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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

 Urban« دیپلماسی شهری که معادل فارسی آن
Diplomacy« است؛ در رشته های روابط بین الملل، 
جامعه شناسی سیاسی، دیپلماسی و جغرافیای شهری 
اصطالح رایجی است. دیپلماسی شهری؛ هنر کاربردی روابط 
بین الملل برای مذاکرات، تعامل، توسعه و بهسازی روابط 
بین ملت ها ورای مشکالت و معضالِت روابط دولت هاست 
 Public از »دیپلماسی عمومی« ) و بخش مهمی 
Diplomacy( کشورهای دموکراتیک و پیشرفته به شمار 
می رود. در این تعریف بر سه وجه تمایز دیپلماسی شهری از 
دیپلماسی دولتی تأکید می کنیم. دیپلماسی شهری؛ اوالً یک 
هنر است دوم این که کاربردی است و سوم این که در این 
دیپلماسی، هدف اصلی ملت ها هستند؛ نه الزامًا دولت ها. 
در جهان امروز که دولت ها در کشورهای پیشرفته برخالف 
کشورهای عقب افتاده، به سوی کوچک تر شدن حرکت 
می کنند و درباره مسائل اساسی حیات، سیاست، فرهنگ و 
اقتصاد جامعه، از پایین به باال تصمیم گیری می شود؛ شهردارها 
و شوراهای شهر به عنوان نماینده مستقیم افکار عمومی و اراده 
مردم، در بهبود روابط ملت ها با یکدیگر نقش برجسته ای دارند. 
اصواًل ملت ها با یکدیگر مشکلی ندارند؛ بلکه دولت ها که 
علی العموم نماینده و حافظ اولیگارشی های مختلف نظامی، 
اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیک اند به خاطر تعارض منافع با 
یکدیگر )Interest Conflicts( منازعه و رقابت دارند؛ لذا 
به قول »اریک فروم« در جامعه سالم، بدون شک شهرداری ها 
که برگزیده و نماینده مستقیم مردم هستند و الزاماً حافظ منافع 
حزب و دولت حاکم نیستند؛ می توانند بین کشورهایی که دول 
آنها با یکدیگر مشکل دارند؛ نقش مهمی در بهبود و افزایش 

مناسبات سازنده اقتصادی، فرهنگی و هنری ایفا کنند.

نوشین رواقی
سرمقالـــه
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دیپلماسی شهری
هنر کاربردی روابط 

بین الملل برای مذاکرات
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دو فرستاده اروپایی حامل چه پیامی هستند:

 سفیران سرنوشت تحریم ها
در راه تهران 

در دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با مدیران سازمان 
تأمین اجتماعی این استان به مناسبت هفته سالمت مطرح شد:

 طرح پزشک خانواده شهری
از خدمات ارزشمند سازمان بیمه
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معاون آب و فاضالب استان:

 آب شرب اصفهان سالم است
و جای هیچ نگرانی نیست

 دونفر از نویسندگان اصفهان
در میان نامزدهای »داستان حماسی«

شهردار مبارکه در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

 بودجه سال جاری شهرداری
۶0 درصد افزایش  داشته است

چهره روز

فرمانده انتظامی اصفهان:

 ۹۸ درصد معتادان متجاهر این استان 
غیر بومی هستند

The 6 Best 
Bedtime Teas 
That Help You 

Sleep
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مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران در نشست خبری مدیران انجمن های تاالسمی کشور:

مهار موفق بیماری تاالسمی در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در آیین افتتاح اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

رسیدن به صنعت سبز دست یافتنی است
۶

 یلدا توکلی  یک محقق، پژوهشگر در اصفهان گفت: بالغ بر 40 
محصول آرایشی وبهداشتی سین بیوتیک )نوعی مکمل غذایی( 
و فراسودمند با مواد خوراکی در اصفهان تولید که روی 500 نفر 

آزمایشات اولیه صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما دکتر فروزان جعفری در این ارتباط اظهار 
داشت: در تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی بیش از 50 نوع روغن 
مرغوب خوراکی بر پایه بادام شیرین ایرانی و کره کاکائو اصل، نارگیل، 
انبه، شیا، عسل زنده وحشی و 5 نوع ژل از جمله ژل رویال ژل آلوئه 
ورا، ژل حلزون و خاویار و دیگر ترکیباتی از جمله ورق طال و نقره گرید 
خوراکی، پودر مروارید، پودر صدف، گالب ۳ آتیشه مرغوب و غیره 
بکار می رود که تماماً خوراکی هستند. وی که از مشاورین بهداشت 
مرکز بهداشت استان نیز است، با بیان اینکه محصوالت آرایشی و 
بهداشتی خوراکی روی پوست 99 درصد زنان و یک درصد آقایان 
تست شده است، گفت: در تولید هر یک از این محصوالت بیش از 80 

نوع ماده خوراکی با فرموالسیون خاص استفاده شده است.
دکتر جعفری با اظهار اینکه برای افراد گیاه خوار که حافظ حیوانات 
هستند نیز محصوالت صد درصد گیاهی با استفاده از جلبک 
اسپیرولینا، کره کاکائو، انبه تولید شده است، گفت: 4 سال گذشته 

مطالعات و آزمایشات اولیه روی تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی 
خوراکی صورت گرفت که ضمن مراقبت از پوست، حس زیبایی را 
برای مصرف کننده ایجاد کند و موجبات سالمتی هرچه بیشتر افراد 
را فراهم سازد و از عوارض محصوالت شیمیایی و ابزارهای زیبایی 
در امان دارد. وی اضافه کرد: از شش ماه گذشته فرموالسیون تولید 
محصوالت را بدست آوردم که برای تأیید بهداشتی واستاندارد آن 
اقدام شده است. دکتر جعفری با اظهار اینکه محصوالت شیمیایی 
که امروز به یک رویه روتین مبدل شده است و افراد بسیاری برای 
جوان سازی پوست از روشهای گاه آسیب زا و مخرب استفاده می کنند 
که در بازده بلند مدت اثرات آن نمایان می شود، گفت: از نظر علمی 
استفاده از محصوالت آرایشی و بهداشتی شیمیائی نامرغوب برای 
مادران باردار و مادران شیرده، افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی 
هستند و مبتالیان به سرطان و کودکان و بیماران مبتال به ام اس 
و.. توصیه نمی شود و حتی برندهای معروف برای این افراد با درصد 
کمی از مواد شیمیایی اقدام به تولید کرده که تالش شده محصوالت 
آرایشی و بهداشتی خوراکی و صد درصد طبیعی قابل استفاده برای 

همه طیف ها و گروه های مردمی باشد.
این تولید کننده گفت: این محصوالت آرایشی و بهداشتی بر پایه مواد 
خوراکی قابل استفاده برای تمامی بیماران، کودکان، مادران باردار و 
شیرده نیز هست. دکتر جعفری گفت: پوست یک موجود زنده است 
و نیاز به تغذیه سالم و مراقبت اساسی دارد و پوست سالم حتی نشانه 
از سالمتی جسم و روان است و استفاده از این محصوالت طبیعی و 
فراسودمند برای جوان سازی پوست، رفع چین و چروک، رفع لک، 
رفع موهای زائد، آبرسانی، رفع جای جوش و زخم، رفع تیرگی و لیفت 
و بوتاکس و.. استفاده می شود که از 1 تا 4 دوره مصرف آن برای نمایان 
شدن تاثیرات محسوس محصوالت توصیه می شود و اگر جزء روتین 
پوست قرار گیرد به سالمتی بیشتر پوست کمک می کند. وی مدت 
نگهداری این محصوالت را در یخچال ۶ ماه و در بیرون از یخچال 
۲ تا 4 ماه بعلت مغذی بودن محصوالت و آری از مواد نگهدارنده و 
شیمیایی بودن آنها اعالم کرد )با وجودی که مواد کاماًل خوراکی و 
مرغوب هستند اما به واسطه فرموالسیون خاص گیاهی آنها کپک 
نمی زنند ولی می بایست در یخچال نگهداری شوند تا کیفیت 
محصوالت حفظ شوند(. وی که کارآفرین است، می گوبد: بارها برای 
خرید فرموالسیون از او توسط تیمهای خارج و داخل از کشور اقدام 
شده ولی با وجود اعمال فشار و سختی های راه، تن به تولید در داخل 
و ادامه کار برای کمک به سالمتی و زیبایی هم وطنان داده است و 

حاضر به فروش فرموالسیون محصوالت نشده است.

گزارش

یک محقق، پژوهشگر در اصفهان مطرح کرد:

تولید ٤0 محصول آرایشی و بهداشتی از مواد خوراکی در اصفهان
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فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى 
1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 401/2  مى باشد

3 - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس: 1456     

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/21چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/2/31شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/3/1یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله فوالدى اسپیرال ، قطر 1000 و 1400 1
731,914,000,0002001001434000042– 1 - 401میلیمتر به همراه پوشش داخلى و خارجى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

قابــل توجــه شــهروندان گرامى آیــا مــى دانید با 
مفقــود شــدن مــدارك شناســایى خــود ممکن 
اســت شــما به عنــوان مجرم شــناخته شــوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

آگهى مزایده
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 421 مورخ 1400/7/24 شوراى اسالمى شهر، اتوبوس شهرى عمومى 

شهاب مدل 1384 تیپ 2612 از طریق مزایده به فروش رساند.
1- مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 1401/3/7
2- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: بصورت نقد واریز به جارى 
ملى ســیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى
3- نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) 

ساختمان شهردارى، امور مالى     
4- هزینه انتشار آگهى روزنامه  به عهده برنده مزایده مى باشد.

5- هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 1/090/000 ریال به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهردارى طالخونچه
مجید زمانى - شهردار طالخونچهشناسه: 1315432

مبلغ 5 درصد سپرده مزایده (ریال)قیمت کارشناسى پایه (ریال)

1/800/000/00090/000/000

نوبت اول

مشخصات:

فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى 
1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 401/2  مى باشد

3 - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس: 1456     

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/21چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/2/31شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/3/1یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله فوالدى اسپیرال ، قطر 1000 و 1400 1
731,914,000,0002001001434000042– 1 - 401میلیمتر به همراه پوشش داخلى و خارجى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

قابــل توجــه شــهروندان گرامى آیــا مــى دانید با 
مفقــود شــدن مــدارك شناســایى خــود ممکن 
اســت شــما به عنــوان مجرم شــناخته شــوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

آگهى مزایده
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 421 مورخ 1400/7/24 شوراى اسالمى شهر، اتوبوس شهرى عمومى 

شهاب مدل 1384 تیپ 2612 از طریق مزایده به فروش رساند.
1- مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 1401/3/7
2- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: بصورت نقد واریز به جارى 
ملى ســیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى
3- نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) 

ساختمان شهردارى، امور مالى     
4- هزینه انتشار آگهى روزنامه  به عهده برنده مزایده مى باشد.
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در شـــهر

Isfahan News
 وزیر امورخارجه لهستان در دیدار 

با شهردار اصفهان:

وزیر امور خارجه لهستان گفت: روابط ما با ایران، دوستانه و عمیق است و این 
دوستی سابقه ۵۰۰ سال دارد.

