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اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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 جناب رئیس جمهور
 جامعه پزشکی
منتظر است
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عضو شورای شهر اصفهان:

 کارت شهری و سوخت
رانندگان تاکسی متخلف باطل می شود

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:

 چتر حمایت بیمه سالمت
بر سر زوج های نابارور
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شهردار زرین شهر در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد:

 تکمیل پروژه های نیمه تمام
از اولویت های شهرداری

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

 خودروی ملی یعنی باز نشدن ایربگ ها
در ۹3 درصد موارد
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دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در گلستان شهدای اصفهان:

 هیچ قدرتی توان رویارویی
با ایران ندارد

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان: 

 ٤6 هزار میلیارد ریال کمک مالیاتی
به شهرداری های اصفهان پرداخت شد

چند درمان خانگی مؤثر برای آفتاب سوختگی؛

 پیشاپیش تابستان داغ
حرکت کنیم

محرک های اصلی اوج گیری تنش ها میان پاکستان و طالباِن افغانستان چه هستند؟

 معادله های مشکوک
همسایه های شرقی

Some Foods To Eat 
And Avoid On An Empty 
Stomach For Better 
Digestive Health
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برگزاری مراسم احیا درتخت فوالد اصفهان
رسول شجاعی / خبرگزاری ایرنا 

جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور، 
به شدت از اتهامات و خالف گویی وزیرتان 
)وزیررفاه( رنجیده ایم. به عنوان یک 
شهرونِد عضو جامعه پزشکی، از توهین 
و جمالت متوهمانه و اتهام زننده وزیرتان 
به شدت ناراحتیم. حاال که شما رئیس 
دولت مردمی هستید، مسئولیت توهین 
وزیرتان به من و سایر همکاران جامعه 
پزشکی کشور را بپذیرید و ایشان را وادار 
به عذرخواهی کنید یا ایشان را عزل نمائید. 
وزیری که در مکاتبه رسمی تبعات اتهام 
زنی به یک جامعه فرهیخته را نتواند درک 
کند، سزاوارماندن در آن جایگاه نیست. من 
و بسیاری از همکارانم سالهاست حق بیمه 
و حقوق کامل کارکنان شاغل در مراکز 
درمانی خود را می پردازیم و مورد اتهام وزیر 
شما در یک نامه رسمی واقع شده ایم. شما 
خود زمانی قاضی القضات کشور بوده اید و 
به خوبی در این مقوله تجربه دارید. یکی از 
کارگزاران شما عالوه بر نشر اکاذیب و طرح 
اتهامات بی پایه به اعضای جامعه پزشکی، 
مطالبی کاماًل خالف واقع و بی توجه به 
قانون گفته است. مسئولیت اعمال و گفتار 
ایشان با شماست، زیرا منتخب شماست. 
لطفاً بفرمایید اقدام شما برای جبران موارد 
انجام شده از سوی وزیر رفاه کابینه تان چه 

خواهد بود؟ 
... ادامه در صفحه 2
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عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان درباره وضعیت آب کشاورزان شرق اصفهان هشدار داد:

آب تحویلی کمتر از میزان توافقی

در همایش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:

آمریکای شمالی و التین فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی ایران
6
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آگهی مزایده )نوبت اول(
شرکت بازیافت لنجان قصد دارد حفاظت، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و راهبری خطوط سالن پردازش و تفکیک و فروش 
ضایعات استحصالی از پسماند شهری را با پایه قیمت کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح 
ذیل واگذار نماید. اشخاص حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: زرین شهر، بلوار شهید ریاحی  شرکت 

بازیافت لنجان از ساعت 8 تا 13 مراجعه نمایند.

زمان و مکانشرحردیف

مراجعه به دفتر شرکت بازیافت به نشانی زرین شهر، بلوار شهید ریاحی، شرکت بازیافت لنجانتوزیع اسناد مزایده1

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/2/17 به دبیرخانه شرکت بازیافت لنجانمهلت تحویل اسناد2

روز یکشنبه مورخ 1401/2/18 دفتر مدیریت شرکت بازیافت لنجانروز بازگشایی اسناد مزایده3

مبلغ ضمانت شرکت در 4
مزایده

واریز مبلغ 526/500/000 ریال به شبا واریز IR450180000000000645708687 به نام حساب 
سپرده شرکت بازیافت لنجان
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محسن نادری-  مدیرعامل

چاپ  دوم

اینفوگرافیکگزارش تصویری
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در شـــهر

Isfahan News

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

رئیـس کمیسـیون هوشمندسـازی و حمـل و نقـل شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان گفـت: راننـدگان تاکسـی های شـهری از سیسـتم های نظارتـی 
مختلفی رد شـده اند و در صورت گـزارش هر گونه تخلف از جمله مشـکات 
اخاقی، دریافـت تعرفه های خارج از عرف و غیره، کارت سـوخت و شـهری 
آنها باطـل می شـود. محمدرضا فـاح اظهار داشـت: در هر تاکسـی شـماره 
بازرسـی تاکسـیرانی نصب شـده و الزم اسـت هر گونـه تخلف راننـدگان از 
»برخـورد نامناسـب بـا مسـافران« و »دریافت کرایه هـای غیر متعـارف« را 

به بازرسـان گزارش شـود. وی در ارتبـاط با کمبود تاکسـی های شـهری در 
برخـی از خطوط و تاکسـی های فرسـوده گفـت: با توجـه به اینکـه طی چند 
سـال اخیر گرانی قطعات تاکسـی را شـاهدیم و رانندگان از پـس مخارج آن 
بر نمی آینـد بنابرایـن همچون گذشـته راننـدگان به صـورت مسـتمر، روی 

یـک خـط سـرویس دهی نمی دهنـد.
ــل شــورای اســامی شــهر  ــس کمیســیون هوشمندســازی و حمل ونق رئی
ــه  ــهری ب ــی های ش ــدگان تاکس ــیاری از رانن ــان از روی آوری بس اصفه

ــود  ــا کمب ــروز ب ــزود: ام ــر داد و اف ــدارس خب اســنپ و تبســی و ســرویس م
ــرای اداره  ــی، ب ــدگان تاکس ــم و رانن ــهری مواجهی ــی ش ــدگان تاکس رانن
ــاغل  ــه مش ــتی، ب ــکات معیش ــه مش ــه ب ــا توج ــود و ب ــی خ ــردن زندگ ک

ــد. ــر روی آورده ان دیگ
ــدگان  ــر رانن ــی ب ــه مهلک ــا ضرب ــال کرون ــی دو س ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــت از آنه ــازمان تاکســیرانی بمنظــور حمای ــزود: س ــد، اف تاکســی وارد ش

ــت. ــرده اس ــوب ک ــا را مص ــش کرایه ه افزای

عضو شورای شهر اصفهان:

کارت شهری و 
سوخت رانندگان 

تاکسی متخلف 
باطل می شود

ــی از  ــادآوری، فرازهایـ ــت یـ جهـ
ـــک  ـــه مال ـــان ب ـــهیِد رمض کام ش
اشـــتر را یـــادآوری می کنـــم: 
... بایـــد کـــه برگزیده تریـــن 
ـــه  ـــند ک ـــانی باش ـــو کس ـــران ت وزی
ســـخن حـــق بـــر زبـــان آرنـــد، 
ــد  ــخ باشـ ــق تلـ ــد حـ ــر چنـ هـ
و در کارهایـــی کـــه خداونـــد بـــر 
ــر  ــندد کمتـ ــتانش نمی پسـ دوسـ
تـــو را یـــاری کننـــد، هـــر چنـــد 
کـــه ایـــن ســـخنان و کارهـــا تـــو 
ـــی  ـــنت نیکوی ـــد... س ـــوش آی را ناخ
را کـــه بـــزرگان ایـــن امـــت بـــه 
آن عمـــل کرده انـــد و رعیـــت 
بـــر آن ســـنت بـــه نظـــام آمـــده 
ــت،  ــده اسـ ــو شـ ــش نیکـ و حالـ
ــه  ــاور کـ ــنتی میـ ــکن و سـ مشـ
نیکـــوی  ســـنت های  بـــه 
ــگاه  ــاند. آنـ ــان رسـ ــته زیـ گذشـ
ــانی  ــره کسـ ــک بهـ ــاداش نیـ پـ
شـــود کـــه آن ســـنت های نیکـــو 
نهاده انـــد و گنـــاه بـــر تـــو مانـــد 
ــا  ــته ای. تـ ــا را شکسـ ــه آن هـ کـ
ــد  ــامان آیـ ــه سـ ــورت بـ کار کشـ
و نظام هـــای نیکویـــی کـــه 
ــای  ــر پـ ــردم بـ ــو مـ ــش از تـ پیـ
ـــا  ـــد، ب ـــرار بمان ـــد برق ـــته بودن داش
ـــراوان،  ـــان، ف ـــمندان و حکیم دانش
ــه  ــت آنچـ ــن در تثبیـ ــو کـ گفتگـ
ــو را بـــه صـــاح  ــور بـــاد تـ امـ
ـــه  ـــن ک ـــم و آیی ـــی آورد و آن نظ م
ــای  ــر پـ ــو بـ ــش از تـ ــردم پیـ مـ
ـــت را  ـــه رعی ـــدان، ک ـــته اند... ب داش
ـــان  ـــه کارش ـــت ک ـــی اس صنف های
ـــود  ـــاح نش ـــر اص ـــه یکدیگ ـــز ب ج
ــند...  ــاز نباشـ ــر بی نیـ و از یکدیگـ
بایـــد بیـــش از تحصیـــل خـــراج 
در اندیشـــه زمیـــن باشـــی زیـــرا 
ـــه  ـــر ب ـــود مگ ـــل نش ـــراج حاص خ
ـــراج  ـــه خ ـــر ک ـــن و ه ـــی زمی آبادان
ــازد،  ــاد نسـ ــن را آبـ ــد و زمیـ طلبـ
شـــهرها و مـــردم را هـــاک 
ــول  ــن از رسـ ــت. مـ ــرده اسـ کـ
الـــه )صلـــی الـــه علیـــه و آلـــه( 
ــت:  ــه می گفـ ــنیدم کـ ــا شـ بارهـ
ــی  ــت امتـ ــته نیسـ ــاک و آراسـ پـ
کـــه در آن امـــت، زیردســـت 
نتوانـــد بـــدون لکنـــت زبـــان 
ــت  ــوی دسـ ــود را از قـ ــق خـ حـ
ـــس  ـــای رئی ـــاب آق ـــتاند...«. جن بس
ـــکی  ـــه پزش ـــک جامع ـــور، این جمه
بـــرای گرفتـــن حـــق خـــود از 
ــاده  ــت افتـ ــه لکنـ ــتان، بـ فرادسـ
اســـت. از یکســـو غـــم بیمـــاری 
ـــتم  ـــر س ـــوی دیگ ـــان، و از س مردم
ـــت  ـــل درخواس ـــزاران در مقاب کارگ
ـــف  ـــی، راه توق ـــه و قانون ـــوق حق حق
ـــر  ـــق ب ـــاق ح ـــت و احق ـــه خدم ارائ
جامعـــه پزشـــکی بســـته اســـت. 
ـــل  ـــات عاج ـــر اقدام ـــی منتظ همگ
ــاق  ــران و احقـ ــرای جبـ ــما بـ شـ
حـــق جامعـــه پزشـــکی پیـــش از 

ــتیم. ــود، هسـ ــر شـ ــه دیـ آنکـ
پزشک و حقوقدان 

مهران توکلی، سطح زیر کشت گندم را ۴۰ هزار هکتار اعام کرد و افزود: همزمان 
با بازگشایی زاینده رود در بهمن ماه، نزدیک به هفت هزار از مزارع شرق استان نیز 
خارج از بازه زمانی به کشت گندم آبی اختصاص یافت که با توجه به نامعلوم بودن 
وضعیت جاری بودن رودخانه نمی توان در خصوص به ثمر رسیدن این کشت ها نظر 
قطعی داد. به گفته وی آبیاری کشت گندم شرق اصفهان تا اواخر خرداد، هر ۱۰ روز 
یکبار باید انجام شود ولی به علت دائمی نبودن جریان زاینده رود این فرایند با خلل رو 
به رو است که البته با گرم شدن هوا نیز بازه زمانی این نیاز آبی، کوتاه تر نیز خواهد شد. 
وی افزود: ۲۵ هزار هکتار کشت گندم دیم استان نیز دستکم به یک نوبت بارندگی 
خوب به اندازه ۱۵ میلیمتر نیاز دارد. کارشناس زراعت گندم جهاد کشاورزی اصفهان، 
ادامه داد: چنانچه این میزان بارش اتفاق بیفتد با میانگین عملکرد ۸۰۰ تن در هکتار 
نزدیک به ۲۰ تن گندم دیم برداشت خواهد شد. وی نرخ خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو گندم بیان کرد و افزود: ۴۳ مرکز 

خرید و جمع آوری محصول گندم در استان فعالیت می کنند.
توکلی افزود: پیش بینی می شود در صورت بحرانی نشدن اوضاع خشکسالی و کم 
آبی، امسال حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت و تا ۱۴۰ تن از سوی 

کشاورزان تحویل داده شود.
• کشاورزان محصول گندم مزارع خود را بیمه کنند

معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان نیز در این پیوند 
در خصوص بیمه محصول گندم کشــاورزان در اســتان اظهار داشت: تا اکنون 

خسارت های شدید و فراگیر در مزارع آبی و دیم گندم گزارش نشده است.
مجید وارسته پور افزود: مهلت بیمه پذیری محصوالت زراعی بطور معمول تا پایان 
آذر ماه هر سال است که با توجه به کشت در شرق اصفهان این مهلت تمدید شد و 

کشاورزان می توانستند به دفاتر خدمات بیمه در سطح استان مراجعه کنند.
وی ادامه داد: اکنون نیز کشاورزان می توانند چنانچه مشکلی در مزارع گندم خود 
دارند به کارشناسان مراجعه کنند تا رسیدگی شود. وارسته پور افزود: در سال زراعی 
۱۴۰۱ -۱۴۰۰، ۳۳ هزار و ۷۵۰ هکتار محصول زراعی و ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ هکتار 
محصول باغی استان بیمه شده است. وی گفت: در این میان کشاورزان ۱۹ هزار و 
۷۷۰ هکتار مزارع گندم دیم و پنج هزار و ۸۸۵ هکتار گندم آبی خود را بیمه کرده اند.

• هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان اصفهان پرداخت شد
معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان، مجموع غرامت 
پرداختی در سال زراعی گذشته به کشاورزان را هزار میلیارد ریال اعام کرد و افزود: 
از این رقم، ۲۳۲ میلیارد ریال غرامت مربوط به محصوالت زراعی بوده است. وی 
میزان خســارت پرداختی به مزارع گندم آبی را ۷۱ میلیارد ریال و گندم دیم را ۸۰ 

میلیارد ریال اعام کرد.
به گزارش ایرنا، سطح زیر کشت گندم استان در شرایط طبیعی ۶۲ هزار هکتار گندم 

آبی و حدود ۲۵ هزار هکتار گندم دیم است.
سال گذشته مزارع گندم دیم استان اصفهان، در نبود بارش های بهاره حذف شد، 
چنانچه این شرایط نبود تا ۱۰۰ هزار هکتار نیز امکان کشت این محصول وجود 
داشت. استان اصفهان مصرف کننده و وارد کننده گندم از استان های دیگر است و 

همه این محصول به مصارف اصلی در کارخانجات آرد می رسد.
کشت آبی گندم و جو در تمام ۲۴ شهرستان استان با سطح کم تا زیاد انجام می شود 
اما گندم دیم تنها در شهرستان های غربی و جنوبی ازجمله فریدن، فریدونشهر، 
بوئین و میاندشت، چادگان، ســمیرم و همچنین مناطق مرکزی استان کاشته 
می شود. اســتان اصفهان دارای ۵۶۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی، معادل پنج 
درصد از مساحت استان و ۳.۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور است و بیش از ۳۵۰ 

هزار نفر در این استان به طور مستقیم و غیر مستقیم از کشاورزی ارتزاق می کنند.

