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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

کیوان بسطام
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 چرا روز قدس
و ملت فلسطین 

مهم اند 
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فرماندار اصفهان در مجمع سالمت شهرستان عنوان کرد:

 اهمیت فعالیت مجموعه های مردمی
در ایام شیوع کرونا

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری

 دوشنبه هم
بازار شد
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

 حرکت سریع تر اتوبوسرانی اصفهان
در جهت رفاه شهروندان

وقتی در ثروتمندترین و پولسازترین هنر- صنعت، پول حرف اول را نمی زند!

 فاتحان گیشه
ارزان ترین ها بودند
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مدیر عامل سازمان فضای سبز و پارک های اصفهان:

 محلول پاشی درختان چنار سطح شهر
 انجام می شود

طرح پایلوت پاک سازی با همکاری یک شرکت دانش بنیان؛

 چاله سیاه لکه ای 40 ساله
بر پیشانی »قمیشلو«

نایب رئیس انجمن علوم فنون غالت استان اصفهان

حذف سوبسید آرد نانوایان
 باعث گرانی نان می شود

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت قرارگرفتن شناسایی قوانین و مقررات 
مخل شرکت های دانش بنیان در دستور کار شورا

You Should Eat 
More Soup: 5 
Reasons Why
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سرزمین فلسطین به لحاظ مقام و جایگاه 
مذهبی خاصی که در میان مسلمانان 
و مسیحیان و یهودیان داشته و دارد، 
به عنوان سرزمینی مقدس، همواره در 
میان این پیروان ادیان آسمانی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده است. هیچ مسأله 
ای در جهان اسالم و در بین پیروان دیگر 
ادیان، اهمیتی به اندازه مسأله فلسطین 
نیافته است. در دیگر سو و از آنجا که ملت 
ایران، مسلمان و نظام برگرفته از اراده ملی 
آن نیز اسالمی است، بنابر اصول مندرج 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ضروری است در سیاست گذاری های 
داخلی و خارجی خود به آموزه های دینی 
به ویژه قرآن مجید تمسک جوید. قضیه 
فلسطین و حمایت جمهوری اسالمی 
ایران از ملت مسلمان آن نیز بخشی از آن 

آموزه ها است.
پس براساس اصول و مبانی اسالم، 
جامعه اسالمی پیکره واحدی است و 
مسلمانان نمی توانند در قبال سایر 
این  باشند.  تفاوت  بی  مسلمانان 
تعاون  اسالمی،  عمیق  همبستگی 
اسالمی را نیز به همراه دارد؛ به این 
معنا که مسلمانان در کلیه امور و شوؤن 
مشترک اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
خود، موظف به همکاری و همیاری 

یکدیگرند.
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مسیرهای مراسم روز قدس درگفت وگوبا رییس ستاد قدس استان تشریح شد:

برگزاری درمسیرهای هشت گانه منتهی به میدان امام )ره(

مدیر دفتر مهندسی آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

سنددار بودن ۷۰ درصد ازبستررودخانه درمحدوده شهر
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آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم) 
اجاره یک باب مغازه تجارى و یک قطعه زمین بایر

ابوالقاسم خیابانى -شهردار انارك

شهردارى انارك در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 18 مورخ 1400/10/20 و مصوبه شماره 22 مورخ 1400/11/13 نسبت به اجاره یک باب مغازه تجارى به متراژ 
62 مترمربع واقع در میدان محله سراب و یک قطعه زمین بایر به متراژ 2000 مترمربع بایر 22 مترمربع واقع در بلوار امام رضا جنب بلوار آرامستان به شرح مندرج 

در جدول ذیل اقدام نماید.

سپرده شرکت در مزایدهاجاره بها کارشناسى (یک ماهه)موضوع مزایدهردیف

17/760/000 ریال14/800/000 ریالاجاره یک باب مغازه تجارى1

6/240/000 ریال5/200/000 ریالاجاره یک قطعه زمین بایر2
1- متقاضیان محترم بایستى ده درصد از مبلغ اجاره کارشناسى یک ساله را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0105748162000 به نام شهردارى 
انارك واریز و فیش مربوطه را در پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت خود را همراه با کلیه اسناد و مدارك مزایده (کپى کارت ملى و شناسنامه) در پاکت (ب) به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- در صورت انصراف نفر اول سپرده وى ضبط و نفر دوم برنده شناخته شــده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده واریزى وى ضبط و نفر سوم برنده مزایده 

خواهد شد.
3- کلیه هزینه هاى مربوط به نگهدارى مغازه و تجهیز و آماده سازى زمین بایر به عهده مستاجر مى باشد.

4- پیشنهاد دهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1401/2/21 به دبیرخانه محرمانه شهردارى انارك تحویل نمایند.
5- پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 بازگشایى و قرائت خواهد شد.

6- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- کلیه هزینه هاى آگهى کارشناسى و هزینه هاى دیگر به عهده برنده مزایده مى باشد.

8- عقد قرارداد به مدت سه سال شمسى مى باشد.
9- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت کشورى الزامیست.

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1401/02/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/02/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال )اعتبار

(ریال )

عملیات لوله گذاري فاضالب در منطقه بهارستان62-1-401
7,025,727,019341,000,000جارى (با ارزیابى کیفى)

توسعه و اصالح شبکه آب و ترمیم ترانشه در سطح 63-1-401
9,999,410,006430,000,000جارىمنطقه سه   

14,257,575,681557,700,000جارىتوسعه شبکه جمع آوري فاضالب منطقه شاهین شهر    66-1-401

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشار:1401/2/8

 آگهى مناقصه (نوبت اول)

شهردارى سده لنجان در نظر دارد اجراى اصالح هندسى و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهى مناقصه به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 مهلت دارند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 

52432323-031 تماس حاصل فرمایند.
حمید شهبازى - شهردار سده لنجان شناسه: 1309905

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى 
دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى 
خود ممکن است شما به عنوان مجرم 

شناخته شوید؟

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

چاپ اول

نوبت اول

شناسه: 1309871



در شـــهر
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 اخبــار اصفهــان  مدیــر عامــل ســازمان فضــای ســبز و پارک هــای اصفهــان گفت: 
درختــان چنــار ســطح شــهر بــا عناصــر غذایــی کــم مصــرف محلــول پاشــی می شــود. 
مجیــد عرفــان منــش گفــت: درختــان چنــار ســطح شــهر از بــا ارزش تریــن میراث های 
معنوی هســتند و هرســاله بــه دالیــل مختلــف از جمله شــرایط اقلیمــی، وضعیت بســتر 
و... دچــار عارضــه کلــروز و خــزان زودرس می شــوند. او گفــت: عملیــات محلــول پاشــی 
درختــان بــا هــدف تأمیــن عناصــر غذایــی مــورد نیــاز آنهــا و مدیریــت کلــروز برگــی و 
خــزان زودســر در کنــار دیگــر عملیات هــای مدیریــت حاصلخیزی خــاک در دســتور کار 
اجــرا قــرار دارد. عرفــان منــش می گویــد: ایــن عملیــات با شــروع فصــل رشــد و رویش 
ــول پاشــی برگــی  ــه محل ــا نیمــه خــرداد در ســه مرحل ــاز شــده و ت ــان آغ ــرگ درخت ب

انجــام خواهــد شــد.

 اخبار اصفهان  مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شهری 
شـهرداری اصفهـان از ایجاد »دوشـنبه بازار میـوه و صیفی جـات بعثـت« در اصفهان خبر 
داد. امیرحسـین ماه آورپور اظهار کرد: دوشـنبه بازار میوه و صیفی جات بعثت از روز دوشـنبه 
نوزدهم اردیبشـت ماه سـال جاری فعالیت خـود را در بـازار بعثـت اصفهان آغـاز می کند و 

پس از این تاریـخ روزهای دوشـنبه هر هفتـه دایـر خواهد بود.
وی با اشـاره به سـاماندهی و اصالح سـاختار بازار بعثـت، افزود: فضـای این بازار در شـأن 
مردم اصفهـان نبود از ایـن رو بازسـازی آن با ایجاد غرفه و مسـقف کردن فضا انجام شـده 

مورد اسـتفاده دست فروشـان و مردم قـرار گیرد.
مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شـهری شهرداری اصفهان 
تصریح کـرد: جمعه بـازار بعثـت اصفهـان در خیابـان بعثت، بعـد از سـه راه گلسـتان واقع 

شـده است.

 مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهیمدیر عامل سازمان فضای سبز و پارک های اصفهان:
مشاغل شهری شهرداری  محلول پاشی درختان چنار سطح شهر

دوشنبه هم بازار شد انجام می شود
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معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت: صنعت این استان متهم 
شده که آب زیادی را در اصفهان مصرف می کند 
اما بر اساس بررسی های انجام شده بیش از سه 
تا پنج درصد کل آب استان توسط صنایع مصرف 

می شود.
شاهین آذری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: اصفهان بعنوان دومین استان صنعتی 
کشور محسوب می شود و صنعتی شدن این 
استان از دیرباز با استقرار ذوب آهن رخ داده است 
اما نساجی، ذوب و ریخته گری و کانی های غیر 

فلزی، سرآمد صنایع این استان هستند.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان اظهار داشت: ۶۰ درصد 
آجر کل کشور در استان اصفهان تولید می شود 
و ریخته گری بعنوان مادر تمام صنایع محسوب 
می شود و این استان هم بعنوان یک استان 

صنعتی است.
وی اضافه کرد: مصوبه غیر کارشناسانه ای در 
شورای برنامه ریزی استان تصویب شده است 
که از این به بعد صنایع آجر و ریخته گری به هیچ 
عنوان در این استان مستقر نشوند و مجوزی 
برای استقرار این گونه واحدها در این استان 

ارائه نمی شود.
آذری با بیان اینکه در گذشته مصرف آب و 
آالیندگی از مهمترین اشکاالت فعالیت صنایع 
اما  گفت:  می شد،  محسوب  گری  ریخته 
امروزه فعالیت این صنعت بر اساس علم روز 
دیگر آالیندگی ندارد و مصرف آب در صنایع 
ریخته گری به کمترین میزان ممکن رسیده 

است.
وی با بیان اینکه همه صنایع به نوعی به ریخته 
گری وابسته هستند، تصریح کرد: جلوگیری از 
فعالیت صنایع ریخته گری در استان اصفهان 
بعنوان مهد صنعت کل کشور، به نوعی پاک 

کردن صورت مساله است و امکانپذیر نیست.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: در سالجاری ایجاد 
حدود ۳۵ هزار اشتغال برای این استان در نظر 
گرفته شده است و ایجاد این تعداد اشتغال جدید 
در شرایطی که آبی برای کشاورزی وجود ندارد 
و فعالیت صنایع هم با محدودیت مواجه شده، 
بدون در نظر گرفتن بخش صنعت و کشاورزی 

امکانپذیر نیست.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت بیش 
از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 
۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و 
حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان 

کشور بشمار می آید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، 
سرمایه گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت 
درصد و رتبه این منطقه در طرح های نیمه تمام 
صنعتی و تعداد معادن کشور اول و از نظر ذخایر 

معدنی دوم است.

 بخش صنعت
مصرف کننده سه تا 
پنج درصد آب است

معاون امور صنایع اصفهان:

ــی  ــاالی برخ ــرخ ب ــاره ن ــنا درب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــن رناس محس
تورهــای داخلــی نســبت بــه تورهــای خارجــی، اظهــار کــرد: بــا توجــه 
به برطــرف شــدن محدودیت هــای کرونــا و بازگشــت تعــداد مســافران 
هواپیماهــا بــه ظرفیــت قبــل از کرونــا، امــا همچنــان نرخ هایــی کــه به 
دلیــل ۶۰ درصــد شــدن تعــداد مســافران پروازهــا مشــخص شــد، هنوز 

کاهــش نیافتــه و قیمــت پروازهــای داخلــی بــاال اســت.
وی بــه پروازهــای خارجی اشــاره کــرد و گفــت: متأســفانه در پروازهای 
خارجــی نرخ هــای پایــه رعایــت نمی شــود، به عنوان مثــال کــف 
ــی  ــدت آن حت ــه م ــف ک ــان- نج ــت اصفه ــرواز رفت وبرگش ــت پ قیم
ــان  ــون توم ــت، ۵ میلی ــهد اس ــان- مش ــی اصفه ــیر هوای ــر از مس کمت
ــان  ــون توم ــهد ۲ میلی ــی اصفهان-مش ــیر هوای ــه مس ــود، درحالیک ب

ــت. اس
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر گردشــگری، مســافرتی و هوایی اســتان 
ــان اینکــه حــدود ســه میلیــون تومــان تفــاوت قیمــت  ــا بی اصفهــان ب
ــر  ــه نظ ــزود: ب ــت، اف ــی اس ــرواز داخل ــی و پ ــیر هوای ــن مس ــن ای بی
ــه  ــا توج ــت و ب ــاال اس ــی ب ــرواز اندک ــن پ ــای ای ــد هزینه ه می رس
ــن  ــراق، ای ــوارض خــروج از کشــور و هزینه هــای فرودگاهــی ع ــه ع ب
تفــاوت بــا پــرواز داخلــی مشــهد اندکــی بــا یکدیگــر ســازگار نیســت.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز قیمــت پروازهــای داخلــی و خارجــی از 
نظر هزینــه ای بــا یکدیگــر ســازگار نیســتند، توضیــح داد: ممکن اســت 
پــرواز ترکیــه از اصفهــان بــا مــدت زمانــی دو ســاعت و کمتــر از زمــان 

پــرواز اصفهــان- نجــف معــادل ۵ میلیــون تومــان اســت.
رناســی بــا پیشــنهاد اینکــه در ســفرهای زیارتــی شــاید بتــوان قیمــت 
ایــن ســفرها را کاهــش دهیــم، گفــت: در ایــن شــرایط اســتقبال از ایــن 
ــات  ــفر ۹ روزه عتب ــک س ــت ی ــون قیم ــد. اکن ــش می یاب ــا افزای توره
ــن  ــه ای ــورد ک ــان آب می خ ــون توم ــدود ۱۰ میلی ــگر ح ــرای گردش ب

ــرای مــردم ســنگین اســت. ــه ب هزین
ــذب  ــرای ج ــافرتی ب ــات مس ــر خدم ــرایط دفات ــن ش ــزود: در ای وی اف
مشــتری اندکــی از نقدینگــی خــود را کمتــر کرده انــد و تورهــای خــود 

ــد. ــه می دهن ــاط ارائ ــورت اقس را به ص
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر گردشــگری، مســافرتی و هوایی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه در شــرایط اقتصــادی فعلــی اولیــن موضوعی 
ــرد:  ــد ک ــت، تأکی ــفر اس ــود، س ــذف می ش ــا ح ــبد خانواده ه ــه از س ک
زمانــی کــه فشــارهای اقتصــادی افزایــش می یابــد اولیــن آســیب بــه 

ــود. ــگری وارد می ش ــش گردش بخ
ــت  ــه قیم ــت: اگرچ ــوع، گف ــن موض ــت ای ــه مدیری ــاره ب ــا اش وی ب
ســفرهای ریلــی متعــادل اســت، امــا کمبــود حرکــت و قطــار در 
مســیرهای مختلــف داریــم، درحالیکــه ســفرهای ریلــی مقــرون 

به صرفــه اســت.
ــگری و  ــای گردش ــر توره ــی ب ــه کنترل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رناس
قیمت هــای آن در کشــور نیســت، گفــت: متأســفانه هتل هــای کیــش 
ــود  ــه خ ــت کاذب ب ــی قیم ــام جهان ــابقات ج ــطه مس ــژه به واس به وی
ــام  ــه در ای ــا جاییک ــت ت ــب اس ــب و غری ــای آن عجی ــه و نرخ ه گرفت
نــوروز، تــور یــک هفتــه ای کیــش حــدود ۲۱ میلیــون تومــان بــود، در 

ــود. ــان ب ــون توم ــتان ۱۸ میلی ــوآ هندوس ــور گ ــه ت حالیک
ــه  ــم ب ــش و قش ــافرتی کی ــای مس ــت توره ــه قیم ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــت، اظه ــده اس ــی ش ــای آن نجوم ــطه هتل ه واس
ــه کیــش حــدود ۷ میلیــون  ــور ســه روزه هتــل پنــج ســتاره ب حاضــر ت
ــون  ــدود ۸ میلی ــه ح ــه ترکی ــفر ب ــن س ــه همی ــان اســت، در حالیک توم

تومــان آب می خــورد.
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر گردشــگری، مســافرتی و هوایی اســتان 
اصفهــان افــزود: متأســفانه بــر قیمــت هتل هــا بعــد از برداشــته شــدن 
ــت  ــش قیم ــب افزای ــا موج ــدارد و هتل ه ــود ن ــی وج ــا نظارت کرون
ــوق ۵۰  ــش حق ــر افزای ــوی دیگ ــده اند، از س ــافرتی ش ــای مس توره
ــا و سیســتم های  ــرخ هتل ه ــر ن ــران در ســال جــاری ب درصــدی کارگ

ــد گذاشــت. ــر خواه گردشــگری اث
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر بیشــتر مقصد تورهــای مســافرتی از 
اصفهــان بــه مقصــد مشــهد، کیــش و قشــم اســت، گفــت: در تورهــای 

ــه ترکیــه و دبــی اســت. خارجــی بیشــتر ســفر اصفهانی هــا ب

رئیس انجمن صنفی دفاتر گردشــگری، مسافرتی و 
هوایی استان اصفهان با بیان اینکه کنترلی بر تورهای 
گردشگری و قیمت های آن در کشور نیست، گفت: قیمت 
پروازهای داخلی و خارجی از نظر هزینه ای با یکدیگر 
سازگار نیســتند و هتل های کیش به ویژه به واسطه 

مسابقات جام جهانی قیمت کاذب به خود گرفته اند.

 رئیس انجمن صنفی دفاتر گردشگری، مسافرتی
و هوایی اصفهان:

کنترلی بر قیمت تورهای 
گردشگری نیست

گزارش

 حسـن دهانی  فرمانـدار اصفهان 
گفت: اگـر مـا در همـه ابعـاد منویات 
مقام معظـم رهبـری )مدظلـه العالی( 
را مـورد توجـه قـرار دهیـم و بـه آنهـا 
عمـل کنیـم، قطعـًا موفقیت هـا و 
سـربلندی هایی را بـرای ایـن کشـور 
و مـردم رقـم خواهیـم زد.محمدعلی 
احمدی فرمانـدار اصفهـان در مجمع 
سـالمت شهرسـتان، بـا بیـان اینکه 
مقام معظـم رهبـری )مدظلـه العالی( 
تالش هایـی کـه در ایـن مـدت برای 
مقابله با کرونا و حفظ سـالمت جامعه 
انجام شـده را به عنـوان »جهاد عظیم 
در کشـور« مطـرح کردنـد، اظهـار 
داشت: در دوران شـیوع بیماری کرونا 
سیاسـت ها و رفتارهایـی را در دنیـا 
مشـاهده کردیم اما در کشور عزیزمان 
شاهد جهاد عظیمی بودیم که بایستی 

در تاریـخ ثبت شـود.
فرمانـدار اصفهـان افزود: پیشـگیری، 
محیـط،  بهداشـت  غربالگـری، 
بهداشـت عمومـی، توجـه بـه تولیـد 
ملزومات مـورد نیاز بـرای ایـام کرونا، 
شـرکت های دانـش بنیـان و نقـش 
آنهـا در تأمیـن نیازمندی هـا و کاهش 
وابسـتگی به بیـرون مرزهـا در دوران 
شـیوع کرونـا، ازجملـه مؤلفه هایـی 
اسـت که باید بـه آنهـا توجه ویـژه ای 

شـود.
فعالیـت  اهمیـت  بـه  احمـدی 
مجموعه هـای مردمـی در ایام شـیوع 
کرونـا اشـاره کـرد و گفـت: بنـا بـه 
فرموده مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( »فعالیت های مردمـی در ایام 
شـیوع کرونـا حیـرت انگیـز بـود«، از 

ایـن رو اینگونه فعالیت ها بسـتر سـاز 
شـکل گیری حرکت ها و ساختارهای 
مردمـی و فعـال شـدن محله هـا و 
مسـاجد بـرای مقابله بـا ایـن بیماری 

منحـوس گردیـد.
وی افزود: کمک های مؤمنانـه در ایام 
شـیوع بیمـاری کرونا توسـط مـردم، 
خیریه هـا و افـراد توانمند، جلـوه ای از 
فرهنگ دینی و اسـالمی و بنیان های 
محکم و اصیلی اسـت کـه در جامعه و 

کشـور ما وجـود دارد.
فرمانـدار اصفهـان تصریـح کـرد: 
خدمات و فداکاری کادر درمان کشـور 
ما در ایام شـیوع کرونا شایسـته تقدیر 
اسـت و بایـد مـورد توجـه ویـژه قـرار 

گیـرد.
احمـدی بـا اشـاره بـه فرمـوده مقـام 

معظم رهبـری )مدظله العالـی( مبنی 
بـر »نقـش شـهید آوینـی در روایـت 
جزئیـات جبهـه بـا بیـان شـیرین، 
زیبـا و اثربخـش«، خاطرنشـان کرد: 
شـهید آوینـی بـا بیـان موجـز خـود 
پـس از جنـگ تحمیلی بابـی را بـاز و 
مجاهدت هـای ایـن دوران را روایـت 
کرد و آغازگـر حرکت مجاهدانه تبیین 
در دوره دفـاع مقدس بـود که این مهم 
نیاز جامعه ما در حوزه سـالمت اسـت.

ویبکه بایسـتی مـورد توجه ویـژه قرار 
گیرد و ارتقـاء یابد.

