـد.
روسیه سال میالدی گذشـته حدود 1۵۵ 
میلیـارد متـر مکعـب گاز بـه اروپـا صادر 
کرد و بیـش از یک سـوم گاز این منطقه را 
تأمین کرد. بـدون گاز روسـیه، اروپا ناچار 
خواهد شد گاز بیشـتری در بازار معامالت 
نقدی خریـداری کنـد که در حـال حاضر 
قیمتهای آن حـدود ۵00 درصـد افزایش 
در مقایسـه بـا سـال گذشـته پیـدا کرده 

اسـت.
آلمـان و اتریـش کـه هـر دو وابسـتگی 
زیـادی بـه گاز روسـیه دارنـد، طرح هـای 
اضطـراری را فعـال کرده انـد کـه شـامل 
سـهمیه بندی گاز در صـورت لزوم اسـت. 
سـایر کشـورهای اروپایی هـم تمهیداتی 

را در نظـر گرفته انـد.
دیمیتـری پولیـوی، تحلیلگـر شـرکت 
روسـی لوکـو اینوسـت در این بـاره گفت: 
عدم تمایـل خریـداران بـه قبول دسـتور 
پوتین، ریسـک تعلیق صادرات را به همراه 
دارد. هـر دوی خریـداران و گازپـروم در 

نتیجـه ضـرر خواهنـد کرد.
کشـورهای اروپایـی بـرای دریافـت گاز 
طبیعـی مایـع )LNG( از قطر یـا آمریکا 
باید بـا آسـیا و حتی بیـن خودشـان برای 
دریافـت گاز از خطوط لولـه دیگری مانند 

نـروژ و الجزایـر رقابـت کنند.
صادرکننـدگان LNG آمریکا بـه عنوان 
برنـدگان بـزرگ بحـران تأمیـن گاز اروپا 
ظاهـر شـده اند در حالی که نروژ هم سـود 

برده اسـت.
یونان هم اعـالم کرد اگر گاز کافـی در بازار 
جهانـی موجود باشـد، در صـورت متوقف 
شـدن جریـان گاز روسـیه می توانـد از 

مشـکالت تأمیـن گاز اجتنـاب کند.

آمریـکا هفتـه گذشـته اعـالم کـرد برای 
 LNG تأمیـن 1۵ میلیـارد متـر مکعـب
بـرای اتحادیـه اروپـا در سـال میـالدی 
جاری تـالش خواهد کـرد، اما ایـن میزان 
نمی توانـد به طـور کامـل جـای گازی که 
روسـیه از طریـق خطـوط لولـه بـه اروپـا 

صـادر می کـرد را بگیـرد.
عالوه بر تـالش بـرای دریافـت گاز از بازار 
جهانی، کشـورهای اروپایی متعـدد اعالم 
کرده انـد ناچار خواهند بود از زغال سـنگ 
بیشـتری اسـتفاده کننـد و احتمـاالً عمر 
نیروگاه هـای هسـته ای را طوالنـی کـرده 
و تولیـد تجدیدپذیرها را افزایـش دهند.

سوئیسـی  بانـک  از  روکـر  نوربـرت 
خصوصی جولیـوس بائـر گفـت: اختالل 
جریـان گاز طبیعـی روسـیه بـه سـمت 
اروپـا یـک ریسـک جـدی مانـده اسـت. 
اروپـا گزینه هـای بیشـتری بـرای تأمین 
جایگزیـن دارد و اکنون که تقاضای فصلی 
در ماه هـای آینـده کاهـش پیـدا می کند، 
ریسـک تمام شـدن گاز در سـال میالدی 
جـاری وجـود نـدارد. امـا ایـن ریسـک با 
نزدیـک شـدن بـه ماه هـای زمسـتان که 
مصـرف گاز معموالً بـاال مـی رود، افزایش 

پیـدا می کنـد.
به گفته کاتریانا فیلیپنکو، تحلیلگر ارشـد 
شـرکت وود مـک کنـزی، گاز در مخـازن 
ذخیـره سـازی اروپا ممکـن اسـت بدون 
محدود کردن تقاضا، برای بهار و تابسـتان 
کافی باشـد اما اروپا بـدون در نظر گرفتن 
تمهیدات الزم، ممکن اسـت در حالی وارد 
زمسـتان آینـده شـود که تـا پایـان اکتبر 