زبیگنیو رائو در دیدار با شهردار اصفهان افزود: این دوستی نتیجه ذوق و شخصیت 
مردم میهمان نواز اصفهان است.

وی گفت: با حضور در این شهر، حس خوبی به انسان دست می دهد چرا که ارتباط 
مردم ایران با لهستان می تواند زمینه مناسبی برای توسعه روابط ۲ کشور باشد.

وزیر امور خارجه لهستان افزود: بی شک باید بخاطر قدیمی و تاریخی بودن 
اصفهان، به این شهر سفر کرد.

شهردار اصفهان هم در این دیدار گفت: اصفهان در طول تاریخ، همیشه پذیرای 
اقوام، ملل، ادیان و اندیشه های مختلف بوده است.

علی قاسم زاده افزود: این روحیه همچنان در بین مردم اصفهان وجود دارد و به 
همین دلیل است که سایر اقوام و ملل بدنبال ارتباط با این شهر هستند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این تمدن در گذر همین ارتباطات شکل گرفته 
و سعی شده است تا با اشتیاق از هر تمدنی الهام بگیرد و آن را به داشته های خود 

اضافه کند.
شهردار اصفهان ابراز امیدواری کرد، تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین ۲ کشور همچنان 

ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس کودکان لهستانی 
با عنوان "در مسیر باد" و دیدار با مسووالن استان از دیگر برنامه های سفر وزیر 
امور خارجه لهستان به اصفهان است. وزیر امور خارجه لهستان همچنین، عصر 
دیروز یکشنبه با حضور در نهاد ریاست جمهوری با آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
رییس جمهوری کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. وی همچنین عالوه بر دیدار با 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با برخی از مقامات ارشد جمهوری اسالمی ایران 

نیز دیدار داشت.

خبر اول

مدیـر منطقـه ۱۵ شـهرداری اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه خوراسـگان بیـش از ۵۰۰ شـهید تقدیـم 
انقالب کرده اسـت، گفـت: محله پزوه با ۸۸ شـهید 
بیشـترین تعـداد شـهدا را بیـن دیگـر محله هـای 

منطقه بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

خوراسگان بیش از ۵۰۰ شهید 
تقدیم انقالب کرده است

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

معاون آب و فاضالب استان:

آب شرب اصفهان 
سالم است و جای هیچ 

نگرانی نیست

هوشـنگ نظری پـور در آییـن رونمایـی از کتـاب یادنامـه شـهدای محلـه 
پـزوه، ضمن گرامیداشـت یـاد و نام شـهدای هشـت سـال دفـاع مقدس و 
شـهدای مدافع حرم با بیان اینکـه فریاد رزمنـدگان جبهه حـق و مجاهدان 
فی سـبیل اهلل در همیشـه تاریخ جاری است، اظهار کرد: شـهدا راست قامتان 
جاودانـه تاریخ خواهنـد ماند و حیـات مکتب خـود را با خـون خویش ضامن 

می شـوند.
وی در ادامه افزود: خوراسـگان بیش از ۵۰۰ شهید تقدیم انقالب کرده است 
که محله پزوه با ۸۸ شـهید بیشـترین تعداد شـهدا را در بین دیگر محله های 
منطقه به خود اختصاص داده اسـت، ضمن اینکه از این تعداد، ۱۳ شـهید در 
عملیات محرم سـال ۶۱ به درجه رفیع شـهادت رسـیده اند و در حماسـه ۲۵ 
آبان تشـییع و تدفین شـده اند که باز هـم از این نظر بیشـترین تعداد شـهید 
در این عملیـات و در بین دیگر محله های خوراسـگان را محله پـزوه به خود 

اختصاص داده است.
وی با اشـاره به فرمایـش مقام معظم رهبـری که فرمودنـد: »امروز فضیلت 
زنده نگهداشتن یاد شـهدا کمتر از شهادت نیسـت«، تصریح کرد: پوشاندن 
جامه عمل بـه این فرمایش رهبـری یکی از اقدامات بسـیار زیبـا و خالصانه 
در این مسـیر اسـت و خـدا را شـاکریم کـه به توفیـق الهـی قدمـی در این 
مسـیر برداشـته شـده و کتـاب فعلـی نتیجـه زحمـات، تـالش و همکاری 

گروهی اسـت.
مدیـر منطقـه ۱۵ شـهرداری اصفهـان بـا قدردانـی از دسـت اندرکاران، 
گردآورندگان و نویسـندگان این اثـر، اظهار کـرد: کتاب فعلی با قلمی سـاده 
و روان برای درک و آشـنایی بیشـتر نسـل جـوان با شـهدا و بـرای اولین بار 
اسـت که وصیت نامه شـهدا به صـورت کامل ذکر شـده اسـت، البتـه برای 
جمـع آوری این مطالـب بیش از پنج سـال زمـان صرف شـده و بـا برگزاری 
بیش از ۱۰۰ جلسـه با رزمندگان و خانواده های معزز شـهدا و بررسـی اسـناد 
به جا مانده از زمان جنگ، مصاحبه ها و آرشـیوهای بنیاد شـهید و صداوسیما 
این کتـاب وبا همـکاری پایگاه بسـیج امام صـادق )ع( پـزوه و پایگاه بسـیج 
خواهـران الزهـرا )س( در ۲۶۵ صفحه تهیه و به رشـته تحریر درآمده اسـت.

وی تاکیـد کرد: خوراسـگان در طـول تاریخ یکـی از مهدهای علـم و ادب و 
فرهنگ و دینداری در اصفهان بوده اسـت و عشـق به اهل بیـت )ع( در بین 
اهالـی آن زائدالوصف اسـت، از ایـن رو زنده یاد اسـتاد جعفرعلـی امینی پزوه 
ادیب و شـاعر اهل بیت )ع( به شـهدا عشـق می ورزیـد و با همـکاری برای 
تنظیم این کتاب نـام خود را در آن ثبت کرد، حتی اشـعار روی قبور بسـیاری 

از شـهدای گران قدر خوراسـگان از او بوده اسـت.
نظری پور با اشـاره به شـهدای شـاخص محله پزوه همچون سـردار شـهید 
حاج علـی باقـری، افـزود: شـهدای گران قـدر ایـن محلـه در دوران قبل از 
انقالب از لحاظ فعالیت و شـرکت در مسـائل فرهنگی مذهبی بسـیار فعال 
بودند کـه باعـث ایجـاد مکتب الصـادق )ع( در آن زمان شـد و با گرم شـدن 
مبارزه بـا رژیم طاغوت اعضـای این مکتب نیـز وارد مبـارزات انقالبی علیه 
رژیم شـاه شـدند و پس از پیروزی انقالب اسـالمی ایران این مکتب تبدیل 
به پایـگاه بسـیج امام صـادق )ع( شـد و بسـیاری از ایـن شـهدای واال مقام 

محله پـزوه از فعالیـن این مکتـب و پایـگاه مقاومت بسـیج بوده اند.
وی اظهار امیـدواری کـرد: انجـام اقداماتـی همچـون برگـزاری یادواره ها 
یـا رونمایـی از کتـاب می تواند الگویـی برای زنـده نگه داشـتن یاد شـهدا و 
آشـنایی بیشـتر جوانـان بـا روش و منش شـهدا حتـی در دیگـر محله های 

شـهر نیز باشـد.
به گـزارش ایمنـا، در شـب پایانـی هفته فرهنگـی اصفهـان در مراسـمی با 
حضور خانواده های معظم شهدا و جانبازان، شـهروندان، مسئوالن و مدیران 
شـهری از کتاب یادنامه شـهدای محله پـزوه در فرهنگسـرای کوثر منطقه 

۱۵ شـهرداری رونمایی شد.

روابط ما با ایران 
دوستانه و عمیق 

است

 اخبـار اصفهـان  معـاون بهره 
بـرداری و توسـعه فاضـالب آبفای 
اصفهـان گفـت: آب آشـامیدنی 
ایـن اسـتان کـه از تصفیـه خانـه 
آب اصفهـان )باباشـیخعلی( تأمین 
می شـود سـالم اسـت و جای هیچ 

نگرانـی نیسـت.
در روزهـای گذشـته تصاویـری با 
موضـوع سـرریز فاضـالب شـهر 
چـادگان در سـد زاینـده رود و بـه 
دنبـال آن آلودگـی آب اصفهـان 

منتشـر شـده بـود.
روابـط عمومـی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان اصفهـان روز 
سـه شـنبه بـه نقـل از امیرحسـین 
حکمتیـان افـزود: مرکز بهداشـت 
اسـتان بـر کیفیـت و سـالمت آب 
۹۸ شـهر و ۹۴۹ روسـتای اسـتان 
اصفهـان بـه ویـژه ۵۸ شـهر و 
۳۸۰ روسـتایی کـه آب مـورد نیـاز 
آن هـا از رودخانـه زاینـده رود و 
تصفیـه خانـه آب اصفهـان تأمین 
می شـود نظارت کامـل دارد و جای 

هیچگونـه نگرانـی نیسـت. 
وی درباره فاضالب شـهر چادگان 
کـه در جـوار سـد زاینـده رود واقع 
اسـت تصریح کرد: مراحل سـاخت 
تصفیـه خانـه فاضـالب چـادگان 
پیشـرفت  درصـد   ۷۵ تاکنـون 
فیزیکـی داشـته اسـت افـزود: این 
تصفیـه خانه پس از تکمیـل و بهره 
بـرداری یکـی از پیشـرفته ترین 
تصفیـه خانه هـای فاضـالب در 

کشـور خواهـد بـود.
معـاون آبفا اسـتان بـا بیـان اینکه 
ایـن شـرکت تاکنـون بـه تمـام 
تعهـدات خویـش در خصـوص 
اجرای طـرح فاضالب چـادگان بر 
اسـاس بودجـه تخصیصـی عمـل 
کـرده خاطرنشـان کـرد: اکنـون 
۳۵ کیلومتـر از شـبکه جمـع آوری 
نتقـال فاضـالب شـهر  و خـط ا
چـادگان اجـرا شـده و سـاخت دو 
ایسـتگاه پمپـاژ فاضـالب نیـز در 
آینـده نزدیـک آغـاز خواهـد شـد.