احمـدی تصریـح کـرد: مـا شـاهد 
کاسـتی هایی در مراکـز بهداشـت 
شـماره ۱ و ۲ در ایـام شـیوع بیمـاری 
کرونـا بودیـم کـه بـه همـت دیگران 
این کاسـتی ها مرتفع شـد و ایـن روند 

بایـد بـا جدیـت ادامـه یابد.
در  تسـریع  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
واکسیناسـیون شـهروندان همـت 
همگان را می طلبیـد، افـزود: علیرغم 
مقاومت هایـی کـه در برخی مـوارد در 
خصوص واکسیناسـیون وجود داشت، 
درصد اندک افراد واکسـینه نشده باید 
با همـکاری و همـت جمعی در اسـرع 
وقت واکسـینه شـوند و تـالش کنیم 
که ایـن آمار بـه حداقل ممکن برسـد.

بازگشـایی  از  فرمانـدار اصفهـان 
مجـدد مـدارس و دانشـگاه ها ابـراز 
خرسـندی کـرد و اظهـار داشـت: 
بحمدا... با بازگشـایی دوبـاره مدارس 
و دانشـگاه ها، عرصه هـای علمـی 

کشـور مجـدد فعـال شـد.
احمدی افـزود: اگـر مـا در همـه ابعاد 

منویات مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( را مورد توجـه قرار دهیـم و به 
آنها عمـل کنیـم، قطعـاً موفقیت ها و 
سـربلندی هایی را بـرای این کشـور و 
مـردم رقـم خواهیـم زد که ایـن مهم 
مسـتلزم همدلی، همـکاری و تالش 
مضاعف و شـبانه روزی در ایام شـیوع 
کرونا بود و این روند بایسـتی همچنان 

ادامـه یابد.
گفتنـی اسـت، در پایان بیانیـه مجمع 
سـالمت شهرسـتان قرائت و سـپس 
مورد امضاء مدیـران حاضر در جلسـه 

قـرار گرفت.
همچنین با حضور فرمانـدار اصفهان، 
از تعدادی از مدیران عضو سـتاد مقابله 
بـا کرونـای شهرسـتان به قیـد قرعه 

تجلیل شـد.

اهمیت فعالیت مجموعه های مردمی در ایام شیوع کرونا
فرماندار اصفهان در مجمع سالمت شهرستان عنوان کرد:

رییس ستاد قدس استان اصفهان گفت: مراسم روزجهانی قدس در این خطه همزمان 
با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در مسیرهای هشت گانه از پیش تعیین شده و منتهی 
به میدان امام )ره( برگزار می شود. غالمرضا رضایی اظهار داشت: امسال محوریت 
برنامه روز قدس کودکان، نوجوانان و دانش آموزان است و مسابقات دانش آموزی 
و تئاتر خیابانی »رویای یک کابوس« در حاشیه برگزاری راهپیمایی در میدان امام 
)ره( برگزار می شود. وی افزود: همچنین کتابی با سرگذشت یک دختر آمریکایی که 
توسط صهیونیست ها شهید شده است در دسترس عموم قرار می گیرد.  رییس ستاد 
قدس اصفهان تصریح کرد: بیشتر تمرکز روز قدس برنامه منسجم مربوط به انقالب و 

اطالعاتی است که جوانان کمتر از آن مطلع هستند؛ از سوی دیگر شبکه های اجتماعی 
جوانان را بسیار به خود مشغول کرده و در این راستا کار برای کودکان و نوجوانان الزم 
است. وی ادامه داد: در کنار غرفه های مربوط به میز خدمت ادارات و ارگان ها یکی از 
غرفه ها مربوط به برنامه ها و مفاهیم و تبیین روز قدس، آثار روز قدس، دوگانگی ها و 
شکاف بین دیدگاه ها برای نسل جوان است. رضایی درباره رعایت موازین بهداشتی 
گفت: این شیوه نامه ها باید رعایت شود و در اطالع رسانی ها نیز رعایت فاصله اجتماعی 
تذکر داده شود. رییس ستاد قدس استان اصفهان گفت: قدس روزی است که وجدان 
جهانی روز ظلم به فلسطین را یادآور می شود و این در حالی است که صهیونیست ها 

برای فراموشی این ظلم هزینه کردند تا فلسطین فراموش شود.  وی افزود: در همین 
راستا شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان همچون سنوات گذشته 
برنامه ای را پس از دوسال درگیری کرونا همزمان با کل کشور برگزار می کند. رضایی 
گفت: امسال در شهر اصفهان، راهپیمایی روز قدس از مسیرهای هشتگانه به سمت 
میدان امام )ره( برگزار می شود به گونه ای که راهپیمایی ساعات ۱۰ و برنامه اصلی رأس 
ساعت ۱۱ صبح توسط سخنران در میدان امام آغاز می شود و نیزبرنامه های متنوع 
فرهنگی، تنوع بخشی و غرفه دانش آموزی با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

برگزاری درمسیرهای 
 هشت گانه منتهی

به میدان امام )ره(

 مسیرهای مراسم روز قدس
درگفت وگوبا رییس ستاد قدس استان 

تشریح شد: ISFAHAN
N E W S

خبر اول

 مریم یادگاری  یکی از حساس ترین خدمت ها در شهرداری توسط شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه ارائه می شود چراکه تأخیر در خدمت رسانی برای شهروندان 
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد در واقع اتوبوسرانی یکی از بزرگترین شرکت های خدمت 
رسان است و خدمات حمل و نقلی آن یکی از شاخص ترین خدمت ها می باشد به طور مثال 
شاید آبیاری یک پارک و بحث نظافت شهر اگر یک روز به تأخیر بیفتد خیلی آزاردهنده نباشد 
اما در بحث حمل و نقل این گونه نیست و اگر در لحظه خدمات به شهروندان ارائه نشود 
نارضایتی های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کار اتوبوسرانی به هیچ عنوان تعطیلی ندارد و 
در ۳۶۵ روز سال فعال است و تمام عملیات های تعمیر، سوختگیری و سرویس دهی و نظافت 
نیز به طور شبانه روزی در حال انجام است. در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
فعالیت از ساعت 4 صبح آغاز و تا ۱۰ شب ادامه دارد و همچنان با وجود مترو اما اتوبوس های 
عمومی حرف اول را در جابجایی شهروندان اصفهانی می زنند. در حال حاضر تمام گسترده 
شهر اصفهان و پیرامون شهر توسط شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه سرویس 
دهی می شود. در شهر اصفهان ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس و دو هزار نفر پرسنل مشغول خدمت 

رسانی به شهروندان هستند.
• جابه جایی 300 هزار نفر در روز

سیدعباس روحانی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه است مدیری که 
سالها در این مسئولیت اقدامات قابل توجهی در شهر اصفهان انجام داد و پس از یک وقفه چند 
ساله که در سمتی دیگر در شهرداری اصفهان خدمت می کرد نزدیک به دو سال است که بار 
دیگر به این به این شرکت بازگشت و در ادامه روند فعالیت هایش اقدامات قابل توجهی قرار 
است در جهت رفاه شهروندان توسط شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه رخ دهد. وی 
در معرفی بیشتر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در جمع خبرنگاران گفت: روزانه 
اتوبوس های واحد در ۱۰۰ خط که البته ۳ خط آن مربوط به تردد اتوبوس های تند رو می باشد 
سرویس دهی ۳۰۰ هزار مسافر را انجام می دهند. البته در زمان قبل از شیوع ویروس کرونا 
تعداد مسافرین ۵۰۰ هزار نفر در روز بوده است، که با شیوع کرونا و قرنطینه شدن طبق آمار 
این تعداد مسافر روزانه به 4۷ هزار نفر کاهش یافت در حقیقت مردم هم مراعات می کردند و 

در فضای جمعی حضور پیدا نمی کردند از همین رو افت شدید جمعیت را در اتوبوس ها شاهد 
بودیم اما زمانی که مردم اطمینان پیدا کردند که اتوبوس ها را ضدعفونی می کنیم کم کم 
استقبال آنها از اتوبوس برای تردد بیشتر شد ولی هنوز تا رسیدن به ۵۰۰ هزار نفر قبل از شیوع 
کرونا فاصله داریم، البته پس از پایان تعطیالت نوروز و بازگشایی ناگهانی مدارس استقبال از 

شرکت واحد اتوبوسرانی بیشتر شد.
• از مردم شهر به خاطر عدم خدمت رسانی مناسب عذرخواهی می کنم

تا پیش از سال ۱۳۹۵ قیمت تمام شده اتوبوس ۱۰۰ میلیون تومان بود که ۸۰ درصد آن را 
دولت یارانه می داد و از همین رو هدف ما نوسازی ناوگان بود و توانستیم کل اتوبوس ها را نو 
کنیم اما متاسفانه سیاست های دولت تغییر کرد و اتوبوس های یارانه ای دیگر تحویل داده 
نشد و قیمت تمام شده هر دستگاه اتوبوس از ۱۰۰ میلیون به ۵ میلیارد تومان رسید و امکان 
خرید فراهم نشد. روحانی بیان داشت: میانگین عمر اتوبوس ها ۷ تا ۱۰ سال برآورد می شود 
که استانداردهای جهانی رقمی پایین تر و حتی تا ۵ سال را عمر مفید این ناوگان حمل ونقل 
عمومی عنوان می کند و با این اتفاق افزایش عمر ناوگان ما از چهار ونیم سال به ۱۰ سال 
رسید چرا که باید سالی ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اضافه و ۱۵۰ دستگاه نیز خارج 
می شد و هنگامیکه این اتفاق رخ نداد حمل ونقل عمومی با مشکالت عدیده ای مواجه شد 
و ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوسی که در سال ۱۳۹۵ در شهر اصفهان فعال بود در حال حاضر به ۷۰۰ 
دستگاه رسیده و در طی چهار سال تنها ۱۹۹ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شد و متاسفانه 
زمان انتظار آمدن اتوبوس در برخی از ایستگاه ها از ده دقیقه به نیم ساعت رسید و از طرفی 
هفت کارخانه تولید و ساخت اتوبوس در کشور به ۲ کارخانه رسیده است و مابقی تعطیل شده 
است، در واقع تحریم ها از دیگر عوامل مؤثر در عدم خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بود 

لذا من در همین جا از طرف خودم و مدیریت شهری اصفهان از مردم عذرخواهی می کنم.
• سفارش ساخت 173 دستگاه اتوبوس برای شهر اصفهان

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان به این سمت 
و سو است تا این عقب ماندگی را جبران کند خاطر نشان کرد: در روزهای پایانی سال گذشته 
ضمن توافقی که با دولت صورت گرفت قرار بر این شد تا سفارش ساخت ۱۷۳ دستگاه 

اتوبوس را برای شهر اصفهان بدهیم که ۸۰ درصد هزینه را دولت یارانه می دهد و ۲۰ درصد 
نیز بر عهده شهرداری است لذا قرارداد ساخت این اتوبوس ها بسته شده و این اتوبوس ها به 
چرخه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر 
نیمی از اتوبوس های ما فرسوده و نیاز به بازسازی دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی و 
تحریم ها بازسازی اتوبوس های فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار است 

که با بازسازی این اتوبوس های شهری ۵ سال دیگر نیز به عمر این ناوگان اضافه می شود.
• مدیریت مکانیزه ناوگان را اجرا می کنیم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر خوش توسعه و ایجاد مدیریت 
مکانیزه ناوگان )سیستم AVL( را در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اعالم کرد و 
گفت: یکی از اقداماتی که سالها پیگیر انجام آن بودیم ایجاد ناوگان مدیریت مکانیزه است تا 
با توسعه زیرساخت ها خدمت رسانی مطلوبی در حوزه حمل و نقل عمومی به شهروندان ارائه 
گردد. در زمان شروع اجرای این طرح ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به این سیستم مجهز شد ودر 
۲۲ ایستگاه نیز تابلو نصب شد اما این طرح متوقف شد ولی مجدداً در حال پایش و راه اندازی 
آن هستیم. وی در رابطه با قابلیت های این سیستم گفت: تمام تحرکات یک اتوبوس برای 
ما مخابره می شود و امکان برنامه ریزی خطوط و جا به جایی ناوگان از طریق مرکز کنترل، 
نظارت بر کلیه ناوگان اتوبوسرانی به صورت آنالین، مدیریت اتوبوس های فعال، تعمیرگاهی 
و متوقف شده به صورت آنالین، برنامه ریزی تخصیص ناوگان در خطوط بر اساس نیاز سر و 
ته خط و زمان تردد ناوگان، افزایش قابلیت اطمینان اطالعات دریافتی از ناوگان اتوبوسرانی 
وجود دارد و با راننده ارتباط مستقیم داریم و حتی اگر مشکلی به وجود آمد به صورت آنالین 
شهروندان می توانند به ما اعالم و ما با راننده ارتباط برقرار و پیگیری کنیم. همچنین با نصب 
مانیتورهای آل سی دی در ایستگاه های متنخب در سطح شهر زمان رسیدن اتوبوس نشان 
داده می شود و مردم می توانند روی زمان خود برنامه ریزی کنند، شهروندان نیز با نصب آپ 
موبایلی می توانند از خدمات این سیستم بهره مند و حتی خرید آنالین شارژ بهره مند شوند. 
روحانی ادامه داد: در گام اول در ۵۰ ایستگاه این تابلوها نصب خواهد شد. البته همزمان ما 

بحث اصالح خطوط را نیز انجام خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

حرکت سریع تر اتوبوسرانی اصفهان در جهت رفاه شهروندان
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شهرستــان

Isfahan News

رئیس اداره صمت شهرضا گفت: ظرفیت 
شهرک های صنعتی شهرضا تکمیل شده 
و زمینی برای واگذاری به سرمایه گذاران 
اکثر  صنعتی  شهرک های  در  نیست، 

زمین ها واگذار شده است.
محمد ابراهیم خاتمی، رئیس اداره صمت 
شهرضا در گفت وگو با فارس در شهرضا با 
بیان اینکه این شهرستان دارای ۳ شهرک 
صنعتی و ۵ منطقه صنعتی فعال است، 
دارای  شهرضا  شهرستان  داشت:  اظهار 
۳۴۴ طرح در دست اجرا شامل ۳۱۳ طرح 
جدید و ۳۱ طرح توسعه با سرمایه گذاری 
۸ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان و اشتغال ۸ 

هزار و ۳۷۸ نفر است.
پروانه   ۴۹۶ تعداد  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری  با  موجود  بهره برداری 
اشتغال  و  تومان  میلیارد  و ۹۸۷  هزار   ۲
افزود:  شهرضا  در  نفر   ۳۸۴ و  هزار   ۱۲
بهره برداری  پروانه  تعداد  نظر  از  شهرضا 
و سرمایه گذاری صنعتی به بهره برداری 
رسیده و اشتغال ایجاد شده در استان رتبه 

هفتم را دارا است.
حوزه  در  شهرضا  اینکه  بیان  با  خاتمی 
از  را   ۵ رتبه  اجرا  دست  در  طرح های 
اصفهان  استان  در  اشتغال  و  تعداد  نظر 
بررسی  آخرین  طبق  گفت:  است،  دارا 
واحدهایی که باالی ۱۰ نفر اشتغال ایجاد 
کرده و فعال هستند ۱۷۶ واحد با اشتغال 
۶ هزار و ۵۶ نفر داخل شهرک و ۸۳ واحد 
با اشتغال ۲ هزار و ۶۷۵ نفر در خارج از 

شهرک های صنعتی مستقر هستند.
رئیس اداره صمت شهرضا بیان کرد: از 
شهرضا  شهرستان  راکد  واحد  تعداد ۶۲ 
شهرک های  داخل  در  واحد   ۳۵ تعداد 
صنعتی شهرضا وجود دارد که ۳۲ واحد 
قابلیت احیا با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد 
تومان دارد که در این صورت اشتغال ۴۶۰ 

نفر مهیا می شود.
احیا  قابل  راکد  واحد   ۸ داد:  ادامه  وی 
با  که  صنعتی  شهرک های  از  خارج  نیز 
قابلیت  تومان  میلیارد  سرمایه گذاری ۵۰ 
را  نفر  اشتغال ۳۶۴  سبب  و  داشته  احیا 
فراهم می کند  فعالیت مجدد  در صورت 
و ۱۹ واحد غیرقابل احیا نیز در خارج از 

شهرک ها داریم.
خاتمی با بیان اینکه شهرضا با ۴۴ معدن 
فعال و اشتغال ۳۰۷ نفر رتبه هشتم را در 
استان دارد، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲ 
هزار و ۳۳۸ نفر تعهد اشتغال حوزه صنعت، 
معدن و تجارت شهرضا بوده که بیش از 
۵۰۰ نفر محقق شده که یکی از دالیل 
عدم تحقق آن باال رفتن تکنولوژی تولید 
و کاهش صنایع نیرو بر و کاهش نیاز به 

نیروی انسانی در حوزه تولید است.
کرد:  اضافه  شهرضا  صمت  اداره  رئیس 
دومین دلیل محقق نشدن تعهد اشتغال در 
شهرضا، کاهش تقاضا در حوزه راه اندازی 
کسب و کارهای خرد و صنفی است، بیش 
از ۱۱ هزار واحد صنفی در این شهرستان 
میانگین  با  مقایسه  در  که  دارد  وجود 

کشوری باالترین سرانه صنفی را داریم.
بین  اشتغال  چرخش  اینکه  بیان  با  وی 
واحدهای صنعتی وجود دارد و نیروهای 
کارگری متخصص بین واحدهای تولیدی 
در  کرد:  خاطرنشان  هستند،  گردش  در 
برخی موارد تأمین نیروی واحدهای جدید 
از تعدیل نیروهای واحدهای دیگر تأمین 
می شود و اشتغال جدید مستقیم کاهش 
کمبود  آن  دیگر  دلیل  البته  که  یافته 
نیروهای متخصص و فنی در شهرستان 

است.
خاتمی در بخش دیگری از صحبت های 
ظرفیت شهرک های  اینکه  بیان  با  خود 
صنعتی شهرضا تکمیل شده و زمینی برای 
واگذاری نیست، ادامه داد: در شهرک های 
و  شده  واگذار  زمین ها  اکثر  صنعتی 
در  می خواهند  که  جدید  سرمایه گذاران 
سایر مناطق صنعتی از جمله پاتله، پرزان و 
خرم سرمایه گذاری کنند، با مخالفت اداره 
حفاظت محیط زیست به دلیل نبود متولی 

برای آن مناطق مواجه می شوند.
رئیس اداره صمت شهرضا با بیان اینکه 
تملک  در  صنعتی  شهرک های  شرکت 
مناطق صنعتی شهرضا محدودیت هایی 
دارد، بیان کرد: بعضی از این زمین های 
صنعتی مربوط به منابع طبیعی، گروهی 
سند  بعضی  و  شهرسازی  و  راه  دیگر 
مالکیت شخصی دارند که باید تصمیمی 
برای این مناطق گرفته شود و یا شرایط 
صنعتی  شهرک  به  آن ها  شدن  تبدیل 

خصوصی یا ناحیه صنعتی تسهیل شود.