کارشــناس زراعت گندم جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
امسال با توجه به خشکسالی حاکم بر استان و تداوم وضعیت 
کم آبی، پیش بینی می شود که مزارع زیر کشت گندم آبی 

استان تا ۲۰ درصد افت عملکرد تولید داشته باشد.

کشاورزی

کارشناس زراعت گندم جهاد کشاورزی اصفهان:

استمرار وضعیت کم آبی
 تولید گندم از مزارع

را کاهش می دهد

...ادامه از صفحه 1

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا گفــت: هیچ قدرتــی توان 
رویارویی و برخورد با ایران ندارد، زیرا 

با ملت و رهبری شجاع روبرو است.
سردار سرلشکر پاسدار رحیم صفوی در 
اولین مراسم بزرگداشت شهید سردار 
سرلشکر پاســدار محمد حجازی در 
گلستان شهدای اصفهان، گفت: دشمن 
جنگی ترکیبی شامل تحریم اقتصادی، 
جنگ سیاســی و جنگ فرهنگی را 
علیه ملت ایران تدارک دیده است ولی 
در عین حال انقــاب و ملت ما قوی 

شده است.
وی ادامه داد: ایرانــی که روزی نوکر 
آمریکا بود امروز در یک سوی موازنه 
قــرار دارد و آمریکا در ســوی دیگر، 
صهیونیست ها از قدرت ایران اسامی، 
ملت ما و ســپاه قدس مــا در هراس 

هستند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل 
قوا افزود: با توکل به خدا، توسل به ائمه 
اطهار )ع(، مقاومت در برابر مشکات 
داخلی و خارجی، وحدت و همبستگی 
دولت و ملت می توان از وضعیت موجود 
به وضعیت مطلوب حرکت کرد و به 
ساحل نجات رسید زیرا پیش روی ما 
امیدوار کننده است و فتح المبین های 
بســیاری در عرصه هــای داخلی و 

خارجی پیش روی ملت ما است.
وی اضافه کرد: امروز باید شــناخت، 
معرفت و به کارگیری ســبک زندگی 
شهدایی چون سردار حجازی و هشت 
هزار شهید آرمیده در این گلستان شهدا، 
الگوی حرکت ما باشد زیرا الگو گرفتن 
از این شهیدان نجات بخش جامعه ما از 
هجوم فرهنگی و جنگ ترکیبی است.

سردار صفوی با بیان اینکه هدف این 
جلسات و یادواره ها آشنا ساختن نسل 
جوانی اســت که انقاب دوران دفاع 
مقدس را ندیده اند، گفت: ۵۰ میلیون 
جمعیت ایران بعــد از انقاب متولد 

شده اند.
وی با بیان اینکــه در ابتدای انقاب 
جمعیت کشور ۳۵ میلیون بود و امروز 
۸۵ میلیون شده است، افزود: اگر ما به 
فکریم که اشتغال، معیشت، مسکن و 
ازدواج این جوانان، را تأمین کنیم، این 
۵۰ میلیون بزرگترین حامیان انقاب 

اسامی خواهند بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا با اشاره به سیر تاریخی حرکت 
ملت ایران در سال های پس از انقاب 

اسامی، تصریح کرد: همواره حرکت ما 
رو به رشد بوده است.

 وی با اشــاره به تهدیدهای مشترک 
آمریکا علیه روســیه، چیــن و ایران 
گفت: از طریق تحریم های مشترک 
باید به منافع مشــترک دست یافت، 
نگاه به شرق و نگاه به همسایگان در 
سیاست خارجی نگاهی درست است 
و مشکات داخلی خود را نیز به مدد 
دولتمردان کارآمــد برطرف خواهیم 

کرد.
سردار صفوی اضافه کرد: در گام دوم 
انقاب با هوشیاری با ایمان به خدا و 
ایمان به اینکه حضرت مهدی )عج( 
صاحب این انقاب است و با رهبری 
امام خامنه ای به عنوان رهبری صبور 
و حکیم و هوشــیار و دولت جدید از 

گردنه های عبور می کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: استقرار دولت 
طول می کشد ولی گشایش در سفره 
مردم و سیاســت داخلی و خارجی در 
پیش روی ملت ما است و قطعاً با همت 
همه مردم، وحدت، مقاومت و صبوری 
از ایــن وضعیت به ســمت وضعیت 
مطلوب حرکت خواهیم کرد و ایرانی 
مقتدر، مرفه، آباد و آزاد خواهیم داشت.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا ادامــه داد: قطعاً ایران و دولت 
ما بزرگترین پشتیبان حضرت مهدی 
)عج( در هر زمانی که خدا اجازه ظهور 
دهد، خواهند بود زیرا دولت اسامی 

قدرتمندری از ایران نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به ویژگی های شهید سردار 
سرلشکر محمد حجازی، اظهار کرد: 
عملکرد این شهید در طول ۴۳ سال 
سراسر خدمت و افتخار بود و این شهید 
افتخاری بزرگ برای مردم اصفهان 
اســت که چنین جوانی تربیت کرده 

است.
سردار صفوی با تجلیل از مادر شهید 
حجازی، تصریح کرد: این مادر ســه 
فرزند خود؛ سید احمد، سید مجید و سید 

محمد را تقدیم راه اسام کرده است.
وی افزود: ســردار سرلشــکر محمد 
حجازی از نظر تفکر و اندیشــه قله 
رفیع عقانیــت و تفکــر راهبردی 
برای پاســداری و دفاع همه جانبه از 
ملت کشور ایران و گسترش انقاب 

اسامی تا دریای مدیترانه بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا گفت: او دارای هندسه فکری، 

نبوغ نظامی و استراتژیک برای مقابله با 
رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار 

و داعشی های کافر بود.
وی با اشاره به حضور سعید حجازی 
در لبنان، گفت: این شــهید به حزب 
اهلل قــدرت بخشــید و بــا کمــک 
مجاهدان حــزب اهلل و مدافعان حرم 
صهیونیست ها را به شکست واداشت 

و به زانو درآورد.
ســردار صفوی تصریح کرد: سردار 
حجازی جانشین سردار سلیمانی بود و 
سید حسن نصراهلل از تفکر ایشان تعابیر 
بلندی داشت، شهید حجازی از خود 
گذشته بود و از خود تعریف نمی کرد 

و به جای سخن، بیشتر عمل می کرد.
وی خاطر نشان کرد: در ب ُعد اخاقی 
نمونه اخاص، نجابت، خودســازی، 
ادب و تندیس تواضع و صفای باطن 
بود، خود را خوب ســاخته بود، ازخود 
نمی گفت، بلکــه از خدا می گفت و به 

دنبال عمل صالح بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا تصریح کرد: شــهید حجازی 
هر کجا بود تاثیرگذار بود و هر کس با او 
نشست و برخاست داشت تحت تأثیر او 
قرار می گرفت، به میز و مقام و جایگاه 

هیچ تعلقی نداشت.
ســردار صفوی با اشــاره به عملکرد 
سردار حجازی در کمیته دفاع شهری 
اصفهان، ادامه داد: شــهید حجازی 
از همان ســال های اول تأسیس در 
بنیانگذاری و سازمان دهی و ساختار 
نظام آموزشــی برای اعزام ۲۰۰ هزار 
بســیجی به جبهه های دفاع مقدس 

نقش موثری داشت.
وی خاطر نشان کرد: در جنگ از اول تا 
آخر حضور داشت و جانشینی فرمانده 
قرارگاه قدس سپاه پیش رفته، فردی 
شجاع بود که طرح ریزی های عملیاتی 

نظامی نظر و ایده داشت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا گفت: بعد از دفاع مقدس نیروی 
بسیج و ۲ هزارو ۵۰۰ گردان عاشورا و 
الزهرا )س( را سازماندهی و فتنه ۷۸ را با 

کمک مردم خنثی کرد.
وی با اشــاره به نقش حجــازی در 
ســاماندهی بسیج ســازندگی برای 
محرومیت زدایی، اظهار کرد: ۹ میلیون 
واکسن فلج اطفال، کاشت میلیون نهال 

از جمله خدمات او در این بخش بود.
سـردار صفـوی همچنین با اشـاره به 
پیشـینه مـردم اصفهـان در ارادت به 
خانـدان عصمـت و طهـارت، گفت: 
اولین لشکریان اسـام به فرماندهی 
عبـداهلل خزاعی بـه اصفهـان آمدند و 
نبرد کوتاهـی شـد ولی مردم سـریع 
اسـام را پذیرفتنـد و تفکر شـیعی از 
آن سـال ها شـکل گرفـت و عشـق 
به اهل بیـت )ع( از همان سـال ها در 
مردم اصفهان وجود داشـت و حضور 
امثـال سـلمان فارسـی در عشـق و 
ارادت ملـت ایـران بـه اسـام تأثیـر 

گـذار بود.
وی بابیان اینکه مــردم ایران همواره 
به خدای واحد اعتقاد داشتند، گفت: با 
انحطاط سلسله ساسانی، مردم ایران با 
معارف اسامی نبوی و اهل بیت آشنا 
شدند و مدال شیعه بودن را بر گردن 

خود آویختند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل 
قوا افزود: شعارها و پیام های اسام با 
آرمانهای عدالت خواهان و ظلم ستیزانه 
ملت ایران مطابقت می کرد و لذا مردم 

ایران به سرعت به اسام گرویدند.
وی با اشاره به پیشینه اصفهان در تمدن 
سازی، ادامه داد: اصفهان همواره تمدن 
سازی مؤثر بوده است که اولین مرحله 
آن در دوران صفویه و دومین مرحله 
آن با پیروزی انقاب اســامی آغاز 

شده است.
ســردار صفوی اضافه کــرد: تخت 
فوالد اصفهان پس از وادی الســام 
بزرگ ترین و قدیمی ترین مدفن عرفا، 
علما و دانشمندان و هشت هزار شهید 

است.
وی خاطر نشــان کــرد: مجاهدان 
و علمای بــزرگ اصفهــان همواره 
برای عدالت خواهی و حفظ اســام 
تاش های بسیاری داشته اند و نمونه 
آن را درخدمات حاج آقا نوراهلل نجفی 
در عصر مشروطیت می توان مشاهده 

کرد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا با اشــاره به نقش اصفهان در 
دفاع مقدس، افزود: با شــروع جنگ 
نیروی هوایی، هوانیــروز، توپخانه و 
موشــک های ارتش و دههــا هزار 
بسیجی از این شهر به جبهه ها شتافتند.

وی با اشاره به غنیمت شمردن فرصت 
شب های قدر، خاطر نشان کرد: مردم 
اصفهــان روز قدس را بــا صابت و 

افتخار و با شکوه برگزار کنند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در گلستان شهدای اصفهان:

هیچ قدرتی توان رویارویی با ایران ندارد
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 حسـن دهانی  تکمیل باند کندرو خیابان جانبازان زرین شـهر 
و اتصـال آن بـه بلـوار جانبازان از پروژه هایی اسـت که در شـورای 
ترافیـک تصویـب نشـده بود، امـا در جلسـه اخیر شـورای ترافیک 
طـرح تکمیـل و بـه تصویـب رسـید؛ و اجـرای ایـن پـروژه تا چند 
روز دیگـر شـروع خواهـد شـد و جـدول کاری آن تکمیـل و پس از 
آسفالت شـدن در اختیـار مردم قـرار می گیرد. این مطلب را حسـین 
اسـماعیلی احمـدی شـهردار زرین شـهر اعالم کرد و در نشسـتی 
خبـری در جمـع اصحـاب رسـانه کـه میزبـان خبرنـگاران بـود به 
پروژه هـای در دسـت اجرا که توسـط شـهرداری زرین شـهر انجام 
خواهـد شـد، پرداخت و گفت: سـاماندهی نهالسـتان شـهرداری و 
شـش گلخانـه مجاور گلسـتان زهـرا از دیگـر اقدامات شـهرداری 
اسـت. وی به موضوع بلوار خلیج فارس پرداخت و متذکر شـد: بلوار 
خلیج فـارس و اتصـال آن به کنارگـذر غربی طبق آنالیـز همکاران 
فنـی حدود هشـت میلیـارد تومان هزینه انفجار و برداشـت ریشـه 
کـوه به غیر از مـواردی مانند جدول کاری، زیرسـازی و روسـازی، 
بـه همـراه دارد کـه طبـق جلسـاتی که صـورت گرفت مقرر شـد 
شـرکت سـیمان سـپاهان بـه دلیـل آنکـه سـرمایه گذار کنارگـذر 
غربـی اسـت مؤظـف شـده اسـت رمـپ و روپل هـا را انجـام دهد. 
در اینجـا نکتـه قابل توجـه آن اسـت که ایـن پروژه در حریم شـهر 
واقـع شـده اسـت و در اصـل اداره راه وشهرسـازی وظیفـه این کار 
را دارد. وی تصریـح کـرد: در پـارک کوهسـتان نیز در حـال انجام 
فعالیت هـای عمرانـی هسـتیم و مرحله آب رسـانی آن نیز در سـال 
جدید در دسـتور کار قرار گرفته اسـت، در حالـی که مرحله حفاری 

و لوله کشـی آن در سـال گذشـته به سـرانجام رسـیده است.
• سـرانه فضـای سـبز زرین شـهر نیز بالغ بـر ۱۵۰ 

ر هکتا
شـهردار زرین شـهر همچنیـن تصریـح کـرد: در بحـث خدمـات 
شـهری و فضای سـبز، روزانه بیش از ۳۰ تن زباله در سـطح شـهر 
در حال جمع آوری اسـت و سـرانه فضای سـبز زرین شـهر نیز بالغ 
بـر ۱۵۰ هکتـار اسـت. وی بـه مشـکالت کمربندی زرین شـهر- 
ورنامخواسـت نیز پرداخت و یادآور شـد: در سـال گذشـته موضوع 
روکـش آسـفالت ایـن کمربنـدی مورد بحـث بود که حدود شـش 
میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز داشـت که تاکنـون بالغ بر سـه میلیارد 
تومـان نیـز هزینـه لکه گیـری آن توسـط شـهرداری زرین شـهر 
انجـام شـده اسـت، ولـی هزینـه روکـش آن را اداره راهـداری باید 

عهده دار شـود.
• آغاز اجرای طرح تفصیلی

اسـماعیلی خاطرنشان کرد: طرح جامع شـهری یکی از موضوعات 
شـهری بوده اسـت که افق ۱۰ سـاله آن تمام شـده بود و ۱۰ سال 
نیـز راکـد مانده و بـرای آن ابالغی صـورت نمی گرفـت از طرفی، 
تـا زمانی کـه طـرح جامـع ابـالغ نشـود طـرح تفصیلی شـهر هم 
نمی توانـد آغـاز بـه کار کنـد. بـر اسـاس جلسـات متعـددی که با 
اداره راه وشهرسـازی داشـتیم ایـن طرح اسـفند ماه سـال گذشـته 
ابـالغ شـد و در اختیـار شـهرداری قـرار گرفـت و بـا ایـن ابـالغ، 
اجـرای طـرح تفصیلـی نیـز آغـاز می شـود کـه امیدواریم بـا روند 
طـرح تفصیلـی مشـکالتی را کـه در طـرح جامـع وجـود دارد حل 