تنهـا 10 درصـد گاز در مخازنش دارد.
بـرای جـذب LNG بیشـتر از مناطـق 
دیگـر، قیمـت عمـده فروشـی گاز اروپـا 
باید باالتر از قیمت پایه LNG بازار آسـیا 
بماند. جهش قیمتهای گاز در حال حاضر 
به مصرف کننـدگان و صنایع آسـیب زده 
و دولت های اروپایی میلیاردهـا یورو برای 

تدابیـری هزینـه کرده انـد تـا از مصـرف 
کننـدگان در برابـر افزایـش هزینه هـای 

انـرژی حمایـت کنند.
کادری سیمسون، کمیسـر انرژی اتحادیه 
اروپا ماه گذشـته بـه نماینـدگان پارلمان 
اتحادیـه اروپـا گفتـه بـود: مـا بایـد آگاه 
باشـیم کـه شـرکتهایی کـه قراردادهـای 
بلندمدت بـا گازپروم امضـا کرده انـد، گاز 
را بـا قیمـت بسـیار پایین تـری از آنچه در 
بـازار LNG ناچاریـم پرداخـت کنیـم، 
دریافـت می کننـد. بنابراین خریـد از بازار 
LNG روی قیمت هـای انـرژی تأثیـر 

خواهـد گذاشـت.
روسـیه بـرای تأمیـن مالـی داخلـی، در 
معرض از دسـت دادن منبع درآمد مهمی 
قـرار دارد. طبـق جدیدترین آمار شـرکت 
گازپـروم، درآمـد ایـن تولیدکننـده گاز از 
فـروش 1۷۶ میلیـارد متـر مکعـب گاز به 
اروپا، ترکیه و چین در 9 ماه نخسـت سال 
2021 به 2.۵ تریلیـون روبل )۳1 میلیارد 

دالر( رسـید.
 SEB بـه گفتـه تحلیلگـران شـرکت
Research، بـرای روسـیه تصمیم برای 
محـدود کـردن عرضـه ماننـد آن خواهد 

بـود کـه بـه پـای خـود شـلیک کند.
اگر مکانیـزم پرداختی بـرای تقویت روبل 
طراحی شـود هـم عمـر کوتاهـی خواهد 
داشـت. بانـک مرکـزی روسـیه پیـش از 
حمله نظامـی بـه اوکراین ملزم کـرده بود 
۸0 درصـد از ارز خارجی حاصـل از فروش 
گاز به روبل تبدیل شـود. اکنـون باید همه 

ایـن ارز را بـه روبل تبدیـل کند.
به گفتـه تحلیلگـران موسسـه فیـچ، این 
اقدام روسـیه را از دسترسـی به منبع مهم 
ارز خارجی آن هم در شـرایط تحریمهایی 
کـه دسترسـی بانـک مرکـزی روسـیه به 
ذخایـر ارزی خارجـی خـود را بـه شـدت 

محـدود کرده انـد، محـروم می کنـد.
خریـداران اروپایی مکـرراً اعـالم کرده اند 

کـه ایـن اقـدام نقـض قـرارداد محسـوب 
می شـود. گازپروم ممکن اسـت با شکایت 
در دادگاه هـای حـل اختـالف روبرو شـود 
و مجبـور شـود در آینـده جریمه هـای 

سـنگینی پرداخـت کند.
مسئله دیگر این است که روسـیه با گازی 
که معمـوالً بـه اروپـا صـادر می کنـد چه 
خواهد کـرد. رئیس پارلمان روسـیه هفته 
گذشته گفته بود مسـکو می تواند این گاز 

را به بازارهای آسـیایی ارسـال کند.
با این حـال هیچ خـط لوله ای نیسـت که 
بـه روسـیه اجـازه دهـد گازی که بـه اروپا 
می فروخـت را به آسـیا ارسـال کنـد. خط 
لوله از روسـیه بـه چیـن گاز را از میادینی 
ارسـال می کنـد کـه گاز اروپـا را تأمیـن 
نمی کننـد و هیـچ نقطـه اتصالـی بـرای 
تعییـر مسـیر جریـان گاز روسـیه وجـود 

نـدارد.
بازارهای آسـیایی هم ممکن اسـت تمایل 
چندانی برای خرید بیشـتر نداشته باشند. 
در عوض روسـیه ممکن اسـت ناچار شود 
گاز را بـه مخـازن ذخیـره سـازی داخلـی 
بفرسـتد که گنجایش حـدود ۷2 میلیارد 
متر مکعب را دارند. مخازن ذخیره سـازی 
گازپـروم در آلمـان هـم 9 میلیـارد متـر 