رئیس اداره صمت شهرضا
مطرح کرد:

کمبود زمین چالش توسعه 
صنعت در شهرضا

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

به  آلوده  خاک های  بازسازی  پایلوت  طرح   •
مازوت در حال اجرا است

محیط زیست  مدیرکل  حشمتی  ایرج  جوابیه  ادامه  در 
اصفهان آمده است: طرح پایلوت بازسازی خاک های آلوده 
به مازوت در محل پاالیشگاه اصفهان در حال اجرا است 
و در این رابطه اولین بازدید و نمونه برداری از خاک های 
متولی  کارشناسان  و  معتمد  آزمایشگاه  حضور  با  آلوده 
آنالیزها  و  پایلوت  اجرای طرح  از  پس  که  می شود  انجام 
جهت تعیین نوع دقیق ترکیبات شیمیایی و اجرای طرح با 
نصب تأسیسات در محل، پیش بینی می شود طرح بازسازی 

خاک های آلوده در حدود یک تا دوسال انجام شود.
داخل  نفتی  ضایعات  تن  هزار   ۲ درباره  نامه  متن  در 
پاالیشگاه نیز آمده است: اداره کل حفاظت محیط زیست 
تن   ۱۵۰۰ انتقال  درخواست  با   ۱۴۰۰ ماه  بهمن  یازدهم 
خاک آلوده به هیدروکربن شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به شرکت سیمان اردستان از طریق سامانه جامع محیط 
زیست موافقت و مجوز سامانه ای جهت انتقال این ضایعات 

را صادر کرده است.
وی همچنین در این جوابیه با استناد به قانون حفاظت از 
خاک مصوب سال ۱۳۹۸، طرح امحاء خاک های آلوده به 
مازوت را خالف قانون دانسته است. در ادامه آمده است: 
خاک های منطقه حفاظت شده قمیشلو باید بازسازی و احیا 
شوند و استفاده از روش هایی مانند تبدیل خاک آلوده به 

آسفالت و یا استفاده در تولید سیمان از حیث خارج کردن 
خاک از کاربری خود طبق ماده یک قانون قابل پذیرش 

نیست.
طرح تولید سیمان از خاک های آلوده و ضایعات نفتی داخل 
پاالیشگاه اصفهان که به اذعان مسئوالن شرکت پاالیش 
نفت به ۲ هزار تن می رسید پس از ۶ سال تحقیق و دو 
سال اجرای پایلوت توسط اساتید دانشگاه پیام نور و تأیید 
برای  ماه ۱۳۹۷  بهمن  در  محیط زیست  سازمان حفاظت 
نخستین بار در کشور در مقیاس صنعتی اجرایی شد که 
قرار بود با این طرح ضایعات نفتی پاالیشگاه جمع آوری 
استفاده  اردستان  کارخانه سیمان  در  عنوان خوراک  به  و 
شود که تا سال گذشته با مخالفت اداره کل محیط زیست 

متوقف شده بود.
همچنین خاک های آغشته به مازوت در گودالی در نزدیکی 
پاالیشگاه اصفهان در جهاد آباد درون منطقه حفاظت شده 
و پناهگاه حیات وحش قمیشلو که به دلیل سیاه شدن خاک 
این محدوده به چاله سیاه معروف است، به اذعان مسئول 
هزار   ۱۳۰( تن  هزار   ۲۰۰ حدود  پاالیشگاه  محیط زیست 

مترمکعب( است.
تخلیه این حجم از مازوت در قمیشلو به دهه ۶۰ و در دوره 
جنگ ایران و عراق باز می گردد که پاالیشگاه های آبادان 
و سایر پاالیشگاه ها به دلیل بمباران از سرویس دهی خارج 
بنزین  از  عظیمی  باید حجم  اصفهان  پاالیشگاه  و  بودند 

باید  ماده  این  تولید  فرآیند  طی  می کرد.  تأمین  را  کشور 
در مخازن دارای جکت استیم یا تجهیزات بخار نگهداری 
می شد که در آن شرایط جنگ مخزنی برای نگهداری نبود 
از این رو پاالیشگاه تصمیم می گیرد حوضچه های عظیمی 
را در منطقه حفاظت شده قمیشلو ایجاد و مازوت را آنجا 

تخلیه کنند.
به گفته مسئوالن پاالیشگاه همه این مازوت ها را مدتی بعد 
متروی تهران و یک شرکت فرانسوی خریداری و منتقل 
کردند اما یک حوضچه همچنان باقی مانده که ته مانده آن 
را تیغ زدند و مقداری از آن با خاک مخلوط شده است که 

حدود ۲۰۰ هزار تن است.
آلوده  پاکسازی خاک های  برای  برنامه مدون   •

ارائه شود
خاک  و  آب  دفتر  مدیرکل  مریدی  علی  پیوند  همین  در 
اداره  می گوید:  کشور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برای  را  جدیدی  پژوهشی  طرح  اصفهان  محیط زیست 
در  قمیشلو  منطقه  خاک  آلودگی  شدت  و  نوع  شناسایی 

دست پیگیری دارد.
وی می افزاید: اداره کل محیط زیست اصفهان اعالم کرده 
منطقه  در  مازوت  به  آلوده  خاک های  بازسازی  طرح  که 
قمیشلو به میزان ۲۰۰ هزار تن توسط شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به صورت پایلوت )آزمایشی( و با عملیات نمونه 
برداری از ۲۴ اسفند سال گذشته آغاز شده و نمونه برداری 

شامل خاک شاهد، آلوده و اندازه گیری پارامترهای TPH و 
PAH و فلزات سنگین است و عملیات فنی مطابق با ماده 
۱۴ قانون حفاظت خاک زیر نظر شورای پژوهشی اداره کل 

انجام خواهد شد.
مدیـرکل دفتـر آب و خـاک سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت خاطرنشـان می کنـد: پـس از شناسـایی میـزان و 
شـدت آلودگـی، پاالیشـگاه اصفهـان بایـد برنامـه مدونی 
را بـرای پاکسـازی خاک هـای آلـوده ارائـه کنـد. امـا ابتدا 
بایـد آلودگی مشـخص شـود تا بدانیـم خاک ایـن منطقه 
قابلیـت بازسـازی و احیا و امحـا دارد و اگر قابل بازسـازی 
اسـت بـه روش بیولوژیـک انجـام شـود یـا شـیمیایی که 

ایـن امـر منوط بـه شناسـایی آلودگی اسـت.
ارسال  اردستان  برای سیمان  نفتی  • ضایعات 

می شود
همچنیـن غالمرضـا رجبـی رئیس حفاظت محیط زیسـت 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان اظهـار می کنـد: طـرح 
پایلـوت پاکسـازی ۲۰۰ هـزار تـن از خاک هـای دشـت 
قمیشـلو بـا همـکاری یـک شـرکت دانش بنیان زیـر نظر 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت، از یـک مـاه پیـش در 
حـال انجـام اسـت و سـازمان محیـط زیسـت کشـور نیز 

نظـارت عالیـه دارد.
از سال گذشته در  پژوهشی  این طرح  اینکه  بیان  با  وی 
آزمایشگاهی  مرحله  می دهد:  ادامه  است،  پیگیری  دست 

مرحله  اگر  ماه خارج می شود.  و گزارش ها هر سه  انجام 
آزمایشگاهی به خوبی پیش برود وارد فاز عملیاتی خواهیم 

شد.
رئیس حفاظت محیط زیست شرکت پاالیش نفت اصفهان 
محوطه  داخل  نفتی  ضایعات  تن  هزار   ۲ امحا  درباره 
پاالیشگاه نیز می گوید: این ضایعات را خودمان به سیمان 
این  را  اردستان می فرستیم و یک درصد خوراک سیمان 
تأمین  کوره ها  در  نفتی  ضایعات  به  آغشته  خاک های 

می کنند.
رجبـی بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از خاک هـای آغشـته بـه 
ضایعـات نفتـی از ۱۰ سـال پیش در سـیمان آبیک قزوین 
و مرودشـت اسـتفاده می شده اسـت، خاطرنشـان می کند: 
از ۲ هـزار تـن ضایعات داخل پاالیشـگاه، اکنون تنها ۲۰۰ 
تـن دیگـر باقـی مانـده که به مـرور به سـیمان اردسـتان 

ارسـال خواهد شد.
برای حل معضل  پژوهشی  نیز طرح های  پیش تر  هرچند 
قمیشلو  در  پاالیشگاه  بیرون  و  درون  آلوده  خاک های 
در  اما  بود  شده  انجام  بسیار  وقت  و  هزینه  صرف  با 
ماند.  متوقف  سلیقه ای  برخوردهای  و  اداری  گیرودارهای 
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عزم  اکنون  این  وجود  با 
همکاری  با  آلودگی  لکه  از  منطقه  خاک  پاکسازی  برای 
دانش بنیان ها کور سوی امیدی برای احیای خاک قمیشلو 

پس از چهل سال خواهد بود.

طرح پایلوت پاک سازی با همکاری یک شرکت دانش بنیان؛

گزارش

چاله سیاه لکه ای ۴۰ ساله بر پیشانی »قمیشلو«

عضـو کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
قانـوِن نظـارت بر اموال و سـفرهای مسـئوالن با ضمانت اجرایـی در این 
کمیسـیون بـه تصویـب رسـید و برای تصویـب نهایـی در صحن مجلس 

می شـود. مطرح 
محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون نظارت بر اموال و 
سفرهای مسئوالن در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و برای 
بررسی در صحن مجلس در کارتابل نمایندگان بارگذاری شده و در کل این 

قانون مراحل کمیسیونی خود را پشت سر گذاشته است.

وی افـزود: بـا تصویـب نهایـی ایـن قانـون در مجلـس اموال مسـئوالن 
و سـفرهای آنـان بـه خوبـی رصـد خواهـد شـد و معامـالت مقامـات در 
سـامانه ای ویـژه در هیئـت نظـارت بـر امـوال مسـئوالن شـفاف سـازی 
می شـود. نکتـه مهـم قانـون نظارت بـر اموال و سـفرهای مسـئوالن این 

اسـت کـه ایـن قانـون ضمانـت اجرایـی خواهد داشـت.
نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلـس گفـت: قانـون نظـارت و رصـد 
امـوال مسـئوالن در گذشـته ضمانت اجرایی نداشـت که در قانـوِن جدید 
ایـن ضمانـت در اجـرا و ارجاع بـه مراجع قضایی پیش بینی شـده اسـت. 

ِچـِک مسـتمر را در ایـن قانون پیـش بینی کردیم، چرا که در گذشـته این 
نظارت مسـتمر وجود نداشـت کـه بر این اسـاس هرگونه افزایـش دارایی 

و هـر گونـه معامله ای در سـامانه رصد خواهد شـد.
نقدعلـی خاطرنشـان کرد: در کمیسـیون قضایـی، قانون مقابلـه با قاچاق 
انسـان و اعضـای بـدن نیـز بـه تصویـب رسـید و بـرای تصویـب نهایی 
در صحـن مجلـس مطـرح خواهد شـد. همچنین قانـون حمایت از افشـا 
کننـدگان فسـاد در دسـتور کار کمیته هـای کمیسـیون قـرار دارد کـه این 

قانـون نزدیـک به ۷۰ مـاده دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد:

تصویب قانوِن نظارت بر 
اموال و سفرهای مسئوالن

ندا سپاهی: چاله سیاه لکه ای ۴۰ ساله در قلب منطقه حفاظت شده قمیشلو است که 
طرح مطالعاتی برای ساماندهی آن آغاز شده است.

پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان ۲۰۰ هزار تن خاک آلوده به مازوت 
در پناهگاه حیات وحش، طرح امحای خاک های آلوده متوقف شده است. در هشتم 
شهریور ماه سال گذشته، جلسه مدیریت بحران در این باره تشکیل شد و مدیرکل 

ساماندهی  برای  فنی  بررسی  که  کرد  اعالم  اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت 
خاک های آلوده در منطقه چاله سیاه در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان و پاالیشگاه اصفهان قرار گرفته است.
هر چند رسیدگی به این معضل ۴۰ ساله تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ به رغم پیگیری های 
خبرگزاری مهر مسکوت ماند اما در روزهای پایانی سال، پیرو طرح این موضوع با 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
طی گزارش نامه ای در چهار صفحه اعالم کرد که شرکت پاالیش نفت اصفهان 
پیرو مکاتبات معاون وزیر نسبت به پیگیری برای بازسازی خاک های آلوده در قالب 
ارائه پروپوزال توسط یک شرکت خصوصی اقدام کرده و بررسی های فنی و زیست 

محیطی مطابق با قانون حفاظت از خاک توسط اساتید دانشگاهی انجام شده است.

با سـرمای ناگهانـی در فروردین محصـوالت زراعی 
و باغـی شهرسـتان کاشـان بیـش از ۱۷۵ میلیـارد 

تومـان خسـارت دید.
رئیـس اداره جهاد کشـاورزی کاشـان با بیـان اینکه 
سـرمازدگی بهاره و زمسـتانه در ۲۸ اسـفند ۱۴۰۰ و 
پنجـم فروردیـن ۱۴۰۱ وطوفـان در منطقه کاشـان 
نیـز ششـم فروردیـن ۱۴۰۱ به کشـاورزان خسـارت 
باغ هـای  بـه  خسـارات  ایـن  گفـت:  کـرد  وارد 

شهرسـتان کاشان شـامل درختان گوجه سـبز و زرد 
آلو، قیسـی، گل محمدی در مناطق برزک، نیاسـر و 

بخـش مرکزی اسـت.
رضـا مظلومـی با اشـاره بـه اینکـه میزان خسـارات 
وارد شـده بـه ۱۷۳ میلیارد تومان می رسـد، افزود: به 
محصـوالت زراعـی نظیر باقال، شـوید، نعنـا، طالبی 
و غـالت نیـز بـه میـزان دو میلیـارد و ۳۳۰ میلیـون 

تومان خسـارت سـرمازدگی وارد شـده اسـت.

ــی  ــاق بازرگان ــهرضایی و ات ــران ش ــت خی ــه هم ب
اصفهــان، هــزار ســبدغذایی بیــن نیازمنــدان توزیــع 
ــدان  ــن نیازمن ــی بی ــع هــزار ســبد غذای شــد. توزی
در شــهرضابه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، 
ــامل  ــی ش ــبدهای غذای ــن س ــان؛ ای ــز اصفه مرک
ــه ارزش ۵  ــوع ب ــت در مجم ــج و گوش ــرغ، برن م

ــد. ــال بودن ــارد ری میلی
ازابتـدای مـاه مبـارک رمضان تا کنـون هم با کمک 

خادمیـاران و خیـران، ۵۰۰ بسـته سـبد کاال تهیـه و 
در دولـت آبـاد برخوار توزیع شـده اسـت. رحمت اهلل 
کمالی مسـوول کانـون خدمت رضـوی ثامن االئمه 
شـهر دولـت آبـاد گفـت: ایـن بسـته های غذایـی 
شـامل برنج، روغـن، مـرغ، لوبیا، ماکارونـی، عدس، 
سـویا و نمـک متبـرک از آسـتان قدس رضـوی به 
ارزش هـر بسـته بـه طور میانگیـن ۳ میلیـون ریال 

. هستند

هزار سبدغذایی بین نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد شاهین شهر 
و میمه توزیع شد. سرپرست کمیته امداد شهرستان شاهین شهر و 
میمه گفت: در مرحله اول ۶۰۰ سبد کاال و و در مرحله دوم ۴۰۰ سبد 
کاال، شامل برنج، رب، ماکارونی، نمک، خرما، شکر، چای، روغن، 
ناصر  شد.  توزیع  نیازمندان  بین  جوپرک  و  لوبیا  سویا،  لپه،  نخود، 

خسروی ارزش هر سبد غذایی را ۶۰۰ هزار تومان بیان کرد.

مراسم شـمع افروزی دانشجویان شهرسـتان برخوار به 
یاد شـهدای دانش آموز مکتب عبدالرحیم شـهید کابل 
و دیگـر شـهدای حمالت تروریسـتی اخیر افغانسـتان 

برگزار شـد.
دانش آمـوز  شـهدای  یـاد  بـه  شـمع افروزی  مراسـم 
مکتـب عبدالرحیـم شـهید کابـل و دیگـر شـهدای 
حضـور  بـا  افغانسـتان،  اخیـر  تروریسـتی  حمـالت 
دانشـجویان، فرهنگیـان، متنفذین مردمـی و مذهبی، 
دانش آموزان و سـایر مهاجرین دردمند افغانسـتان و به 
همـت دانشـجویان افغانسـتانی دولت آباد در دانشـگاه 

علـوم قرآنـی شهرسـتان برخـوار برگـزار شـد.
در ایـن برنامـه خانـم رضایـی بـه نمایندگـی از جمـع 
دانشـجویان دولـت آبـاد، ضمن محکومیـت قاطع این 
حمـالت تروریسـتی، هرگونـه سـکوت در مقابـل این 
جنایـات را بـه معنـای همدسـتی و پذیـرش آن هـا از 
سـوی مـا خوانـد و اذعـان داشـت: مـا دانشـجویان با 
درک ایـن شـرایط بحرانـی و حسـاس بر خـود واجب 
مـی دانیم تا سـکوت ننماییم و نقش خـود را در جهت 

ادای دیـن بـر این شـهیدان ایفـا کنیم.
شـمع افـروزی و قرائـت فاتحـه به یاد شـهدا و پخش 

موسـیقی از دیگـر برنامه هـای این مراسـم بود.
روز سـه شـنبه ۳۰ فروردیـن ماه ۳ انفجـار غرب کابل، 
پایتخـت افغانسـتان را بـه لـرزه درآورد. بر اسـاس این 
گـزارش، روزنامـه »۸ صبـح« بـه نقـل از منابع مطلع 
نوشـت: “در انفجـار مرکـز آموزشـی ممتـاز در غـرب 
کابـل، ۶ نفـر بـه شـهادت رسـیده و ۱۰ نفـر دیگـر 

مجـروح شـده اند.”
ــی ۲  ــد: “در پ ــر گفتن ــع دیگ ــال، مناب ــن ح در همی
ــهید«  ــم ش ــه »عبدالرحی ــی در مدرس ــار پی درپ انفج
دســت کم ۲۰ نفــر بــه شــهادت رســیده اند.” »ذکریــا 
الفــت« یکــی از اســاتید مکتــب »عبدالرحیم شــهید« 
گفــت بــود کــه حملــه انتحــاری اولــی زمانــی رخ داد 

کــه شــاگردان در حــال تــرک مدرســه بودنــد.
وی افـزود: تنهـا در انفجـار نخسـت نزدیـک بـه ۲۰ 
تـا ۲۵ دانـش آمـوز شـهید شـدند و وقتـی اسـاتید در 
تـالش متفرق کـردن دانـش آمـوزان و نجـات آن ها از 
مسـیرهای مصـون بودند، انفجـار دومـی رخ داد. الفت 
در ادامه گفته اسـت که انفجار دوم زمان انتقال شـهدا 
و زخمی هـا رخ داد، امـا اظهار داشـت کـه درباره تلفات 

انفجـار دوم آمـاری ندارد.

ــاد از  ــتان نجف آب ــه ای شهرس ــوزش فنی وحرف ــز آم ــس مرک رئی
تشــکیل جلســه شــورای راهبــری مرکز مدیریــت مهــارت آموزی 

و مشــاوره شــغلی دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آبــاد خبــر داد.
اولیــن جلســه شــورای راهبــری مرکــز مدیریــت مهــارت آمــوزی 
و مشــاوره شــغلی دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آبــاد بــا حضــور 
عبــاس مهدیــان معــاون آمــوزش، پژوهــش و برنامــه ریــزی اداره 
کل، مرتضــی محمــدی رییــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
شهرســتان نجــف آبــاد، دکترفریــد نعیمــی رئیــس دانشــگاه آزاد 
ــاد، دکتــر شــهال روزبهانــی معــاون دانشــگاه  اســالمی نجــف آب

و دبیــر شــورای نظــارت و هماهنگــی ســما، دکتــر قمــی رئیــس 
ــدارس  ــس م ــرد رئی ــی ف ــگاه آزاد، تراب ــارت دانش ــکده مه دانش
عالــی مهــارت دانشــگاه آزاد در محــل دفتــر رئیــس دانشــگاه آزاد 

اســالمی نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
در ابتـدای جلسـه عبـاس مهدیـان با اشـاره بـه نام گذاری سـال و 
همچنیـن تاکید مسـئولین نظام بر اشـتغال متکی بـه دانش بنیان، 
تصمیـم گیـری و برنامـه ریـزی درخصـوص آمـوزش مهارتهـای 
مشـاغل نوظهـور را از اولویتهـای اصلـی آمـوزش فنـی و حرفه ای 
دانسـت و نقـش مرکـز مدیـرت مهـارت آمـوزی دانشـگاه آزاد 

اسـالمی نجـف آباد را ویژه دانسـت و ابـراز امیدواری کـرد که این 
موضـوع از طریـق دانشـگاه عملیاتـی گردد.

در ادامــه دکترفریــد نعیمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف 
آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد آموزشــهای دانشــگاه به ســمت 
ــه ای  ــه گون مهــارت افزائــی می باشــد و برنامــه ریــزی درســی ب
ــود  ــل خ ــام دوران تحصی ــس از اتم ــجو پ ــر دانش ــه ه ــت ک اس
ــرار  ــم ق ــار ه ــد. در کن ــه باش ــارت را فراگرفت ــک مه ــل ی حداق
گرفتــن دانشــگاه و مرکزآمــوزش فنــی و حرفــه ای را مــدل خوبــی 
در تربیــت نیــروی ماهــر مــورد نیــاز بازار کار و شهرســتان دانســت 

ــی،  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــت برگ ــگاه را جه ــی دانش و آمادگ
ــی  ــتاندارد آموزش ــن اس ــارت و آزاد و تدوی ــی مه ــابقات مل مس

اعــالم نمــود.
ــتان  ــه ای شهرس ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــس مرک ــان رئی در پای
ــت  ــز مدیری ــه گزارشــی از عمکــرد مرک ــاد ضمــن ارائ نجــف آب
مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف 
ــی  ــد مطالب ــال جدی ــی س ــای آموزش ــاد در خصــوص برنامه ه آب
ــی مهــارت  ــان نمــود و از دانشــکده مهــارت و مــدارس عال را بی

ــد کــرد. ــاد بازدی موجــود در دانشــگاه آزاد نجــف آب

خیران تیران و کرون دو هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم بین دانش آموزان توزیع کردند. عباس 
شیرازی مسئول بسیج فرهنگیان تیران و کرون گفت: غذاهای نذری به همت خیر بزرگوار امیرحسین 
مظاهری، همکاری مرکز نیکوکاری دانش آموزی شهدای تیران و بسیج فرهنگیان شهرستان در 
اردوگاه امام خمینی آموزش و پرورش پخته و در ۳۵ آموزشگاه شهرستان بین دانش آموزان توزیع شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان خبر داد:

خسارات ۱۷۵ میلیارد تومانی به محصوالت زراعی و باغی
به همت خیران شهرضایی و اتاق بازرگانی اصفهان:

توزیع هزار سبد غذایی بین نیازمندان در شهرضا

سرپرست کمیته امداد شهرستان شاهین شهر و 
میمه مطرح کرد:

توزیع هزار سبدغذایی بین مددجویان 
کمیته امداد شاهین شهر و میمه

به یاد شهدای حمله تروریستی کابل در برخوار انجام گرفت:

شمع افروزی دانشجویان

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان نجف آباد:

تشکیل جلسه شورای راهبری مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه

مسئول بسیج فرهنگیان تیران و کرون خبر داد:

توزیع دو هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم بین 
دانش آموزان
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As announced by a provin-
cial official, 1.708 million 
twenty-foot equivalent units 
(TEUs) of goods were load-
ed and unloaded in Shahid 
Rajaee port, Iran’s largest 
and most-equipped container 
port, during the previous Ira-
nian calendar year 1400 (end-
ed on March 20).
Alireza Mohammadi Karajiran, 
the director-general of Ports 
and Maritime Department of 
southern Hormozgan prov-
ince where the port lies, said 
that increasing the nominal 

capacity of the port by five 
million tons, and its container 
capacity by 500,000 TEUs, as 
well as boosting the invest-
ment attraction by 10 trillion 
rials (about $37 million) in 
this port are among the main 
objectives defined for Shahid 
Rajaee port in the current year.
As the official has also an-
nounced, 58,992 vessels 
entered the ports of Hormoz-
gan province in the past year, 
loading and unloading 1.839 
million TEUs of commodities.
In the past year, more than 95 

million tons of commodities 
were loaded and unloaded in 
the ports of province, indicat-
ing 16.7 percent growth year 
on year, he added.
Of the mentioned 95 million 
tons, 56 million tons were 
non-oil goods, and 39 million 
tons were oil products, the of-
ficial announced.
Based on the data released 
by Transport and Urban De-
velopment 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 country’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 unloading operations in 
the container sector reached 
2.1 million twenty-foot equiv-
alent 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 per-
cent in the dry bulk sector, 
while in the liquid bulk sector 
the figure increased by 12.6 
percent, in the general cargo 
sector rose by 13.1 percent, 
and in the petroleum sector 
grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral 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 development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-

jects for more development of 
the ports and also take some 
measures to encourage in-
vestment making in ports, in 
addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, es-
pecially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) has defined 
a high number of projects 
to develop and improve the 
country’s ports, as the coun-
try aims to double the capac-
ity of its ports in a course of 
five years.
According to Ports and Mari-
time Organization, the capac-
ity of the country’s ports has 
increased from 180 million 
tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 
2014) to 250 million tons in 
1399 (ended in March 2021).
Enjoying the most modern 
container terminals and port 
equipment, Shahid Rajaee 
accounts for 85 percent of the 
total loading and unloading at 
the Iranian ports.
Given its significant role in the 
country’s import and export 
of products as well as transit 
and transshipment via Iran, 
the development of Shahid 
Rajaee Port has been among 
the most important develop-
ment projects in the country.