کنیـم و پایه و اسـاس شهرسـازی تصحیح شـود.
• احـداث فـاز اول مجموعـه فرهنگـی، ورزشـی امام 

)ع( رضا 
شـهردار زریـن شـهر همچنیـن از پروژه هایـی سـخن بـه میـان 
آورد کـه در سـال گذشـته آغـاز شـده و یـادآور شـد: احـداث فـاز 
اول مجموعـه فرهنگـی، ورزشـی امـام رضـا )ع( از پروژه هـای 
نیمه تمامی بوده اسـت که در سـال گذشته یکسـری اقداماتی روی 

آن صـورت گرفته اسـت کـه برآورد هزینه برای تکمیـل این پروژه 
پنـج میلیارد تومان اسـت کـه در حال انجام آن هسـتیم. همچنین 
پـروژه احداث سـقف گلزار شـهدای زرین شـهر با اعتبـاری بالغ بر 
دو میلیارد تومان که در بودجه سـال گذشـته پیش بینی نشـده بود، 
آغـاز گردیـد کـه در حـال حاضر سـازه های سـقف آن آماده شـده 
اسـت و هـم اکنـون درحـال بافتن سـازه هسـتند و براسـاس قول 
پیمانـکار، سـازه آن تـا چند روز دیگر تحویل داده شـده و همچنین 
برای سـاندویچ پنل اجرایی روی سـقف نیز از اعتبارات بنیاد شـهید 
آگهـی خواهد شـد که یک میلیـارد تومان هزینه نیـاز دارد تا پروژه 
تکمیل شـود. شـهردار زرین شـهر به دالیل تعطیلی اسـتخر تختی 
نیـز اشـاره کـرد و افـزود: به غیر از شـیوع ویـروس کرونـا، به دلیل 
سیسـتم تهویه نامناسـب سـقف این اسـتخر پوسـیدگی هایی دارد 
که منجر به تعطیلی آن شـده اسـت که در این باره سـال گذشـته 
قـراردادی بـا سـازمان خدمات طراحی بسـته شـده و طـرح تا چند 

روز آینـده آماده می شـود.
• برگزاری دو نوروزگاه در نوروز

اسـماعیلی اشـاره ای هـم به برنامه های نـوروزی شـهرداری کرد و 
افـزود: در ایـام نـوروز و در هـر روز هفتـه، برنامه هـای فرهنگی در 
سـطح شـهر داشـتیم و دو نوروزگاه را برگزار کردیم. یک نوروزگاه 
در شهرسـتان لنجان و شـهر زرین شـهر و دیگری در چهل سـتون 

کـه در آن جا نیـز حضور پیـدا کردیم.
• بودجه امسال شهرداری ۳۰ درصد افزایش دارد

وی همچنیـن بـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ شـهرداری زرین شـهر نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: این بودجه امسـال بـا ۳۰ درصـد افزایش ۹۳ 
میلیارد تومان پیش بینی شـده اسـت کـه ۶۳ درصـد از آن عمرانی 

و ۳۷ درصـد از آن مربـوط بـه امور جاری اسـت.
اولویت هـای  از  تمـام  نیمـه  پروژه هـای  تکمیـل   •

شـهرداری
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از اولویت هـای شـورا و 
شـهرداری زرین شـهر تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام شـهرداری 
اسـت خاطرنشـان کـرد: در این شـهر پروژه هـای ۱۰ الی شـانزده 
سـاله ای داریـم که هنوز به بهره بـرداری نرسـیده و در اختیار مردم 
قرار نگرفته اسـت، از همین رو تکمیل آنها یکی از اولویت هاسـت. 
اسـماعیلی از پروژه هایـی همچـون پـروژه شـهرک حمل ونقـل، 
نگارخانـه  سـاختمان  و  پارک سـوار  شـهری،  مشـاغل  شـهرک 
به عنـوان پروژه هـای نیمه تمـام نـام بـرد و افـزود: زمانی کـه پروژه 
شـهرک حمل ونقـل را آغـاز کردیم، اولین جلسـاتش را با شـرکت 
پایانه سـازان زرین سـپاهان ترتیـب داده و به صـورت مرتب و متعدد 
جلسـاتش برگـزار گردیـد تا بتوانیم مسـائل و مشـکالت شـهرک 
حمل ونقـل را رفـع کنیـم و آنجـا را فعـال کنیـم. شـهردار زریـن 
شـهر ادامـه داد: هیـچ شـرکتی از سـی وپنج شـرکتی کـه آن جـا 

زمیـن را خریـداری کـرده بودنـد کلنگـی بـر زمیـن نـزده بودنـد، 
البتـه صحبت هـای برخی دوسـتان نیز درسـت بود که مشـکالتی 
همچـون عدم برق فشـار متوسـط، گازکشـی و آب وجـود دارد که 

شـبکه آب کار شـده ولـی بـه آب وصل نشـده اسـت.
و  داد  خبـر  شـهرک  ایـن  در  فیبرنـوری  بهره بـرداری  از  وی 
خاطرنشـان کـرد: در سـال گذشـته حـدود پانـزده عـدد از ایـن 
شـرکت ها مجوزهـای خـود را دریافـت کردنـد و در حـال حاضـر 
برخـی از شـرکت های دارای مجـوز، درحال ساخت وسـاز هسـتند. 
اسـماعیلی یـادآور شـد: بـرآورد هزینـه ای کـه برای برق شـهرک 
حمل ونقـل انجـام شـده چهـار میلیـارد تومـان اسـت که در سـال 
گذشـته خریـد تجهیزات برقـی را از سـازمان همیاری درخواسـت 
کرده ایـم و ایـن درخواسـت، در دسـتور کار سـازمان همیـاری قرار 
گرفتـه اسـت. شـهردار زرین شـهر بـا بیـان اینکـه پروژه شـهرک 
حمل ونقـل در دو فـاز بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید متذکر شـد: 
فـاز اول ایـن شـهرک شـامل چهل وهفـت هکتار زمین اسـت که 
واگـذار شـده و فـاز دوم کـه هفـده هکتار اسـت هنوز مـورد بحث 
الحاقیـه محدوده موضوع مشـاغل شـهری اسـت که بـه تصویب 
نرسـیده اسـت. اسـماعیلی عنـوان کـرد: حـدود ۸۲۰ واحـد کارگاه 
مزاحـم شـهری در آنجـا پیش بینـی شـده اسـت کـه عمـده ایـن 
کارگاه هـا بـه فـروش رفتـه و واگـذار شـده اسـت. از ایـن تعـداد 
حـدود ۳۲۰ نفـر بـه شـهرداری مراجعه کـرده و درخواسـت مجوز 
کرده انـد که بـرای تعداد محدودی مجوز اخذ شـده و ساخت وسـاز 
را آغـاز کرده انـد. شـهردار زرین شـهر تصریح کرد: برق فشـارقوی 
و متوسـط در این شـهرک تأمین شـده و برق فشارضعیف براساس 
درخواسـت مالک محاسـبه می شـود و هزینه انشـعاب دریافت و به 
آنان تحویل داده می شـود. وی یادآور شـد: شـروع شـکل گیری فاز 
دوم شـهرک منوط به شـکل گیری فاز اول آن اسـت و طبق گفته 
محیط زیسـت تـا هشـتاد درصـد فـاز اول شـکل نگیرد بـا اجرای 
فـاز دوم موافقـت نخواهد شـد. شـهردار زرین شـهر همچنین بیان 
کـرد: پـروژه پارک سـوار پروژه ای اسـت کـه سـازه منحصربه فرد و 
زیبایـی دارد و از دیگـر پروژه هـای نیمه تمـام اسـت کـه در حـال 
حاضـر بـرای اتمـام آن بایـد تمـام بودجه یک سـال شـهرداری را 
بـه این پـروژه اختصـاص داد، پـروژه ای که بیش از هفتـاد میلیارد 
تومـان هزینـه برای آن احتیاج اسـت. البته چهـار بخش خصوصی 
آمده انـد و از آن بازدیـد کرده انـد و قـرار اسـت که طرح هایشـان و 
اینکـه چـه مقـدار قصد سـرمایه گذاری دارنـد را به ما اعـالم کنند.

تکمیـل  بـرای  میلیـاردی  دو  بودجـه  پیش بینـی   •
نگارخانـه سـاختمان 

وی اظهـار کـرد: هزینـه ای کـه بـرای پـروژه نگارخانه بایـد انجام 
شـود تـا بـه اتمام برسـد هنـوز به روزرسـانی نشـده اسـت، ولی در 
سـال گذشـته سـاخت گنبدهای آن حـدود ۳۰۰ الـی ۴۰۰ میلیون 

تومـان هزینـه داشـت کـه امسـال پیش بینـی بودجـه دو میلیـارد 
تومانـی را بـرای تکمیـل ایـن سـاختمان داریـم کـه براسـاس 
صحبت هایـی کـه با همکاران عمران انجام شـده اسـت امیدواریم 

پـروژه نگارخانـه امسـال بـه بهره برداری برسـد.
• توجـه ویژه شـهرداری بـه توانمندی هـای فرهنگی 

هنری و 
وی در ادامـه موضوعات فرهنگـی را یکی از مهمترین دغدغه های 
مدیریـت شـهری دانسـت و افزود: برگـزاری رویدادهـای فرهنگی 
در شـهر نـه تنهـا باعث ایجاد سـرزندگی، نشـاط و پویایی شـهر و 
شـهروندان شـده بلکـه رونق اقتصـادی را به همراه خواهد داشـت، 
امـا برگـزاری ایـن رویدادهـای فرهنگـی نیازمنـد برنامه ریـزی و 
بسترسـازی اسـت. وی توجـه بـه مسـائل فرهنگـی شـهر را هـم 
ضروری دانسـت و خاطرنشـان کرد: در سال جدید تقویم فرهنگی 
را طراحـی کردیـم و در هفتـه آینده در جلسـه شـورا و کمیسـیون 
فرهنگـی بـه تصویـب خواهیـم رسـاند. در ایـن تقویم مشـخص 
شـده اسـت شـهرداری در مباحـث فرهنگـی چـه فعالیت هایـی 
را بایـد انجـام دهـد. اسـماعیلی احمدی اظهـار کـرد: بـا توجـه به 
ظرفیـت و امکاناتـی کـه در اختیار مدیریت شـهری قـرار دارد این 
نهـاد همـواره به عنـوان ضامن موفقیـت در فعالیت هـای فرهنگی 
هنـری شـناخته شـده و بـر همیـن اسـاس شـهرداری زرین شـهر 
توجـه ویـژه ای بـه تجمیـع تمامـی ظرفیت هـا و توانمندی هـای 
فرهنگـی و هنـری شـهر و همچنین اجـرای برنامه هـای مختلف 
فرهنگـی و هنـری در زمان هـای مختلف داشـته اسـت. شـهردار 
زرین شـهر با اشـاره به تهیـه و تدویـن تقویم فرهنگی شـهرداری 
زرین شـهر، خاطرنشـان کرد: یکی از اقدامات مهـم اداره ارتباطات 
مردمـی شـهرداری زرین شـهر تدوین تقویـم رویدادهای فرهنگی 
زرین شـهر در راسـتای هویت بخشـی شـهری بوده و در آن ضمن 
مـروری بـر تاریخ درخشـان خطه طالیی ایران بـه معرفی گنجینه 
ارزشـمند ایـن دیـار از جملـه آداب و سـنن، اماکـن کهـن تاریخی 
ثبت شـده، مشـاهیر و نـام آوران، صنعتگـران و... بـا در نظر گرفتن 
برخی شـاخصه های کارشناسـی شده پرداخته شـده است. براساس 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه در ایـن تقویـم فرهنگـی، برای 
هـر فصـل یـک چشـم انداز تدویـن شـده کـه بـا در نظـر گرفتن 
آن برنامه هـای مختلـف بـا رویکردهـای اجتماعی، سـواد رسـانه، 
حقـوق شـهروندی و ... در مناسـبت های مذهبـی، فرهنگی، ملی، 
رویدادهـای بومـی، و... اجرایـی می شـود. وی اضافـه کـرد: ایـن 
تقویـم فرهنگـی نقش رهبـری و هدایـت برنامه هـای فرهنگی - 
اجتماعـی شـهرداری را خواهـد داشـت و جهت دهی آن به سـمت 
موضوعـات عمومی شـهر و فرهنگ شـهر بازمی گردد بـه گونه ای 
کـه خدمات فرهنگی هنری شـهرداری محدود بـه یک جغرافیای 
خاص نباشـد. شـهردار زرین شـهر پرداختن به مباحـث فرهنگی را 
زمینـه سـاز گرم شـدن تنور نشـاط شـهروندی دانسـت و تصریح 
کـرد: در حـوزه فرهنـگ، مدیریـت شـهری بایـد همـه ذائقه ها را 
سـنجیده و بـرای همـه شـهروندان برنامه ریزی کنـد، و این تقویم 
می توانـد برنامه ریزی هـا را بـه سـمت و سـویی هدایـت کنـد کـه 
محتـوای سـالمی بـرای همه ذائقه ها تهیه شـود و این چتـر را باید 
بـرای همه شـهروندان و همه سـالیق شـهروندی تعمیـم دهد تا 

زیـر ایـن چتر محبـت، همدلی و نشـاط ر تجربـه کنند.
• دو اثر تاریخی ستاره دار شدند

وی نیـز متذکـر شـد که در خصوص آثار باسـتانی موجود در شـهر 
در طـرح جامـع، دو اثـر تاریخـی سـتاره دار شـده و به ثبـت میراث 
فرهنگی رسـیده اسـت؛ که یکی برج موجود در قلعه قاسـم اسـت 

که بازسـازی شـده و دیگری خانه شـیخ حیدرعلی اسـت.

تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های شهرداری
شهردار زرین شهر در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد:

طرح جامع شهری یکی 
از موضوعات شهری بوده 
است که افق ۱۰ ساله آن 

تمام شده بود و ۱۰ سال نیز 
راکد مانده و برای آن ابالغی 
صورت نمی گرفت از طرفی، 
تا زمانی که طرح جامع ابالغ 

نشود طرح تفصیلی شهر هم 
نمی تواند آغاز به کار کند. 

بر اساس جلسات متعددی 
که با اداره راه وشهرسازی 

داشتیم این طرح اسفند ماه 
سال گذشته ابالغ شد و در 

اختیار شهرداری قرار گرفت 
و با این ابالغ، اجرای طرح 

تفصیلی نیز آغاز می شود 
که امیدواریم با روند طرح 

تفصیلی مشکالتی را که 
در طرح جامع وجود دارد 
حل کنیم و پایه و اساس 
شهرسازی تصحیح شود

,,



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Sunday, April 24, 2022 - No: 1038 

The talks in Vienna to resurrect 
the 2015 nuclear deal – JCPOA- 
have stalemated due to indeci-
sion by the U.S. and inventing 
new excuses, Iran’s former am-
bassador to Paris and Brussels 
says.
In an interview with IRNA pub-
lished on Wednesday, Abolqas-
sem Delfi said negotiations have 
been going through ups and 
downs since the new adminis-
tration in Iran came to power.
Iran’s senior negotiators were 
saying that the sides had reached 
a good stage to revive the deal 
and sometimes they said “we 
are in a difficult situation” but in 
the process of negotiations the 

Americans set “new conditions” 
as they don’t intend to commit 
themselves to their obligations.
“The situation that we are facing 
now can be one of those difficult 
and sensitive stages. The situa-
tion for the Biden has become 
difficult and as the mid-term 
congressional elections are ap-
proaching, they are worried that 
the Democrats lose the majority 
in Congress. It should be no-
ticed that if the Democrats lose 
the congressional election, they 
will naturally face some weak-
nesses in the 2024 presidential 
election.”
The United States will hold its 
congressional midterm elections 

on November 8. All 435 seats in 
the House of Representatives 
will be up for grabs. Thirty-five 
Senate seats will be contested 
as well.
The former diplomat said the 
Democrats have had no tangible 
achievement at the international 
stage. He said the Americans’ 
disorderly withdrawal from Af-
ghanistan is considered a weak 
point for Washington and its 
allies.
And now that the Biden admin-
istration says it wants to leave 
the Persian Gulf and West Asia 
region does not herald a bright 
prospect for Americans, Delfi 
said.  