حکمتیان افـزود: بر اسـاس بودجه 
 ۱۹ تاکنـون  یافتـه  تخصیـص 
میلیـارد تومان در خصـوص اجرای 
طـرح فاضـالب چـادگان هزینـه 
شـده و شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهان بـه تمـام تعهدات 
خویـش در ایـن زمینه عمـل کرده 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه احتمـال سـرازیر 
شـدن فاضالب بـه دریاچه پشـت 
سـد زاینـده رود اعـالم کـرد: بـر 
اسـاس قانون مدیریت پسـماند، در 
شـهرهایی کـه هنـوز شـبکه جمع 
آوری و تصفیـه خانـه فاضـالب 
ندارنـد و تحـت پوشـش خدمـات 
قـرار  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
نگرفته انـد، نظـارت و برخـورد بـا 
کسـانی کـه فاضـالب خانگـی را 
در معابـر و آب هـای روان تخلیـه 
می کننـد بـا شهرداری هاسـت و 
باید بـا متخلفـان احتمالـی برخورد 

قانونـی صـورت پذیـرد.
معـاون آبفـا اسـتان گفـت: بـا 
و  آب  شـرکت  پیگیری هـای 
از  اصفهـان  اسـتان  فاضـالب 
برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان 
ریـزی طـرح احـداث تصفیـه خانه 
فاضـالب شـهر چـادگان در سـال 
۱۳۹۱ دارای ردیـف اعتبـاری و 
عملیات احـداث آن از سـال ۱۳۹۲ 

آغـاز شـد.

 یلدا توکلی  اصفهان میزبان همایش 
ملی مدیران انجمن های تاالسمی 
کشور است که به مدت سه روز برگزار 

خواهد شد.
یونـس عـرب مدیـر عامـل انجمـن 
تاالسـمی ایـران در جمـع خبرنگاران 
گفـت: سـال ها ایـن همایـش در 
شـمال کشـور برگـزار و امسـال در 
اصفهـان برپـا می شـود، وی ادامـه 
داد: انجمـن تاالسـمی کشـور یکـی 
از بـا سـابقه ترین انجمن هـا در حوزه 
سالمت اسـت که از سـال ۶۳ آغاز به 
کار کرده و در سـال ۶۸ مجـوز گرفت 
و مؤسـس آن زنـده یـاد مینـا ایزدیار 
پزشـک و درمانگـر تاالسـمی بـود. 
مدیـر عامل انجمـن تاالسـمی ایران 
از مشـکالت تأمیـن داروی بیمـاران 
تاالسـمی گفـت و خاطر نشـان کرد: 
از اردیبهشـت سـال ۹۷ کـه تحریـم 
آمریـکا برگشـت و عـالوه بـر آن بـا 
سـازمان تغذیـه و درمـان به ویـژه در 
زمـان کرونـا بـه مشـکل برخوردیم. 
وی تصریح کـرد: بزرگ ترین دغدغه 
در خصـوص تأمیـن دارو اسـت که به 
هنـگام تزریق خـون و بـرای متعادل 
کردن حجم زیـاد آهن و دفـع آن، نیاز 
بـه دارو دارنـد کـه در صـورت تأمین 
نشـدن دارو ایـن آهن در بدن رسـوب 
می کنـد و طـی بـازه سـه ماهه تـا دو 
سـال منجر به مـرگ می شـود. عرب 
با اشـاره بـه اینکـه داروهـای آهن زدا 
از ابتـدای سـال ۱۴۰۰ بـه دستشـان 
نرسـیده اسـت، گفـت: داروها بـه دو 
قسـمت تزریقـی و خوراکـی و ایرانی 
و خارجی تقسـیم می شـود و بـا وجود 
چندین بـار تجمعات اعتراضـی برای 
تأمین دارو دارند که متأسـفانه متوجه 
شـدیم سـازمان غـذا و دارو توهـم در 
تعداد بیماران دارنـد. وی افزود: ادعای 
میـزان داروی موجود با تعـداد بیماران 
همخوانی نداشـت تـا اینکـه آمارنامه 
سـازمان غذا و دارو نشـان داد کـه از ۴ 

میلیـون و ۵۰۰ هـزار دارویی کـه باید 
به دسـت بیماران می رسـید عماًل زیر 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دارو در سـال 
۱۴۰۰ به دسـت بیماران رسیده است.

وی ایـن نکتـه را هـم متذکـر شـد 
کـه اصفهـان در رتبـه هفتم بیمـاران 
تاالسـمی کشـور قـرار دارد و کمبـود 
دارو بزرگ تریـن دغدغـه بیمـاران به 
شـمار می رود اذعان داشـت: سـاالنه 
هـزار و ۲۰۰ بیمار تاالسـمی تا سـال 
۷۶ نوع ماژور متولد می شـد و در سال 
جاری این تعداد بـه ۱۵۰ بیمار کاهش 
یافتـه که البتـه بخـش زیـادی از این 
بیماران بـه اسـتان های جنوبی تعلق 
دارند و بـه دلیـل ازدواج هـای فامیلی 
و ثبـت نشـده افزایش داشـته اسـت. 
مدیر عامل انجمن تاالسـمی ایران از 
مهم ترین فعالیت هـای انجمن گفت: 
اجباری کـردن غربالگری تاالسـمی 
قبل از ازدواج از شاخص ترین اقدامات 
است که در مراکز بهداشت تشخیص 
تاالسـمی مینور انجـام می شـود و در 
صـورت تشـخیص از ازدواج ممانعت 
به عمـل می آیـد. عـرب قـرار گرفتن 
ایـن بیمـاری در ردیـف بیماری های 
خـاص را از دیگـر اقدامات مؤثـر این 
انجمـن عنـوان کـرد و افـزود: ایـن 
بیمـاری از ابتـدا تـا آخـر عمـر بـا فرد 
بیمـار اسـت و هزینه هـای زیـادی را 
متحمل می شـود که بـه همین خاطر 
بایـد در ردیـف بیماری هـای خـاص 
در کنـار بیماری هـای هموفیلـی و 
دیالیـزی تحت پوشـش کامـل بیمه 
قرار بگیـرد. وی ادامه داد: سـن مرگ 
و میـر ایـن بیمـاری در دهـه شـصت 
بـه ۱۵ الـی ۱۶ سـالگی می رسـید اما 
بـا گذشـت زمـان و تـالش اعضـای 
انجمن و آگاهی بخشـی، مدیر عامل 
انتقال خون واژه بیماری را از تاالسمی 
خداحافظـی کـرده البتـه به شـرطی 
کـه بـا دارو بـه موقـع تحـت درمـان 

قـرار گیرند.
مدیـر عامل انجمـن تاالسـمی ایران 
با بیان اینکـه مرگ و زندگـی بیماران 
تاالسمی به دارو وابسـته است، گفت: 
در هـردو بخـش ایرانـی و خارجـی 
تأمیـن دارو با مشـکل روبروسـت که 
دلیـل ایـن کمبودها عـدم تخصیص 
ارز توسـط سـازمان غـذا و دارو به این 
داروهـا بـوده اسـت. وی ادامـه داد: 
عارضـه داروهای داخلی بازگو شـده و 
به بیمـاران آمـوزش داده می شـود که 
چگونـه می توانند حتی ایـن کمبودها 
و عـوارض دارویـی را انعـکاس دهند 
و سـازمان غـذا و دارو اعـالم می کند 
کـه عارضـه ندارنـد. عـرب خاطـر 
نشـان کـرد: گـزارش علمی توسـط 
پزشـکان از این عـوارض به سـازمان 
غـذا و دارو داده نمی شـود و همین امر 
سـبب بی اطالعـی سـازمان نسـبت 
به ایـن موضـوع شـده اسـت. وی در 
خصوص تعـداد بیمـاران فوتی گفت: 
از اردیبهشـت سـال ۹۷ تاکنون حدود 
۵۷۰ بیمـار تاالسـمی فـوت کـرده و 
بیش از ۷ هزار بیمار تاالسـمی آسیب 

جـدی از کمبـود دارو دیده انـد کـه به 
سـمت مرگ هدایت می شـوند. مدیر 
عامـل انجمـن تاالسـمی ایـران بـا 
بیـان اینکـه ۱۷۰ بیمـار از ۱۴۰۰ تـا 
امروز فوت شـده اسـت، گفـت: پیش 
بینـی می شـود که سـال آینـده مرگ 
و میر بـه ۲۰۰ برسـد و هرچـه زمان را 
از دسـت بدهیـم وضعیـت بحرانی تر 
می شـود. وی گفـت: ایـن انجمـن 
را بیمـاران اداره کـرده و بـه صـورت 
صنفـی تأسـیس شـده و در تـالش 
هسـتیم خیریـه ای مخصـوص بـه 
ایـن بیمـاران را داشـته باشـیم. عرب 
خاطر نشـان کـرد: اصفهان بـه لحاظ 
بیمـار تاالسـمی در رتبه هفتم اسـت 
و خدمـات بزرگی را بـه بیمـاران داده 
و انجمن تاالسـمی اصفهان اسـتفاده 
صحیحـی را از خیریـن در این راسـتا 
داشـته و نمونـه موفـق خیـر محـور 
اسـت. وی از تعـداد کل ایـن بیماران 
گفـت: ۲۳ هـزار نفـر در کشـور از نوع 
تاالسـمی مـاژور و نـوع متوسـط و 
شدید و مینور و تاالسمی داسی شکل 
اسـت و تمامـی اینهـا تحت پوشـش 

انجمـن هسـتند و اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان یـک هفتـم جمعیـت را 
دارد و گـوی سـبقت را از مازنـدران به 
عنـوان دومیـن اسـتان ربوده اسـت. 
مدیـر عامل انجمـن تاالسـمی ایران 
ادامـه داد: گاهـی اوقـات اصفهـان 
بـه دلیـل مهاجـر پذیـر بـودن باعث 
می شـود که تولـد بیماران تاالسـمی 
در آن افزایش پیدا کنـد و البته خطای 
آزمایشـگاهی نیـز وجـود دارد کـه در 
خوزسـتان ۲۵ مورد خطا گزارش شده 
اسـت. گفتنـی اسـت: ایـن همایـش 
سـه روزه با حضـور ۴۷ نفـر از مدیران 
عامل انجمن هـا و مهمان هـای ویژه 
مانند مدیـرکل دفتر نظـارت و پایش 
مصـرف فرآورده های سـالمت محور 
سـازمان غـذا و دارو، دکتـر مهـدی 
انصاری رئیس آزمایشـگاه های مرجع 
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و 
کارشناس تاالسمی وزارت بهداشت و 
مدیر عامـل انتقال خون ایـران برگزار 
خواهد شـد کـه در حاشـیه آن از مرکز 
انتقال خـون اصفهان بازدیـد به عمل 

می آیـد.