The fishery output of East Azarbaijan 
province, in the northwest of Iran, stood 
at over 9,000 tons in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), a provincial official announced.
Mentioning the province’s capacities in 
terms of fisheries, Qasem Jafarvand, 
the director for fisheries and aquatic 
affairs in the province’s Agriculture 
Department, said that while over 9,000 

tons of warm-water and cold-water 
fishes as well as sturgeons were pro-
duced in East Azarbaijan during the 
previous year, it is hoped that the out-
put will increase significantly and some 
big steps will be taken in this due in the 
present year. As stated by an official 
with Iran Fisheries Organization (IFO), 
production of 714,000 tons of fishery 
has been targeted for the current Irani-

an 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 cag-
es 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 of-
ficial added.

Fishery production has increased no-
ticeably 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.

Over 1.7m TEUs of goods loaded, unloaded in Shahid Rajaee port in a year

Domestic produc-
ers meet 75% of Bid 
Boland Refinery’s 
equipment needs
Managing Director of Iran’s Per-
sian Gulf Bid Boland Gas Refinery 
Ali-Mohammad Pour-Reza has said 
75 percent of the equipment and 
items used in the refinery are sup-
plied by domestic manufacturers, 
Shana reported.
According to Pour-Reza, the refin-
ery supplies its necessary items 
from domestic producers and man-
ufacturers in line with the realiza-
tion of the slogan of the previous 
year which was “Production: sup-
port and the elimination of obsta-
cles”, which in addition to support-
ing domestic production, has saved 
the country a significant amount of 
revenue.
The official also noted that his 
company has formed a specialized 
committee in order to identify ca-
pable knowledge-based companies 
and start-ups for cooperation in 
meeting the refinery’s technological 
needs.
Persian Gulf Bid Boland Gas Refin-
ery in Iran’s southwestern Khouz-
estan Province was officially inau-
gurated by the previous president 
Hasan Rouhani in mid-January, 
2021.
The refinery, which had previously 
started its operation, is aimed at 
increasing the production of sweet 
gas, reducing the consumption of 
petroleum products, production of 
propane, butane, and gas conden-
sate, the export of by-products, the 
supply of natural gas to urban ar-
eas, and supplying ethane required 
by petrochemical units in the re-
gion.
In 2020, Bid Boland Refinery project 
was nominated for the International 
Project Management Association 
(IPMA)’s Global Project Excellence 
Award at the energy sector; it was 
also awarded as Iran’s top mega 
project by the Ninth National Pro-
ject Management Award.
As stated by Pour-Reza, Bid Boland 
project is leading in terms of ben-
efiting from domestic capabilities.
It is playing a significant role in 
providing feed to the country’s pet-
rochemical plants and completing 
their output basket.
Bid Boland has also played a great 
part in materializing the old dream 
of zero-flaring in the country’s oil 
industry, as in mid-October last 
year during an official ceremony, 
the project to end the gas flaring 
was inaugurated at this refinery.
The project to process associated 
gas from crude oil production, rath-
er than burn it through flaring, was 
a big environmental event.
It was aimed to create value-added, 
prevent pollution resulting from gas 
flaring and serve public health and 
the environment.
Bid Boland Refinery had signed 
three deals worth €165 million with 
domestic companies for collect-
ing and recovering flare gases of 
Rag-Sefid offshore oilfield in early 
April 2021.

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

2022 ACL: Al Duhail 
down Sepahan
Al Duhail brushed aside Sepahan 
football team 5-2 in the final Group 
D match in the 2022 AFC Champions 
League at the King Abdullah Sports 
City Stadium Tuesday night.
Michael Olunga opened the scoring 
for Qatari giants in the 10th minute 
but Mohammad Nejadmahdi equal-
ized the match in the 20th minute.
The Nigerian striker completed his 
brace in the 35th minute before Ed-
milson Junior making it 3-1 before 
the break. Ferjani Sassi scored Al 
Duhail’s fourth goal in the 50th min-
ute. With eight minutes remaining, 
Sepahan midfielder Soroush Rafiei 
pulled a goal back but Junior made 
the scoreboard 5-2 in the injury time.
Al Duhail finished their group stage 
campaign top of the group on 15 
points from five wins and a loss, 
while Sepahan stay third and there-
fore are eliminated after picking up 
seven points from five games.

TEDPIX climbs 
15,000 points on 
Tu e s d a y 
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), rose 
15,526 points to 1.522 million 
on Tuesday.
As reported, over 12.608 billion 
securities worth 65.2 trillion ri-
als (about $234.5 million) were 
traded at the TSE.
TEDPIX gained 58,000 points 
(four percent) to 1.512 million in 
the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
As reported, the indices of 
Tehran Oil Refining Company 
(TORC), Iran Khodro Invest-
ment Development Company 
(IKIDO), Social Security Invest-
ment Company (SSIC), Iran 
Khodro Company (IKCO), Saipa 
Company, and Isfahan Oil Re-
finery were the mostly followed 
ones during the past week.
TEDPIX also rose 145,000 
points (10.5 percent) in the past 
Iranian month Farvardin, the 
first month of the Iranian calen-
dar year (March 21-April 20).
--------------------------------------------------------

Annual pistachio 
exports exceed 
$ 9 1 4 m
Iran exported 135,322 tons of 
pistachio worth $914,427,826 
during the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20), 
the spokesman of the Islamic Re-
public of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) announced.
Rouhollah Latifi said Iran’s pis-
tachio was exported to 75 coun-
tries during the year 1400, ILNA 
reported.
According to Latifi, of the total ex-
ported pistachios in the previous 
year, 115,557 tons were unpeeled 
fresh pistachios, the value of 
which was about $696,043,124.
Also, more than 19,336 tons 
of dried pistachio worth over 
$215.879 million were exported 
to foreign destinations in the pre-
vious year.
Germany, with $50 million worth 
of imports, India with $44 million, 
United Arab Emirates (UAE) with 
$29 million, Iraq with $25 million, 
and Turkey with $13 million were 
the top five export destinations 
for dried pistachios.
However, in total, China was the 
first export destination for the 
Iranian product importing $199 
million worth of pistachios, fol-
lowed by India, Russia, Iraq, and 
Kyrgyzstan which imported $85 
million, $53 million, $50 million, 
and $45 million of pistachios, re-
spectively.
The official noted that the coun-
try’s pistachio exports in the pre-
vious year decreased by 33 per-
cent compared to the preceding 
year due to drought and damage 
to the pistachio crops as well as 
the entry of pistachios from other 
countries into the world markets.
According to the Director-Gen-
eral of the Iranian Agriculture 
Ministry’s Office of Cold and Dry 
Climate Fruits Darab Hasani, the 
country had exported 203,637 
tons of pistachios worth $1.371 
billion in the Iranian calendar 
year 1399 (ended on March 20, 
2021).
In August 2020, Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) held 
a pistachio export desk meeting 
to investigate the challenges and 
barriers in the way of the coun-
try’s pistachio exports.
Addressing the meeting, TPO’s 
former Head Hamid Zadboum 
put emphasis on the significant 
status of pistachio in Iran’s ex-
port basket as the top agricultural 
export item and said that a na-
tional view toward removing the 
pistachio export barriers should 
be adopted.

The value of export from Fars prov-
ince rose 92 percent in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year, a 
provincial official announced.
Hamidreza Izadi, the head of the 
province’s Industry, Mining and 
Trade Department, said that com-
modities worth about $424 million 
were exported from the province in 
the past year.  
As previously announced by the 
head of Islamic Republic of Iran’s 
Customs Administration (IRICA), the 
value of Iran’s non-oil trade rose 38 
percent in the past Iranian calendar 
year 1400, as compared to its pre-
vious 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 dec-
ades, the official underlined.

East Azarbaijan’s annual fishery output stands at over 9,000 tons

BMI inks MOU with NIORDC to fund oil storage project

Bank Meli Iran (BMI) signed a memo-
randum of understanding (MOU) with 
the National Iranian Oil Refining and 
Distribution Company (NIORDC) on 
Tuesday to finance the construction of 

an oil storage facility in southern Hor-
mozgan Province.
Held in Tehran, the signing ceremony 
was attended by senior officials includ-
ing Oil Minister Javad Oji, NIORDC Head 

Jalil Salari, and BMI Managing Director 
Mohammadreza Farzin, Shana reported.
To become the largest petroleum prod-
ucts storage facility in the country, the 
mentioned oil storage facility which is 
called Shahid Mahdavi Storage is going 
to have the capacity to store 600 million 
liters of oil.
Following the construction of Shahid 
Soleimani Petro-refinery and Persian 
Gulf Mehr Refinery in Hormozgan Prov-
ince and the increase in the output of oil 
products in the province, this storage 
facility is aimed at increasing the stor-
age capacity of such products in the 
region.
According to Salari, increasing the ca-
pacity of the country’s petroleum prod-
ucts storage facilities is being seriously 
pursued in line with the development of 
refining projects in the country.
Speaking at the signing ceremony, the 
official mentioned the positive coopera-

tion with BMI in other projects and said 
that so far, the bank has provided nearly 
nine billion dollars for NIORDC projects.
Referring to the ways of financing these 
projects, Salari said that NIORDC at-
tracts investment for some projects 
by awarding them under Build-Oper-
ate-Transfer (BOT) contracts, and for 
some projects the company uses gov-
ernment resources.
“We have plans during this year to be 
able to sign a memorandum of under-
standing every month to attract financial 
resources that have nothing to do with 
government resources,” he added.
The official further mentioned the 
NIORDC’s underway knowledge-based 
projects and noted that several pro-
jects are currently under assessment 
and NIORDC will probably sign various 
MOUs in different sectors including 
software development and smartening 
of operation in the coming months.

BMI inks MOU with NIORDC to fund oil storage project
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The overhaul operations of power plants across Iran will be com-
pleted by May 21 and the mentioned power plants will be ready 
for the summer peak consumption period, Energy Ministry’s 
Spokesman for Electricity Industry Mostafa Rajabi Mashhadi said.
According to Rajabi Mashhadi, about 100,000-megawatt capacity 
of power plants are currently going through overhaul operations, 
the work on 85 percent of which has been completed, IRIB report-
ed. In previous years, it was common for the overhaul operations 

to be completed by mid-June but this year due to increased con-
sumption it is necessary to put the power plants back to work 
earlier, the official said. In order to ensure the proper operation of 
power plants in the peak consumption period, the annual power 
plants overhaul program in Iran starts every year in early Septem-
ber. Summer months constitute Iran’s peak demand periods, so 
most of the power plant overhaul programs are scheduled to take 
place during the autumn, winter, and spring seasons.

Power plants’ overhaul operations to be completed by late May

Iran-Saudi talks 
will benefit region-
al countries: spox
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh has 
underlined the importance of 
reducing tensions between Iran 
and Saudi Arabia, saying that 
de-escalation between the two 
countries will benefit the entire 
region. 
“It is naturally true that the 
Iran-Saudi Arabia talks are help-
ing to reduce tensions in the re-
gion. Iran and Saudi Arabia are 
two important countries in the 
Persian Gulf region and have ef-
fects beyond their own environ-
ment. It is natural that suitable 
relations between Tehran and 
Riyadh will benefit the two coun-
tries, and the region’s nations as 
well as the friendly countries,” 
Khatibzadeh said in remarks to 
ILNA news agency published on 
Tuesday. 
He added, “However, there is a 
principle in the foreign policy of 
the Islamic Republic of Iran, and 
that is that we do not include 
any third country in our bilater-
al relations. Our relations with 
Lebanon have been pursued in-
dependently of any third factor, 
and we believe that the Lebanese 
government and the Lebanese 
people deserve to have a better 
present and future, regardless of 
the secondary factors.”
He added, “I do not confirm that 
the knot in the Iran-Saudi Arabia 
dialogue was the issue of Yem-
en. However, Yemen is one of 
the most important issues in our 
region today, and it is natural for 
Tehran and Riyadh to talk about 
regional issues. But from the 
first day, the Islamic Republic 
of Iran had opposed the issue of 
making bilateral talks conditional 
on a third issue. It is unlikely that 
the Saudi delegation has such an 
opinion. There are important and 
diverse issues between the two 
countries that deserve to be ad-
dressed in bilateral talks.”
About the condition of electricity 
in Lebanon, the Foreign Ministry 
spokesman said “Iran’s private 
sector is ready to enter Lebanon 
and help supply the country with 
electricity.”
He pointed out that the Iranian 
public sector is also ready to act 
nationally and solve the electric-
ity problem in Lebanon forever.
Khatibzadeh added that while 
“our friends in Lebanon have 
welcomed the offer” but no prac-
tical action has been made in this 
regard.
The fifth round of talks between 
Iran and Saudi Arabia was held 
on April 21 in Baghdad with the 
attendance of Iraqi Prime Minis-
ter Mustafa al-Kadhimi. The talks 
had been put on hold since Sep-
tember last year.
In its first official position on 
the fifth round of talks, Iran has 
hailed the talks as “positive” and 
“forward-moving.”
“The fifth round of talks be-
tween Iran and Saudi Arabia in 
Baghdad was held last Thursday 
with the efforts of the Iraqi gov-
ernment and the preparations 
and assistance of the Omani 
government, and the talks were 
forward-moving and positive,” 
Khatibzadeh said.
He made the remarks on Mon-
day morning during a weekly 
press briefing.
“The frameworks that had been 
pre-planned were thoroughly 
discussed in these talks. And the 
talks were serious. If they are up-
graded to the political level a bit, 
we can rapidly witness serious 
progress in various fields within 
the framework of the negotia-
tions,” Khatibzadeh explained. 

You Should Eat More Soup: 5 Reasons Why 
By: PARISA JAMADISource: https://www.eatingwell.com/article/291184/why-soup-is-so-good-for-you/

Can soup be a main meal?
The answer to this question is both yes 
and no. Many soups are full of vege-
tables. Although soups along with a 
main meal are effective in satiety, they 
usually can not cause complete satiety 
alone.
Of course, consuming soup with 
breads made from wholemeal flour or 
by adding cereals such as barley to it, 
will increase calories and turn it into 
a complete dinner. All in all, it can be 
said that eating soup with whole grains 
can make it a relatively light main meal.
1. They’re good for you. While some 
soups can devastate a diet (cream-
based varieties can be particularly high 
in fat and calories), most serve as a 
great vehicle to meet your daily quota 
for veggies. View soups as an oppor-
tunity to cash in on nature’s bounty 
(winter crops, including pumpkin, 
butternut squash, carrots and pars-
nips, won’t wilt or get limp when you 
cook them). If you have produce that’s 
about to pass its prime, tossing them 
into a soup recipe can give them new 
life. You can even drop frozen vegeta-
bles into boiling broth without com-
promising taste or texture.
2. They’re inexpensive and easy to pre-
pare. Soups and stews don’t require a 
large amount of hands-on time. In fact, 
if you use a slow cooker or a pressure 
cooker like the Instant Pot, you can 
prepare a savory soup in five minutes 
flat, and let the cooker do the rest of 
the work. If you amp up the liquid 

and vegetables, you can use smaller 
amounts of expensive ingredients, 
such as chicken, fish and beef. Then, 
make it a meal with whole-grain bread 
on the side and a small salad if you 
like.
3. They freeze well. Soup and stews 
are great if you want to meal prep 
lunches or dinners in advance. 
Whip up a batch on the 
weekend, and you 
can stash half in 
the freezer to 
enjoy later. A 
bonus: you’ll 
have healthy, 
homemade 
soup at the 
ready when 
you’re busy, 
under the 
weather or too 
tired to cook.
4. They keep you 
hydrated. Dur-
ing the winter chill, 
it’s not uncommon to 
drink less than you need. 
But while you may not be hot 
and sweaty, you still lose fluid 
through daily activities. Since soups 
are mostly liquid, they’re a great way to 
stay hydrated and full.
5. They give your immune system a 
boost. Soups can help you stave off 
cold and flu, and they’re a great an-
tidote for times when you are sick, 
too! Most soups are loaded with dis-

ease-fighting nutrients. In fact, studies 
show that chicken soup in particular 
can help prevent the common cold, es-
pecially if you load it up with fresh gar-
lic, onions, celery and carrots. (They 
all contain powerful immune-boosting 

chemicals.) A bonus: the hot liquid 
helps soothe a sore throat.
6. Soup Adds Vitamins and Minerals 
.Do you have a souper diet? (See what 

we did there?) The answer is probably 
“yes” if you’re a soup‐eater. Looking at 
the diets of 10,500 Americans, Iowa 
State University researchers found that 
people who ate soup had higher diet‐
quality scores than people who didn’t. 
Soup‐eaters had higher intakes of fib-

er, vitamin A, magnesium, iron 
and potassium. And over-

all, they got more 
servings of veg-

etables (no-
tably, more 
dark greens, 
orange veg-
gies and leg-
umes).
7. Soup Is 
the Ultimate 

Skinny Food 
. C o m p a r e d 

to people who 
enjoy soup on 

the regular, those 
who skip the slurp 

are about 40 per-
cent more likely to be 

overweight, according to 
research published in the 

journal PLOS ONE. The differ-
ence in actual body size was some-

what small-a waist circumference 
difference of about 1 1⁄4 inches-but 
we think that’s pretty remarkable con-
sidering participants served up soup 
just once a week. Plus, another study 
out of Penn State reported that eating 
soup before lunch helped people natu-

rally cut 134 calories out of their entire 
meal.
8. You Can Eat More for Fewer Calories 
.When you include soup in your meal, 
you’re likely to eat a larger portion of 
food that’s also lower in calories. The 
same Penn State study mentioned 
above found that people who had soup 
before lunch enjoyed about 27 ounces 
of food-the soup plus a pasta entree, 
for about 820 calories-while those 
who didn’t start with soup ate about 15 
ounces of just the pasta for about 930 
calories. Other research shows that di-
ets rich in foods that fill you up with 
fewer calories, like soup, are associat-
ed with a lower risk of developing type 
2 diabetes.
9. The Sodium Is Offset by Potassi-
um .Soup is notoriously high in so-
dium-and yes, research shows that 
people who eat soup do get more 
sodium than those who skip the bowl. 
They’re also likely to get more potassi-
um. This is important for heart health 
because potassium encourages your 
body to excrete sodium. So, while too 
much sodium can raise blood pres-
sure, potassium can help bring it back 
down. Not all lunches can say that. A 
homemade sandwich made with ham, 
cheese, tomato and whole‐wheat bread 
has over 800 mg of sodium and only 
320 mg of potassium, but a basic veg-
etable soup has about 640 mg of sodi-
um and 718 mg potassium. That’s 20 
percent of your recommended dose of 
potassium for the day!

Head of the Islamic Republic of Iran 
Railways (known as RAI) Miad Sale-
hi met with Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian on Monday to 
discuss issues related to rail transit 
through the country.
In this meeting, which was held at 
the place of the Foreign Affairs Min-
istry, Amir-Abdollahian was briefed 
on the latest developments and 
achievements in the field of rail tran-
sit, Mehr News Agency reported.
Salehi pointed to the significant 
growth in the transit of goods in 
the last six months compared to the 
same period last year and stressed 
RAI’s determination in operating all 
facilities to the maximum in order to 
boost transit through Iran and realize 
the potential capacities of the coun-
try’s rail transport industry.
He also presented a report on the 
latest measures taken to build the 
missing railway links in the north-
south corridor, including Rasht-As-
tara and Chabahar-Zahedan railways.
Pointing to the importance of tran-
sit in the government’s economic 
diplomacy and the policies for in-

teraction with neighboring coun-
tries, Amir-Abdollahian, for his part, 
thanked the RAI head and all those 
involved in the country’s railway in-
dustry for their extensive efforts to 
improve the country’s transit posi-
tion in the region.
The foreign minister stressed the 
continued support of the Ministry of 
Foreign Affairs for such efforts and 
stated that his ministry will follow up 
with relevant officials to help resolve 
some bottlenecks and shortcomings 
in this regard.
During the meeting, the deputy for-
eign minister for economic diploma-
cy and the deputy head of RAI for 
railway operations also presented 
a report on the activities related to 
facilitating rail transit in Sarakhs and 
Incheh Borun as well as multimodal 
transportation in the northern ports 
of the country.
Iran is one of the countries that have 
a special status in trade and transit 
relations due to its strategic location 
and special geography, as the coun-
try is the passage of several impor-
tant international corridors.