“If it cannot gain anything in 
return for its withdrawal (from 
the region) and define a clear 
strategy for the national interests 
of Americans, the Biden admin-
istration will suffer again,” he 
opined.
The former ambassador also 
pointed to the Ukraine-Russia 
war, arguing a refusal by NATO 
and the West, especially the 
U.S., to be directly involved in 
the war despite the fact that the 
war is a result of their behavior 
by expanding the NATO military 
alliance to the East, the future of 
the U.S. during the leadership of 
Biden will be remembered with 
weakness.
Therefore, Biden’s policies 
abroad will not bring successes 
to face challenges at home and 
they will eventually have reper-
cussions on the nuclear talks 
because the Republicans are 
adamantly opposed to the nucle-
ar agreement and they will put 
pressure on Biden not to honor 
American obligations under the 
JCPOA.
Delfi added since the talks be-
gan in April last yar to revive the 
JCPOA Iran set conditions that 
the U.S. must give assurances 
that it will not renege on its obli-
gations again and that all nuclear 
and non-nuclear sanctions on 
Iran will be lifted in a verifiable 

manner.
And, though Americans an-
nounced that they had found 
solutions to thorny issues, their 
approach show that they are not 
serious in committing them-
selves to removal of all sanc-
tions, verifications, or give as-
surances that they will not leave 
the agreement again, the former 
ambassador remarked.
The ambassador went on to say 
that lifting sanctions on the Is-
lamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) and delisting them from 
the so-called foreign terrorist 
organizations are Iran’s legiti-
mate demands and the Islamic 
Republic is insisting on this de-
mand.
“But the U.S. is bringing pre-
texts for these conditions set 
by Iran,… and they are seeking 
ways to avoid their obligations,” 
the former diplomat noted, add-
ing the Biden administration is 
inventing “new baseless pretexts 
not to fulfill its obligations and 
hide itself behind problems.”
Former U.S. president Donald 
Trump put the IRGC on the list 
of foreign terrorist organizations 
(FTO) in order to make a return 
to the JCPOA difficult.  The 
Trump administration’s move 
was purely politically motivated 
because the IRGC was the main 
force against the Daesh terrorist 
group.

As announced by a provincial official, 
12,437 tons of fishery was produced in 
Fars province during the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20).
Ali Fallahi, the director for fishery affairs 
in Agriculture Department of the prov-
ince, said that of the figure 150 tons 
were caviars.
The official also put the value of annual 
worth of the province’s caviar export at 
$1.5 million.

As stated by an official with Iran Fish-
eries Organization (IFO), production of 
714,000 tons of fishery has been target-
ed for the current Iranian calendar year.
Morteza Afrasiabi, the acting head of 
the IFO’s fishery development depart-
ment, said that of the mentioned figure, 
277,000 tons will be fishes bred in cages 
and 70,000 tons will be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 tons of 
fishery requires infrastructure as well as 

credits and banking facilities, the official 
added.Fishery production has increased 
noticeably in Iran in recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the export 
markets, and also some new export 
destinations welcomed these products 
in the past three years; as new markets 
including China, South Korea, and the 
Eurasian Union nations opened up for 
Iranian fishery products.

US seeking to avoid JCPOA obligations by inventing pretexts, says ex-ambassador 

Arab normalizers 
have become disen-
chanted with Israel
Less than two years after “making his-
tory” with normalization deals, Arab 
countries that normalized diplomatic 
relations with Israel have begun part-
ing ways with a regime they increas-
ingly find too rigid to moderate. 
Ever since September 15, 2020, when 
the United Arab Emirates (UAE) and 
Bahrain signed normalization deals 
with Israel, a lot of ink has been spilled 
and oxygen expended arguing that a 
different kind of peace can be achieved 
between an Arab state and Israel. The 
argument centered around the notion 
that peace deals between Jordan and 
Egypt on the one hand and Israel on 
the other hand represented an outdat-
ed era in Israeli-Arab relations that are 
no longer compatible with the current 
zeitgeist of the Arab world. 
They asserted that Jordanian and 
Egyptian peace accords with Israel 
were “cold peace” while those of the 
UAE and Bahrain were “warm peace.” 
At some point, there even calls for 
turning the cold peace between Cairo 
and Amman and Tel Aviv into a warm 
one, a la the one between the UAE and 
Israel. 
That argument proved wishful think-
ing. Simply because it failed to take 
into account the importance Arab 
and Muslima attach to the Palestinian 
cause, and particularly the Muslim 
sanctities in Jerusalem (al-Quds), 
which Israel continues defiling. 
After Israel took a number of sacrile-
gious moves against Muslim sancti-
ties in Jerusalem including the Al-Aq-
sa Mosque, some Arab and Muslim 
countries which used to be at the fore-
front of normalization efforts strongly 
condemned Israel’s measures. 
On Tuesday, The UAE foreign minis-
try summoned Israeli Ambassador to 
the UAE Amir Hayek to inform him of 
“the country’s strong protest and de-
nunciation of the events taking place 
in Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, 
including attacks on civilians and in-
cursions into holy places that resulted 
in the injury of a number of civilians,” 
according to a UAE foreign ministry 
statement.
The UAE also canceled the participa-
tion Etihad Airways and Wizz Air Abu 
Dhabi in an Israeli air show scheduled 
for May 5, on the occasion of the 74th 
anniversary of the establishment of 
Israel. The move was made against 
the backdrop of tensions in Jerusalem 
and Al-Aqsa Mosque.
The UAE foreign ministry “stressed 
the need to immediately stop these 
events, provide full protection for 
worshipers, respect the right of Pales-
tinians to practice their religious rites, 
and halt any practices that violate the 
sanctity of Al-Aqsa Mosque.”
Turkey is now openly highlighting the 
distinction between its normalization 
moves and the need to defend the 
Palestinian people. Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan has said Anka-
ra still does not intend to turn a blind 
eye to the occupation or attacks on 
holy places in Jerusalem and other 
Palestinian territories, according to 
Anadolu Agency.
In a Tuesday phone call, Erdogan 
told Israeli President Isaac Herzog: 
“We are deeply saddened by the 
fact that more than 400 Palestinians 
were injured and 18 people, including 
children, lost their lives in the events 
that took place in the West Bank and 
Al-Aqsa Mosque since the beginning 
of the month of Ramadan.”
Earlier on Friday, The Ministry of For-
eign Affairs of Bahrain condemned the 
Israeli police’s storming of the Al-Aqsa 
Mosque on Friday, and the resulting 
acts of violence, injury and arrest of 
dozens of worshipers, which acts as 
a provocation to Muslims, especially 
in the holy month of Ramadhan, the 
Ministry said in a statement. 
Turkey, the UAE, Bahrain, Egypt, Jor-
dan, and Morocco all have diplomatic 
relations with Israel but these rela-
tions had zero effect on Israel’s ap-
proach toward the Palestinian. Some 
of the Arab states that recently joined 
the normalization bandwagon with the 
hope that would be able to moderate 
Israel’s stance toward the Palestini-
ans. But now they are discovering the 
impossibility of their hope. 

Iran notifies Tel Aviv 
it has pointed mis-
siles at Israeli nu-
clear, bioweapons 
sites: Al Jazeera 
An unnamed Iranian source re-
vealed to Al Jazeera on 21 April 
that Tehran has informed Tel Aviv 
that they know the locations of 
all of their nuclear, biological, and 
chemical weapons sites, and has 
warned them that, in the event of 
any aggression, Iran will strike the 
sensitive targets.
The cable was sent through Euro-
pean intermediaries and included 
a map showcasing where all these 
targets are located, according to 
The Cradle.co.
An informed IR Iranian source 
told Al-Jazeera (which confirms @
Intel_sky’s report) that Tehran red 
flagged all chemical, biological and 
nuclear weapons storages & facil-
ities of IL israel and that they will 
be the first targets, in case israel 
decides to start a war with Iran. 
pic.twitter.com/LzL3RyjcKU
— Arya IR (@AryJaey) April 21, 
2022
The information was initially re-
ported, without explanation as to 
the source of such revelations, by 
independent conflict analysis and 
news aggregate channel IntelSky 
on 18 April.
“Iran has sent to Israel, through 
European intermediaries, pic-
tures/locations of all its biological, 
chemical and nuclear weapons 
storages that will be struck at the 
first military clash,” IntelSky said 
on Twitter.
These news comes after Iranian 
President Sayed Ebrahim Raisi 
made a general warning on 18 
April, saying that any Israeli ag-
gression against the Islamic Re-
public will result in Iran striking 
into the heart of Israeli occupied 
lands and military bases.
“Just know that if the slightest 
move on your part occurs against 
our nation, our armed forces will 
target the center of the Zionist re-
gime, and the power of our armed 
forces will not leave you at rest,” 
Raisi said as Iran marked Army 
Day. During his speech, Raisi also 
said Iran’s military capabilities are 
internationally recognized.
“Today, our military industry is in 
the best condition,” he said.

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

Govt. praises Oil 
Ministry for ensuring 
uninterrupted gas 
supply in winter
Ali Bahadori Jahromi, spokesman 
for the Iranian government, has 
praised the Oil Ministry’s efforts 
for ensuring uninterrupted natu-
ral gas supply during the winter, 
Shana reported on Wednesday.
“In previous years, we mostly 
faced interruption in gas supply 
during the peak consumption 
periods, but this year with the 
Oil Ministry’s good management 
we did not face any gas cut-off in 
the domestic sector,” Bahadori 
Jahromi said.
During the previous Iranian cal-
endar year’s cold season, despite 
the unprecedented increase in 
natural gas consumption in the 
country, the gas industry was 
able to register a record high in 
terms of gas supply during the 
peak consumption period.
The consumption of natural gas 
by the domestic and commercial 
sectors reached 662 million cu-
bic meters (mcm) in January to 
register a new record high in the 
previous Iranian calendar year 
(ended on March 20).
National Iranian Gas Company 
(NIGC) and all its subsidiaries 
were seriously working a few 
months before the winter to en-
sure the sustained supply of gas 
during the cold season.

The International Monetary Fund (IMF), in its latest 
World Economic Outlook report titled “War sets back 
global recovery”, has revised up its projection of 
Iran’s real gross domestic product (GDP) in 2022 to 
three percent from its previous report in which the 

figure was two percent.
The increase in Iran’s economic growth comes as 
the entity has modified its forecasts of the global 
economic growth from 4.4 percent in its previous 
report published in January to 3.6 percent; the fund 
expects the global economy to follow the same mod-
est growth and settle at 3.6 percent in 2023, as well.
The IMF’s new report reflects a small-paced eco-
nomic growth for advanced economies due to a 
combination of war and pandemic, while for low-in-
come developing countries the growth is even less 
largely due to the pandemic.“The outlook for the 
low-income developing country group has darkened 
considerably due to worsening pandemic dynamics. 
The downgrade also reflects more difficult near-term 
prospects for the advanced economy group,” IMF 
stated. “The global recovery continues but the mo-
mentum has weakened, hobbled by the pandemic. 

Fueled by the highly transmissible Delta variant, the 
recorded global COVID-19 death toll has risen close 
to five million and health risks abound, holding back 
a full return to normalcy. Pandemic outbreaks in 
critical links of global supply chains have resulted 
in longer-than-expected supply disruptions, further 
feeding inflation in many countries. Overall, risks 
to economic prospects have increased, and policy 
trade-offs have become more complex.,” the report 
read. IMF has predicted West Asia’s GDP to grow by 
4.1 percent in the current year, with no change from 
the fund’s previous report.
The international body sees Iran’s inflation (consum-
er price changes) at 27.5 percent in 2022, decreasing 
11.8 percent from 39.3 percent in 2021.
As reported, the country’s account balance which 
was – 0.1 percent of the country’s GDP in 2020 is 
expected to climb to one percent in 2022.

Iran’s economic growth to reach 3% in 2022: IMF

Fars province’s annual fishery output stands at over 12,000 tons

The Iranian government paid 1.686 
quadrillion rials (about $6.10 billion) as 
the development budget in the previous 
Iranian calendar year (ended on March 
20) to realize the budget allocation for the 

said year by 72 percent.
As IRNA reported on Wednesday, over 
the past three years, issues like the pan-
demic and sanctions have reduced Ira-
nian oil revenues and the government’s 

incomes in general. This has affected the 
allocation of budget in all areas including 
the development and infrastructure. De-
spite the above-mentioned hurdles, the 
country’s economy is passing through 
hard conditions and is moving toward 
stability. Earlier this month, Iranian Oil 
Minister Javad Oji said the country’s oil 
incomes in the previous Iranian calen-
dar year were 10 percent more than the 
target set in the national budget bill for 
the year. “The government did not have 
a budget deficit in terms of oil revenues 
in [the Iranian calendar year] 1400,” Oji 
said. The official stressed that Iran is not 
going to reveal the ways through which 
the country handles its oil exports. Ac-
cording to Oji, based on the previous 
year’s national budget bill the govern-
ment was supposed to realize 1.99 quad-
rillion rials (over $7.9 billion) of oil reve-
nues by the yearend while the oil ministry 
managed to realize 10 percent more than 

the mentioned figure. President Ebrahim 
Raisi submitted the administration’s draft 
of the national budget bill for the current 
Iranian calendar year 1401, to the Majlis 
in early December 2021.
The budget for development projects is 
estimated at 2.51 quadrillion rials (about 
$9.07 billion), with a 43 percent rise year 
on year. The head of Iran’s Planning and 
Budget Organization (PBO) said in Oc-
tober 2021 that the national budget bill 
for the current Iranian calendar year has 
been prepared in a way that it will not face 
any deficits.
“Experts and decision-makers in pre-
paring and drafting the [Iranian calendar 
year] 1401 budget bill have tried to have 
a macro view and to make sure that the 
decisions made by them will have posi-
tive effects for the entire nation and not 
just a certain group,” Mirkazemi said in 
the 14th meeting of the budget bill prepa-
ration headquarters on October 10, 2021.

Last year’s development budget realized by 72%
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Central Bank of Iran released the list 
of major defaulters on bank loans on 
Wednesday.
The mentioned list, which comprises 
the names of major defaulters on loans 
received from 14 state-owned and pri-
vate banks, is available at the website 
of the CBI.
Last week, CBI Public Relations Di-
rector Mostafa Qamari-Vafa had an-

nounced in a tweet: “The central bank, 
within the framework of the compre-
hensive plan to reform the banking net-
work and based on financial discipline 
and credit health of banks, according 
to paragraph D of Note 16 of Budget 
Law of 1401 (current Iranian calendar 
year) will publish the names of major 
defaulters on bank loans from next 
week.”