مهار موفق بیماری تاالسمی در اصفهان
مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران در نشست خبری مدیران انجمن های تاالسمی کشور:
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 اخبار اصفهان  نامزدهای جایزه سراسری رمان و داستان 
نیمه بلند »داستان حماسی« معرفی شدند و اسامی دو نفر 
از نویسندگان اصفهان نیز در میان این نامزدها قرارگرفت. 
محمدرضا آریان فر و اسماعیل حاجی علیان دو نفر از 
نویسندگان فعال عرصه رمان در اصفهان هستند که در میان 

نامزدهای معرفی شده قرارگرفتند.
این دو نویسنده امسال جوایز دیگری نیز داشتند و محمدرضا 
آریان فر به عنوان »چهره سال هنرانقالب« معرفی شد و 
اسماعیل حاجی علیان نیز به عنوان برگزیده جایزه بخش 

مجموعه داستان کتاب سال معرفی شده بود.
جلسه داوری آثار رسیده به دبیرخانه دومین جایزه سراسری 

»داستان حماسی« در بخش رمان و داستان نیمه بلند با 
حضور داوود امیریان، محمدرضا شرفی خبوشان، علی اصغر 

عزتی پاک، ساسان ناطق و سید جالل قوامی برگزار شد.
محمدرضا شرفی خبوشان دبیر دومین جایزه داستان 
حماسی، هدف این رویداد را ترغیب نویسندگان برای استفاده 
از بن مایه حماسی و گذشته ادبی ایران برای نوشتن رمان 
دانست. داوران وجه حماسه را مهم ترین مؤلفه برای داوری 
آثار این جشنواره دانستند و در هر بخش نامزدهای این رویداد 

را به شرح زیر معرفی کردند.
نامزدهای رمان: محمدرضا آریان فر برای رمان موندو، 
اسماعیل حاجی علیان برای رمان گت آقا، سجاد خالقی 

برای رمان بازگشت به اعماق، مهدی زارع برای رمان چریک، 
مینا سعادت پور برای رمان وزغی که هیچ کس نبود، حسین 
شمس آبادی برای رمان داغ سرخ، سید میثم موسویان برای 

رمان زردی تو از من، محمود مهدوی برای رمان چاه سرخ.
نامزدهای داستان نیمه بلند: سودابه حیدری برای داستان 
الندست، هما رضوی زاده برای داستان شهدان، زهرا شعفی 
برای داستان رودی بین ما، مرتصی فرجی برای داستان آبهای 
گرمسیری، مرضیه فعله گری برای داستان تعطیالت چند 
کلرگر نیمه وقت، علی رضا محمودی ایرانمهر برای داستان 
گذر از رودخانه بهشت، نگار موّقر مقدم برای داستان شبی با 

شجاع الّدوله، فاطمه نفری برای داستان نگهبان سرو.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: ۹۸ درصد از معتادان 
متجاهر دستگیر شده دراین منطقه غیر بومی هستند که باید 

تعیین تکلیف شوند و به شهرهای خود بازگردند. 
سردار محمد رضا میرحیدری در نشســت شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان با اشاره به تغییرات کشور 
همسایه و منع دولت طالبان برای کشت تریاک افزود: متاسفانه 
ما با آشپزخانه های وسیع تولید مواد صنعتی مواجه هستیم که 

در حال نابودی منطقه و جوانان کشور هستند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: کوتاهی و غفلت 
موجب شده است که زنان نیز به مواد مخدر کشیده شوند و اکنون 
با زنان مصرف کننده در سطح شهر مواجه هستیم که در زیر پل ها 

و بزرگراه ها به راحتی مواد مخدر مصرف می کنند.
وی افزود: در برخی محالت اصفهان ما بین سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ 
با افزایش کشف مواد مخدر مواجه بوده ایم، چنانکه سال گذشته 

۴۳ تن و امسال حدود پنج تن کشفیات مواد مخدر داشته ایم.
میرحیدری همچنین میزان دستگیری مجرمان مواد مخدر را در 
اصفهان با افزایش ۱۵ درصدی عنوان کرد و افزود: ما در زمینه 
دستگیری معتادان ۲ درصد و در زمینه کشت مواد مخدر با ۹ 
درصد افزایش مواجه بوده ایم و در سال گذشته نیز ۹۸ باند مواد 

مخدر را منهدم کردیم.
وی با تاکید بــه اینکه بایــد مبــادی ورودی دارای یک نظام 
قدرتمندی باشــد، بیان داشــت: ما در یک محموله ایست و 
بازرسی نیم تن شیشه کشف کردیم و این در حالی است که باید 
دستگاه های ایکس ری مبادی ورودی سالم باشد تا جلوی قاچاق 

مواد مخدر را گرفته شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان به لزوم پوشش هوایی با کمک 
ارتش و سپاه اشاره کرد و افزود: ما برای کنترل مناطق کویری 

نیازمند ابزارهای بیشتر و پیشرفته تری هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: برخوردهای قضایی باید بازدارنده باشد 
و در بحث جمع آوری معتادان متجاهر ماده ۱۶ باید تعارف را کنار 
گذاشت و تکلیف زنان و دختران غیر بومی و جمع آوری آنها و 
بازگشت به استان های خود را مشخص کرد تا مجدد به این چرخه 

در اصفهان اضافه نشوند.
به گزارش ایرنا، در نشست امروز شــورای مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان، گزارش شهرداری اصفهان از وضعیت ساختمان 
مرکز مجاور باغ فدک، کشفیات و دستگیری مبارزه با مواد مخدر، 
پیشگیری از کشت خشخاش و شــاهدانه، بهره مندی از توان 
و امکانات پایگاه های کویر ســپاه در حوزه مبارزه با مواد مخدر، 
اقدامات انجام شده در خصوص استفاده از زندان سابق کاشان 
و به عنوان مرکز ماده ۱۶ و بازدید تیم بازرسی ستاد و راه اندازی 
مرکز ماده ۱۶ ویژه زنان و استفاده از مدارس بال استفاده به عنوان 

مرکز ماده ۱۶ مطرح شد.

دونفر از نویسندگان اصفهان در میان نامزدهای »داستان حماسی«

فرمانده انتظامی اصفهان:

 ۹۸ درصد معتادان متجاهر این استان غیر بومی هستند



فرمانده انتظامی شاهین شـهر گفت: زن و مرد سـارق در این شهرسـتان 
دسـتگیر و تحویل مقامات قضایی شـدند.

سـرهنگ علی صادقـی افزود: در بازرسـی از مخفیگاه سـارقان کاالهای 
خـرد به ارزش سـه میلیارد ریال کشـف شـد تـا پس از بررسـی نهایی به 

مال باختگان تحویل شـود.
وی اضافـه کـرد: ایـن دو نفر طـی چندین مرحلـه در شاهین شـهر اقدام 
بـه سـرقت کـرده بودند که بررسـی آن در دسـتور کاری پلیـس آگاهی و 

کالنتـری قـرار گرفته بود.

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان 
از برگزاری آیین ملی گل غلتان در خانه تاریخی آل 

یاسین خبر داد.
محمدعلی فرجی اظهار کرد: خانه تاریخی آل یاسین 
و  کودکان  پذیرای  )ره(  خمینی  امام  خیابان  در  واقع 
مادرانی می شود که سنتی کهن و دیرینه را بازنمایی 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه آیین ملی گل غلتان ویژه کودکان 
یک تا سه سال برگزار می شود افزود: پیشینه رواج این 
آیین در فرهنگ و سنت کاشانی به ثبت رسیده است و 

در منطقه کاشان دارای هویت و اصالت است.
مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان 

یادآور شد: در این سنت بهاری، نوزاد را پس از غسل 
پارچه  در  شده ای  پرپر  محمدی  گل های  بین  دادن، 

سفیدی می غلتانند.
فرجی، با بیان اینکه بر اساس باوری کهن، این اقدام 
باعث شادابی و نشاط پوست کودک شده و او را در 
برابر حساسیت های فصلی ایمن می کند، تأکید کرد: 
بااین وجود، یکی از الزامات برای حضور در این آیین، 

عدم ابتالی کودک به بیماری و آلرژی است.
وی متذکر شد: عالقه مندان برای شرکت فرزندانشان 
رسمی  تارنمای  به  مراجعه  با  غلتان  گل  آیین  در 
 http://www.kashan.ir نشانی  به  شهرداری 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

اختتامیـه  آییـن  در  کـرون  و  تیـران  دادگسـتری  رئیـس 
جشـنواره آسـمانی ها کانون هـای مسـاجد تیـران گفـت: 
تغییـر رفتـار اجتماعـی و تقویـت فضائـل اخالقـی نیازمند 
انـس بـا قـرآن و اهل البیـت )ع( اسـت تـا بـا گسـترش 
فرهنـگ نـاب اسـالمی شـاهد تحـول جـدی در حـوزه 
اجتماعـی و کاهـش پرونده های قضایـی و ناهنجاری های 

اجتماعـی باشـیم.

سـجاد پناهی افـزود: فعاالن فرهنگـی و قرآنی باید الگوی 
رفتـاری در جامعـه باشـند و اختالفـات و بدرفتاری هـا را 

کنـار گذاشـته و جریـان خوبی را ایجـاد کنند.
وی بـر تدبـر در قـرآن و بهره گیـری از دریـای عظیم این 
کتـاب آسـمانی تاکیـد کـرد و اذعـان داشـت: پیونـد بیـن 
مسـجد، مدرسـه و منـزل بـرای تقویـت دینـی جامعـه و 

روشـنگری و جهـاد تبییـن الزم اسـت.

سـرهنگ غالمرضـا براتـی بیان داشـت: مأمـوران انتظامی 
شهرسـتان خمینی شـهر بـا انجـام اقداماتـی اطالعاتـی از 
دپـوی لوازم خانگـی قاچـاق در یـک انبـار مطلع و بررسـی 
ایـن موضـوع را در راسـتای مقابلـه بـا قاچـاق کاال و ارز در 

دسـتور کار خـود قـرار داد.
وی ادامـه داد: بـا پیگیـری مشـخص شـد کـه یکـی از 
واحدهایـی صنفـی ایـن شهرسـتان در انبـار خـود اقـدام به 
نگهـداری کاالی قاچـاق کـرده کـه از آنجـا بازرسـی شـد 
شـد.  کشـف  قاچـاق  لوازم خانگـی  انـواع  کارتـن   115 و 
کارشناسـان ارزش امـوال کشـف شـده را 5 میلیـارد ریـال 

کرده انـد. بـرآورد 
ایـن مقـام انتظامـی تصریح کـرد: دراین خصـوص یک نفر 
دسـتگیر و بـرای اقدامـات قانونی به مراجـع قضائی تحویل 

شد. داده 
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: مبـارزه بـا قاچـاق کاال و 
ارز مهم تریـن راهـکار در جهـت حمایـت از تولیـد داخلـی 
و کوتـاه نمـودن دسـت افـراد سـودجو و فرصت طلـب بـه 
شـمار مـی رود کـه این افـراد در فکـر ضربه زدن بـه اقتصاد 
داخلـی و به تبـع آن ایجاد نارضایی در صنـف تولیدکنندگان 

هسـتند. داخلی 

سـخنگوی شـورای اسـالمی نجف آبـاد بـا اشـاره بـه نشسـت مشـترک اعضای 
پارلمـان شـهری بـا فرمانـده انتظامـی ایـن شهرسـتان گفـت: تأمیـن امنیـت 
پارک هـای ایـن شـهر در فصـل تابسـتان بـرای تفریـح و آرامـش مـردم و رفـع 

مزاحمـت بـرای سـاکنین فضـای سـبز مـورد تاکیـد قـرار گرفت.
اسـماعیل آخونـدی افـزود: منتخبین مردم در شـورای اسـالمی شـهر نسـبت به 
تکـدی گـران در سـطح شـهر، بی نظمی اجتماعـی با موتورسـیکلت، پدیـده دود 
کـردن اسـفند در چهـار راه ها ابراز گالیه کردند و خواسـتار رسـیدگی و رفع چنین 