RAI head holds talks with foreign 
minister on rail transit issues

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 1.716 million tons 
of commodities worth more than $552 
million were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange traded on its metals 
and minerals trading floor 1.307 million 
tons of commodities valued at almost 
$270 million.
On this floor, the IME’s customers 
purchased 1,089,446 tons of cement, 
106,138 tons of steel, 43,425 tons of 
aluminum, 22,000 tons of sponge iron, 
11,035 tons of zinc, 9,740 tons of cop-
per, 1,000 tons of iron ore, 250 tons of 
lead, 150 tons of molybdenum concen-
trate, 24 tons of precious metals con-
centrate and 13 kg of gold bars.
Furthermore, the IME saw trade of 
365,743 tons of commodities on both 
domestic and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor valued at 

more than $256 million.
The exchange’s customers purchased 
on this floor 105,000 tons of vacu-
um bottom, 114,161 tons of bitumen, 
79,688 tons of polymeric products, 
36,257 tons of chemicals, 15,000 tons 
of lube cut, 9,450 tons of sulfur, 4,907 
tons of base oil, 100 tons of insulation 
and 90 tons of argon.Last but not least 
was the IME’s side market with 43,103 
tons of commodities traded on it.
The IME traded in its physical market 
7.231 million tons of commodities with 
a total trading value of more than $2.378 
billion during the past Iranian calendar 
month Farvardin (ended on April 20), 
the first month of Iranian calendar year.
The exchange sold on its oil and petro-
chemical trading floor 1.372 million tons 
of commodities valued at almost $985 
million.
The IME’s customers purchased on this 
floor 412,800 tons of vacuum bottom, 
335,276 tons of bitumen, 312,673 tons 

of polymeric products, 141,990 tons of 
lube cut, 132,265 tons of chemicals, 
20,695 tons of sulfur, 14,594 tons of oil, 
330 tons of argon, 300 tons of insulation 
and 200 tons of slops wax.
Furthermore, the exchange saw trade of 
more than 5.748 million tons of com-
modities worth more than $1.342 billion 
on its metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
4,029,000 tons of cement, 1,024,000 
tons of steel, 353,000 tons of iron ore, 
260,500 tons of sponge iron, 55,400 
tons of aluminum, 26,500 of zinc, 
28,200 tons of copper, 450 tons of 
molybdenum concentrate, 450 tons of 
coke, 700 tons of lead, 48 tons of pre-
cious metals concentrate and 49 kg of 
gold bars.
Last was the IME’s side market on which 
the exchange traded 110,781 tons com-
modities.
As previously reported, the value of 
trades at Iran Mercantile Exchange rose 
102 percent, and the volume of trades 
at the exchange increased 128 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), which was the 
highest level of growth in the history of 
the exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of different 
products, 10 major records in total val-
ue and physical market trades were reg-
istered. In a way that besides the total 
value of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume and 
value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil prod-
ucts trades, and the volume and value of 
side market trades all hit records.

More than 1.7m tons of commodities traded at IME in a week

an exported 3.406 million tons of steel products in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO) has 
announced.
The IMIDRO’s data put the country’s annual steel products export at 
2.832 million tons in year 1399.
The Iranian Steel industry has been constantly developing over the 
past years against all the pressures and obstacles created by outside 
forces like the U.S. sanctions and the coronavirus outbreak that has 
severely affected the performance of the world’s top producers.
Iran’s crude steel production increased by 11.8 percent in the first two 
months of 2022 when the production by the world’s top 64 steelmak-

ers declined by 5.5 percent, according to the World Steel Association 
(WSA)’s report.
Iran was ranked first among the world’s top steel producers in terms 
of production growth, followed by India, Germany, Russia, and the 
United States.
Based on the report, Iran produced 5.3 million tons of crude steel 
during the mentioned two months.
The country’s crude steel production in February stood at 2.5 million 
tons which was also 3.7 percent higher than the same month in 2021.
According to the World Steel Association, similar to the past two 
years, Iran has maintained its 10th place among the world’s top steel 
producers, after countries like China, India, Japan, and Russia.

Over 3.4m tons of steel products exported in a year
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اخبـار اصفهـان: عبدالرسـول امامی 
شـهردار نجف آباد در جلسـه شورای 
ترافیـک شهرسـتان که به ریاسـت 
موسـی مباشـری معـاون اسـتاندار 
و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان نجـف 
آبـاد در محـل احـداث پـروژه تقاطع 
غیرهمسـطح شـهدای دانشـجو 
برگزار شـد شـرکت کرد و از نزدیک 
در جریان روند پیشـرفت ایـن پروژه 

قـرار گرفت.
اداره  مدیـر  حیـدری  مصطفـی 
الملـل  بیـن  امـور  و  ارتباطـات 
شـهرداری نجـف آبـاد در ایـن بـاره 
گفـت: پـروژه تقاطع غیر همسـطح 
شـهدای دانشـجو یکی از بزرگترین 
پروژه هـای ترافیکـی شهرسـتان به 
شـمار می رود کـه بیش از یـک دهه 
جزء مطالبات مردمی بوده اسـت که 
بـا توجه بـه بازگشـایی دانشـگاهها 
و خطرخیـز بـودن آن نقطـه جـزو 

پروژه هـای اولویـت دار شهرسـتان 
قـرار گرفتـه اسـت.

حیـدری افـزود: پارسـال بـه جهـت 
انتقال ترافیـک کمربندی شـمال و 
ورودی شـمال شـرقی شـهر نجف 
آباد این پروژه با اعتبـار حدود ۵/۱۲۹ 

میلیـارد تومان بـه زمین زده شـد.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: پـروژه 
می بایسـت  دانشـگاه  زیرگـذر 
طبق برنامـه ۷/۳۲ درصد پیشـرفت 
داشـته باشـد که متاسـفانه بـه علت 
مشـکالتی از قبیـل تعـارض لولـه 
آب، فیبـر نـوری در حاشـیه غربی و 
شـمالی پروژه و وجود خطوط انتقال 
۲۰ کیلـو ولـت بـرق فشـار قـوی با 
۴/۱۱ درصـد پیشـرفت واقعی حدود 
۲۱ درصـد از برنامـه انحراف داشـته 
کـه مقـرر شـد بـا تـالش مضاعف 
دسـتگاه های خدمـات رسـان و 
همـکاری بیشـتر بـا پیمانـکار ایـن 

مقـدار انحـراف جبـران شـود.
حیـدری اضافه کرد: در پایان جلسـه 

اعضای شـورای ترافیک شهرستان 
بـه همـراه پیمانـکار از رونـد اجرایی 

کار بـه صـورت میدانـی بازدیـد بـه 
عمـل آوردند.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به 
اینکه ۶۹ درصد سدهای استان خالی است، 
گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان 
اصفهان در نیمه اول اردیبهشت ماه به ۴۲۸ 

میلیون مترمکعب رسید.
احسان اهلل امینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به آخرین وضعیت ذخیره آبی شش سد بزرگ 
استان اصفهان تا پنجم اردیبهشت امسال، 
اظهار کرد: امروز ذخیره سد مخزنی زاینده رود 
با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون 

مترمکعب به ۳۵۳ میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت 
به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است، 
ادامه داد: در مقایسه با میانگین بلندمدت پنجاه 
ساله، ذخیره سد زاینده رود ۶۱ درصد کاهش 

یافته است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین 
وضعیت سد گلپایگان، گفت: ذخیره آب سد 
گلپایگان اکنون ۲۶.۸ میلیون مترمکعب است 
که این میزان حجم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۲ درصد افزایش و نسبت به متوسط 

بلندمدت ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین افزود: ذخیره سد قره قاچ سمیرم به 
۲۱.۹ میلیون مترمکعب رسیده است.

امینی با بیان اینکه امروز ذخیره سد حنای سمیرم 
۱۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: حجم 
این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹ میلیون 
مترمکعب بود که نسبت به سال گذشته ۴۱ 
درصد کاهش و در مقایسه با بلندمدت ۵۰ درصد 

کاهش ذخیره آبی داشته است.
به گفته مدیر بهره برداری و نگهداری از 
تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
ذخیره آبی سد خمیران تیران و کرون ۶.۸ میلیون 

مترمکعب و مشابه مدت سال گذشته است.

وی با بیان اینکه سد باغکل شهرستان خوانسار 
نیز اکنون ۲.۳ میلیون مترمکعب آب دارد، 
توضیح داد: ذخیره این سد طی سال گذشته ۳.۶ 
میلیون مترمکعب بود که نسبت به این زمان ۱۴ 

درصد کاهش ذخیره آبی دارد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان تأکید کرد: 
بررسی وضعیت سدهای استان نشان می دهد 
که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین 
بلندمدت با کاهشی معادل ۵۶ درصد مواجه 

بوده است.

مدیربهره برداری ونگهداری ازتأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

۶۹ درصد سدهای استان اصفهان خالی است

هوشنگ طالبی، در نشسـت تخصصی »نقش علوم پایه در توسـعه پایدار« 
کـه از سـوی دانشـکده ریاضی و آمـار دانشـگاه اصفهـان به مناسـبت دهه 
سـرآمدی آمـوزش برگـزار شـد، اهـداف جدیـد توسـعه پایـدار را معرفی و 
اظهـار کـرد: در کنفرانـس سـازمان ملـل متحد در مـورد توسـعه پایـدار در 
ریودوژانیـرو برزیل در ژوئن ۲۰۱۲، کشـورهای عضو سـند نتیجـه آینده ای 
که ما می خواهیم را تصویـب کردند که به موجب این سـند، تصمیم گرفتند 
فراینـدی را برای توسـعه و نیـز مجموعـه ای از اهداف توسـعه پایـدار برای 
ایجـاد اهداف توسـعه هـزاره و ایجاد مجمع سیاسـی سـطح عالی سـازمان 

ملـل در مورد توسـعه پایـدار راه انـدازی کنند.
وی افـزود: دسـتور کار ۲۰۳۰ بـرای توسـعه پایدار بـا محوریـت SDG در 
اجـالس توسـعه پایـدار سـازمان ملـل در نیویـورک در سـپتامبر ۲۰۱۵ به 
تصویب رسید. دسـتور کار ۲۰۳۰ برای توسـعه پایدار توسط همه کشورهای 
عضـو سـازمان ملـل متحـد در سـال ۲۰۱۵ تصویـب شـد و به موجـب آن 
طرحی مشـترک برای صلح و رفاه بـرای مـردم و کره زمیـن، در حال حاضر 

و آینـده ارائـه می دهد.
این اسـتاد دانشـگاه، توضیح داد: در قالب آن اهداف هفده گانه توسـعه پایدار 
قرار دارد کـه یک فراخـوان فوری بـرای اقدام همه کشـورها اعم از توسـعه 
یافته و در حال توسـعه و در قالب یک مشارکت جهانی اسـت. اصل بر پایان 
دادن به فقر و سـایر محرومیت ها توام با راهبردهایی که سـالمت و آموزش 
را بهبود بخشـد، نابرابـری را کاهش دهـد و انگیزه برای رشـد اقتصـادی را 
ایجاد کنـد، اسـت در عین حـال که بـا تغییـرات آب وهوایـی مقابلـه و برای 

حفـظ اقیانوس هـا و جنگل ها تالش شـود.
طالبی در توضیح راهکارهای علمی برای دستور کار ۲۰۳۰، با طرح این پرسش 
که چگونه محققان می توانند و باید در راستای دستور کار ۲۰۳۰ به تقاضای 
جامعه در مورد علم پاسخ دهند؟ گفت: برخی نویسندگان در پاسخ به این سؤال 
معتقدند انجام آن مستلزم تعهدی سیستماتیک با ابعاد هنجاری و اساسی از سوی 

جامعه علمی است که باید همراه با تحقیق و عمل باشد.
وی بـه علم اثربخـش در پایداری توسـعه اشـاره و تصریـح کرد: بـا توجه به 
چندبعـدی بودن موضـوع پایـداری، این یـک ضرورت اسـت که عـالوه بر 
معرفی رویکردی فرارشـته ای، علـم باید در راسـتای ابعاد هنجاری توسـعه 
پایـدار و در سـطح فرامـرزی تـالش کنـد. ایـن امـر مسـتلزم یـک فضای 
مدیریت راهبردی جهانی اسـت که در آن محققان و متخصصان رشته های 
مختلف بتوانند در یـک فرایند یادگیری مشـترک و درازمدت شـرکت کنند 
و به یک جمع فکـری تبدیل شـوند که آنهـا را قادر بـه آغاز تحـول پارادایم 

در پایـداری کند.
عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان ادامه داد: به طور خالصه مسیر علم 
عبارت است از اینکه علم باید متحول شود تا پاسخگوی نیازهایی برای توسعه 
پایدار باشد. فرارشته ای بودن آینده باید با چارچوب هنجاری متناقض فعلی علم 
مواجهه شود تا تحول علمی رخ دهد و دنبال کردن دغدغه های آحاد جامعه 

جایگزین تفکر و علم مجرد شود تا منشأ تحول در علم شود.
طالبی با بیان اینکه رویکرد یادگیری کوهن می تواند به یک جمع فکری و علم 
تحول گرا منجر شود، گفت: سیاست علمی برای نوآوری علمی باید جایگاهی 

ویژه و مدیریت شده راهبردی را پیش بینی و زمینه وقوع آن را فراهم کند.
وی بـه چالش هـای علمـی و انتظـارات از تولید علـم، اشـاره کـرد و گفت: 
هدف از تالش علمی در زمینه پایداری ممکن اسـت فرایند حل مشـکالت 
اجتماعـی، از جملـه مشـارکت و یادگیری بیـن ذینفعـان را بهبود و تسـریع 
بخشـد هرچند همراه بـا یـک راه حل قطعی یـا دسـتاورد فناورانه نباشـد. از 
آنجایی که SDGs محصول علم نیسـتند، بلکه محصول سیاست هستند، 
درک پیوندهـای متقابـل بین وضـع مطلوب و اهـداف مختلـف موضوعی 
چالش برانگیز در تحقیقات اسـت، بنابراین هم افزایـی ذاتی مبادالت علمی 
و پیچیدگی چنین تحقیقاتی مسـتلزم داشـتن علم پایداری از سیاسـت های 

مربوط به توسـعه اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا تأکیـد براینکـه علـم پایـداری تعامـالت بیـن 
سیاسـت های جهانی، اجتماعی و انسـانی مکانیسـم های تخریـب پیچیده 
این سیسـتم ها و خطرات همراه برای رفاه انسـان را بررسـی می کند، گفت: 
بـا شناسـایی و پرداختـن بـه چالش هـای پیچیـده ناشـی از توسـعه، اعم از 
پایدار و ناپایـدار که معمواًل در رشـته های دانشـگاهی سـنتی در نظر گرفته 
نمی شـوند، ایـن علـم فرارشـته ای راه را بـرای یـک جامعـه جهانـی پایدار 

فراهـم می کنـد.
طالبـی اضافه کرد: پس از گذشـت ده سـال از تأسـیس علم پایـداری، دیگر 
نمی توان ایـن علم را رشـته جدیدی دانسـت با توجه بـه این دهه از توسـعه 
رویکرد علـم پایـداری، اکنـون زمان مناسـبی اسـت تا آنچـه از ایـن تبادل 
علمی در مورد تحقیق و روش شناسـی آموخته شـده است مرور شـود و این 
دانـش در چالش های پایـداری فعلـی و دسـتیابی به اهـداف توسـعه پایدار 

سـازمان ملل بـه کار گرفته شـود.
وی به جایـگاه علـوم پایه در توسـعه پایدار، اشـاره و اظهـار کرد: بـا تأکید بر 
نیاز بـه ایجاد پتانسـیل برنامـه بین المللـی علوم پایـه یونسـکو همچنین با 
توجه به ارزش بـاالی علوم پایه بـرای نوع بشـر و افزایش آگاهـی جهانی و 
افزایـش آموزش در علـوم پایه برای دسـتیابی به توسـعه پایـدار و از آنجایی 
که بهبود کیفیت زندگـی مردم در سراسـر جهان حیاتی اسـت و بـا تاکید بر 
اینکـه کاربردهای علوم پایه برای پیشـرفت پزشـکی، صنعت، کشـاورزی، 
منابع آب، برنامه ریـزی انرژی، محیط زیسـت، ارتباطـات و فرهنگ حیاتی 
اسـت، سـال ۲۰۲۲ به عنوان سـال بین المللی علوم پایه برای توسعه پایدار 

سـازمان ملل متحد اعالم شـد.
این اسـتاد دانشـگاه گفـت: علـوم پایه بـه شناسـایی مکانیسـم هایی برای 
اسـتفاده مناسـب از دانش و انتقال فناوری کمک می کند و تحقیقات پایه نه 
تنها برای پیشـرفت فناوری، بلکه برای توسـعه پایدار جهانی اساسـی است.

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه علم باید نقش مهمی در پیگیری توسعه پایدار ایفا 
کند، گفت: تحقیقات پایه نه تنها برای پیشرفت فناوری، 

بلکه برای توسعه پایدار جهانی اساسی است.

 عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت تحقیقات پایه
برای توسعه پایدار جهانی

گفت و گو  صنعـت،  کل  اداره  سرپرسـت 
معـدن و تجـارت اصفهـان گفـت: 
بایـد دسـتورالعملی بـرای فعالیـت 
شـرکت های دانش بنیـان فعـال در 
امور غذایی در زمینه خلـق ابتکارات 

و نوآوری هـا تدویـن شـود.
امیرحسـین ُکمیلـی، در جلسـه 
انجمن صنایـع غذایی اسـتان افزود: 
دسـتورالعمل برای فعالیت این گونه 
شـرکت ها در زمینـه ابتـکارات و 
نوآوری هـای دانش بنیـان را می توان 
از طریـق معاونـت علمـی و فنـاوری 
رییـس جمهـوری، شـهرک علمی و 
تحقیقاتـی، ارائـه یـا توسـط انجمن 

صنایـع غذایـی پیشـنهاد کرد.
وی ادامـه داد: بـا تدویـن ایـن 
دسـتورالعمل می تـوان نسـبت بـه 
ثبـت و اسـتعالم فنـاوری و نـوآوری 
اقدام کرد تـا مالکیت معنـوی اثر نیز 

بـه رسـمیت شـناخته شـود.
سـازمان  شـد:  یـادآور  ُکمیلـی 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
صادرکننـده ایـن دسـتورالعمل 
نیسـت و تنهـا بعنـوان ُمجـری آن 
محسـوب می شـود و سـازمان های 
دیگـر متولیـان ایـن کار هسـتند و 
بایـد ایـن دسـتورالعمل مزبـور را 

تدویـن و بـه مـا ابـالغ کننـد.
مدیـر کل صنعـت معـدن و تجارت 
اصفهان اظهار داشـت: این سـازمان 
از گسـتردگی باالیی برخوردار است 
و احتمال اینکـه نتوانـد بـه موقع به 
همـه مسـائل بپـردازد، وجـود دارد 
امـا از ارائـه راهـکار کارشناسـانه 
انجمـن صنایـع غذایـی، بـا آغـوش 

بـاز اسـتقبال می کنـد.
وی تصریـح کـرد: صنایـع غذایـی 
و امنیـت ناشـی از آن، یکـی از 
موضوع های بسـیار مهم در دنیاست 
که نمی تـوان به سـادگی از کنـار آن 
گذشـت زیرا توجه به آن برای کشور 
ایمن آفریـن و بی توجهـی بـه آن، 

خطرآفریـن اسـت.
ُکمیلی خاطرنشان کرد: خوشحالیم 
کـه انجمـن صنایـع غذایـی اسـتان 
در مـدت اخیـر مجـدداً احیا شـده و 

شـروع به فعالیـت کرده اسـت.
وی بیـان کـرد: اداره کل صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان بـرای ارائه 
هرگونـه کمـک بـه ایـن انجمـن از 
آمادگـی الزم برخـوردار اسـت امـا 
بخشـی از وظایـف مـا در »قانـون 
انتزاع« بـه جهـاد کشـاورزی واگذار 

شـده اسـت.
سرپرسـت اداره صمـت اصفهـان 
افزود: درخواسـت های قابل پیگیری 
اعضای انجمن صنایع غذایی اسـتان 
ارائه شـده در این جلسـه، پیگیری و 

رسـیدگی خواهد شـد.
وی همچنین با اشـاره به تحریم های 
ناجوانمردانـه و مشـکالت اقتصادی 
موجود در کشـور گفت: اقتصاد ما در 
شـرایط کنونی مانند فرد بیماریست 
کـه هـر دفعـه نسـخه ای بعنـوان 
ُمسـکن برای او پیچیده می شـود که 
تاکنـون هم فایده ای نداشـته اسـت.

ُکمیلــی ادامــه داد: مقایســه کشــور 
مــا بــا ســایر کشــورها صحیــح 
نیســت و پیاده ســازی مدل هــای 
اقتصــادی آنهــا در ایــران امــکان 
نــدارد لــذا بایــد زیرســاخت های 
الزم در کشــورمان فراهــم شــود.

وی با بیـان اینکـه در شـرایط جاری 
ناگزیریـم نسـخه داخلـی و مقطعی 
اقتصـاد کشـور خودمـان  بـرای 
بپیچیم، تصریح کرد: اقتصاد کشـور 
مـا، اقتصـاد یک مولفـه ای نیسـت و 
تحریـم و مولفه هـای مختلـف دیگر 
بـر روی آن تاثیرگذار اسـت کـه این 
مولفه هـا در بسـیاری از نقـاط دنیـا 

وجـود نـدارد.
مدیـر کل صنعـت معـدن و تجـارت 
اصفهـان اضافـه کـرد: این گونـه 
مشـکالت، نابسـامانی هایی را در 
تصمیم گیری هـا و کارهـا به وجـود 
آورده اسـت که باید با کمک یکدیگر 
بـر آنهـا فائـق آئیـم و بکوشـیم تـا 

آسـیب های آن کمتـر شـود.