CBI releases 
list of major 
defaulters 
on bank 
loans

Iran FM condemns 
Israeli aggression 
in Al-Aqsa Mosque 
compound
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian has 
denounced the attacks of the 
Israeli regime on Palestinian 
worshippers in the complex of 
the Al-Aqsa Mosque.
During a phone conversation 
with his Mauritanian counter-
part Mohamed Salem Ould 
Merzoug on Tuesday, he said, 
“Unfortunately, we bore witness 
to Zionists’ transgression on the 
Al-Aqsa Mosque during the holy 
fasting month of Ramadan.”
The senior diplomat added, “We 
hope for the Palestinian nation 
to achieve its historical rights 
with the support of Muslim 
countries and nations.” 
On Friday, Israeli forces assault-
ed the compound in the historic 
occupied city of al-Quds’ Old 
City, injuring around 150 Pales-
tinian worshippers and detained 
400 others. They have contin-
ued to violate the basic rights of 
Palestinians while also cracking 
down on solidarity rallies in the 
occupied West Bank, where the 
complex is located.
Amir Abdollahian also hailed 
Mauritania for its genuine sup-
port for the oppressed Palestin-
ian people. The Iranian minister 
stated that Tehran supports the 
establishment of a truce in Yem-
en and renewed Tehran’s call for 
total removal of blockade on 
the war-torn country and for re-
solving the country’s problems 
through intra-Yemeni negotia-
tions. Also, Amir Abdollahian 
embraced expansion of mutual 
ties with Mauritania, emphasiz-
ing that the Islamic Republic 
encourages close relations with 
African states.
The Mauritanian diplomat, for 
his part, underscored the coun-
tries’ shared sympathy for the 
Palestinian cause.
He praised his country’s rela-
tionship with Tehran as robust, 
adding Mauritania welcomes 
expansion of relations with Iran 
and seeks the Islamic Repub-
lic’s support for developing his 
country’s infrastructure.

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

IRGC: Foes regu-
larly request Iran 
to give up revenge 
for Gen. Soleimani 
assassination
Commander of the naval unit of 
the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) announced on 
Thursday that enemies regu-
larly send messages to Iran 
requesting the Islamic Republic 
to abandon vengeance for the 
assassination of Lt. General Qa-
ssem Soleimani.
Speaking in a gathering in 
Shiraz, Rear Admiral Alireza 
Tangsiri said adversaries say if 
Iran gives up the revenge for the 
assassination “we will give that 
concession and lift sanctions” 
but this is a “wishful thinking”.
Tangsiri said both the Leader of 
the Islamic Revolution Ayatol-
lah Ali Khamenei and the IRGC 
Commander Maj. Gen. Hossein 
Salami have insisted that the 
revenge for the assassination is 
“definite” but “we decide on its 
place and time.” 
Former U.S. president Donald 
Trump ordered the assassina-
tion of Iran’s legendary anti-ter-
ror commander Gen. Soleimani 
while on a visit to Iraq on Jan-
uary 3, 2020. He was martyred 
near Iraq’s international airport 
in a drone strike by the U.S. 
military.

Some Foods To Eat And Avoid On An Empty Stomach For Better Digestive Health 
By: PARISA JAMADISource: https://www.lifehack.org/488728/10-foods-to-eat-and-avoid-on-an-empty-stomach-for-better-digestive-health

Eating is vital to our health and well be-
ing. We eat to live. When you consume 
your foods, in some cases, is just as 
important as what you are consuming. 
Eating all the right foods but at the 
wrong time is counterintuitive and an 
exercise in futility.
The goal in healthy eating is not just 
eating foods that are good for you and 
avoiding the bad. It is learning your 
body and figuring out how to optimize 
the food that you do eat. This means 
learning how to improve your diges-
tion and to maximize absorption of the 
key nutrients your body needs.
Eat these 4 foods on an empty stom-
ach:
1. Fresh Fruit
Fruit is an incredibly healthy food 
group: packed with vitamins, nutrients, 
fiber and water. Incorporating fruit into 
your diet, the proper way, allows your 
digestive system to reap more power-
ful benefits through vitamin intake and 
improved digestion. Starting your day 
with fruits helps you detoxify your sys-
tem, supplies you with a great deal of 
physical energy, can aid in weight loss 
and provide the needed energy and fo-
cus for other life activities. 
The simple sugars contained in fruit 
need time to be completely absorbed 
by your body. When fruits are eaten 
alone and when your stomach is emp-
ty, all of the nutrients, fiber and the 
simple sugars contained in the fruit 
can be more easily processed. Ac-
cording to prevailing research, this is 

the ‘proper way’ to benefit from eating 
fruits.
2. Oatmeal, Buckwheat and Cornmeal 
Porridge
Eating oatmeal first thing in the morn-
ing or on an empty stomach has sever-
al advantages. First it provides a coat-
ing on the lining of the stomach which 
prevents irritation from your bodies 
naturally occuring hydrochloric acid 
(HCL). Oatmeal also contains soluble 
fiber which aids in digestion and low-
ers cholesterol.
Buckwheat and cornmeal porridge 
also stimulate digestion while lowering 
blood pressure and cholesterol levels. 
They remove toxins and heavy metals 
from your intestines and create a sati-
ated feeling for a longer period of time. 
3. Honey
Honey helps to awaken your immune 
and digestive systems. Honey has 
been shown to help with “lazy bowel 
syndrome,” and other stomach issues. 
It also acts as a cleaning agent by rid-
ding the body of harmful viruses and 
bacteria.
4. Eggs
Eggs are extremely good for you and 
provide a myriad of health benefits 
whenever they are consumed. What 
makes them the perfect food to con-
sume on an empty stomach is the fact 
that they make you feel full longer. 
Studies have shown that when eggs 
are eaten in the morning, the total 
amount of daily calories consumed 
decreases and eggs also aid in fat re-

duction.
These four foods will improve your 
overall health, aid in digestion and are 
excellent breakfast foods! 
Along with knowing which foods we 
should eat, we should also be aware of 
foods we should avoid eating when our 
stomach is empty. Eating the wrong 
foods at the wrong time can wreak 
havoc on your insides.
Avoid these 5 foods when your stom-
ach is empty:
1. Tomatoes
Tomatoes, although packed with nutri-
ents and high amounts of Vitamin C, 
also contain high levels of tannic acid 
which increases acidity in the stomach 
and can lead to gastric ulcers. Save the 
tomatoes for dinner salad.
2. Yogurt
The primary reason to avoid putting 
yogurt on an empty stomach is be-
cause the benefits of  the lactic acid 
bacteria found in yogurt is rendered 
ineffective due to the high acidity of 
stomach acid. Therefore you gain 
very few of yogurt’s health benefits 
when consumed first thing in the 
morning. 
3. Processed Sugar
We all are aware that too much 
sugar is bad for you. But did you 
know that the sugar added to 
most processed foods–such as 
high fructose corn syrup and 
other such sweeteners have 
bad effect on the liver? The 
sugar that is found naturally in 

fruits is counteracted by it’s fiber but 
copious amounts of fructose–especial-
ly on an empty stomach, overloads the 
liver and can lead to liver damage. Skip 
the breakfast donuts, guys…
4. Bananas
Bananas are one of 
the best known diet 
foods. It satiates, 
assists in relieving 
constipation and 
is considered by 
some health ex-
perts to be a super 
food. However, 
bananas contain 
high amounts of 
magnesium and 
potassium which 
can lead to an imbal-
ance of magnesium 
and po-

tassium in blood if you eat bananas on 
a completely empty stomach. Bananas 
are a prime example of eating the right 
food at the wrong time.
5. Tea and Coffee

Drinking coffee on an empty 
stomach increases acidity, 

which in turn causes 
heartburn and indiges-
tion throughout the 
day. Drinking tea on 
an empty stomach 
can suppress the 
secretion of gastric 
juices and reduc-
es bile and acid in 
the stomach which 

aid in the overall di-
gestion of foods and is 

essential to the process of 
secreting excess cholesterol 

from the body. 

More than 95 million tons of com-
modities were loaded and unloaded 
in the ports of Hormozgan province, 
in the south of Iran, during the previ-
ous Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), a provincial official an-
nounced.
Alireza Mohammadi Karajiran, the di-
rector-general of the province’s Ports 
and Maritime Department, said that 
the loading and unloading of goods 
in the ports of the province rose 16.7 
percent in the past year, from its 
preceding year.
Of the mentioned 95 million tons, 56 
million tons were non-oil goods, and 
39 million tons were oil products, the 
official announced.Saying that 58,992 
vessels entered the ports of Hormoz-
gan province in the past year, he said 
that loading and unloading operations 
in the container sector of the ports 
reached 1.839 million twenty-foot 
equivalent units (TEUs).
Based on the data released by Trans-
port and Urban Development Ministry, 
loading and unloading of goods in the 
ports of Iran rose 17 percent during 
the past year.

The ministry’s data show that loading 
and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 152.91 million 
tons in the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood at 130.69 
million tons in the preceding year.
During the said year, loading and un-
loading operations in the container 
sector reached 2.1 million twenty-foot 
equivalent units (TEUs) with a weight 
of 24.57 million tons, which was 13.5 
percent more than the 1.85 million 
TEUs in the Iranian calendar year 
1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sector, 
while in the liquid bulk sector the fig-
ure increased by 12.6 percent, in the 
general cargo sector rose by 13.1 per-
cent, and in the petroleum sector grew 
by 22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.

Over 95m tons of goods loaded
unloaded in Hormozgan ports in a year

Head of Iran Small Industries and Industri-
al Parks Organization (ISIPO) Ali Rasoulian 
said Germany is currently holding training 
courses for Iranian industrial workforces, 
under the framework of an agreement pre-
viously signed between the two countries.
According to Rasoulian, the ISIPO has 
inked similar agreements and memo-
randums of understanding (MOUs) with 
South Korea and China as well, IRIB re-
ported on Wednesday.
“These memorandums facilitate both 

manpower training and the transfer of 
related technologies into the country,” the 
official said.
Iran and Germany signed an MOU for 
cooperation in the training and education 
of industry managers and entrepreneurs 
back in October 2018.
“In total, we provide more than 85 ser-
vices in 25 categories to small and me-
dium-sized enterprises (SMEs) active in 
industrial parks, including supporting the 
presence of Iranian units in foreign inter-

national exhibitions and accepting foreign 
trade delegations in Iran. We also have a 
plan for branding companies and financ-
ing them,” Rasoulian said.
He further mentioned ISIPO’s program 
for reviving idle industrial units, saying: 
“last year we had a good performance in 
reviving stagnant units. Although we had 
planned to activate 2,000 units, with the 
help provided, 2,067 units were revived.”
The ISIPO head said that with the activa-
tion of the mentioned idle units, 35,000 
new jobs were created in the country.
We plan to revive 2,000 idle units in the 
current year as well, he added.
Elsewhere in his remarks, Rasoulian 
mentioned other ISIPO programs for sup-
porting units active in industrial parks and 
zones, saying: “Another plan is to increase 
the capacity of the units that operate be-
low their capacity. In this regard, we have 
targeted 3,300 units, and SMEs that have 
a good marketing and scientific level are 
the priority,”
The official noted that his organization has 
allocated two trillion rials (about $7.2 mil-
lion) in this regard, and is negotiating with 
the country’s banking system in order for 
them to provide facilities to SMEs active in 
industrial parks.

Iranian industrial workforce being trained in Germany

TEDPIX loses 
818 points on 
Wednesday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), lost 818 points to 1.512 million 
on Wednesday.
Over 9.956 billion securities worth 58.561 trillion 
rials (about $212.9 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index gained 182 points, but 
the second market’s index dropped 4,062 points.
TEDPIX returned to the level of above 1.5m 

points on Monday.
The index rose 9,000 points to 1.454 million in 
the past Iranian calendar week (ended on Friday).
As reported, the indices of Iran Khodro Invest-
ment Development Company (IKIDO), Social Se-
curity Investment Company (SSIC), Iran Khodro 
Company (IKCO), Saipa Company, and Isfahan 
Oil Refinery were the mostly followed ones dur-
ing the past week.

The value of export from Tehran province rose 66.44 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on March 20), from its preceding year, 
a provincial official announced.
Mahmoud Seyjani, the head of the province’s Industry, Mining and Trade 
Department, said that commodities worth $1.218 billion were exported 
from the province in the past year. He named Iraq, Turkey, Afghanistan, 
Russia, Turkmenistan, India, China, Pakistan, United Arab Emirates (UAE), 
and Azerbaijan as the main destinations of the products exported from 
the province in the previous year. Neighboring countries, India and China 
imported 69 percent of the exported commodities, the official noted.
As previously announced by the head of Islamic Republic of Iran’s Cus-
toms Administration (IRICA), the value of Iran’s non-oil trade rose 38 per-

cent in the past Iranian calendar year 1400, as compared to its previous 
year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-oil trade at 162 million tons worth 
$100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which was $14 billion (41 percent) more than 
the figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, but thanks to God and the efforts 
of entrepreneurs, producers and the cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the official underlined.

Annual export from Tehran province increases %66
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 مریم محسـنی  اتاق بازرگانـی اصفهان 
اقـدام بـه برگـزاری همایـش »فرصت های 
تجاری آمریـکای شـمالی و آمریکای التین 
در راسـتای ارتقـاء کسـب و کارهـا« نمـود. 
غالمرضـا اخـوان فریـد، رئیس کمیسـیون 

توسـعه و بهبـود محیـط کسـب و کار اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان در ابتـدای ایـن همایش 
ضمـن خوشـامدگویی بـه حضـار، ابـراز 
امیـدواری کـرد از طریـق برقـراری روابـط 
تجاری ایران با کشـورهای مختلـف جهان، 

ایران هراسـی موجود برطرف شـده و به دنیا 
ثابت شـود دانش آموختـگان ایرانـی و کلیه 
فعـاالن حـوزه فرهنـگ، سیاسـت و اقتصاد 
کشور انسـان هایی دارای سعه صدرو مشتاق 
برقراری تعامـالت مطلوب با همه کشـورها 

هسـتند.
وی ابراز امیدواری کرد با وجود سرمایه های 
غنی انسانی و طبیعی کشورمان بتوانیم با 
کشورهای مختلف دنیا تعامالت تجاری 

برقرار کنیم.
در ادامه پروفسـور اکبر مأنوسی مشاورکسب 
و کار در دانشـگاه های معتبرآسیا و خاورمیانه 
بـا بیـان اینکـه کانـادا بـا وسـعتی در حـدود 
7 برابـر ایـران و بـه عنـوان یکی از 8 کشـور 
صنعتی دنیـا، امکانـات و ذخایرغنـی معدنی 
و طبیعـی، فرصـت بسـیار مناسـبی بـرای 
برقـراری مبـادالت تجـاری می باشـد، 
مبـادالت اقتصـادی ایران بـا کانادا در سـال 
1355 را در حالی یک میلیـارد و 200 میلیون 
دالر اعـالم کـرد کـه ایـن بـازار در طـول 
سـال های گذشـته بـا توجـه بـه تحریـم و 
اختالفات سیاسـی دو کشـور از دسـت رفت 
و این رقـم به حـدود 50 میلیون دالر رسـیده 

اسـت.
وی افزود: این در حالی است که حوزه فعالیت 
تجار و بازرگانان کانادایی فعال در ایران دارای 

مزایای زیادی برای کشور ما بود.
 مانوسی کانادا را حیاط خلوت آمریکا دانست و 
تصریح کرد: بنگاه های بزرگ اقتصادی چون 
آمازون، اپل، جنرال موتور و جنرال الکتریک و... 
در این کشور فعالیت داشته عالوه بر این ازمنابع 

غنی نفت و گاز نیز برخوردار می باشد.