شدند. آسـیب هایی 
وی ادامـه داد: برپایـی نمایشـگاه دائمـی آموزشـی پیشـگیری از آسـیب های 
اجتماعـی از اقداماتی اسـت که با همکاری پلیس امسـال برای شـهروندان ایجاد 

خواهد شـد.
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فرمانـدار گلپایـگان گفت: بایـد اقدامات 
انجـام شـده توسـط نظـام بـه اطـالع 
مردم رسـانده شـود. در بسیاری از مواقع 
شـاهد هسـتیم کـه اطالع رسـانی الزم 
توسط مجموعه های شـوراهای شهری 

و روسـتایی رخ نمی دهـد.
مراسـم  در  عسـکریان،  محمدرضـا 
بزرگداشـت شـوراهای شـهر و روسـتا، 
اظهـار کـرد: اگـر در رده هـای مختلـف 
سلسـله مراتب اداری رعایت نشود قطعًا 
نتایج الزم به دسـت نخواهـد آمد. تمام 
مصوبـات شـوراها تـا زمانی کـه تاییده 
ضمانـت  نگیرنـد  را  تطبیـق  کمیتـه 
نیـاز  پـس  ندارنـد،  را  اجرایی شـدن 
اسـت دقت نظـر بیشـتری در مصوبات 
شـورا انجام شـود تـا در کمیتـه تطبیق 

مصوبـه ای برگشـت نخـورد.
وی بـا بیـان اینکـه نمی خواهیم جایگاه 
شـورا را تضعیـف کنیـم ادامـه داد: در 
وظیفـه  عنـوان  بـه  نظـارت  قانـون، 
وظیفـه  عنـوان  بـه  اجـرا  و  شـوراها 
شـده  مطـرح  دهیـاران  و  شـهرداران 
اسـت، زمانـی کـه ایـن مرزهـا رعایت 
نشـود و شـوراها و شـهرداران وارد مـرز 
یکدیگر شـوند نقطه آغازین مشـکالت 
خواهـد بود. البتـه باید توجه داشـت که 
نظـارت با ورود بـه کارهـای اجرایی دو 

مقولـه جـدا از هـم اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، فرمانـدار گلپایگان با 
بیـان اینکـه بایـد در حوزه جهـاد تبیین 
کار کنیـم، گفـت: بایـد اقدامـات انجام 
شـده توسـط نظـام بـه اطـالع مـردم 
مواقـع  از  بسـیاری  در  شـود،  رسـانده 
شـاهد هسـتیم کـه اطالع رسـانی الزم 
توسط مجموعه های شـوراهای شهری 
و روسـتایی رخ نمی دهـد، مردم از اینکه 
بشـنوند چـه اقداماتـی توسـط شـهردار 
و شـورا انجـام شـده هیچـگاه ناراحـت 
نمی شـوند. بـه همیـن دلیـل شـوراها 
روابط عمومی هـای خـود را فعـال کنند 
و بـه تعامـل خـود بـا رسـانه ها بهبـود 

. بخشند
مسـئوالن  همـه  افـزود:  عسـکریان 
شهرسـتان دغدغه منـد هسـتند کـه در 
مدت مسـئولیت خود یک اقدام اساسـی 
و مهـم در شهرسـتان انجـام دهند، این 
را وظیفـه خـود می دانیـم و منتـی بـر 
مـردم نیسـت و اکنـون فرصـت کار در 
شهرسـتان فراهم اسـت. دولت مسـتقر 
کمتـر از یـک سـال اسـت کـه فعالیت 
خـود را آغاز کرده و تمـام تالش خود را 
می کنـد که نارسـایی ها را پوشـش دهد 
و کارهـای اساسـی و بنیـادی نیز انجام 
شـود. زمانـی کـه دولـت فعلی مسـتقر 

شـد شـرایط اقتصـادی جالـب نبود.
وی بـا بیـان اینکـه اکنـون در شـرایط 
اقتصـادی هسـتیم،  تحریـم و جنـگ 
تصریـح کـرد: هر زمانی که پـول بدون 
پشـتوانه وارد اقتصـاد کردیم باید منتظر 
تورم هم باشـیم و اکنون سیاسـت هایی 
راسـتای  در  کـرده  اتخـاذ  دولـت  کـه 
کنتـرل رشـد نرخ تورم اسـت، امـا نباید 
انتظـار معجـزه در یک شـب را داشـته 

باشیم.
دولـت  کـرد:  خاطرنشـان  عسـکریان 
را  قبلـی  شـرایط  یـا  می توانسـت 
یـک  بـه  دسـت  یـا  و  دهـد  ادامـه 
حـذف  همـان  کـه  جهـادی  اقـدام 
اواخـر  از  بزنـد.  اسـت  ترجیحـی  ارز 
سـال ۹۶ تاکنـون بیـش از ۹۰۰ هـزار 
میلیـارد تومـان از بودجه کشـور بـه ارز 
ترجیحـی اختصاص داده شـده، امـا آیـا 
یـا  واقعـی رسـیده  بـه مصرف کننـده 
خیـر؟! در شـرایط فعلـی منابـع کافـی 
ارزی نداریـم و اگـر نتوانیـم سیاسـت 
خوبـی اتخـاذ کنیـم در آینـده شـاهد 
بـود  خواهیـم  ارز  نـرخ  جهش هـای 
و کاالهـای اساسـی افزایـش قیمـت 

داشـت. خواهنـد 
فرمانـدار گلپایـگان یـادآور شـد: زمانی 
را  ترجیحـی  ارز  سیاسـت  دولـت  کـه 
بـرای کاالهـای اساسـی اتخاذ کـرد با 
ایـن هدف بـود که ایـن کاال بـا قیمت 
مناسـب به دسـت مصرف کننده برسـد، 
امـا آیـا صددرصد ایـن منابع به دسـت 
مردم رسـید؟ خیر، متأسفانه سودجویانه 
سوءاسـتفاده کردنـد و اجـازه ندادند این 
منابـع به سـفره مـردم برسـد و اگر این 
سیاسـت ادامه دار شـود قطعاً به موفقیت 

مدنظر دسـت پیـدا نخواهیـم کرد.

فرماندار گلپایگان:

شوراها به تعامل خود با 
رسانه ها بهبود ببخشند
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یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، گفت: قطعاً افزایش 
بازه زمانی پیش فروش بلیت قطار و هواپیما به نفع صنعت گردشگری کشور 
است اما در وهله اول باید ناوگان ریلی و هوایی کشور تقویت شده و از شرایط 

آسیب پذیر موجود خارج شود.
رحمت اهلل فیروزی پور بادی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت افزایش 
بازه زمانی پیش فروش بلیت قطار و هواپیما، تاکید کرد: قطعاً افزایش بازه 
زمانی پیش فروش بلیت قطار و هواپیما بر رونق صنعت گردشگری تأثیر 
مثبتی برجای خواهد گذاشت. اما متأسفانه شرایط ناوگان حمل ونقل کشور 

به گونه ای نیست که ظرفیت پیش فروش بلیت برای ۶ ماه آینده را داشته 
باشد چراکه شرکت های هواپیمایی تعداد هواپیمای باالیی ندارند که بتوانند 
برای ۶ ماه آتی برنامه ریزی انجام دهند. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای 
اسالمی، در ادامه اظهار کرد: برخی از شرکت ها تنها با چندین هواپیما در حال 
فعالیت هستند و درصورتی که با مشکل تأمین قطعه مواجه شوند، به طورکلی 
برنامه های پروازی آن ها به هم می خورد، اما پیش فروش بلیت هواپیما و قطار 
برای یک بازه بلندمدت قطعاً به نفع صنعت گردشگری خواهد بود و مردم نیز 
می توانند برنامه ریزی بهتری برای سفرهای خود داشته باشند. اما برای تحقق 

این امر باید ناوگان ما تقویت شده و هواپیماهای زیادی در اختیار ناوگان 
هوایی قرار گیرد تا در صورت وقوع مشکالت فنی بتوان هواپیماهای دیگری 
را جایگزین کرد. فیروزی پور بادی تصریح کرد: در حوزه ریلی نیز ما تقریباً با 
همین مشکالت مواجه هستیم، متأسفانه ناوگان ما در این حوزه نیز فرسوده 
است و احتمال بروز مشکالت باالست. از سوی دیگر ناوگان ما در شرایطی 
نیستند که بتوانند پذیرای ضررهای احتمالی باشند. در وهله اول باید در راستای 
تقویت و به روزرسانی ناوگان ریلی و هوایی کشور گام برداشت و سپس برای 

افزایش بازه زمانی پیش فروش بلیت حتی برای یک سال اقدام کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی:

برای افزایش بازه زمانی 
پیش فروش بلیت، باید 
ناوگان ریلی و هوایی 
کشور تقویت شود

مبارکـه  شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس 
گفـت: فـوالد مبارکـه طـی تفاهم نامـه ای 
فاضـالب  پسـاب  سـال  مـدت ۳۰  بـرای 
شـهری را خریـداری کـرده و شـهرداری با 
اجـاره چاه هـای کشـاورزی فضـای سـبز را 
آبیـاری می کنـد. محمـد ایرانپـور در جمـع 
خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه معیـار شـورای 
شـهردار  یـک  انتخـاب  در  مبارکـه  شـهر 
برنامـه محـور بـودن اسـت، اظهار داشـت: 
در  مبارکـه  شهرسـتان  شـهرداری های 
سـال های اخیـر بـا محدودیت مالـی مواجه 

بودند.
پرداخـت  اسـاس  همیـن  بـر  افـزود:  وی 
حقـوق پرسـنل خـدوم شـهرداری مبارکـه 
اگـر  زیـرا  اسـت  نهـاد  ایـن  اولویـت 
حق وحقـوق آنـان به موقـع پرداخـت شـود 

داشـت. خواهنـد  خدمت رسـانی  انگیـزه 
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر مبارکـه بـا 
اشـاره بـه اینکـه پروژه هـای نیمـه تمامـی 
در ایـن شـهر از دوره هـای قبـل باقی مانده 
اسـت، اضافـه کـرد: تکمیل ایـن طرح ها بر 
اسـاس نیاز شـهروندان و اولویت بندی آنها، 
طرح هـای عمرانی اسـت که گـره ترافیکی 
شـهر را بـاز می کند و پـس از اتمـام این ها 
قـرار  کار  دسـتور  در  شـهری  ایده هـای 

گرفت. خواهـد 
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر مبارکـه بـا 
اشـاره بـه اینکـه ایـن شـهر ۴۰۰ هکتـار 
فضـای سـبز دارد کـه سـرانه هـر فـرد ۴۶ 
مترمربـع اسـت، افزود: سـرانه فضای سـبز 
این شـهر باالتر از حد اسـتاندارد اسـت و با 
وجـود ایـن به دلیـل صنعت بـزرگ فوالد و 
تـردد کامیون هـا و نـاوگان حمل ونقـل نیاز 
اسـت کـه توسـعه فضـای سـبز پیشـرفت 