ضرورت تدوین دستورالعمل 
خلق ابتکارات برای 

شرکت های دانش بنیان

سرپرست اداره کل صمت اصفهان 
عنوان کرد:

خبر اول 
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از افزایش 
سه برابری تسهیالت اشتغال زایی خبر داد و 
گفت: تسهیالت اشتغال زایی تنها مختص 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد نیست 
بلکه به همه متقاضیان جویای کار ۵ دهک 

پایین جامعه واگذار می شود.
کریـم زارع در رزمایش اطعام مهـدوی کمیته 
امـداد شاهین شـهر اظهـار کـرد: بـا کمـک 

اقشـار و خیریـن و مؤسسـات نیکـوکاری از 
ابتـدای مـاه مبـارک رمضـان تاکنـون بیـش 
از ۸۰ هـزار بسـته کمـک معیشـتی و ۷۵۰ 
پـرس غـذای گـرم در قالـب پویـش اطعـام 
مهـدوی بین نیازمندان توزیع شـده که سـهم 

شاهین شـهر هـزار بسـته بـوده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 
اسـتان اصفهـان هـدف از برگـزاری رزمایش 

اطعـام مهـدوی را ایجـاد روحیـه همدلی بین 
مـردم نیکوکار عنـوان کـرد و افـزود: هدف از 
برگـزاری رزمایـش اطعـام مهـدوی بیـش از 
تهیـه و توزیـع بسـته های کمـک معیشـتی، 
ایجـاد روحیـه همدلـی و همراهـی مـردم بـا 
نیازمندان اسـت تا هیچ کسـی فارغ از دغدغه 
و نیازهـای همشـهری و هم نـوع خود نباشـد 
در واقـع ترویـج فرهنـگ انفـاق و احسـان با 
ایجـاد روحیـه نوع دوسـتی و انسان دوسـتی 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات کمیتـه امـداد 
امام خمینـی )ره( بـه مددجویـان خاطرنشـان 
امـداد در  کـرد: دغدغـه اصلـی کمیتـه 
خدمات رسـانی عالوه بر معیشـت مددجویان 
تحـت پوشـش، توانمندسـازی آنـان بـا ارائه 
خدمات توانمندساز از جمله اشـتغال، مسکن، 

خدمـات آموزشـی و فرهنگـی اسـت.
زارع بـا قدردانـی از همدلی و همراهـی مردم 
خیر و نیکـوکار ابراز کـرد: برگـزاری رزمایش 
اطعـام مهـدوی عمدتـًا ماحصل همـکاری و 
همراهی مـردم خیر و نیکوکار اسـتان اسـت.
وی افـزود: از بدو تأسـیس مراکـز نیکوکاری 
در محـالت مختلف، مـردم دغدغـه مندانه تر 

بـا نیازمنـدان همراهـی و همدلی دارنـد و اگر 
دغدغه منـدی و همراهـی مـردم نیکـوکار، 
شـرکت ها، ادارات و کارخانجـات نبود مسـلمًا 
مـا هـم توفیقـی در ارائـه خدمات رسـانی بـه 

محرومـان نداشـتیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان این کـه مجموعـه کمیتـه 
امـداد در امـر خدمـت رسـانی بـا همراهـی 
همـه مسـئوالن و مردم خیـر از هیچ تالشـی 
فروگـذار نیسـت خاطرنشـان کـرد: در سـال 
جـاری اعتبارات اشـتغال زایـی را تا سـه برابر 
افزایـش خواهیـم داد و این تسـهیالت صرفًا 
مخصـوص مددجویـان کمیتـه امداد نیسـت 
بلکـه تمـام متقاضیـان جویـای کار ۵ دهـک 
پاییـن جامعـه می تواننـد از ایـن تسـهیالت 

اسـتفاده کننـد.
وی افـزود: انتظـار داریـم با کمک مسـئوالن 
شهرسـتان بتوانیم مراکز نیکوکاری بیشـتری 
را در شهرسـتان سـاماندهی کـرده و بیـش از 
پیش امـور خدمات رسـانی کمیته امـداد را به 
مردم واگـذار کنیم کـه امیدواریـم فرایند این 
واگذاری خدمت رسـانی بیشـتر بـه نیازمندان 

و محرومـان جامعه باشـد.

نایـب رئیس انجمـن علـوم فنون غالت اسـتان 
اصفهان گفـت: مطابق تصمیـم دولت بـا حذف 
سوبسـید آرد نانوایان، احتمااًل نان گران می شـود 
که البته قـرار اسـت یارانـه آن به مـردم پرداخت 
شـود. محمد خواجـه در گفت وگو با ایسـنا درباره 
افزایـش قیمت نـان در سـال جدید، اظهـار کرد: 
نانوایانی کـه از آرد آزاد اسـتفاده می کنند به دلیل 
افزایش جهشـی قیمـت آرد طـی چنـد مرحله و 
افزایـش نرخ خریـد تضمینـی گنـدم از ۵۵۰۰ به 
۱۲ هزار تومـان، قیمت هـر کیلو آرد بـه ۱۶ هزار 
تومان رسـیده اسـت. وی گفـت: گفته می شـود 

دولـت قصـد دارد از ابتـدای خردادمـاه بـا حذف 
سوبسـید آرد نانوایـان، ایـن یارانـه را به حسـاب 
مـردم واریـز کنـد. وی افـزود: هـر قـرص نـان 
تافتـون حـدود ۱۲۵ گـرم نیـاز بـه آرد دارد کـه 
تنهـا نـرخ آرد آن ۱۶۰۰ تومان اسـت و اگر دولت 
ماهانـه ۱۵۰ هـزار تومان به حسـاب مـردم واریز 

کنـد می تواند هزینـه نـان را پوشـش دهد.
خواجه گفت: مطابق برآورد صورت گرفته نیاز هر 
ایرانی در ماه ۳۳۰ گرم نان است که هزینه آرد آن 

معادل ۱۰۰ هزار تومان می شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون در کشور سه نرخ آرد و 

نان وجود دارد، اظهار کرد: هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی 
دولتی ۳۷ هزار تومان، کیسه آرد نیمه دولتی ۵۰ هزار 

تومان وآرد آزاد بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.
نائـب رئیس انجمـن علوم فنـون غالت اسـتان 
اصفهـان با بیـان اینکـه اکنـون دولت سوبسـید 
آرد کیـک، کلوچـه، ماکارونـی و همچنین برخی 
نان هـای فانتـزی را حـذف کـرده اسـت، گفت: 
ایـن یکـی از دالیـل گرانـی ایـن محصـوالت 
اسـت. وی با اعتقاد بر اینکه تک نرخی شـدن آرد 
یکی از ضروریات کشـور اسـت، گفت: اگر دولت 
سوبسـید آرد را حذف نکند، قاچـاق این محصول 

بـه مرزها بیشـتر می شـود. خواجه تصریـح کرد: 
اگرچه کمبود گندم و آرد در کشـور داریـم، اما اگر 
دولـت قیمـت آرد را آزاد کنـد و در تمام اسـتان ها 
هماننـد اصفهان هر نفر سـهمیه ۷ کیلوگـرم آرد 
را دارد سـاالنه حداقل ۶ میلیـون تن صرفه جویی 
آرد در کشـور خواهیم داشـت. وی با بیـان اینکه 
اکنـون دولت ۱۴۰ هـزار میلیارد تومان سوبسـید 
آرد پرداخـت می کنـد، گفـت: بـا آزاد کـردن نرخ 
آرد و پرداخـت ۹۰ هـزار میلیـارد تومـان در قالب 
سوبسـید به مردم، ۵۰ هـزار میلیارد تومـان برای 

کشـور صرفه جویـی حاصل می شـود.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان خبرداد؛

افزایش سه برابری تسهیالت اشتغالزایی برای 5 دهک پایین جامعه

نایب رئیس انجمن علوم فنون غالت استان اصفهان

حذف سوبسید آرد نانوایان، باعث گرانی نان می شود

شهردار نجف آباد در جلسه شورای ترافیک شهرستان حضوریافت:

سرعت یافتن عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: ۷۰ درصد از بستر رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان 
دارای سند است و تالش برای سنددار کردن بخش های باقی مانده ادامه 
دارد. احمدرضا صادقی افزود: این شرکت در نظر دارد که برای اخذ سند 
کل بستر رودخانه زاینده رود در واحدهای ثبتی مختلف و در شهرستان ها 
درخواست ارائه دهد و با توجه به توافقنامه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور امید است که این روند تسریع شود.
وی ادامه داد: این مجموعه از حدود چهار سال پیش برای گرفتن سند 

رودخانه در واحد ثبتی جنوب اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش 
حقوقی و دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، سند بستر رودخانه 
زاینده رود در ساحل سمت راست به مساحت ۲۳۹.۱۴ هکتار حد فاصل 

بند آبشار تا نیروگاه ُدرچه در بهار ۱۴۰۰ صادر و اخذ شد.
 مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اشاره به اینکه برای اخذ سند بستر رودخانه زاینده رود در واحدهای 
ثبتی شرق و مرکز نیز اقدامات الزم صورت گرفته است، گفت: همچنین 
اسفند ماه سال گذشته، سند بستر رودخانه زاینده رود در ساحل چپ از 

محدوده باغ گلها تا پل ِدنارت به مساحت ۱۰۵.۵ هکتار در محدوده واحد 
ثبتی شرق صادر شد.

صادقی با بیان اینکه اخذ سند رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی مرکز در ۲ 
بخش یک و چهار از دیگر اقدامات بود، اضافه کرد: اخذ سند بستر رودخانه 
در بخش یک واحد ثبتی مرکز حد فاصل پل مارنان تا پل چوبی )جویی( به 
مساحت ۳۰.۶۷ هکتار واقع در ساحل چپ زاینده رود و بخش چهار واحد 
ثبتی مرکز حد فاصل پل چوبی )جویی( تا باغ گلها به مساحت ۱۷.۹۸ 

هکتار واقع در ساحل چپ رودخانه از فعالیت های فروردین امسال بود.

مدیر دفتر مهندسی آب منطقه ای 
اصفهان مطرح کرد:

سنددار بودن ۷۰ 
درصد ازبستررودخانه 

درمحدوده شهر
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ــادران  ــه م ــی  اینک ــقایق ابراهیم  ش
شــیرده می تواننــد ورزش کننــد، وآیــا 
ــد  ــه ورزش کنن ــت ک ــازی هس ــًا نی اص
مســاله ای بدیهــی شــده اســت امــا اینکــه 
ورزش بــرای مــادران شــیرده چــه فوایدی 
دارد و چکونــه بایــد انجــام بشــود همــواره 
جــای مطالعــه و پژوهــش دارد. بــه همیــن 
ــت جســمانی  ــود وضعی ــرای بهب ــل ب دالی
و روانــی مــادر شــیرده فعالیــت بدنــی 
مناســب از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
اســت و پیشــنهاد می شــود کــه حتمــًا 
ســاعاتی را در هفتــه بــه ورزش اختصــاص 

ــد. دهی
ورزش بــرای یــک زن شــیرده بســیار 
ــام  ــد از انج ــاه بع ــا ۵ م ــت. ت ــب اس مناس
ــی  ــهای خیل ــت ورزش ــر اس ــان، بهت زایم
ســختی انجــام نشــود. ایروبیــک یــا 
دویــدن تنــد بــا مســافتی طوالنــی در 

ماه هــای اول بــرای شــما مناســب نیســت 
ــه نرمــی ورزش را شــروع  ــد ب امــا می توانی
کــرده و بــه بازگشــت بــدن خــود بــه 
ــد.  ــک کنی ــارداری کم ــل از ب ــت قب حال
ورزش هایــی کــه پــس از زایمان ســزارین 
یــا طبیعــی انجــام می شــود بــا هــم 
ــت  ــر اس ــا در کل بهت ــت ام ــاوت اس متف
ــود  ــه خ ــادی ب ــار زی ــای اول فش در ماه ه

وارد نکنیــد.
شــیردهی و ورزش هــر دو بــرای ســامت 
مفیدنــد و زمانــی کــه بــا هــم جفــت 
می شــوند بــر مزایــای آنهــا افــزوده خواهد 
شــد. از جملــه مزایــای ایــن دو می تــوان به 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
ــرژی: مــادران شــیرده و مادرانی  افزایش ان
کــه تــازه فــارغ شــده اند در طــول روز 
بســیار خســته می شــوند. انجــام حــرکات 
ورزشــی در دوران شــیردهی در ســاعات 

ــی  ــدرت بدن ــت ق ــه تقوی ــبانه روز در ب ش
مــادران شــیرده کمــک می کنــد.

بهبــود روحیــه: براســاس آمــار مراکــز 
بیماری هــا  از  پیشــگیری  و  کنتــرل 
ــان  ــه زایم ــادری ک ــر 9 م )CDC( از ه
ــس  ــردگی پ ــه افس ــر ب ــک نف ــد ی می کن
ــی  ــود. ورزش کاف ــا می ش ــان مبت از زایم
ــادی از  ــد زی ــا ح ــد ت ــول روز می توان در ط

ــد. ــگیری کن ــه پیش ــن قضی ای
ــه بین  کاهــش وزن: مــادران شــیرده روزان
ــوزانند. ورزش  ــری می س ــا ۵00 کال 300 ت
در کنــار شــیردهی می توانــد میــزان 
ــبب  ــرده و س ــاال ب ــی را ب ــری مصرف کال

ــود. ــش وزن ش کاه
بهبــود رابطــه مــادر و فرزنــدی: ورزش 
بــا بــاال بــردن روحیــه مــادر در دوران 
شــیردهی بــه تقویــت پیونــد و رابطــه مادر 

و فرزنــدی کمــک می کنــد.

ــرای  ــردن ب ــوه ورزش ک ــه نح ــا ک از آنج
ــده اند،  ــادر ش ــی م ــه تازگ ــه ب ــانی ک کس
مــورد  در  اســت،  متفــاوت  کامــًا 
چگونگــی شــروع کــردن ورزش دقــت 
نماییــد. توصیه هــای زیــر بــر اســاس 
دســتورالعمل های متخصصیــن زنــان و 

ــت: ــده اس ــه ش ــان ارائ زایم
ــه ورزش  ــار در هفت ــد ســه ب ۱- ســعی کنی
کنیــد، ورزش هــای رقابتــی مجــاز نیســتند 
شــنا، پیــاده روی، دوچرخــه ســواری، 
ــدن آهســته، همگی  حرکات نرمشــی، دوی
ــه  ــه ب ــرط آن ک ــه ش ــتند ب ــب هس مناس

ــد. ــام گیرن ــی انج ــو صحیح نح
۲- در هــوای گــرم و مرطــوب و یــا 
هنگامــی کــه تــب داریــد بــه انجــام 
تمرینــات شــدید ورزشــی نپردازیــد.
3- از انجــام حــرکات مقطــع و ســریع، 
پریــدن بــه بــاال و پاییــن، پــرش، 

لرزش هــای تنــد و یــا فعالیتهایــی 
ــریع دارد،  ــت س ــر جه ــه تغیی ــاز ب ــه نی ک
خــودداری نماییــد. بــر روی ســطح چوبــی 
یــا مفــروش ورزش کنیــد تــا امــکان بــروز 

خطــر جراحــت کاهــش یابــد.
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــه ش ــن ک ــل از ای ۴- قب
شــدید کنیــد، بدنتــان را بــا انجــام 
تمریناتــی ماننــد: پیــاده روی یــا دوچرخــه 
ــد. ــرم کنی ــه گ ــدت ۵ دقیق ــه م ــواری ب س
۵- در فاصلــهٔ تمرینــات شــدید ورزشــی، 
تمرینــات مایــم و آرامتــری را انجــام 
دهیــد. چــون بعــد از زایمــان مفاصل شــما 
هنــوز تــا حــدی سســت هســتند، آن هــا را 
تــا آخریــن حــد مقاومــت کشــش ندهیــد.
ــض  ــن نب ــا گرفت ــان را ب ــان قلبت ۶- ضرب
ــب  ــان قل ــا راهنمــای ضرب و مقایســه آن ب
ــرل  ــان، کنت ــد از زایم ــادران بع ــرای م ب
ــان قلــب مــادر نبایــد بــدون  نماییــد. ضرب

ــه  ــر توصی ــک از مقادی ــا پزش ــورت ب مش
ــود. ــتر ش ــده بیش ش

ــه  ــی ک ــات ورزش ــام تمرین ــد از انج ۷- بع
ــته  ــود، آهس ــام می ش ــن انج ــر روی زمی ب
ــون  ــار خ ــا فش ــوید ت ــد ش ــان بلن از جایت

ــد. ــن نیای ــما پایی ش
ــرای جلوگیری از تشــنگی و خشــک  ۸ٔ  ب
شــدن آب بــدن بــه انــدازهٔ کافــی، 

ــید. ــات بنوش مایع
9- اگــر قبــل از زایمــان فعالیتــی 
نداشــته اید، تمرینــات ورزشــی را بــه 
آرامــی شــروع کنیــد و بــه آهســتگی پیش 

برویــد.
چــه  شــیردهی  دوران  در   •
ورزشــهایی توصیــه می شــود؟

ــبک  ــهای س ــد ورزش ــان معتقدن کارشناس
ــن انتخــاب اســت.  ــک بهتری ــل ایروبی مث
پیــاده روی آرام. نرمش هــای ســبک 

و بــدون وزنــه هــم انتخــاب خوبــی 
ــی  ــد ورزش حت ــان معتقدن ــت. محقق اس
ــیرده  ــادر ش ــش وزن م ــث کاه ــر باع اگ
ــت  ــاداری ظرفی ــورت معن ــه ص ــود، ب نش
ــه مــادران بیی  قلبی عروقــی او را نســبت ب
تحــرک بــاال می بــرد. زنانــی کــه در دوران 
ــن  ــد ممک ــا ح ــد ت ــتند بای ــیردهی هس ش
ــا  ــام آنه ــرای انج ــه ب ــی ک از ورزش های
مجبــور اســت روی شــکم دراز بکشــد، 
خــودداری کنــد، چــون در ایــن حالــت بــه 
ســینه ها فشــار می آیــد و از آنجــا کــه 
ســینه ها در ایــن زمــان نســبت بــه حالــت 
ــد،  ــیر دارن ــتند و ش ــر هس ــادی بزرگ ت ع
ممکــن اســت روی نحــوه شــیردهی آن ها 
ــت از  ــر اس ــن بهت ــذارد. همچنی ــر بگ تأثی
ورزشــهایی برخــوردی اجتنــاب کنیــد. 
ــت  ــن اس ــی ممک ــارزه ای ــای مب ورزش ه

ــود. ــینه ها ش ــت س ــیب باف ــث آس باع

رابطه ورزش و مادران شیرده!
یک ارتباط عمیق که کمتر مورد توجه است

 مرضیه محب رسول  فرودین ماه 
با ثبت شاخص های عجیب آلودگی 
هوا در تهران و برخــی از بزرگ ترین 
کان شــهرهای ایران همراه بود و 
نشان داد که امسال گردوغبار قرار است 
به یکــی از بحران های اصلی محیط 
زیســتی ایران بدل شــود. بر اساس 
پیش بینی سازمان هواشناسی کشوری 
امسال یکی از بدترین سال ها از نظر 
آلودگی هوا و کم آبی است؛ چند استان 
کشور بی آب خواهند شد و باید با تانکر 
آب رسانی شوند و آتش سوزی جنگل ها 
نیز افزایــش خواهد یافت و ســطح 
آالینده ها هم به حدی زیاد می شــود 
که در خانه ماندن یا بیرون رفتن چندان 
تفاوتی نخواهد کــرد. این اطاعاتی 
است که احد وظیفه مدیر کل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان هواشناسی- 
کشور اعام کرده اســت. به گفته او 
خشکسالی، کم آبی و آلودگی ریزگردها 
اصلی ترین شاخصه های آب وهوایی 
برای ماه های آینده کشور خواهند بود. 
به گفته وی منبع ریزگردها داخلی و 
خارجی هستند، بخشی به دلیل خشک 
شدن تاالب ها در استان های مرکزی و 
بخش دیگر به دلیل فعال شدن کانون 
ریزگردها در کشورهای همسایه است 
که استان های جنوبی را درگیر خواهد 
کرد. بر اساس اعام مسئوالن بیش 
از هشت کانون گردوغبار در کشورهای 
همسایه ایران و خاورمیانه، تهدید جدی 
برای آلودگی هواست. پس آالینده های 
هوای ایران حاال یک مســأله صرفًا 
داخلی نیست و محرک های بین المللی 
در آن دخیل هستند، درنتیجه شایعات و 
بایدها و نبایدهای زیادی هم پیرامون 
کنترل ریزگردها گفته می شود. برخی از 
کارشناسان، دیپلماسی منفعانه ایران 
در قبال مسائل محیط زیستی و اقدامات 
مخرب همسایگان را در شدت گرفتن 
پدیده گردوخاک مؤثر می دانند. اینکه 
عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان به 
شــدت در حال ضربه زدن به محیط 
زیست و منابع آبی ایران هستند تقریبًا 
محرز اســت. اقدامات ترکیه در این 
زمینه از همه کشورهای همسایه ایران 
بدتر و مخرب تر اســت. کارشناسان 
معتقدند رشد و توســعه سد سازی در 
ترکیه بدون اعتراض سیاسی صورت 
نگرفته است. این کشــور کامًا آگاه 