این مشاور کسب و کار افزود: دنیای امروز 
دنیای اقتصاد و تجارت است و داشتن اقتصاد 
قدرتمند، الزمه پیشرفت کشورها بوده و الزم 
است کشورمان در این حوزه اقدامات موثری 

انجام دهد.
مانوسی با اشاره به نیروی انسانی با استعداد 
و منابع غنی خدادادی کشورمان، ایران را 
کشوری مستعد برای پیشرفت اقتصادی 
دانست و تاکید کرد: الزمه این امر برقراری 
مختلف  کشورهای  با  تجاری  تعامالت 

می باشد.
وی حضورپررنگ تر نسل جوان عالقمند وبا 
انگیزه در اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا 
را در افزایش حضور فعاالن اقتصادی ایرانی 
در بازار کانادا مؤثر دانست و تاکید کرد: ایجاد 
روابط عادالنه و عاقالنه میان سیاست و اقتصاد 
زمینه ساز برنامه ریزی برای گسترش تعامالت 

تجاری میان کشورها است.
مانوسی علم، هّمت و اخالقیات را الزمه 
موفقیت در مراودات تجاری دانست و گفت: در 
صورت برخورداری از این سه ویژگی می توان 

درتجارت موفق بود.
مشاورکسب و کار دردانشگاه های آسیا و 
خاورمیانه در ادامه تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان را به واسطه تحت تأثیر قرار دادن 
اقتصاد کلیه شهرهای ایران، جنگ بزرگ تری 
نسبت به جنگ 8 ساله ایران و عراق دانست و 

تاکید کرد: در حقیقت هم اکنون حربه غرب، 
جنگ اقتصادی بوده که می توان از طریق 
برقراری تعامالت تجاری گسترده فشار ناشی 

از این تحریم ها را کاهش داد.
مانوسی کسـب و کار سـنتی و محدود شدن 
تبـادالت تجـاری کشـورمان با کشـورهای 
همسـایه که بعضـاً از ثبـات کافی برخـوردار 
نیسـتند را یکی از دالیل مشکالت اقتصادی 
ایران دانسـت و گفت: کشـورهای همسـایه 
ایـران تنهـا 6 درصـد اقتصـاد جهـان را 
تشـکیل داده و ما بـا تمرکز به این کشـورها، 

فرصت هـای دیگـر را از دسـت داده ایـم.
 وی همچنیـن آمریـکای شـمالی و التیـن 
را از دیگـر فرصت هـای پیـش روی تجـار و 
بازرگانـان ایرانـی دانسـت و تصریح کـرد: با 
توجه بـه اینکـه آمریـکای جنوبی و شـمالی 
ازجمعیـت بسـیار زیـادی برخوردار هسـتند 
ایران با نداشـتن هیچگونه مـراوده اقتصادی 
با ایـن کشـورها، فرصت زیـادی را از دسـت 
داده اسـت. مانوسـی وجـود رایزنـان قـوی 
اقتصادی در این کشـورها را درتسهیل روابط 
تجـاری ایران با کشـورهای مختلـف جهان 

حائـز اهمیت دانسـت.
وی با بیان اینکه کیفیت، الزمه رقابت در بازار 
جهانی است، تصریح کرد: در صادرات باید به 
دنبال جذب پول های قدرتمند باشیم. درادامه 

این همایش به سؤاالت حضار پاسخ داده شد.

صنفی  نظام  مدیره  هیات  عضو 
کشاورزی اصفهان گفت: آب تحویلی 
به کشاورزان شرق این خطه در محل 
سد آبشار )آغاز شبکه های آبیاری( 
بالغ بر پنج متر مکعب بر ثانیه کمتر از 

میزان توافقی است.
حسین محمدرضایی اظهارداشت: 
پیش تر و بر اساس توافق صورت 
گرفته در کمیته چهار جانبه متشکل 
از استانداری، جهاد کشاورزی، آب 
با  کشاورزی  صنف  و  منطقه ای 
محوریت برنامه ریزی برای تخصیص 
آب به کشت کشاورزان شرق اصفهان 
مقرر شد بطور میانگین 33 متر مکعب 
بر ثانیه آب در محل سد آبشار واقع در 
شرق این کالنشهر برای کشاورزان 
اختصاص یابد اما در روزهای اولیه این 
10 روز دوره آبیاری از 20 متر مکعب 
شروع و این رقم در حال حاضر به 
حدود 28 متر مکعب در ثانیه رسیده 

است.
وی اضافه کرد: این کاهش آب 
تحویلی در شرق اصفهان نارضایتی 
بین کشاورزان را در روزهای گذشته 

در پی داشت.
صنفی  نظام  مدیره  هیات  عضو 
کشاورزی اصفهان درباره کسری 
آب تحویلی به کشاورزان تصریح 
و  غیرقانونی  برداشت های  کرد: 
بی حساب و کتاب در باالدست 
رودخانه چه در استان اصفهان چه 
استان همجوار سبب این ناعدالتی 
شده است و رفع آن به عزم جدی 
مسووالن و همکاری شورای تأمین، 
قوه قضاییه، نیروی انتظامی و پیگیری 
جدی آب منطقه ای استان اصفهان و 

سازمان های مرتبط دیگر دارد.
وی افزود: درحال حاضر خروجی 

سد زاینده رود حدود 100 متر مکعب 
بر ثانیه است ولی بدلیل نبود کنترل، 
بعد از برداشت های شرب و صنایع 
و آب انتقالی به یزد و برداشت حقابه 
کشاورزان غرب که آنها هم با کمبود 
آب مواجه هستند، مقدار دبی آب در سد 
آبشار نسبت به توافق های انجام شده 
حدود پنج متر مکعب کسری دارد که 
وضعیت بدی را برای کشاورزان شرق 

رقم زده است.
محمدرضایی اظهارداشت: در روزهای 
گذشته آبیاری بوسیله شبکه های 
آبشار و روَدشتِین بصورت آنطور که 
برنامه ریزی شده بود انجام نگرفته و 
کشت کشاورزان در معرض خطر قرار 

گرفته است.
وی درباره تجمع کشاورزان در نقاط 
مختلف استان اصفهان روزهای اخیر 

تصریح کرد: از زمانی که بر خالف 
قانون و مصوبات شورای عالی آب، 
حوضه  در  متعدد  بارگذاری های 
آبریز زاینده رود انجام شد مشکالت 
زیست محیطی، خشکی رودخانه و 
چالش های کشاورزان افزایش یافت 
که اعتراض کشاورزان را به همراه 
داشت و این روزها نیز کسری آب 
تحویلی به این قشر، سبب نارضایتی 

آنان شده است.
حدود 25 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی نواحی حقابه داران شرق 
این استان در پی افزایش خروجی 
سد زاینده رود و تخصیص بخشی از 
حقابه کشاورزان در بهمن 1۴00 زیر 

کشت رفت.
خروجی سد زاینده رود 12 بهمن 1۴00 
با هدف جاری سازی آب در بستر 

این رودخانه در حوزه شهر اصفهان 
و سپس شرق استان به منظور کشت 
غله در بخشی از اراضی کشاورزی 
بصورت پلکانی افزایش و ساعت 10 
صبح 2۴ بهمن کاهش یافت در نتیجه 
بخش قابل توجهی از بستر زاینده رود 
از جمله در کالنشهر و شرق این استان 

دوباره خشک شد.
سپس برای نوبت دوم آبیاری مزارع 
پانزدهم  تا  شرق اصفهان پنجم 
فروردین 1۴01 بار دیگر با افزایش 
خروجی سد، آب در رودخانه جریان 

یافت و سپس بار دیگر خشک شد.
در نوبت سوم آبیاری، خروجی سد 
زاینده رود با هدف تخصیص آب برای 
آبیاری نوبت سوم کشت کشاورزان 
شرق استان بامداد 26 فروردین 
افزایش یافت و یک روز قبل از آن 

نیز برای آبیاری باغ های غرب استان، 
خروجی سد بیشتر شده بود و بنابه 
اعالم مسووالن شرکت آب منطقه ای 
رودخانه حدود 10 روز جاری خواهد 

بود.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و 
کم سابقه ای را در نیم قرن اخیر سپری 
می کند بطوریکه رودخانه زاینده رود 
در 2 دهه اخیر از سد چم آسمان در 
شهرستان لنجان واقع در غرب استان 
تا تاالب گاوخونی به دفعات خشکانده 
و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این 

موضوع باز تکرار می شود.
زاینده رود که به طول افزون بر ۴50 
کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه 
مرکزی ایران به شمار می رود، در 
سال های گذشته به دفعات خشک 

شده است.

در همایش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:

آمریکای شمالی و التین فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی ایران

مدیــرکل کمیتــه امــداد اصفهــان گفــت: از 
میــان 25 هــزار فرزنــد یتیــم نیازمنــد تحت 
ــج  ــتان، پن ــن اس ــداد ای ــه ام پوشــش کمیت

ــد. هــزار نفــر حامــی ندارن
ــه یــک شــهر ضیافــت  ــم زارع در برنام کری
ــتان  ــد اس ــم غیرعم ــان جرائ آزادی زندانی
اصفهــان افــزود: ۹3 هــزار نفــر خیــر تحــت 
ــه  ــا کمیت ــم ب ــوان حامــی بچه هــای یتی عن
ــی از  ــه برخ ــد ک ــکاری می کنن ــداد هم ام

ــد. ــی دارن ــد حام ــدان چن ــن فرزن ای
ــای  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــزان ســهم پرداخــت  ــی و می ــاالی حمایت ب
متفــاوت خیریــن، یــک یتیــم ممکن اســت 
چنــد حامــی داشــته باشــد و پنــج هــزار نفــر 
ــره  ــی به ــی ب ــت حمایت ــن فرص ــم از ای ه

ــتند. هس

مدیــرکل کمیتــه امــداد اصفهــان ادامــه داد: 
ــال جــذب  ــه دنب ــارک رمضــان ب ــاه مب در م
حامــی از بیــن مــردم ایــن اســتان هســتیم 
تا در حــد وســع خــود از کــودکان و نوجوانان 

بــدون سرپرســت حمایــت کننــد.
وی با اشـاره بـه حمایـت از خانـواده زندانیان 
توسـط کمیتـه امـداد گفـت: 2 هـزار و 500 
خانواده زندانیان تحت پوشـش کمیتـه امداد 
هسـتند که سـال گذشـته ۹1 جهیزیه برای 
دختران آنان با هزینه ای بالغ بـر 160 میلیارد 

ریـال تهیه شـد.
بــه گفتــه زارع، پارســال 180 فرصت شــغلی 
ــواده  ــرای خان ــی ب ــارد ریال ایجــاد و 80 میلی
ــر در  ــان حاض ــد. در زم ــه ش ــان هزین زندانی
اســتان اصفهــان بیــش از 120 هــزار خانواده 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امام هســتند.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان: 

۵ هزار یتیم در اصفهان نیازمند حامی هستند

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان گفت: سال 
گذشته ۴6 هزار میلیارد ریال کمک مالیاتی از 
محل مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها و 
دهیاری های این استان پرداخت شد. عباس 
مزیکی افزود: از میان کل مبلغ اختصاصی، 35 
هزار میلیارد ریال به حساب 112 شهرداری، 
ده هزار میلیارد ریال به حساب 8۴۹ دهیاری و 
۹50 میلیارد ریال به حساب 28 فرمانداری های 
شهرستان های استان اصفهان واریز شده 
است. وی بیان کرد: ۴۴ میلیارد ریال نیز به 
1۴ منطقه عشایری اصفهان اختصاص یافت. 
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با بیان اینکه این 
توزیع اعتبار در مقایسه با سال ۹۹ رشد بیش از 
یکصد درصدی داشته است، تصریح کرد: این 
اعتبار در بودجه مدیریت شهری و روستایی 

قرار گرفته و در توسعه زیرساخت ها هزینه 
می شود. وی ادامه داد: چنین اعتباری نقش 
مهمی در پیشرفت کار پروژه های شهرداری ها 
و دهیاری ها دارد که دولت از محل اعتبارات 
مالیات ارزش افزوده به این نهادها اختصاص 
می دهد. به گفته مزیکی توزیع این اعتبار بر 
اساس سرانه جمعیتی شهرها و روستاها است 
که در این شرایط اعتبار به آنان اختصاص 
می یابد. مدیرکل امور مالیاتی اصفهان معتقد 
است درآمد مالیات ارزش افزوده سهم 25 
درصدی در بودجه مدیریت شهری و روستایی 
دارد که تالش آن در جذب فرصت خوبی 
را ایجاد می کند. وی درآمد مالیات ارزش 
افزوده این استان را افزون بر 200 هزار میلیارد 

ریال است.

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان: 

 46 هزار میلیارد ریال کمک مالیاتی
به شهرداری های اصفهان پرداخت شد

عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان درباره وضعیت آب کشاورزان شرق اصفهان هشدار داد:

آب تحویلی کمتر از میزان توافقی
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رحیم خلقی در گفت وگو با خبرنگار فوالد با بیان اینکه بیش از 50 میلیون 
تن سرباره در مجاورت کارخانه های فوالدسازی انباشت می شود، اظهار 
کرد: سرباره عالوه بر اینکه ضرری برای محیط زیست ندارد، بلکه از آن 
می توان به عنوان یک محصول جانبی مانند اساس و زیراساس و باالست 
ریلی و بلوکاژ و پرکننده جاده ها و پل ها و خصوصًا در صنعت سیمان و در 

پروژه های راه سازی و جاده ای استفاده کرد.
رئیس واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در سال 13۹7 کارگروهی با عنوان کارگروه سرباره به جهت شناسایی 
روش های جهت استفاده از سرباره در پروژه های راه سازی، جاده ای، ریلی 
و... در مجموعه ایمیدرو و با محوریت شرکت ملی فوالد ایران و همکاری 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه تشکیل شد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه نقش پررنگ و بسزایی در تشکیل کارگروه 
سرباره داشته است، اذعان داشت: طی سال های اخیر جلسات متعددی 
همراه با انجام آزمایش های مختلف بر روی نمونه های سرباره انجام 
پذیرفت. در کشور ما علی رغم مطالعات و پروژه های متعدد پیرامون این 
موضوع، به دلیل عدم ارائه ضوابط و معیارهای الزم برای کنترل کیفی 
طراحی و اجرا، درخصوص این مسئله خأل قانونی وجود داشت و این 

موضوع عملیاتی نشد.
خلقی تصریح کرد: خوشبختانه در این کارگروه با همکاری مرکز تحقیقات 
مسکن و شهرسازی و با استناد به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این 
مرکز، تعدادی از دانشگاه های کشور و آسیب شناسی علل آن، این کارگروه 
اقدام به تدوین راهنمای استفاده از سرباره های فوالدسازی در الیه های 

اساس و زیراساس راه کرده است.
وی ابراز داشت: در این دستورالعمل و راهنما که طی 3 سال بر اساس 
آزمایش های متعدد انجام گرفت، ضمن ارائه مشخصات فنی و ویژگی های 
انواع مصالح سرباره ای، معیارهای پذیرش و آزمون های کنترل کیفی و 
مالحظات الزم برای طراحی و اجرا با مصالح سرباره فوالد جهت استفاده 

در پروژه های راه سازی و جاده ای ارائه شده است.
رئیس واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: با 
تدوین این راهنما، جلسات فنی و کارشناسی به منظور درج در ردیف 
فهرست بهای راه، با هدف کاربردی شدن سرمایه های فوالدسازی در 
پروژه های راه سازی و جاده ای پیگیری و در ادامه با بررسی و مذاکرات 
فنی کارشناسی با اعضای کمیته راهبردی نشریه 101، جامعه مهندسی 
تولیدکنندگان فوالد و جمعی از صاحب نظران امور نظام فنی و اجرایی، 
برای نخستین بار ردیف های مربوط به تهیه و استفاده از مصالح سرباره 
فوالد به عنوان مصالح اساس و زیراساس راه در فهرست بهای واحد پایه 
رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 1۴01 در فصل های 1۴ و 20 تعریف 

شده است.
وی ادامه داد: امید است با تحقق این مهم که نتیجه چندین سال کار 
مهندسی و آزمایش های مختلف بر روی سرباره بوده است، شاهد کاهش 
تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی باشیم و پیمانکاران راه و ابنیه نیز از 

سرباره در پروژه های خود استفاده کنند.
خلقی در پایان اضافه کرد: از زحمات کلیه همکاران خود در فوالد مبارکه و 
دیگر شرکت های فوالدساز که طی سال های گذشته ما را در این کارگروه 
همراهی کردند، تقدیر و تشکر می کنم و قدردان حمایت های همه جانبه 
مدیرعامل، معاون بهره برداری و دیگر مدیرانی که پشتیبان و مشوق اصلی 

در این موضوع بودند، هستم.