خوبی داشـته باشـد.
ایرانپـور با بیان اینکه در پنج سـال گذشـته 
نگهـداری  بـرای  خشکسـالی  دلیـل  بـه 
بـا مشـکل مواجـه شـدیم،  فضـای سـبز 
درباره اسـتفاده از آب های خاکسـتری برای 

فضای سـبز شـهری، گفت: متأسفانه فوالد 
مبارکـه طـی یـک تفاهم نامـه بـرای مدت 
سی سـال کامـل پسـاب فاضـالب شـهری 
شـهرداری  و  کـرده  خریـداری  را  مبارکـه 
امـکان اسـتفاده از پسـاب در فضـای سـبز 
کشـاورزی  چاه هـای  اجـاره  بـا  و  نـدارد 

فضـای سـبز را آبیـاری می کنـد.
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر مبارکـه در 
آالیندگـی  عـوارض  اختصـاص  خصـوص 
فـوالد مبارکـه بـه شـهرداری گفـت: هـر 
محیط زیسـت  سـازمان  توسـط  صنعتـی 
میـزان  اسـاس  بـر  و  می شـود  پایـش 
آالیندگـی، درصـدی را بـه سـازمان امـور 
بـه  سـپس  و  می کنـد  پرداخـت  مالیاتـی 

می یابـد. اختصـاص  شـهرداری 
ایرانپـور افزود: طـی یک مصوبه در اسـتان 
در پنـج سـال گذشـته بـر اسـاس نزدیکـی 
سـرانه  و  فـوالد  صنایـع  بـه  شهرسـتان 
جمعیتـی یـک سـهمی را بـه شـهرداری ها 
می شـود  سـعی  و  می دهنـد  اختصـاص 
از ایـن اعتبـارات تحـت عنـوان عـوارض 
آالیندگـی در جهـت توسـعه فضای سـبز و 

کاهـش آالیندگـی هزینـه شـود.

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

دستگیری زن و مرد سارق در شاهین شهر

رئیس شورای شهر مبارکه:

شهرداری مبارکه با اجاره چاه های کشاورزی فضای سبز را آبیاری می کند

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان خبر داد:

برگزاری آیین ملی گل غلتان در خانه تاریخی آل یاسین
سخنگوی شورای اسالمی نجف آباد تاکید کرد:

 تأمین امنیت پارک های این شهر
در فصل تابستان

رئیس دادگستری شهرستان در آیین اختتامیه جشنواره آسمانی های کانون های مساجد:

اختتامیه جشنواره آسمانی های کانون های مساجد

فرمانده انتظامی خمینی شهر: 

کشف لوازم خانگی قاچاق در شهرستان انجام گرفت

هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
ادامــه تــالش بــرای  از  ســمیرم 
یافتــن جــوان ۲۹ ســاله ُگمشــده در 
ــتان  ــن شهرس ــوب ای ــای جن کوه ه

خبــر داد.
داشــت:  اظهــار  داوودی،  علــی 
پیداکــردن  بــرای  جســت وجو 
ایــن فــرد در ارتفاعــات منطقــه 
ــزرگ  ــای ب ــش پادن ــن آباد بخ حس

آغــاز شــده اســت.
ــل  ــوان اه ــن ج ــه وی، ای ــه گفت ب
روســتای »گنجــگان«، چنــد روز 
اطــراف  کوه هــای  بــه  پیــش 
ــون  ــه تاکن ــود ک ــه ب ــن آباد رفت حس
اثــری از او یافــت نشــده اســت.

هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
ســمیرم ادامــه داد: پنــج گــروه امــداد 
و نجــات کوهســتان بــه همــراه 
مــردم محلــی و نیروهــای بســیج بــه 
منطقــه اعــزام شــده اند و تــالش 

ــه دارد. ــن او ادام ــرای یافت ب
ــا  ــار ب ــه داوودی، فصــل به ــه گفت ب
و  گیاهــی  پوشــش های  رویــش 
دارویــی شــاهد حضــور مــردم بــرای 
ــان در مســیر  ــن گیاه ــع آوری ای جم
شهرســتان  ارتفاعــات  و  کوه هــا 

ــتیم. ــمیرم هس س
وی خاطرنشــان کــرد: حرکــت در 
مســیرهای کوهســتانی بایــد بــا 
ــور  ــه ط ــات الزم و ب ــتن امکان داش

صــورت  در  تــا  باشــد  گروهــی 
بــروز هرگونــه مشــکلی، امــکان 
ــرد  ــه ف ــک ب ــا کم ــانی ی اطالع رس
زمــان  کمتریــن  در  حادثه دیــده 

ممکــن فراهــم شــود.
ــر ســمیرم دارای  ــت هالل احم جمعی
یک صــد نیــروی فعــال امــدادی 
ــداد و  ــگاه ام ــه پای ــا س ــی ب و درمان
نجــات جــاده ای و کوهســتان اســت.

و  کوهســتانی  شهرســتان  ایــن 
ــزار  ــر ۹۰ ه ــزون ب ــا اف ــیر ب سردس
جمعیــت و 15۰ روســتا و آبــادی، 
در 1۶۰ کیلومتــری جنــوب اصفهــان 
ــع شــمالی ارتفاعــات زاگــرس  و ضل
ــت. ــده اس ــع ش ــا واق ــزی و دن مرک

رئیس جمعیت هالل احمر:

تالش برای یافتن جوان ُگمشده در کوه های سمیرم ادامه دارد

 یلـدا توکلـی  »هر شـهرداری و مجموعـه ای برای رسـیدن به 
اهـداف خـود نیازمنـد برنامه اسـت. برنامه راهبردی و اسـتراتژیک 
1۴۰5 بر مبنای حرکت و اقدامات شـهرداری مبارکه و تیم اجرایی 
شـهرداری بـوده و بـرای دسـتیابی به ایـن اهداف و اجرایی شـدن 
را  مطلـب  ایـن  اسـت«.  شـده  تأمیـن  مالـی  منابـع  برنامه هـا 
محمدمهدی احمدی شـهردار مبارکه در جمـع خبرنگاران اعالم و 
اظهار کرد: امسـال تکمیل ۲5 پروژه در دسـتور کار شـهرداری قرار 
دارد کـه اولویـت بـا اجرای پروژه های نیمه تمام و رها شـده اسـت. 
احمـدی بـا بیـان اینکـه در ایـن دوره پـروژه جدیـدی کلنگ زنی 
نخواهـد شـد و تنها پروژه هـای نیمـه کاره تکمیل می شـود، ادامه 
داد: تعـداد کارکنـان شـهرداری مبارکـه نسـبت به چـارت مصوب 

دوبرابـر بـوده و به نوعـی بـا تعـداد زیـادی نیـروی مـازاد مواجـه 
هسـتیم کـه موجـب افزایـش بودجـه جـاری شـهرداری شـده 
اسـت. وی همچنیـن اظهـار کرد: اهـداف و برنامه های شـش گانه 
شـهرداری شـامل اهـداف کالبدی و شهرسـازی، محیط زیسـت و 
خدمات شـهری، ایمنـی و مدیریت بحران، حمل ونقـل و ترافیک، 
خدمـات و مدیریـت شـهری اسـت. احمدی بـا بیان اینکه سـرانه 
فضـای سـبز هر نفر در شـهر مبارکـه ۴۶.5 مترمربع اسـت، افزود: 
ایـن سـرانه باتوجه بـه آالیندگی صنایـع در مبارکـه در نظر گرفته 
شـده که نسـبت سـایر شـهرها بیشـتر اسـت. شـهردار مبارکه با 
اشـاره بـه تصویب بودجـه 1۷۰ میلیاردتومانی شـهرداری در سـال 
1۴۰1، خاطرنشـان کـرد: 15 میلیـارد تومـان از بودجه شـهرداری 

بـرای اهـداف کالبـدی و شهرسـازی، ۳5 میلیـارد تومـان به حوزه 
محیط زیسـت و خدمـات شـهری، سـه میلیـارد تومـان بـه حـوزه 
ایمنـی و مدیریـت بحـران، ۴۴ میلیـارد تومـان بـه حمل ونقـل و 
ترافیـک شـهری، 5۷.5 میلیـارد تومـان به حوزه خدمـات مدیریت 
و سـه میلیـارد تومان نیز بـرای فعالیت های اجتماعـی، فرهنگی و 

ورزشـی در نظر گرفته شـده اسـت.
• بودجه سـال جاری شـهرداری ۶۰ درصـد افزایش 

داشـته است
احمـدی بـا بیان اینکه بودجه سـال جاری شـهرداری 1۷۰ میلیارد 
تومان بوده که نسـبت به سـال گذشـته ۶۰ درصد افزایش داشـته 
اسـت، اضافـه کـرد: توجـه بـه بافـت شـهر و محلـه محـوری در 
بودجـه سـال 1۴۰1 شـهرداری موردتوجـه جـدی قـرار گرفتـه و 
سـهم محالت مختلف مشـخص شـده اسـت. وی تصریـح کرد: 
اعتبـارات عمرانـی سـال جـاری حـدود ۸۰ میلیـارد تومـان اسـت 
کـه ۴۴ درصـد بودجـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. احیـای 
بافـت فرسـوده و تصویـب طـرح تاریخـی محله اسـماعیل ترخان 
به عنـوان یکـی از مطالبـات مردمی در سـال جـاری در نظر گرفته 
شـده اسـت. شـهردار مبارکـه با اشـاره بـه بافت هشـت هکتاری 
محلـه اسـماعیل ترخان، افـزود: از 1۰ سـال گذشـته تاکنـون هیچ 
اقدامـی بـرای ایـن بافت تاریخی انجام نشـده بـود، در حال حاضر 
طـرح تفصیلـی بـرای این محلـه تهیه و تصویب شـده اسـت که 
امیدواریم در اولین جلسـه کمیسـیون ماده 5 بتوانیم مصوبه خوبی 

داشـته باشیم.
• تکمیل طرح ها بر اساس نیاز شهروندان

محمـد ایرانپـور مبارکـه رئیـس شـورای اسـالمی شـهر مبارکـه 
نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان اینکه معیـار شـورای اسـالمی این 

شـهر در انتخـاب شـهردار برنامـه محور بودن اسـت، اضافـه کرد: 
شـهرداری های شهرسـتان مبارکه در سـال های اخیر با محدودیت 
مالـی مواجـه بودنـد، بـر همین اسـاس پرداخـت حقـوق کارکنان 
شـهرداری مبارکـه اولویـت ایـن نهاد اسـت، زیرا اگـر حق وحقوق 
آنهـا به موقع پرداخت شـود، انگیزه خدمت رسـانی خواهند داشـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پروژه هـای نیمه تمـام در ایـن شـهر از 
دوره هـای قبـل باقی مانده اسـت، اضافه کرد: تکمیـل این طرح ها 
بر اسـاس نیـاز شـهروندان و اولویت بندی آنهـا، طرح های عمرانی 
اسـت کـه گـره ترافیکی شـهر را بـاز می کنـد و پس از اتمـام این 
مـوارد، قطعـاً ایده های شـهری در دسـتور کار قـرار خواهد گرفت. 
وی اظهـار کـرد: مباحـث عمرانـی به ویـژه ادامه کمربندی شـهر، 
ادامـه بلوار شـهید بابایی، پـل وحدت، الحـاق محلـه ابراهیم آباد و 
درچـه و بازنگـری طـرح جامع شـهر به عنوان مهم تریـن مصوبات 
شـورای اسـالمی شـهر مبارکـه در ایـن دوره اسـت. البتـه تعامل 
بـا برخـی از دسـتگاه ها، تعامل با شـوراها و شـهرداری شـهرهای 
دیگـر و اجـرای پروژه های مشـترک با برخی از صنایع شهرسـتان 

از دیگـر مصوبات اسـت.
• بـه دلیل خشکسـالی برای نگهداری فضای سـبز با 

مشـکل مواجه شدیم
وی با بیان اینکه در پنج سـال گذشـته به دلیل خشکسـالی برای 
نگهـداری فضای سـبز بـا مشـکل مواجه شـدیم، درباره اسـتفاده 
از آب هـای خاکسـتری بـرای فضای سـبز شـهری، گفـت: فوالد 
مبارکـه طـی یـک تفاهم نامـه برای مدت سی سـال کامل پسـاب 
فاضـالب شـهری مبارکـه را خریداری کـرده و شـهرداری امکان 
اسـتفاده از پسـاب در فضـای سـبز را نـدارد و بـا اجـاره چاه هـای 

کشـاورزی فضـای سـبز آبیاری می شـود.