مکعب ظرفیـت دارند.
گازپـروم انتظـار دارد تقاضـا بـرای گاز 
داخلـی از 2۳۸ میلیـارد متـر مکعـب 
در سـال 2020 بـه 2۶0 میلیـارد متـر 
مکعب تـا سـال 202۶ افزایش پیـدا کند 
و برنامـه ای بـرای توسـعه مخـازن ذخیره 

سـازی نـدارد.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، بـه گفتـه 
تحلیلگـران، امـا در کوتـاه مـدت اگـر گاز 
اروپایـی بـه مخازن فعلـی هدایت شـوند، 
در مـدت سـه تا چهـار مـاه به طـور کامل 
پر خواهنـد شـد و در این صورت بخشـی 
از تولید گاز باید متوقف شـود که به رشـد 

بلندمـدت آسـیب خواهـد زد.

اخبـار اصفهـان: جلسـه شـورای نمایندگـی انجمن روابـط عمومی 
ایـران در اسـتان اصفهـان و دپارتمـان ارتباطـات و اطالعـات اصفهان 
بـا حضـور مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری 
اصفهـان و مدیـران روابـط عمومـی دسـتگاههای اجرایـی و تعـدادی 
از اصحـاب رسـانه برگـزار شـد. در این جلسـه محمـد علیخانی رئیس 
روابـط عمومـی امـور مالیاتـی اسـتان اصفهـان ضمـن تبریک سـال نو 
ایجـاد روحیـه امیـد آفرینـی توسـط پرچمـداران عرصـه ارتباطـات و 
روابـط عمومـی را بسـیار حائـز اهمیـت دانسـتند و افزودنـد: امـروزه 
نـگاه بـه روابـط عمومـی بـا توجـه بـه پیشـرفت های اجتماعـی بوجود 
آمـده دارای اهمیـت خاصـی اسـت کـه هدفمنـد بـودن و حرکـت 
مطابـق برنامه هـای اثرگـذار می توانـد بـه ایجـاد روابط عمومـی فعال، 
پویـا و تحـول آفریـن کمـک کنـد. شـایان ذکـر اسـت در این جلسـه 
احمـد رضـا ضیایـی، مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل 
اسـتانداری نیـز بـا تبریـک سـال نـو نـگاه دولت سـیزدهم را بـه حوزه 
تخصصـی روابـط عمومـی مثبت ارزیابی کـرد و افـزود: تعامل روابط 
عمومـی بـا رسـانه بـه تقویـت دسـتگاهها در پیشـبرد اهـداف سـازمان 

می انجامـد.

جلسـه شـورای نمایندگـی انجمـن روابـط عمومـی ایـران در اسـتان 
حضـور  بـا  اصفهـان  اطالعـات  و  ارتباطـات  دپارتمـان  و  اصفهـان 
مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری اصفهـان و 
مدیـران روابـط عمومـی دسـتگاههای اجرایـی و تعـدادی از اصحاب 
رسـانه در یازدهـم فروردیـن مـاه 1401 برگـزار شـد. در ایـن جلسـه 
محمـد علیخانـی رئیـس روابـط عمومی امـور مالیاتـی اسـتان اصفهان 
ضمـن تبریک سـال نو ایجـاد روحیه امیـد آفرینی توسـط پرچمداران 
عرصـه ارتباطـات و روابـط عمومـی را بسـیار حائـز اهمیت دانسـتند و 
افزودنـد: امـروزه نـگاه بـه روابـط عمومـی بـا توجـه بـه پیشـرفت های 
اجتماعـی بوجـود آمـده دارای اهمیـت خاصـی اسـت کـه هدفمنـد 
بـودن و حرکـت مطابـق برنامه های اثرگـذار می تواند به ایجـاد روابط 
عمومـی فعـال، پویـا و تحـول آفریـن کمـک کند. شـایان ذکر اسـت 
در ایـن جلسـه آقـای ضیایـی، مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن 
الملـل اسـتانداری نیـز بـا تبریـک سـال نو نـگاه دولـت سـیزدهم را به 
حـوزه تخصصـی روابـط عمومـی مثبت ارزیابـی کرد و افـزود: تعامل 
روابـط عمومـی بـا رسـانه بـه تقویـت دسـتگاهها در پیشـبرد اهـداف 

می انجامـد. سـازمان 
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