است که ایران تا چه حد با بحران آب 
دست وپنجه نرم می کند به همین دلیل 
ســاخت پروژه های آبی را به سرعت 
پیش می برد، چرا که در آینده از بحران 
آب وهوا در ایران کشوری مانند ترکیه 
منتفع خواهد شد، به خصوص که در 
طی این سال ها انفعال ایران در برابر 
این اقدامات ترک ها را مصمم تر هم 
کرده است. طرح »گاپ« ترکیه حاال 
دارد عوارض خــود را در ریزگردهای 
منطقه نشــان می دهد؛ چراغ حیات 
هورالعظیم به مویی بند است و برخی 
از تأثیر اجرای این طرح بر روی دیگر 
رودخانه هــای مــرزی از جمله ارس 
می گویند. همچنین عاوه بر خوزستان 
از ایام گرفته تا کرمانشاه، کردستان، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و 
اردبیل به شکل مستقیمی از اقدامات 
مخرب و پیگیــری ابــر پروژه های 
سدســازی ترکیه بر روی آبراه های 

مشترک تأثیر پذیرفته اند.
در قسمت جنوبی ایران هم وضعیت 
چندان خوب نیست. اختاف بر سر 
از  تقسیم آب هیرمند که بخشی 
بزرگ ترین تاالب های ایران از جمله 
هامون از آن آبگیری می کند جزو 
قدیمی ترین اختافات آبی کشور بوده 
است. در زمان حضور ناتو در افغانستان 
انحراف آبی و ایجاد کانال های بیشتر 
موجب خشک شدن بخش های زیادی 
از سیستان شد. با روی کار آمدن طالبان 
و حمایت ضمنی از این گروه امیدها 
برای گرفتن حقابه هیرمند افزایش 
یافت. فروردین امسال تیمی از سوی 
دولت ایران برای مذاکره به کابل 
رفت و آن گونه که نماینده ویژه ایران 
در امور افغانستان اظهار داشت تیم 
اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس 
معاهده بین دو کشور، حقابه ایران جزو 
برنامه های حکومت افغانستان پس 
از بازگشت به کابل است. موضوع اما 
پیچیده تر از توافقات ضمنی دو طرفه 
است. با توجه به اینکه طالبان اخیراً 
کشت خشخاش در این کشور را ممنوع 
کرده است و در طی دهه های گذشته 
در والیت تیمروز کشاورزی به شدت 
توسعه یافته است این گروه نمی تواند 
به راحتی آب مصرفی در کشاورزی 
این کشور را راهی ایران کند چرا که 
تبعات نارضایتی داخلی آن برای دولت 

فعلی بسیار زیاد خواهد بود، به خصوص 
آنکه ذبیح اهلل مجاهد سال گذشته 
رسماً اعام کرده بود اگر افغانستان آب 
به اندازه کافی و مازاد بر نیاز داشته باشد 
آب را به سمت ایران خواهد فرستاد. با 
این اوصاف نمی توان چندان امیدی به 
پایدار بودن آب هیرمند در آن سوی مرز 

ایران داشت.
در جنوب هم کشــور عــراق چالش 
دیگر بحران آب وهوایی کشور است. 
ماحظات سیاسی و روابط صمیمانه 
دو کشور پس از سقوط صدام اگر چه 
پیشــرفت های خوبی داشته است اما 
خبری از ماحظات زیست محیطی 
از سوی عراقی ها و یا فشار ایران برای 
برطرف کردن این مشکات نیست. 
بــرای چندین دهه در عــراق کانون 
ریزگرد ها فعال بود، ایــران بارها به 
این کشور پیشنهاد داد تا با طرح های 
مشترک بخشــی از این معضل ها را 
ســاماندهی نماید؛ اما دولت عراق در 
این سال ها بسیار کم در این پروژه ها 
مشارکت کرده و همین بخش زیادی 
از ریزگردهای خوزســتان را غیرقابل 
کنترل کرده است. مسئوالن محیط 
زیست و وزارت امور خارجه بارها وعده 
دادند که با عراقی ها بــرای مهار این 
کانون ها به توافق خواهند رســید، اما 
در طی ســال ها جنگ و درگیری در 
عراق عمًا این مسأله غیرقابل اجرا 
باقی ماند. البته عراقی ها بارها ایران را 
به عدم پرداخت حقابه اروند محکوم 

می کنند. رودی که عمًا به دلیل زدن 
سدهای نابجا هم خوزستان ایران و هم 
بخش های زیادی از عراق را با تنش آبی 
مواجه کرده است. این اختاف هر چند 
هنوز در سایه وابستگی ها و ماحظات 
سیاسی آن، چندان جدی نیست اما به 
زودی می تواند یک مساله تنش زا در 

روابط دوجانبه باشد.
ایـن بحـران بـا سدسـازی در ترکیه 
هـر روز ابعـاد بدتـر و گسـترده تری 
هم بـه خـود می گیـرد. در واقع مثلث 
ایـران ترکیه و عراق در جنوب کشـور 
هر کدام بـه نوعـی در حال برداشـت 
بیـش از حـد مجـاز از رودهـا و منابع 
آبـی هسـتند. ایـن مسـاله هـر روز 
بخش هـای زیادتری از کشـور عراق 
را می خشـکاند و گردوخاک زیادتری 

تولیـد می کنـد.
وضعیت در شــمال ایران هم چندان 
خوب نیســت. در بهار امسال گیان 
به عنــوان یکــی از مرتفع تریــن و 
سرسبزترین استان های کشور پدیده 
گردوغبار را تجربه کرد. اتفاقی ترسناک 
که گفته می شــود دلیل آن توده های 
گردوغبار برآمده از ترکمنستان، دیگر 
همسایه ایران بوده اســت. عاوه بر 
اســتان های شــمالی بخش هــای 
زیادی از خراســان شمالی هم درگیر 
این پدیده شده اســت. گفته می شود 
اصلی ترین دلیل ایــن گردوخاک ها 
بیابان قره قوم در ترکمنســتان است. 
بیابانی در منطقه آسیای میانه به وسعت 

3۵0 هزار کیلومتر مربع که حدود ۷0 
درصد از مساحت کشور ترکمنستان 
را نیز به خود اختصاص داده اســت. 
براســاس اعام کارشناسان محیط 
زیستی، بیشتر آثار زیان بار صحرای 
قره قوم ترکمنستان متوجه استان های 
خراسان رضوی، شــمالی و گلستان 
است. آنچه سطح آالیندگی این منطقه 
را افزایش داده اســت اقدامات ظاهراً 
عمرانی ترکمنستان در این منطقه بوده 
است. حفر کانال عظیم قره قوم نه تنها 
مشکلی از بیابانی بودن این منطقه را 
حل نکرد بلکه باعث افزایش ســطح 
گردوغبار شد. در این سال ها دولت این 
کشور به هیچ عنوان در زمینه جلوگیری 
از اثرات فراسرزمینی ناشی از گردوغبار 
برخاســته از این بیابان اقدام مفیدی 

انجام نداده است.
درنهایـت امـروز ایـران در کنـار 
تمـام کـم بارشـی ها و بحران هـای 
آب وهوایـی در جایـی قـرار گرفته که 
همسـایگان از فرصت در تنگنا بودن 
ایران نهایت بهره را می برند و در حال 
غارت منابـع آبی کشـور هسـتند. در 
مقابل دولت ها همانطـور که در داخل 
ماحظات زیسـت محیطی را قربانی 
توسـعه، درآمدزایـی و ... می کننـد در 
خـارج هـم نگاه هـای فرامنطقـه ای، 
اتحادمحـور و ماحظـات سیاسـی 
مانـع از گرفتـن حـق ایـران در مورد 
دسـت اندازی های همسـایگان بـه 

منابـع آب وهوایـی ایـران می شـود.

سـامانه مانیتورینـگ و تـراز ربعی 
توپخانه در مرکز آموزش توپخانه و 
موشک های شـهید صیاد شیرازی 
نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری 
اسـامی در اصفهان رونمایی شـد.

یـزد و چهارمحـال و بختیـاری 
در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه 
آزمایـش موفقیـت آمیـِز سـامانه 
هوشـمند تأمیـن توپخانـه نیروی 
زمینـی ارتـش جمهوری اسـامی 

گفـت: ایـن سـامانه در هیـچ یـک 
از ارتش هـای جهـان وجـود نـدارد 

و بومـی اسـت.
امیـر سـرتیپ سـیاوش میهـن 
دوسـت افـزود: این سـامانه بـا اتکا 
به متخصصـان داخلـی و اسـتفاده 
و  دانشـگاهی  ظرفیت هـای  از 
دانش بنیـان و بـدون الگـو گرفتن 
از کشـوری طراحی و سـاخته شده 

اسـت.

وی اظهـار کـرد: ایـن سـامانه 
می توانـد فعالیت هـای تیـم آتـش 
را تسـهیل و نظارت بر شـلیک چند 
توپ را از مسـافت قابل ماحظه ای 
بـرای افسـر تیـر و کنترل آتـش با 
دقت بیشـتری امـکان پذیر سـازد.
ارشـد نظامی ارتش در اسـتان های 
اصفهـان، یـزد و چهارمحـال و 
بختیـاری گفـت؛ در ایـن سـامانه، 
دقـت، سـرعت و اثرگـذارِی آتـش 

توپخانه چنـد برابر و تأمیـِن امنیِت 
نیروهـا هـم لحاظ شـده اسـت.

وی چابک ســازِی یگان هــای 
توپخانــه را بــر اســاس آخریــن 
تهدیــدات ضــروری دانســت و 
ــش  ــگاِن واکن ــوِر ی ــزود: حض اف
ــرد  ــدان نب ــه در می ــریِع توپخان س
ضــروری اســت کــه بــا ایــن 
ســامانه می تــوان بــه ایــن راهبــرد 

ــت. ــت یاف دس

سـامانه مانیتورینـگ و تـراز ربعی 
توپخانـه امـکان تشـخیص زاویه 
تبر توپخانه را داراسـت و مشخص 
می کند گلوله در چه بـردی اصابت 
کنـد کـه پیـش از ایـن در مراکـز 
توپخانـه تشـخیص آن به وسـیله 
دسـتی و شـاخص انجـام می شـد.

ایـن سـامانه ضریـب ایمنـی و 
حفاظـت نیروهـای خـود را در 
تیراندازی توپخانه ارتقا می بخشـد.

خاک همسایه ها در چشم ایران

سامانه مانیتورینگ توپخانه ارتش در اصفهان رونمایی شد

همسایگان ایران چه بالیی بر سر آب وهوای کشور آورده اند و مسئوالن در سایه دیپلماسی منفعل زیست محیطی تنها نظاره گرند!

ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

 Iran Football Medical Assessment and ایفمــارک
Rehabilitation Center به معنای مرکز ارزیابی های پزشــکی و 

بازتوانی فوتبال ایران است.
ســیدمحمد طباطبایی روز سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از رییس 
جدید هیات پزشکی ورزشی اســتان می خواهیم که از طریق هماهنگی با 
این مسووالن فدراسیون نسبت به راه اندازی مرکز ارزیابی های پزشکی و 
بازتوانی فوتبال در راستای انجام تست های پزشکی ورزشی پیش از شروع 

بازی های لیگ اقدام کنند.
وی ادامــه داد: از رییــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی هــم تقاضــا داریم 
کــه بــا توجــه بــه حضــور باشــگاه های ورزشــی حرفــه ای در این اســتان 
ــا  ــی ب ــا رایزن ــد و ب ــه اســتان اصفهــان واگــذار کنن مرکــز ایفمــارک را ب
فدراســیون فوتبــال بتوانیــم ایــن مرکــز را بــرای ورزشــکاران حرفــه ای 

ــدازی کنیــم. اســتان راه ان
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان با اشاره به وجود مجموعه ورزشی آکادمی 
علوم لوافان این استان اظهار داشــت: یک مجموعه دیگری در این استان 
وجود دارد که در کشور بی نظیر است که حتی فدراسیون هم این مجموعه 

را ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: به تازگی این مجموعه در جلسه اخیر هشدار داد که 
در صورتی که این مجموعه در راستای اهداف و برنامه ها و خدمت در حوزه 
پزشکی ورزشی و سامت جامعه ورزش به ورزشکاران خدمات رسانی نکند، 

باید چاره دیگری برای آن اندیشیده شود.
طباطبایی گفت: باید طرحی نو برای این مجموعه در نظر گرفته شود و از این 

ظرفیت برای هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان استفاده شود.
وی با بیـان اینکـه رییس جدید هیات پزشـکی ورزشـی اسـتان از چندین 
دوره سـابقه فعالیـت در ایـن هیـات برخـوردار اسـت و برنامه هـای خیلی 
خوبی را به مجمـع ارائه داد افزود: انتظـار داریم که تمرکز زدایی در اسـتان 
انجام دهنـد و همه شهرسـتان ها را فعال کنند و از اشـخاصی کـه در حوزه 

پزشکی ورزشـی کار کردند، اسـتفاده کنند.
مدیـرکل ورزش و جوانان اصفهان بـا تاکید بر فعال سـازی بُعد آموزشـی 
در هیـات پزشـکی ورزشـی اسـتان اصفهـان اضافه کـرد: آکادمـی علوم 
لوافـان می تواند خدمـات قابل توجهـی را به جامعـه ورزش بویـژه ورزش 

قهرمانـی ارائـه کند.
وی ابراز امیدواری کرد که تمامی ورزشــکاران حرفه ای و قهرمانان و ملی 
پوشان استان تحت پوشش حمایت های پزشکی ورزشی استان قرار بگیرند 

تا دغدغه ای در مورد آسیب های ورزشی نداشته باشند.
طباطبایی بیــان کرد: بطور حتــم در صورتی که اینگونــه حمایت ها را از 
ورزشکاران و قهرمانان بعمل آوریم می توانیم شاهد رشد و اعتای ورزش 

استان در همه ابعاد باشیم.
وی اظهار داشـت: فرآیند ثبت نام چندین هیـات در اسـتان از جمله هیات 
همگانی و هیـات ورزش روسـتایی در حال انجـام اسـت و امیدواریم پس 
از احراز شـرایط بتوانیم مجمـع را در اسـرع وقت برگـزار کنیم امـا با توجه 
بـه اینکه هنـوز نتیجـه اسـتعام ها به مـا اعـام نشـده نمی توانیـم زمان 

مشـخصی برای برگـزاری ایـن مجامع اعـام کنیم.
 استان اصفهان بیش از 3۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷00 

باشگاه ورزشی دارد.

خبر روز

ضرورت راه اندازی مرکزایفمارک 
برای باشگاه های سپاهان و ذوب آهن

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان خواستار شد:

مدیــرکل ورزش و جوانان اصفهان گفــت: راه اندازی مرکز 
ایفمارک )IFMARC( برای ســپاهان و ذوب آهن و دیگر 
باشگاه های حرفه ای این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است تا از مراجعه ورزشکاران برای انجام تست های پزشکی 

و ورزشی به تهران جلوگیری شود.

 زهرا وفایی  رییس فراکسیون محیط 
زیست مجلس گفت: بازار پرندگان 
وحشی فریدونکار برای همیشه بسته 
شد در این رابطه ورود کارشناسانه دستگاه 
قضا به مقوله های محیط زیستی موجب 
خوشنودی است. سمیه رفیعی با اشاره به 
اینکه بازار پرندگان وحشی فریدونکنار 
سال هاست به دغدغه جدی فعاالن 
محیط زیست تبدیل شده است گفت: 
فروش غیرقانونی انواع پرندگان وحشی 
در این بازار غیرقانونی از حدود یک دهه 
قبل موجب افزایش قابل توجه شکار 

غیرمجاز پرندگان مهاجر شده است.
وی با بیان این که پیش از این فروش 
پرندگان حمایت شده بخصوص در 
فصول مهاجرت بسیار محدود و به صورت 
زیرزمینی انجام می شد افزود: متاسفانه با 
ایجاد بازار پرندگان فریدونکنار به صورت 
غیرقانونی ضمن افزایش تقاضای خرید 
پرندگان حمایت شده و ایجاد چرخه مالی 
باال، عمًا این محل به محملی برای 
فعالیت های غیرقانونی تبدیل شده بود 
که بعضاً مورد حمایت برخی افراد با نفوذ 

نیز قرار می گرفت.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس 
با یادآوری اینکه ضعف برخورد سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت بـا این مسـاله 
موجـب گسـترش فعالیت شـکارچیان 
غیرمجاز شـده بود گفت: تعطیلـی بازار 
فـروش پرنـدگان وحشـی فریدونکنـار 
سـال ها دغدغه و مطالبه جـدی فعاالن 

محیـط زیسـت بود.
وی افزود: فراکسیون محیط زیست 
مجلس نیز از مدتها پیش پیگیر این 
موضوع بود و در مکاتبات و رایزنی های 
انجام شده و ارائه نظرات کارشناسی به 
قوه قضائیه خواستار تعطیلی بازار پرندگان 

وحشی فریدونکنار شده بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با نظر مثبت 
قوه قضائیه و دستور مقام محترم قضایی 
مقرر شد ضمن افزایش عوامل انتظامی و 
نیروهای محیط بانی از ورود خودروهای 
حامل پرندگان صید شده غیرمجاز از 
شهرستان ها و استان های همجوار به 
شهرستان فریدونکنار و ادوات صید 
جلوگیری شده و با متخلفان در این زمینه 

به شدت برخورد شود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس 
تصریح کرد: همچنین مقرر شد برابر 
دستور قضایی با هماهنگی بخش های 
مختلف، بازار پرندگان وحشی فریدونکنار 

برای همیشه تعطیل شود.
قضائیه،  قوه  از  تشکر  ضمن  وی 
دادگستری استان مازندران و دادستان 
عمومی و انقاب شهرستان فریدونکنار 
مهم  تصمیم  این  اتخاذ  این  برای 
خاطرنشان کرد: صدور این دستور قضایی 
نشانه شناخت کامل مسووالن دستگاه 
قضایی از اهمیت حفاظت از تاالب ها و 
پرندگان مهاجر استان و اولویت بخشی 

به مقوله حفاظت است.
رفیعی ورود کارشناسانه دستگاه قضایی 
به مقوله های محیط زیستی را موجب 
خوشنودی دوستدارن محیط زیست 
عنوان و از حمایت های قوه قضائیه در این 

زمینه تشکر کرد.

بازار پرندگان وحشی 
فریدونکار برای 
همیشه بسته شد

رییس فراکسیون محیط 
زیست مجلس:

رییس ستاد قدس استان اصفهان گفت: مراسم روزجهانی قدس در این خطه همزمان با 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در مسیرهای هشت گانه از پیش تعیین شده و منتهی به 
میدان امام )ره( برگزار می شود. غامرضا رضایی اظهار داشت: امسال محوریت برنامه روز 
قدس کودکان، نوجوانان و دانش آموزان است و مسابقات دانش آموزی و تئاتر خیابانی» 
رویای یک کابوس«در حاشیه برگزاری راهپیمایی در میدان امام )ره( برگزار می شود. وی 
افزود: همچنین کتابی با سرگذشت یک دختر آمریکایی که توسط صهیونیست ها شهید 

شده است در دسترس عموم قرار می گیرد.
رییس ستاد قدس اصفهان تصریح کرد: بیشتر تمرکز روز قدس برنامه منسجم مربوط به 

انقاب و اطاعاتی است که جوانان کمتر از آن مطلع هستند؛ از سوی دیگر شبکه های 
اجتماعی جوانان را بسیار به خود مشغول کرده و در این راستا کار برای کودکان و نوجوانان 
الزم است. وی ادامه داد: در کنار غرفه های مربوط به میز خدمت ادارات و ارگان ها یکی از 
غرفه ها مربوط به برنامه ها و مفاهیم و تبیین روز قدس، آثار روز قدس، دوگانگی ها و شکاف 
بین دیدگاه ها برای نسل جوان است. رضایی درباره رعایت موازین بهداشتی گفت: این 
شیوه نامه ها باید رعایت شود و در اطاع رسانی ها نیز رعایت فاصله اجتماعی تذکر داده 
شود. رییس ستاد قدس استان اصفهان گفت: قدس روزی است که وجدان جهانی روز 
ظلم به فلسطین را یادآور می شود و این در حالی است که صهیونیست ها برای فراموشی 

این ظلم هزینه کردند تا فلسطین فراموش شود.
 وی افزود: در همین راستا شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان همچون 
سنوات گذشته برنامه ای را پس از دوسال درگیری کرونا همزمان با کل کشور برگزار 
می کند. رضایی گفت: امســال در شــهر اصفهان، راهپیمایی روز قدس از مسیرهای 
هشتگانه به سمت میدان امام )ره( برگزار می شود به گونه ای که راهپیمایی ساعات ۱0 و 
برنامه اصلی رأس ساعت ۱۱ صبح توسط سخنران در میدان امام آغاز می شود و نیزبرنامه 
های متنوع فرهنگی، تنوع بخشی و غرفه دانش آموزی با همکاری آموزش و پرورش، 

شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

برگزاری در مسیرهای 
هشت گانه منتهی به 

میدان امام )ره(

مسیرهای مراسم روز قدس 
درگفت وگوبا رییس ستاد قدس 

استان تشریح شد:



  اخبار اصفهان    با وجود آنکه ثروتمندترین هنر و پولسازترین 
صنعت سرگرمی ساط سینماست و علی القاعده باید پول خرج کرد 
تا پول درآورد باز هم در مواردی می بینیم که موفقیت یک فیلم الزامًا 
به بودجه ساخت آن وابسته نیست. اگرچه پول بیشتر می تواند کمک 
بزرگی برای فرآیند تولید باشد اما این ایده خوب و بازیگران و عوامل 
مستعد و تواناست که در کنار هم یک فیلم خوب می سازد. این یعنی 
همیشه هم پول حرف اول را نمی زند! به همین دلیل در ادامه فهرستی از 
ارزان ترین فیلم های هالیوودی را مشاهده می کنید که در گیشه حسابی 
سروصدا کرده و در برابر فیلم های بزرگ و گران قیمت عرض اندام 

کردن در حالی که با هزینه هایی پایین تولید شده اند!