شهردار مبارکه در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

بودجه سـال جاری شـهرداری ۶۰ درصـد افزایش  داشـته است
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During the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday), 
1.291 million tons of com-
modities worth more than 
$323 million were traded at 
Iran Mercantile Exchange 
(IME).
As reported by the IME’s Pub-
lic Relations and International 
Affairs Department, the ex-
change traded on its metals 
and minerals trading floor 
1.181 tons of commodities 
valued at more than $229 mil-

lion.
On this floor, the IME’s cus-
tomers purchased 966,853 
tons of cement, 161,048 
tons of steel, 23,000 tons of 
sponge iron, 16,000 tons of 
iron ore, 9,900 tons of alu-
minum, 4,320 tons of copper, 
450 tons of zinc, 150 tons of 
molybdenum concentrate and 
24 tons of precious metals 
concentrate.
Furthermore, the IME saw 
trade of 103,235 tons of com-

modities on both domestic 
and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor 
valued almost $86 million.
The exchange’s customers 
purchased on this floor 32,292 
tons of polymeric products, 
22,520 tons of chemicals, 
18,300 tons of vacuum bot-
tom, 16,500 tons of lube cut, 
12,455 tons of bitumen, 1,597 
tons of base oil, 570 tons of 
sulfur and 40 tons of argon.
Last but not least was the 

IME’s side market with 6,983 
tons of commodities traded 
on it.
The IME traded in its physi-
cal market 7.231 million tons 
of commodities with a total 
trading value of more than 
$2.378 billion during the past 
Iranian calendar month Far-
vardin (ended on April 20), the 
first month of Iranian calendar 
year.
The exchange sold on its oil 
and petrochemical trading 
floor 1.372 million tons of 
commodities valued at almost 
$985 million.
The IME’s customers pur-
chased 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 chem-
icals, 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 commodities 
worth more than $1.342 bil-
lion on its metals and miner-
als 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 alumi-
num, 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 precious met-
als concentrate and 49 kg of 
gold bars.
Last was the IME’s side mar-
ket on which the exchange 
traded 110,781 tons com-
modities.
As previously reported, the 
value of trades at Iran Mercan-
tile Exchange rose 102 per-
cent, 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 value and physical mar-
ket trades were registered. 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 pet-
rochemicals trades, the value 
of oil products trades, and the 
volume and value of side mar-
ket trades all hit records.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the oth-
er three markets are Tehran 
Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

Nearly 1.3m tons 
of commodities traded at IME in a week

Time to Rebuild 
Jannat al-Baqie
Today the 8th of Shawwal 
is that doleful day in histo-
ry when in the year 1345 AH 
(1926), the desert brigand of 
Najd, Abdul-Aziz Aal-e Saud, 
after massacring innocent 
Muslim men, women, and 
children in the Prophet’s city 
Medina, tried to destroy the 
holy shrine of Prophet Mu-
hammad (SAWA). When he 
was dissuaded, he sent his 
Godless Wahhabi hordes to 
desecrate the Sacred Jannat 
al-Baqie Cemetery and raze to 
the ground the tombs of the 
elite of Islam, especially the 
towering majestic mausoleum 
over the blessed resting places 
of Four of the Prophet’s Twelve 
Infallible Heirs – Imam Hasan 
al-Mujtaba, Imam Zain al-Abe-
din, Imam Muhammad Baqer, 
and Imam Ja’far as-Sadeq 
(peace upon them). 

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

The important 
message Assad 
visit signals
Syrian President Bashar As-
sad’s surprise visit to Tehran 
on Sunday has been hailed as 
a turning point in Iran-Syria 
relations in the wake of the 
recent Arab opening to Syria, 
which led to speculations over 
a possible torpor in the two 
countries’ ties. 
For the second time in a dec-
ade, Assad paid an unan-
nounced visit to Iran and met 
with high-ranking Iranian offi-
cials. His last visit was in 2018 
when he showed up in Tehran 
thanks to arrangements made 
by the late General Qassem 
Soleimani, the former com-
mander of the Quds force. 

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

Leader lauds work-
ers in face of foes’ 
efforts to upset 
economy

Leader of the Islamic Revo-
lution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei met with a number 
of workers.
He praised the laborers for 
their hard work in Iran’s fight 
against the foes’ conspiracies 
to upset the Iranian economy. 
“Since the first days of the Is-
lamic Revolution, the enemy 
has sought to halt production 
in the country. All the sanc-
tions were aimed at halting 
production in Iran. Our work-
ers have stood on the front 
lines and have not let that 
happen,” he said, adding that 
workers have made impressive 
achievements in military, eco-
nomic, and political spheres, 
and at least 14,000 laborers 
sacrificed their lives during 
Iraq’s war on Iran in the 1980s.

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

Iran Opposed to 
NATO’s Expansion-
ist Policies

President Ebrahim Raisi has 
expressed Iran’s categorical 
opposition to the expansionist 
policies of the U.S-led North 
Atlantic Treaty Organization 
(NATO) in Europe.
Raisi made the remarks here 
in a meeting with visiting Pol-
ish Foreign Minister Zbigniew 
Rau, during which the two 
sides explored ways to further 
expand bilateral relations.
Touching on the current con-
flict between Ukraine and 
Russia, Raisi said, “Just in 
the same way that the Islamic 
Republic of Iran is opposed to 
conflict and war, it is also firm-
ly opposed to NATO’s expan-
sionist policies.”

Leader: Laborers 
at forefront of fight 
against anti-Iran 
plots
Leader of the Islamic Revo-
lution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei on Monday lauded 
Iranian laborers for their sac-
rifices in the country’s fight 
against conspiracies aimed at 
disrupting the Islamic Repub-
lic’s production capabilities 
and economic growth.
“Workers stood at the fore-
front of the fight against the 
enemies’ plots to disrupt the 
country’s production and did 
not allow the conspiracies to 
materialize. Workers played 
the pivotal role in this regard,” 
Ayatollah Khamenei told a 
group of workers in Tehran.

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

Iran demands its 
rights from US, 
not ‘gift’ in JCPOA 
talks
Iran is demanding its rights 
in the talks in Vienna over the 
2015 nuclear deal, not a “gift” 
from the United States, Iranian 
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh said on 
Monday of the paused nego-
tiations aimed at reviving the 
tattered accord.
“The United States is not giv-
ing a gift to Iran. It has violated 
the rights of, and picked the 
pockets of, the Iranian nation. 
It must return them,” Khatibza-
deh told reporters at a weekly 
press conference in Tehran.

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

Putin defends 
Ukraine operation 
on Victory Day
President Vladimir Putin on 
Monday defended Russia’s 
military campaign in Ukraine 
and blamed Kyiv and the West 
during the grand Victory Day 
celebrations.
Speaking at the start of the 
annual military parade in Red 
Square marking the Soviet 
defeat of Nazi Germany, Putin 
said Russian troops in Ukraine 
were defending their homeland 
and portrayed the conflict as a 
continuation of World War II, 
AFP reported.

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

Leader: Everyone 
Should Help Boost 
Economy
Leader of the Islamic Revo-
lution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei on Monday touched 
on the government’s econom-
ic plans, urging all Iranians to 
help realize their objectives.
“The work that the government 
is doing today in the field of 
economy is important, and 
everyone, including various 
forces and individuals, should 
help the government achieve 
results, God willing,” he said.

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

“Record number 
of Syrian children 
need aid”
The United Nations has warned 
that more Syrian children 
are in need than at any time 
since a devastating war erupt-
ed against the country over a 
decade ago, but funding for 
them is “dwindling”. “Syria’s 
children have suffered for far 
too long and should not suffer 
any longer,” the UN children’s 
agency said in a statement.

Head of Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and Renovation 
Organization (IMIDRO) Vajihollah Ja-
fari said his organization, which is in 
charge of a program for reviving idle 
small mines across the country, has 
defined 30 investment packages for 
continuing the implementation of the 
program in the current Iranian calendar 
year (started on March 21).
Speaking in a meeting for reviewing 
the progress of the program in the 
previous year and planning for the 
current year, Jafari said after the com-

plete monitoring of idle and semi-ac-
tive mines throughout the country 850 
mines have been identified this year 
and 30 investment packages have been 
defined to be offered in 19 provinces in 
this regard.
As reported by the IMIDRO portal, 
Jafari noted that the priority for the 
allocation of the mentioned packages 
is to implement infrastructure projects 
that would help revive several mines 
together.
As such infrastructure projects pro-
gress, it is necessary to measure their 

effectiveness in reviving the country’s 
idle mines, he added.
According to the official, some 453 
idle mines were activated under the 
framework of the program for reviving 
small and medium-sized mines in the 
previous Iranian calendar year, which 
created 3,500 jobs.
Jafari further noted that since the be-
ginning of the program in 2019, over 
852 mines have been revived and 
13,800 jobs have been created, which 
has led to a 33-million-ton increase in 
the country’s mineral production.

The Industry, Mining, and Trade Minis-
try’s program for reviving small mines 
across the country was launched in 
late March 2019.
The most important goal of this pro-
gram is to activate the country’s mines, 
which will result in increased produc-
tion and employment, especially in de-
prived areas.
Back in December 2021, Reza Azimi, 
who directs the ministry’s program for 
reviving and developing small mines, 
had mentioned concluding 37 memo-
randums of understanding (MOU) for 
investment, and scientific-research 
cooperation with knowledge-based 
companies, as well as the introduction 
of 124 projects to Mining Investment 
Insurance Corporation for receiving 
facilities, and the support and coach-
ing of knowledge-based companies 
and startups as other measures taken 
under the framework of the mentioned 
program.
Following the implementation of the 
mentioned program, so far various 
small-scale mines including chromite, 
manganese, hematite, dolomite, iron 
ore, copper, and construction stone 
mines have been surveyed by moni-
toring and diagnosing the problems of 
the mines and providing solutions for 
resolving their issues.