رئیس واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه گفت: در 
سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« و در لبیک به تأکیدات 
رهبر معظم انقالب برای تحقق شعار ســال، به دنبال تدوین 
دستورالعمل استفاده از ســرباره های فوالدسازی در الیه های 
اساس و زیراساس راه سازی و جاده ای، زمینه قانونی الزم برای 
استفاده از سرباره ها در پروژه های راه سازی و جاده ای فراهم شد.

صنعت

 در راستای حفظ محیط زیست صورت گرفت؛
 استفاده بهینه از سرباره های فوالد
 در پروژه های راه سازی و جاده ای

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با اشاره به اینکه پهنه های 
اصلی و حساس فرونشست در کل کشور 
موجود است، گفت: برای فرونشست نیز 
باید اقداماتی که برای زلزله انجام شد، 

صورت گیرد.
علیرضا قاری قرآن درباره دلیل ایجاد 
راهکارهای  و  اصفهان  فرونشست 
اجرایی و اقدامات انجام شده، اظهار 
کرد: فرونشست زمین، مسئله ای بسیار 
فراگیر بوده که پایین رفتن سفره های 

آب زیرزمینی، یکی از دالیل آن است.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی، متولی بررسی 
فرونشست ها در کل کشور بوده و با 
توجه به حساسیت این موضوع، تیم 
ویژه ای برای بررسی آن در حال تحقیق 
است. گفت: به این منظور، نیازمند تأمین 
نقشه جامعی از فرونشست در کل کشور 
هستیم، بنابراین پس از تأمین این نقشه 
مانیتورینگ انجام شده و تغییراتی که 
در آستانه بحران قرار ندارد، ترمیم 

می شوند.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با اشاره به اینکه پهنه های 
اصلی و حساس فرونشست در کل 
کشور موجود است، تصریح کرد: برای 
فرونشست نیز باید اقداماتی که برای 

زلزله انجام شد، صورت گیرد.
موضوع  جایگاه  خصوص  در  وی 
فرونشست در فرآیند شناسایی و تحلیل 
مشکالت شهر اصفهان در طرح جامع 
اصفهان، گفت: طرح جامع نوین اصفهان 
مرحله شناخت را پشت سر گذاشته 
و الزم است با همکاری اداره کل راه و 
شهرسازی استان و شهرداری اصفهان 

مراحل بعدی آن انجام شود.
قـاری قـرآن بـا بیـان اینکـه طـرح 
جامع شـهر اصفهان بـا رویکـرد نوین، 
نخسـتین طـرِح کشـور بـا رویکـرد 
برنامه ریـزی راهبردی و فضایی اسـت، 
اظهـار کـرد: ایـن طـرح از دو مرحلـه 
اصلـی تشـکیل شـده، بـه گونـه ای 
کـه در مرحلـه اول مسـائل، نیازهـا و 
ظرفیت هـای شـهر تحـت عنـوان 
شناسـایی  تشـخیص«  »گـزارش 
می شـوند و در مرحلـه دوم براسـاس 
خروجی هـای مرحلـه اول، »دسـتور 
کارها« تهیـه می شـود و مبنـای تهیه 
برنامه های پیشـنهادی قـرار می گیرد.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح، 
مسائل و مشکالت شهر اصفهان از چهار 
مسیر متمایز و البته مرتبط با هم مورد 
کاوش، بررسی و شناسایی قرار گرفته 

است.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی، گفت: جمعاً تعداد ۸۸۲ 
مشکل در ۲۹ حوزه مورد بررسی در 
مرحله اول طرح شناسایی شد که به 
موضوع فرونشست زمین در دو حوزه 
موضوعی بافت فرسوده و آب و در قالب 

چهار مشکل اولیه اشاره شده است.
وی ادامه داد: این چهار مشکل اولیه 
شامل »فرونشست تدریجی زمین و عدم 
امکان نشت یابی در بافت های فرسوده«، 
»پدیده فرونشست دشت و تخریب 
آبخوان زاینده رود«، »پدیده فرونشست 
به علت تخلیه آب ها و برداشت های 
بی رویه در برخوار و عاشق آباد« و »نبود 
فرونشست  مدیریت جامع  و  طرح 

زمین« بوده است.
قاری قـرآن توضیـح داد: در بیانیـه 
مشـکالت و مطالبـات، فرونشسـت 
امـکان  نبـوِد  و  زمیـن  تدریجـی 
نشـت یابی در بافت هـای فرسـوده و 
ناکارآمـد به عنـوان یکـی از مشـکالت 
بـزرگ محـالت ناکارآمـد شـهری 
شناسـایی شـده؛ هـر چنـد بـه ایـن 
مشـکل در برخـی نمونه هـا اشـاره 
شـده اسـت، امـا بسـیار جزئی تـر از 
سـایر مشـکالت ایـن محالت اسـت و 
نمی توان آن را مشـکل مهمی در میان 
مشـکالت محـالت ناکارآمـد اصفهان 
تلقـی کـرد. چـرا کـه ایـن مشـکل 
عمـاًل در دل مشـکل کالن کمبـود 
زیرسـاخت ها و خدمـات در محـالت 
ناکارآمـد قـرار گرفتـه و مهم تریـن 
پیامـد ناشـی از آن، سـرمایه گریزی از 
بافت های فرسـوده مطرح شـده است.

فعالیت تیم ویژه تحقیقاتی 
روی موضوع فرونشست ها

 سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن
و شهرسازی مطرح کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 مریم یادگاری  »دسترسـی عادالنه به خدمات درمانـی ناباروری در 
دسـتور کار بیمه سـالمت قرار گرفته اسـت«. مدیر کل بیمه سـالمت 
اسـتان اصفهـان بـا اعـالم این نکتـه گفـت: بر اسـاس سیاسـت های 
جمعیتی مقـام معظم رهبری مبنی بـر ارتقای پویایـی و جوانی جمعیت 
با هـدف افزایـش نـرخ بـاروری و در راسـتای اجـرای مـاده ۴3 قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سـازمان بیمه سـالمت، جهت بیمه 
شـدگان خود مکلف شـده هزینه های درمانی زوج های نابـارور را تحت 
پوشـش درآورد. با اجـرای این قانـون ارزشـمند، عالوه بر حفظ و رشـد 

سـالمتی خانواده و سـالمت مادر و کودک، تأمین سـالمت نوجوانان و 
جوانان نیـز محقـق می گردد.

صفـاری ادامـه داد: کلیـه اقدامـات تشـخیصی درمانـی تخصصـی 
برای زوجیـن نابـارور شـامل IVF، IUI، ICSI، FET بر اسـاس 
تعرفه هـای مصـوب در بخشـهای مختلـف دولتـی، غیردولتـی و 
خصوصـی که توسـط شـورای عالـی بیمه ابـالغ شـده اسـت در تعهد 
سـازمان بیمه سـالمت قرار می گیـرد و این افـراد می توانند بـا مراجعه 
بـه مراکـز درمانـی طـرف قـرارداد خدمـات خـود را بـا تعرفـه بیمه ای 

دریافـت نماینـد.
صفـاری افزود: بـا تحقق ایـن قانـون تعهدات سـازمان بیمه سـالمت 
در 10 مـورد از خدمـات درمانی تخصصی نابـاروری افزایـش یافته و با 
پرداختی بیشـتر به مراکـز درمانـی، کاهش پرداخـت از جیب مـردم در 

زمینه درمـان نابـاروری محقق می شـود.
مدیـر کل بیمه سـالمت اسـتان در پایـان گفـت: از زمان ابـالغ قانون 
در دی مـاه 1۴00 بالـغ بـر ۴ میلیـارد ریـال اسـناد هزینه هـای درمانی 
زوج های نابارور اسـتان در قالب خسـارت متفرقه پرداخت شـده اسـت.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:

 چتر حمایت بیمه سالمت
بر سر زوج های نابارور
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سفالگر    سامان   
پاکستان و افغانستان در 
روزهای اخیر، روزهای 
پرتنشی را در روابط دوجانبه 
خود تجربه می کنند. در این 
راستا، اخیراً ارتش پاکستان با 
حمالت هوایی، مناطقی از شرق 
افغانستان در والیات ُکنر، خوست و 
پکتیا را هدف قرار داده و دلیل اصلی این 

ع  ضو مو
را نیز، تبدیل 
شدن مناطق 
مجاور مرزی 
افغانستان با 
 ، ن کستا پا
محلی  به 
تشدید  آنچه  برای 
تحریک  تحریکات 
طالباِن پاکستان علیه دولت 
این کشور و ایجاد ناامنی در 
پاکستان عنوان می شود، اعالم 
کرده است. این در حالی است 
که بخش قابل توجهی از تلفات 
حمالت هوایی پاکستان به شرق 
افغانستان نیز، از سوی منابع خبری، 
غیرنظامیان اعالم شده اند. موضوعی که به 
طور خاص با واکنش شدید طالبان افغانستان 
نیز رو به رو شده و »ذبیح المجاهد« سخنگوی 
گروه طالبان در موضع گیری اعالم کرده که اگر 
دولت پاکستان به این ِقسم اقدامات خود علیه 
افغانستان ادامه دهد، بایستی منتظر تبعات منفی این 
اقدامش نیز باشد. با این حال، این طور به نظر می رسد که 

با طالبان افغانستان، که تا حد زیادی با توجه به نفوذ قابل توجه تحوالت اخیر در روابط پاکستان 
پاکستانی ها میان طالبان، عجیب هم به نظر می رسد )بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند 
که دولت پاکستان، روابط پشت پرده گسترده ای با طالبان دارد و از روی کار آمدن آن در افغانستان نیز 

خرسند بوده است(، از ریشه ها و عللی برخوردار است که توجه به آن ها کاماًل اهمیت دارد.
1 - درس نگرفتن پاکستان از واقعیات تاریخی

سال هاست که سرویس های اطالعاتی پاکستان، اتباطات گسترده ای را با طالبان دارند و اساساً این 
گروه را به نوعی به مثابه ابزاری جهت پیشبرد اهداف و منافع ملی پاکستان ارزیابی می کنند. در این 
راستا، حتی شاهد بودیم که در جریان تحوالت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این 

کشور و فرار »اشرف غنی« رئیس جمهور سابق افغانستان به خارج از این کشور و قدرت گیری مجدد 
طالبان در عرصه قدرت سیاسی افغانستان، مقام های ارشد امنیتی پاکستان نظیر رئیس سرویس 
اطالعاتی این کشور )ژنرال فیض حمید(، از جمله نخستین افرادی بودند که با سفر به افغانستان، به 
رایزنی با مقام های طالبان پرداختند. از چشم اندازی کلی، پاکستان حضور طالبان در عرصه قدرت 
سیاسی افغانستان را که همچنان این کشور را در دوره ای از تنش و ناآرامی حفظ می کند و اساسًا 
قدرت نظامی چندانی را هم نمی تواند در افغانستان ایجاد کند، در راستای منافع خود ارزیابی کرده و 
می کنند. با این حال، اسالم آباد در تحلیل حمایت های خود از طالباِن افغانستان، یک نکته را مورد بی 
اعتنایی قرار می دهد و آن ضرورِت درس گرفتن از تجربیات تاریخی است. پاکستانی ها هیچ گاه این 
مساله که حمایت های آن ها از تندورها در افغانستان در نهایت می تواند به ضرر خوِد این کشور تمام 
شود را جدی نگرفته اند. در این راستا شاهد بوده ایم که در طول تاریخ، طالبان و افراط گرایاِن عضو 
این گروه، اساساً با هر کشور خارجی که به آن ها کمکی کرده اند، در نهایت درافتاده اند و به دشمن آن 
تبدیل شده اند. در این رابطه مثاًل زمانی تندورهای افغان از کمک های آمریکا و انگلستان برخوردار 

شدند تا با شوروی بجنگند.
با این حال، پس از دفع خطر شوروی عماًل خود به تهدیدی برای انگلستان و آمریکا تبدیل شدند )نه 
فقط در قالب طالبان، بلکه در قالب گروه هایی نظیر القاعده و دیگر گروه های افراط گرا و تروریست(. 
در این راستا هر زمان یک قدرت خارجی سعی داشته تا از طالبان در افغانستان در راستای اهداف خود 
حمایت کند، در نهایت این گروه را علیه منافع خود دیده است. معادله ای که به زعم برخی ناظران و 
تحلیلگراِن مسائل افغانستان، اکنون در مورد پاکستان در حال وقوع است و می تواند آغازی بر ایجاد 

چالش های گسترده تر برای پاکستان باشد.
2 - مؤلفه غرور ملی مردم افغانستان

غرور ملی مردم افغانستان نیز از جمله دیگر محرک هایی است که می تواند به دامن زدن تنش ها میان 
افغانستان و پاکستان در شرایط کنونی کمک قابل توجهی کند. نباید فراموش کرد که اساساً همین 
غررو ملی بوده که موجب شده تا افغانستان لقب مدفن قدرت های بزرگ جهانی را به خود اختصاص 
دهد )نظیر بریتانیا، شوروی و آمریکا(. در این چهارچوب، مردم افغانستان که در سال های اخیر همواره 
نوعی حس سرکوب شدن از سوی پاکستان و تضییع منافع ملی خود توسط این شکور را در ذهن 
داشته اند، و در عین حال به صورت تاریخی به واسطه اختالفاتی که استعمار بریتانیا در منطقه میان 
آن ها و پاکستان بویژه در حوزه مسائل مرزی به یادگار گذاشته رو به رو هستند، اکنون و با تغییر شرایط 
در کشورشان، در حال نشان دادِن واکنش به پاکستان هستند و به هیچ عنوان بعید نیست که حتی در 
این رابطه با دشمنان کنونی دولت پاکستان نیز اتحاد پیدا کنند و برای اسالم آباد ایجاد چالش کنند. در 
واقع، این مردم اکنون به دنبال ارسال این پیام هستند که پاکستان باید به هویت مستقل افغانستان 

و منافع آن احترام بگذارد.
3 - جاه طلبی های گسترده »تحریک طالبان پاکستان«

یکی دیگر از مؤلفه های مهمی که در نوع خود می تواند منشأ اوج گیری تنش های جاری میان دولت 
پاکستان با افغانستان باشد، جاه طلبی های گسترده گروه »تحریک طالبان پاکستان« است. این گروه 
تا حد زیادی برآمده از نقِض بنیادین قانون اساسی پاکستان هستند که در قالب آن دولت مرکزی 
پاکستان متعهد شده بود که به حریم مناطق قبایلِی پاکستان در مجاورت مرزهای مشترک این کشور 
با افغانستان تعدی نکند. با این حال، زیرپا گذاشتن این تعهد از سوی اسالم آباد و در عین حال مشاهده 
این مساله از سوی تحریک طالبان پاکستان که طالبان افغانستان پس از مبارزات بی امان با آمریکا 
و غرب در افغانستان، در نهایت توانستند آن ها را کشور خود بیرون کنند، اکنون این گروه را به این 
جمع بندی رسانده که وقتی طالبان افغانستان می تواند حکومت را در افغانستان با شکست قدرت های 
جهانی به دست بگیرد، چه دلیلی وجود دارد که طالبان پاکستان نتواند این مهم را در خاک پاکستان 
محقق کند؟ تحلیلی که البته تا حد زیادی اشتباه است و می تواند نشان دهنده آغاز سال هایی پر تنش 
در روابط پاکستان و افغانستان و حتی ایجاد بحران های گسترده در منطقه بویژه برای کشورهایی 

نظیر ایران باشد.
مساله ای که بایستی با هوشیاری و به دور از مفروضات غلط و بی پایه مخاطب قرار گیرد و راهکاری 
منطقی برای آن اندیشیده شود. در این چهارچوب، کشورهای منطقه بویژه پاکستان باید کسب منافع 
مقطعی و در عوض، خرید هزنیه های گزاف در بلند مدت برای خود را کنار بگذارند و راهبردهای 

منطقی را جهت مخاطب قراردادن بحران های جاری در پیش گیرند. 