• میس سان شاین کوچولو )بودجه ۸ میلیون دالری(
فیلم میس سان شاین کوچولو )۲۰۰۶، جاناتان دیتون و ولری فاریس( 
یک فیلم جاده ای در ژانر درام- کمدی و محصول سال ۲۰۰۶ است 
که پس از اکران در جشنواره فیلم ساندنس توسط استودیو فاکس 
سرچ الیت پیکچرز خریداری شد. این فیلم که با صرف بودجه ۸ 
میلیون دالری ساخته شد، ۱۰۱ میلیون دالر فروش کرد و به یکی از 
پرفروش ترین فیلم های گیشه تبدیل شد. میس ساین شاین کوچولو 
همچنین برنده چند جایزه سینمایی شد که از آن جمله می توان به جایزه 
اسکار بهترین فیلم نامه غیراقتباسی و اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد اشاره کرد. این فیلم مورد استقبال منتقدان و تماشاچیان قرار گرفت 

و از طرف جوایز موسسه فیلم آمریکا فیلم سال نام گرفت.
فیلم میس سان شاین کوچولو درباره یک خانواده متوسط آمریکایی 
است که برای حمایت از دختر خردسالشان که به یک مسابقه رقص و 

آواز راه یافته، همراه او راهی یک سفر دسته جمعی می شوند.

• پروژه جادوگر بلر )بودجه ۶۰۰ هزار دالری(
فیلم پروژه جادوگر بلر )۱۹۹۹، دنیل مایریک و ادواردو سانچز( یک 
فیلم مستقل ترسناک است که با بودجه ای کم فیلمبرداری و ساخته شد 
اما پول خوبی نصیب سازندگان خود کرد. این فیلم که تنها با صرف ۶۰۰ 
هزار دالر ساخته شده بود، ۲۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر در گیشه جهانی 
فروخت. این فیلم با ایده زیرکانه و استراتژی جسورانه در بازاریابی در 
کوتاه مدت به موفقیتی عظیم دست یافت تا جایی که از ایده اصلی آن 

فیلم های بیشتر، کتاب های و بازی های ویدئویی جدید متولد شدند.
پروژه جادوگر بلر روایتگر داستان سه دوست است که در صدد تهیه یک 

فیلم مستند درباره یک افسانه محلی برمی آیند.

• سوپر سایز من )بودجه ۶۵ هزار دالری(
در سال ۲۰۰۴ یک مستندساز مستقل به نام مورگان اسپرالک تصمیم 
گرفت یک آزمایش انجام داده و از آن فیلمبرداری کند. نتیجه این 
آزمایش فیلمی به نام سوپر سایز من شد که در آن اسپرالک یک ماه 
کامل تنها غذای مک دونالد را خورد تا ببیند غذاهای پرکالری این 
رستوران زنجیره ای چه تاثیرات فیزیکی و روانی روی وی خواهد 
داشت. این فیلم با بودجه ۶۵ هزار دالر ساخته شد و ۲۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار دالر در گیشه فروخت. هدف از ساخت این فیلم آگاهی افزایی 
درباره رشد چاقی در آمریکا بود و مک دونالد را وادار کرد غذاهای 
سوپرسایز را از منوهای خود حذف کند. این فیلم با استقبال خوبی از 
سوی منتقدان و تماشاچیان روبه رو شد و موفقیت بزرگی به دست آورد.

• سگ های انباری )بودجه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دالری(
سگ های انباری )۱۹۹۲، کوئنتین تارانتینو( که اولین فیلم بلند کوئنتین 
تارانتینو بود همچنان به عنوان یکی از موردتوجه ترین آثار وی شناخته 
می شود. این فیلم با بودجه ای اندک ساخته شد که البته رقم دقیق آن 
مشخص نیست. سگ های انباری درباره ۶ جنایتکار است که برای یک 
دزدی استخدام می شوند آن هم در شرایطی که هیچ یک دیگری را 
نمی شناسد. سگ های انباری در ابتدا چندان در گیشه سروصدا نکرد 
اما پس از آن که تاراتنینو معروف شد، این فیلم هم طرفداران وفادار 

خود را پیدا کرد.

• مانتی پایتون و جام مقدس )بودجه ۴۰۰ هزار دالری(
فیلم مانتی پایتون و جام مقدس )۱۹۷۵، تری گیلیام و تری جونز( یک 
نقیضه بریتانیایی از داستان ماجراجویی های شاه آرتور برای پیدا کردن 
جام مقدس است. این فیلم ۸۷ دقیقه ای معمواًل در فهرست بهترین 
فیلم های کمدی در آمریکا و در جهان قرار می گیرد. مانتی پایتون و 
جام مقدس با بودجه ۴۰۰ هزار دالری ساخته شد و ۵ میلیون دالر 

فروش کرد.

• آغازگر )بودجه ۷ هزار دالری(
فیلم آغازگر )۲۰۰۴، شین کاروث( یک فیلم مستقل در ژانر علمی- 
تخیلی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی شین کاروث است که 
به سوژه سفر در زمان می پردازد. این فیلم ۷۷ دقیقه ای که با بودجه 
۷ هزار دالری ساخته شده و در گیشه جهانی ۸۴۱ هزار و ۹۲۶ دالر 
فروش کرد، در سال ۲۰۰۴ موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران 

جشنواره فیلم ساندنس شد.
• کله پاک کن )بودجه ۱۰۰ هزار دالری(

کله پاک کن به عنوان اولین فیلم بلند دیوید لینچ یک شاهکار ترسناک 
است که در سال ۱۹۷۷ روی پرده سینماها رفت. در اولین نمایش این 
فیلم در جشنواره فیلمکس در لس آنجلس، تنها ۲۵ نفر به تماشای فیلم 
نشستند اما کله پاک کن لینچ در نهایت بیش از ۷ میلیون دالر در گیشه 

فروش کرد و به یک موفقیت تجاری تبدیل شد.
این فیلم پس از اکران با ترکیبی از نقدهای مثبت و منفی روبه رو شد اما 
در سال ۲۰۰۴ آنقدر از لحاظ فرهنگی مهم تلقی شد که کتابخانه کنگره، 

آن را برای حفاظت در فهرست ملی ثبت فیلم انتخاب کرد.

• گمشده در ترجمه )بودجه ۴ میلیون دالری(
فیلم درام، عاشقانه و کمدی گمشده در ترجمه به کارگردانی و نویسنده 
سوفیا کاپوال در سال ۲۰۰۳ اکران شد و ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر 
فروش کرد. این در حالی است که تنها ۴ میلیون دالر صرف ساخت 

این فیلم شده بود.
منتقدان، سوفیا کاپوال و ستارگان این فیلم یعنی اسکارلت جوهانسون 
و بیل موری را تحسین کردند و این فیلم چند جایزه از جمله یک جایزه 
اسکار برای بهترین فیلمنامه غیراقتباسی، سه جایزه گلدن گلوب و سه 

جایزه بفتا برد. فیلمبرداری این فیلم سودده تنها ۲۷ روز طول کشید.

• شهر خدا )بودجه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دالری(
فیلم شهر خدا )۲۰۰۲، فرناندو میرلس( که براساس داستان واقعی و 
رمانی به همین نام ساخته شده به مقوله رشد جرم و جنایت در حاشیه 

شهر ریو دوژانیرو در دهه های ۶۰ تا ۸۰ میالدی می پردازد.
این فیلم که با بودجه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دالری ساخته شده، با 
استقبال گرم تماشاچیان روبه رو شد و در گیشه ۳۰ میلیون و ۶۵۰ هزار 

دالر فروش کرد.
• مکس دیوانه )بودجه ۲۰۰ هزار دالری(

اولین فیلم از مجموعه فیلم های مکس دیوانه در سال ۱۹۷۹ اکران 
شد و بین منتقدان در جهان فضایی دو قطبی ایجاد کرد. این فیلم 
پساآخرالزمانی که توسط بسیاری از افراد از جمله استیون کینگ، 
نویسنده مشهور آمریکایی، مورد انتقاد قرار گرفته بود به سرعت در 
دل تماشاچیان جا باز کرد و با وجود بودجه پایین ساخت بیش از ۱۰۰ 

میلیون دالر در گیشه جهانی فروش کرد.
این فیلم اکشن و مهیج اولین فیلم جورج میلر، کارگردان استرالیایی، 

بود. وی پس از این فیلم سه دنباله برای آن ساخت که از آن جمله 
می توان به مکس دیوانه: جاده خشم اشاره کرد. این فیلم برای مدتی 
طوالنی رکورد گینس برای سودده ترین فیلم تاریخ را در اختیار داشت.

• برو بیرون )بودجه ۵ میلیون دالری(
فیلم ترسناک برو بیرون )۲۰۱۷، جوردن پیل( اولین تجربه کارگردانی 
جوردن پیل کمدین بود و بدون تردید می توان آن را یکی از بهترین 
فیلم اولی های دهه ۲۰۱۰ نامید. این فیلم با نقدهای مثبتی همراه شده 

و امتیاز ۹۸ درصد را در راتن تومیتوز کسب کرده است.
برو بیرون که در سال ۲۰۱۷ با بازی دنیل کالویا، الیسون ویلیامز و 
بردلی ویتفورد اکران شد، برای دریافت چند جایزه نامزد شد و اولین 
اسکار جوردن پیل را برای بهترین فیلم نامه غیراقتباسی نصیب او کرد. 
این فیلم با بودجه ۵ میلیون دالری ساخته شد و ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ 

هزار دالر فروخت.

• راکی )بودجه ۱ میلیون دالری(
فیلم راکی )۱۹۷۶، جان جی. آویلدسن( یک درام کالسیک در شاخه 
فیلم های ورزشی است که در سال ۱۹۷۶ با بازی سیلور استالونه روی 
پرده سینماها رفت. این فیلم روایت گر داستان یک بوکسور مهربان از 

طبقه کارگری است که برای گذران زندگی شرخری می کند.
این فیلم در ابتدای اکران چندان موفق نبود اما کم کم با استقبال 
تماشاچیان مواجه شد و ۲۲۵ میلیون دالر فروش کرد این در حالی 
است که برای ساخت این فیلم تنها کمی بیشتر از ۱ میلیون دالر 

هزینه شده بود.
فیلم از طرف منتقدان با تحسین روبه رو شد و به پرفروش ترین فیلم 
سال ۱۹۷۶ و دومین فیلم پرفروش سال ۱۹۷۷ پس از جنگ ستارگان 
تبدیل شد. این فیلم کالسیک نامزد ۱۰ جایزه اسکار شد و سه جایزه از 

این ۱۰ جایزه از جمله اسکار بهترین فیلم را دریافت کرد.

• مهتاب )بودجه ۴ میلیون دالری(
فیلم مهتاب )۲۰۱۶، بری جنکینز( برنده جایزه اسکار بهترین فیلم 
سال ۲۰۱۷ است. این فیلم با تیمی از بازیگران سیاه پوست و براساس 

یک کتاب زندگینامه ای به قلم تارل الوین مکرینی ساخته شده است.
فیلم مهتاب که روایتگر داستان زندگی یک سیاه پوست همجنس گرا در 
سه مقطع کودکی، نوجوانی و بزرگسالی است، با یک بودجه ۴ میلیون 

دالری ساخته شده و بیش از ۶۵ میلیون دالر در جهان فروش کرد.
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: نه تنها مخالف استفاده اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

از دوچرخه نیستیم، بلکه به دلیل کاهش آلودگی و بار ترافیکی از 
آن استقبال می کنیم، اما مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان با 

اشکاالت ایمنی که دارند، باعث ترافیک می شوند.
محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم استقبال راهنمایی 
و رانندگی از افزایش تردد با دوچرخه و حمل ونقل عمومی در صورت 
اصولی بودن آن، اظهار کرد: مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان 
اشکاالت و معایب هندسی و ایمنی زیادی دارند. در تعدادی از نقاط 
شهر نباید مسیر دوچرخه احداث می شد که در همان اوایل اعالم 
کرده و مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم. همچنین در روزهای 
نخست با رسانه ها صحبت و ایراد و اشکاالت را بیان کردیم. وی 

تأکید کرد: ما به هیچ وجه با دوچرخه سواری مخالف نیستیم، اما 
متأسفانه اجرای مسیرهای دوچرخه درست و اصولی نبود و مطابق 
با تأسیسات روز نیست، همین امر سبب بروز تصادفات و افزایش 

ترافیک می شود.
مسیرهای  داد:  ادامه  اصفهان  استان  راهور  پلیس  رئیس 
دوچرخه سواری پیوسته نیستند و در تقاطع قطع می شوند. اگر 
دوچرخه ای ادامه مسیر دهد، خالف جهت رفته و در صورت وقوع 
تصادف مقصر صد در صد حادثه است. سرهنگ محمدی خاطرنشان 
کرد: بعضی از مسیرها بدون کارشناسی و نظر پلیس احداث شده که 
عالوه بر نداشتن ایمنی، به افزایش ترافیک دامن می زنند، همچنین 

این مسیرها عرض خیابان را گرفته و عماًل استفاده ای ندارند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

مسیرهای دوچرخه در اصفهان دچار اشکال است

موزه معماری و خالقیت با همکاری 
گالری اکنون اصفهان و سفارت 
فنالند در ایران، نمایشگاه »معماری 

منظر آلوار آلتو« را برگزار می کند.
الناز رجبیـان، مدیر گالـری اکنون 
اصفهـان دربـاره آلـوار آلتـو و نوع 
نـگاه او بـه معمـاری بـه ایسـنا 
می گویـد: آلـوار آلتـو )۱۹۷۶-

مشـهورترین  از  یکـی   )۱۸۹۸
معمـاران فنالنـدی اسـت کـه 
در  طـراح  و  معمـار  به عنـوان 
زمینه هـای چندوجهـی معمـاری 
شناخته شـده است. گسـتره آثار او 
از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ با رویکردی 
یکپارچـه در طراحـی کـه شـامل 
خانه هـای  عمومـی،  بناهـای 
شـخصی، برنامه ریـزی منطقه ای 
و مبلمان و طراحی شیشـه اسـت، 
اسـتفاده  می شـود.  مشـخص 
آزادانـه از فضـا و به کارگیـری مواد 
طبیعـی از ویژگی هـای معمـاری 
آلتو اسـت. آلتـو در طراحـی بناها، 
محیـط اطـراف هـر سـاختمان را 
در نظـر می گرفـت. بـدون آنکـه 
نقـش کاربرپذیـری و عملکـرد 
آن را از یـاد ببـرد. همچنیـن از 
منظـر توپوگرافـی می نگریسـت 
و همـواره ویژگی هـای خـاص 
محیـط پیرامـون را نقطـه آغازین 

کار خـود قـرار مـی داد.
او با توضیح اینکه آلتو بر روی 
اطراف  محیط  محوطه سازی 
ساختمان های خود به عنوان بخشی 
از ادامه طراحی داخلی ساختمان 
کار می کرده، ادامه می دهد: این 
نمایشگاه متمرکز بر موضوعاتی 
مانند درک محیط و کانتور، طبیعت و 
استفاده از سنگ بستر، پوشش های 
گیاهی، آب و همچنین نحوه برخورد 
آلتو با باغ ها و تراس های محصور 
است. طی سال های ۱۹۶۹-۱۹۷۰ 
آلتو پس از سفر به ایران، موزه هنری 
جدیدی را برای شیراز طراحی 
کرد که قرار بود در دامنه کوه های 
زاگرس در شمال شهر، در دشتی 
سرسبز و باالی تپه ای کوچک 
ساخته شود. کیوریتور این نمایشگاه 
تیا ایسوهاوتا، مورخ هنر، گفته است: 
»آلتو بر طبیعی بودن مناظر اطراف و 
پوشش گیاهی تأکید داشت، روشی 
که در آن ساختمان می توانست 
در آرامش پیر شود و به بخشی از 
طبیعت پیرامون خود تبدیل گردد. 
آلتو همچنین از مضمون آب به وفور 
در معماری خود استفاده می کرد، 
چیزی که در سنت معماری فنالند 
یافت نمی شود. با تمام جهانگرایی، 
آلتو »فرزند جنگل« بود. دنیای صدا 
را که آب با خود به همراه می آورد و 
با آن اِلمانی زنده را به محیط شهری 

می افزود را به خوبی می فهمید«.
رجبیان می افزاید: آلتو با همسر اول 
خود معمار آینو همکاری نزدیکی 
داشت و طرح های این دو از دهه 
۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ نشان دهنده عالقه 
آنان به گرایش های جدید مدرنیسم 
بین المللی و مسائل مربوط به توسعه 
زندگی مسکونی است. آلتو در سال 
۱۹۵۲ با همسر دوم خود معمار الیسا 
آلتو ازدواج کرد. این دو در دهه های 
۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بر روی پروژه های 
بزرگ بناهای عمومی در فنالند و 

خارج از کشور کار کردند.
گفتنی است افتتاحیه این رویداد 
سه شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۹ 
با سخنرانی سفیر فنالند در ایوان 
صفوی اصفهان به نشانی خیابان 

خاقانی، نبش کوچه ۳۱ برگزار شد.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

تماشای معماری
آلوار آلتو

مدیر گالری اکنون

 اصفهان خبر داد:

وقتی در ثروتمندترین و پولسازترین هنر- صنعت، پول حرف اول را نمی زند!

فاتحان گیشه ارزان ترین ها بودند 

در جلسـه مشـترک منطقه ویژه علـم و فنـاوری، دبیرخانه شـورای گفت وگـوی دولت 
و بخـش خصوصـی و انجمـن شـرکت های دانش بنیـان اسـتان اصفهـان عنـوان شـد: 
اسـتفاده از ظرفیـت منطقه ویـژه علم و فنـاوری اسـتان و انجمـن شـرکت های دانش 
بنیـان به منظور بررسـی پروژه ها و مسـائل کالن اسـتان در حـوزه فناوری و شناسـایی 
قوانیـن و مقررات مخـل شـرکت های دانش بنیـان، در دسـتورکار شـورای گفت وگوی 

اسـتان قـرار گیرد.
روح اهلل میرزاامیری، دبیـر منطقه ویژه علم و فنـاوری و مدیر اجرایی دبیرخانه شـورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اسـتان اصفهان در این جلسـه گفت: مزیّن شـدن 
امسـال با شـعار »تولید؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« وظیفه این سـه نهاد را دوچندان 
کـرده اسـت و یقینـاً بـا هم افزایـی و هماهنگی بیـن این سـه بخـش اسـتان می توانیم 

شـاهد اتفاقات موثری در حـوزه اقتصاد دانش بنیان باشـیم.
وی افـزود: تثبیـت و توسـعه اقتصـاد دانـش بنیـان قطعـاً نیازمنـد توسـعه عمـق بازار 
بـرای محصوالت شـرکت های دانـش بنیان بـوده و در این خصـوص توجه بـه بازارهای 

صادراتـی اجتنـاب ناپذیر خواهـد بود.
میرزاامیری همچنیـن ضمن معرفی و تشـریح ظرفیت های شـورای گفت وگو و منطقه 
ویژه علـم و فنـاوری، تصریـح کرد: بـا طراحـی برنامـه عملیاتی برای سـال جـاری این 

مهم قابل دسـتیابی اسـت.
در ادامـه فریـد نجات بخـش، رئیـس هیـأت مدیـره انجمـن شـرکت های دانش بنیان 
اسـتان اصفهان، ضمن بیان اینکـه در حال حاضر کشـور در جنگ اقتصادی قـرار دارد، 

افزود: بـا توجه بـه اینکه حـوزه فناوری، حـوزه ای فرابخشـی اسـت، به منظـور اجرایی 
نمودن پروژه هـای کالن اسـتان توسـط شـرکت های دانش بنیـان، نیازمنـد حمایت و 
پشـتیبانی دسـتگاه های دولتـی به ویژه شـهرک علمـی و تحقیقاتی اسـتان هسـتیم.

وی همچنیـن پیشـنهاد الـزام توجـه بـه پیوسـت های فنـاوری در قراردادهـای کالن 
دسـتگاه های دولتی را از الزامات توسـعه اقتصاد دانش بنیان برشـمرد و ابـراز امیدواری 
کرد که بـا تهیه بسـته پیشـنهادی کارشناسـی شـده در منطقه ویـژه علم و فنـاوری و 

تصویب این بسـته در شـورای گفتگـو این مهـم عملیاتی شـود.
سـید محمدحسـین حسـینی نیا دبیـر انجمـن شـرکت های دانش بنیـان اسـتان نیز 
در این جلسـه در خصـوص لزوم ایجاد بسـتری بـرای انعقـاد قراردادهای بزرگ اسـتان 
بـا شـرکت های دانش بنیـان عنـوان کـرد: صنایـع بـزرگ بایدتقاضـای خـود در حوزه 
فناوری را اعـالم کرده و بخـش تحقیق و توسـعه خـود را به منظـور اجـرای پروژه ها به 

شـرکت های دانـش بنیـان واگـذار نمایند.
در ادامه این جلسـه ضمن اشـاره به لزوم اجرای نظام نامه پیوسـت فناوری، به تأسـیس 
یـک هلدینـگ بـا مشـارکت بیـش از 50 شـرکت دانـش بنیـان به منظـور گـردآوری 
مجموعـه ای از فنـاوران اسـتان در کلیـه شـاخه های فنـاوری بـرای جـذب پروژه های 

بـزرگ اسـتان در حوزه هـای مختلف تأکید شـد.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت قرارگرفتن شناسایی قوانین و مقررات مخل شرکت های دانش بنیان در دستور کار شورا
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