گونـــاگون
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08
مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

)ره( استان اصفهان از برنامه ریزی برای ساخت هزار واحد مسکومی 
جدید و تکمیل ۷۷۷ پروژه مسکن مددجویی نیمه تمام سال گذشته 

تا پایان امسال خبر داد.
سیدمصطفی انوری با اشاره به اقدامات نهاد کمیته امداد امام خمینی 
)ره( در تأمین مسکن مددجویان اظهار کرد: در سال گذشته کلنگ هزار و 
۶۹۷ واحد مسکونی مددجویان اصفهانی با مشارکت خیران و نیکوکاران 

به زمین زده شد.
وی تأمین مسکن را از نیازهای اساسی نیازمندان دانست و افزود: 
مجموع این تعداد واحد مسکونی در قالب هشت تفاهمنامه با سازمان ها 
و شرکت های مختلف به صورت هم افزایی منعقد و ۹۲۰ مورد در سال 

گذشته به طور کامل به بهره برداری رسید. مدیر تأمین مسکن و امور 
مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
با اشاره به تکمیل پروژه های احداث مسکن مددجویان خاطرنشان 
کرد: پروژه های مسکونی سال قبل با اعتباری بیش از ۷۳ میلیارد تومان 
تاکنون انجام شد که ۷۷۷ واحد در حال ساخت نیز با پیشرفت فیزیکی 
بیش از ۵۰ درصد تا نیمه اول امسال تکمیل و آماده بهره برداری می شود. 
انوری با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای احداث هزار مورد مسکن 
جدید در سال جاری، گفت: سال گذشته ۳۴ میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه با سرانه ۳۰ میلیون تومانی و کمک های بالعوض تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان برای خرید و احداث به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت شد.

مدیر تأمین مسکن کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

ساخت هزار واحد مسکن مددجویی جدید در اصفهان تا پایان سال

 پریسا جمدی آفتاب سوختگی، 
ظاهر زیبا و درخشان پوست را از 
بین می برد. به منظور بازسازی 
پوست و کاهش عالئم ناشی از 
نید  می توا سوختگی  آفتاب 
درمان های خانگی زیر را انجام 

دهید.
1 - آب لیمو: آب لیمو یک درمان 
مؤثر برای آفتاب سوختگی ست. 
خیلی  روش  این  از  استفاده 
آسان است، فقط کافی ست آب 
لیموترش را گرفته و روی پوست 
آفتاب سوخته خود بمالید. پس از 
گذشت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ناحیه را 
با آب سرد بشویید. این کار باعث 
ایجاد احساس خنگی و از بین بردن 
لکه های تیره پوست می شود. به 
منظور دستیابی به بهترین نتایج 
این کار را به صورت هفتگی انجام 

دهید.
2 - کشک: کشک یکی دیگر از 
درمان های خانگی قدیمی برای 
آفتاب سوختگی است. کشک و 
دیگر محصوالت لبنی مشابه دارای 
پوست  سفیدکنندگی  خواص 
باعث  محصوالت  این  هستند. 
سفید شدن پوست و از بین بردن 
عالئم آفتاب سوختگی می شوند. 
کشک را روی صورت خود مالیده 
۳۰ دقیقه  به مدت  بگذارید  و 
بماند. پس از ۳۰ دقیقه کشک را 
از روی پوست شسته و متوجه 
خاصیت نرم کنندگی آن شوید. اگر 
پوست چربی دارید، نباید از کشک 
استفاده کنید چراکه کشک باعث 

چرب تر شدن پوست تان می شود.
3 - آلوئه ورا و گالب: این یک 
ترکیب عالی برای انواع مشکالت 
پوستی است. این ترکیب برای 
مراقبت از پوست و دستیابی به 
درخشان تر  و  لطیف تر  پوستی 
فوق العاده است. آلوئه ورا، سرشار 
است  ضدعفونی کننده  مواد  از 
که به تمیز کردن کامل پوست 
صورت  در  و  می کند  کمک 
به  پوست  آفتاب سوختگی 
باکتری ها یا قارچی ها امکان رشد 
و تکثیر نمی دهد. آلوئه ورا را با 
مقدار مساوی گالب میکس کرده 
و روی پوست بمالید و پس از ۱۵ 

دقیقاً بشویید.
4 - عسل: عسل عالوه بر خاصیت 
شیرین کنندگی اش، برای پوست 
عسل  است.  مفید  بسیار  نیز 
دارای خواص ضدالتهابی و آنتی 
اکسیدانی است. عسل را با کمی 
ماست مخلوط کرده و روی پوست 
بمالید و اجازه دهید خشک شود. 
سپس ماسک خشک شده را از 
روی پوست بردارید از پوست 
درخشان و روشن خود لذت ببرید.

5 - گوجه فرنگی خام: لیکوپین 
گوجه  در  موجود  ترکیب  یک 
فرنگی است که به حفظ سالمت 
پوست در تابستان کمک می کند. 
می توانید گوجه را ورقه کرده یا له 
کنید و روی پوست آفتاب سوخته 
و برنز خود بمالید. گوجه فرنگی 
بالفاصله باعث سفید شدن پوست 
می شود. گوجه فرنگی را آسیاب 
کرده و با چای یا عسل مخلوط 
کنید و آن را روی پوست بمالید. 
اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه 
روی پوست بماند و خشک شود. 

سپس آن را با آب ولرم بشویید.
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پیشاپیش تابستان داغ 
حرکت کنیم

چند درمان خانگی مؤثر برای 
آفتاب سوختگی؛

 محرک های اصلی اوج گیری تنش ها

میان پاکستان و طالباِن افغانستان چه هستند؟

معادله های مشکوک 
همسایه های شرقی

رییس اتـاق بازرگانـی ایـران و چین بـا تاکیـد بر اینکـه باید 
عملکـرد ۱۰ سـال گذشـته اتـاق بازرگانـی مـورد تحقیـق و 
تفحص قـرار بگیـرد، گفـت: تخلفـات بسـیار زیـادی در اتاق 
بازرگانی ایـران وجـود دارد که باید به آنها رسـیدگی شـود و 

مشـکالت آن رفع شـود.
مجیدرضـا حریـری بـا تاکیـد بـر وجـود تخلفـات در اتـاق 
بازرگانـی،  صنایع، معـادن و کشـاورزی ایران، اظهار داشـت: 
در سـه سـال گذشـته نسـبت بـه مشـکالت موجـود اتـاق 
بازرگانـی نقدهایـی را مطـرح می کردیـم، امـا برای سـکوت 
معترضان اقدامـات مختلفـی از جمله تهدید بـه ابطال کارت 

بازرگانـی انجـام می شـد.
وی افـزود: بنـده نیـز کـه خواسـتار مقابله بـا تخلفـات بودم 
و نسـبت بـه وضعیـت فعلـی ایـن بخـش، نقـد داشـتم بـه 

کمیسـیون انضباطـی بـرای پاسـخگویی دعـوت شـدم.
حریـری بـا بیـان اینکـه اتـاق بازرگانـی ایـران بایـد در سـه 
مسـئله مـورد توجـه قـرار بگیـرد، تصریـح کـرد: عملکـرد 
۱۰ سـال گذشـته این بخـش بایـد مـورد تحقیـق و تفحص 
قـرار بگیرد کـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده،  این طـرح در 
صحن علنـی مجلـس تصویب شـده اسـت. وضع امـروز اتاق 
بازرگانـی بایـد تغییر کنـد و بـا ابطـال انتخابـات دروه قبلی، 

احـکام اجرایـی شـود.
عضو اتـاق بازرگانی ایـران گفـت: آینده ایـن نهاد نیز بسـیار 
مـورد اهمیت اسـت کـه باید بـا تصویب اصـالح قوانیـن اتاق 

بـه نتایـج دلخواه دسـت یابیم کـه ایـن اصالحیـه در مجلس 
شورای اسـالمی در دسـت بررسـی است.

وی تاکیـد کـرد: نقدهـا یک دعـوای شـخصی نیسـت و بنده 
برای اثبـات آن بعد از رسـیدگی بـه وضعیت گذشـته، حال و 
آینـده اتـاق بازرگانی از تمـام سـمت های خود کنـاره گیری 

خواهـم کرد.
حریری با اشـاره بـه برگـزاری انتخابـات اتاق هـای بازرگانی 
در سـال ۹۸ و اعتراضـات مربـوط بـه آن، خاطرنشـان کـرد: 
در همـان سـال شـکایت خـود را نسـبت بـه البی گری هـای 
موجود به مراجـع ذیصـالح از جمله دسـتگاه قضایـی ارجاع 
دادیـم، امـا صـدور حکم به این شـکایت سـه سـال بـه طول 
انجامیـد و در نهایـت در شـهریور مـاه سـال گذشـته حکـم 
ابطـال انتخابـات صـادر شـد و دادگاه تجدیـد نظـر نیـز این 
حکـم را تأییـد کـرد و در حال حاضـر منتظـر ابـالغ حکم به 
دسـتگاه اجرایی هسـتیم کـه طوالنی شـدن این شـکایت به 
دلیل کارشـکنی های فراوان بـود. این فعـال بخش خصوصی 
با بیـان اینکـه اتـاق بازرگانـی ایـران با دولـت به ویـژه دولت 
دوازدهـم البی گـری انجـام داد تـا بـه مقاصـد خـود رسـید، 
خاطرنشـان کـرد: شـورای عالـی نظـارت متشـکل از وزرای 
صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشـاورزی و سـه نفر از 
هیات رییسـه ایـن نهاد اسـت که باید بـه تخلفات رسـیدگی 
کند، اما به دلیـل همین ارتباطـات در دولت قبل نتوانسـتیم 

نتیجه درسـت برسـیم.

 زهــرا وفایــی  نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس شــورای 
ــول  ــا در خصــوص ق ــور خواســت ت ــس جمه اســالمی از رئی
ــه  ــتانی اش ب ــفر اس ــی س ــینی ط ــیه نش ــاماندهی حاش س
سیســتان و بلوچســتان اقــدام قاطــع و انقالبــی انجــام دهــد. 
ــه  ــا ب ــا موضــوع انتقاده ــن ســعیدی در رابطــه ب ــن الدی معی
خودروســازان خطــاب بــه نماینــدگان عنــوان کرد: خــودروی 
ــا  ــگ ه ــاز نشــدن ایرب ــی ب ــی، یعن ــی افتضــاح مل ــی یعن مل
ــی کشــته شــدن بیــش از حــدود  ــوارد، یعن در ۹۳ درصــد م
۲۰ هــزار نفــر در ســوانح رانندگــی، یعنــی ارابــه مــرگ. هیــچ 
ــزی در  ــت دادن عزی ــدار از دس ــه داغ ــت ک ــواده ای نیس خان
ــا واردات خــودرو ســهیم  ــت ب ــا مخالف ــات نباشــد؛ آی تصادف

ــه انســانی نیســت؟ ــن فاجع شــدن در ای
نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس سیســتان و بلوچســتان را 
ــه  ــای نیم ــام، پروژه ه ــی فرج ــای ب ــگ زنی ه ــرزمین کلن س
ــی،  ــای آموزش ــرانه فض ــن س ــده، کمتری ــوش ش ــام فرام تم
بهداشــتی و ورزشــی، صف هــای طوالنــی بنزیــن، گاز و روغن 
خوانــد و گفــت: آیــا کســی بــاور دارد در ۶ شهرســتان حــوزه 
ــه کشــی گاز وجــود نداشــته  ــر لول ــک مت ــی ی ــه حت انتخابی
باشــد؟ آیــا پذیرفتنــی اســت کــه شــاخص دسترســی بــه آب 
شــرب در بخــش مرکــزی چابهــار صفــر درصــد باشــد، یعنی 
ــوند؟  ــانی ش ــقایی آبرس ــورت س ــه ص ــردم ب ــد م ۱۰۰ درص
آیــا قابــل قبــول اســت کــه حــدود ۶۰ درصــد از روســتاهای 
مرکــزی نیکشــهر فاقــد اینترنــت باشــند؟ آیــا رواســت اســت 

کــه مــردم برخــی مناطــق حــوزه انتخابیــه هفته هــا و بلکــه 
ــند؟ ــی آب باش ــا ب ماه ه

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــر کشــاورزی گفــت: در ۲۸ بهمــن  ــه وزی در ادامــه خطــاب ب
مــاه ۹۹ مســئولین وزارت جهــاد از شــخص وزیر تا مســئولین 
شــیالت و مرکــز تحقیقــات ضمــن تاکیــد بــر اجحــاف 
تاریخــی بــه جامعــه صیــادان متعهــد شــدند طــی فراینــدی 
مجــوز صیــد صــادر کننــد. بــه داد صیــادان چابهــاری و حوزه 

ــه برســید. انتخابی
نماینــده چابهــار خطــاب بــه رئیــس جمهــور نیــز بیــان کرد: 
در ســفر اســتانی به مــردم قــول دادیــد که بــرای ســاماندهی 
ــه  ــد، ب ــی انجــام دهی ــدام قاطــع و انقالب حاشــیه نشــینی اق
خــدا قســم بــی آبــی و بــی برقــی امــان مــردم را بریده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم حقشــان را می خواهنــد خطــاب به 
مســئولین گفــت: خداوند نگــذرد از کســی کــه عنــوان صبور 
و کــم توقــع را بــر مــردم سیســتان و بلوچســتان نهــاد، دیگــر 
صبــر بیجــا و نجابــت نخواهیــم داشــت و قاطــع و انقالبی حق 
ــوری  ــام جمه ــدردان نظ ــرد. ق ــم ک ــه خواهی ــود را مطالب خ
اســالمی و خدمــات درخشــان آن نیــز هســتیم امــا حســاب 

برخــی کارگــزاران دولتــی را بــا نظــام جــدا مــی دانیــم.
نماینــده چابهــار از وزیــر راه خواســت تــا نقشــه آزادراه هــای 
کشــور را ببینــد و ســهم ناچیــز ۲ درصــدی اســتان سیســتان 

و بلوچســتان را در نظــر داشــته باشــد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 

خواستار شد؛

تحقیق و تفحص 
 از عملکرد

۱۰ سال گذشته

نماینده مردم چابهار در مجلس 

شورای اسالمی عنوان کرد:

خودروی ملی 
یعنی باز نشدن 

ایربگ ها در
۹۳ درصد موارد
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