IMIDRO defines 30 investment packages for reviving idle mines this year

Basic commodities unloading 
in the ports of Iran rose 11 
percent in the first month of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-April 20), as 
compared to the first month 
of the past year, Ports and 
Maritime Organization (PMO) 
has announced.
As announced by the PMO, 
2.175 million tons of basic 
commodities were unloaded 
in the ports in the first month 

of this year, while the figure 
was 1.968 million tons in the 
first month of the previous 
year.
Iran imported 30.9 million 
tons of basic goods in the 
past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
an official with the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) told 
ISNA.
Foroud Asgari, the deputy 

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

Basic goods unloading in ports increases 11% in a month on year
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Good sleep is crucial to your overall 
health.
Unfortunately, about 30% of people 
suffer from insomnia, or the chronic 
inability to fall asleep, stay asleep, or 
achieve restorative, high-quality sleep 
(1Trusted Source, 2Trusted Source).
Herbal teas are popular beverage 
choices when it comes time to relax 
and unwind.
For centuries, they have been used 
around the world as natural sleep rem-
edies.
Modern research also backs herbal 
teas’ ability to aid sleep.
This article explores 6 of the best bed-
time teas for catching some z’s.
1. Chamomile
For years, chamomile tea has been 
used as a natural remedy to reduce 
inflammation and anxiety and treat in-
somnia.
In fact, chamomile is commonly re-
garded as a mild tranquilizer or sleep 
inducer.
Its calming effects may be attributed to 
an antioxidant called apigenin, which is 
found in abundance in chamomile tea. 
Apigenin binds to specific receptors in 
your brain that may decrease anxiety 
and initiate sleep (3Trusted Source).
2. Valerian root
Valerian is an herb that has been used 
for centuries to treat problems like in-
somnia, nervousness, and headaches.
Historically, it was used in England dur-
ing World War II to relieve stress and 
anxiety caused by air raids (7Trusted 
Source).
Today, valerian is one of the most pop-
ular herbal sleep aids in Europe and 
the United States (8Trusted Source).
It’s available as a dietary supplement in 
capsule or liquid form. Valerian root is 
also commonly dried and sold as tea.
Researchers are not entirely sure how 
valerian root works to improve sleep.
However, one theory is that it increas-
es levels of a neurotransmitter called 
gamma-aminobutyric acid (GABA).
When GABA is present in abundant 
levels, it can increase sleepiness. In 

fact, this the way in which certain an-
ti-anxiety medications like Xanax func-
tion (7Trusted Source).
3. Lavender
Lavender is an herb often touted for its 
aromatic and soothing scent.
In ancient times, Greeks and Romans 
would often add lavender to their 
drawn baths and breathe in the calm-
ing fragrance.
Lavender tea is made from the small 
purple buds of the flowering plant.
Originally native to the Mediterrane-
an region, it’s now grown worldwide 
(11Trusted Source).
Many people drink lavender tea to re-
lax, settle their nerves, and aid sleep.
Research has also shown that Silexan, 
a proprietary lavender oil preparation, 
may decrease anxiety and improve 
sleep quality in people with anxiety or 
anxiety-related disorders (14Trusted 
Source, 15Trusted Source).
Although there is limited evidence that 
lavender improves sleep quality, its re-

laxing aroma might help you unwind, 
making it easier for you to fall asleep.
4. Lemon balm
Lemon balm belongs to the mint family 
and is found all over the world.
While frequently sold in extract form 
for use in aromatherapy, lemon balm 
leaves are also dried to make tea.
This citrus-scented, aromatic herb has 
been used for reducing stress and im-
proving sleep since the Middle Ages.
5. Passionflower
Passionflower tea is made from the 
dried leaves, flowers, and stems of the 
Passiflora plant. 
Traditionally, it has been used to allevi-
ate anxiety and improve sleep.
More recently, studies have examined 
the ability of passionflower tea to im-
prove insomnia and sleep quality.
6. Magnolia bark
Magnolia is a flowering plant that has 
been around for over 100 million years.
Magnolia tea is made mostly from the 
bark of the plant but also consists of 

some dried buds and stems.
Traditionally, magnolia was used in 
Chinese medicine to alleviate various 
symptoms, including abdominal dis-
comfort, nasal congestion, and stress.
It’s now regarded worldwide for its an-
ti-anxiety and sedative effects.
Its sedative effect is likely attributed 
to the compound honokiol, which is 
found in abundance in the stems, flow-
ers, and bark of the magnolia plant.
Honokiol is said to work by modifying 
GABA receptors in your brain, which 
may increase sleepiness.
The bottom line
Many herbal teas, including chamo-
mile, valerian root, and lavender, are 
marketed as sleep aids.
Many of the herbs they contain work 
by increasing or modifying specific 
neurotransmitters that are involved in 
initiating sleep.
Some of them may help you fall asleep 
faster, decrease nighttime awakenings, 
and improve your overall sleep quality. 

However, the evidence for their bene-
fits in people is often weak and incon-
sistent. 
Also, most of the current research 
used these herbs in extract or supple-
ment form — not the herbal tea itself.
Given that herbal supplements and ex-
tracts are very concentrated versions 
of the herb, a diluted source like tea is 
likely to be less effective.
Further research involving larger sam-
ple sizes is needed to fully understand 
the ability of herbal teas to improve 
sleep in the long run.
Additionally, since many herbs and 
supplements have the potential to in-
teract with both prescription and over-
the-counter medications, always con-
sult your healthcare provider before 
adding an herbal tea to your nightly 
routine.
While results can vary by individual, 
these herbal teas may be worth trying 
for those who are looking to get a bet-
ter night’s sleep naturally.
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Tehran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA) hosted a 
business forum with a Polish delegation from 
the country’s Silesia Chamber of Commerce 
(SCC) on Monday, the TCCIMA portal report-
ed. In this meeting, which was attended by the 
representatives of companies active in the steel 
and metal industries, the two sides explored 
ways of expanding mutual cooperation. Dur-
ing the gathering, the Polish side expressed 

willingness for supplying the country’s metal 
and steel needs from Iran since due to the war 
between Russia and Ukraine, Polish compa-
nies are no longer able to import from Ukraine. 
TCCIMA Deputy Head for International Affairs 
Hesameddin Hallaj and Head of Iran-Poland 
Joint Chamber of Commerce Rahim Banamo-
laei also delivered speeches and expressed 
TCCIMA’s readiness to facilitate cooperation 
between Iranian and Polish companies.

Iranian, 
Polish steel, 
metal indus-
tries explore 
ways of ex-
panding ties

Turkey blamed 
for boom in dust 
storms into Iran
Building several dams over the 
Aras border river and construct-
ing walls on the zero point of the 
border by Turkey has led to a 
spread of sand and dust storms 
into western and southern parts 
of Iran, Prosecutor General Mo-
hammad Jafar Montazeri has 
said.
In a letter to Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian, the prose-
cutor general said it is necessary 
to follow up on the issue of re-
ceiving water right from the bor-
der river in order to prevent any 
further loss to the economy and 
agriculture of the region, IRNA 
reported.
Sand and dust storms (SDSs) 
have been plaguing the country 
for several years, causing prob-
lems in many provinces. Accord-
ing to experts, natural and human 
factors are involved in the occur-
rence and severity of this phe-
nomenon which is mainly caused 
by excessive consumption of wa-
ter and drying up reservoirs.
Out of 8 large SDS hotspots with 
an area of about 270 million hec-
tares around Iran, five are located 
in neighboring and non-neigh-
boring countries of the Persian 
Gulf, Ali Mohammad Tahmase-
bi, head of the national working 
group for mitigating SDSs, has 
said.
In the past four years, about 
€370 million has been spent by 
the National Development Fund 
to combat SDSs, which had good 
results, but it seems that the an-
nual credit is declining as condi-
tions improve, he added.

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

Innovation and 
technology join Kh-
warizmi Intl. Festi-
val
The fields of innovation and tech-
nology have been added to the 
acceptable fields of the 36th Kh-
warizmi International Festival at 
the suggestion of Science Minis-
ter Mohammad-Ali Zolfigol, IRNA 
reported on Sunday.
Applications are accepted in the 
fields of aerospace, civil engi-
neering, materials, metallurgy 
and new energies, agriculture, 
natural resources, animal scienc-
es and veterinary medicine, elec-
trical and computer, mechanics, 
basic sciences, green technology, 
mechatronics, biotechnology, 
and basic medical sciences, in-
dustry and technology manage-
ment, medical sciences, chem-
ical technologies, information 
technology, nanotechnology.
Those interested in participating 
in the 36th Khwarizmi Interna-
tional Festival can send their 
works until mid-September.
The annual festival is an opportu-
nity for both Iranian and foreign 
participants to put their scientific 
achievements on display. Khwar-
izmi International Award is dedi-
cated to recognizing outstanding 
scientific achievements made by 
researchers, inventors, and inno-
vators from all over the world.
The executive process of this fes-
tival in five competitive sections 
includes domestic projects, for-
eign projects, projects of Iranians 
living abroad, selected successful 
projects in national production, 
commercialized projects from 
the previous award winners, and 
special awards (to honor Iranian 
intellectuals and scientists).
IROST proposed the creation of 
the Khwarizmi Award in memo-
ry of Abu Jafar Mohammad Ibn 
Mousa Khwarizmi, the great Ira-
nian Mathematician, and Astron-
omer (770-840 C.E).

The spokesman of the Islamic Re-
public of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) has said the country’s 
non-oil exports to Poland recorded 
114 percent growth in the previous 
Iranian calendar year (ended on 
March 20).
According to Rouhollah Latifi, more 
than 22,664 tons of non-oil goods, 
valued at $53.198 million, were ex-
changed between Iran and Poland 
last year, showing a 79 and 28 per-
cent growth in terms of weight and 
value respectively as compared to 
the preceding year.
As IRNA reported, the official made 
the remarks on Sunday when Polish 
Foreign Minister Zbigniew Rau ar-
rived in Tehran to meet with Iranian 
officials.
Iran exported more than 18,134 
tons of products, valued at 
$24,059,957 to Poland in the men-
tioned year, registering a 145 and 
114 percent hike in terms of weight 
and value respectively, he said.
The IRICA spokesman further 
pointed to the imports from the 
European country, saying that 
some 4,530 tons of goods valued 
at $29,138,027 were also imported 
from Poland last year, recording 14 
percent decline and four percent in-
crease in terms of weight and value, 

respectively.
Chemicals, raisins, fruit juices, 
nuts, melamine, dates, fabrics, 
auto parts, mirrors and glass, food 
supplements, herbal extracts, fresh 
fruits and vegetables, flooring, 
iron bars, barberry, wire, etc. were 
among the main products exported 
from Iran to Poland in this period, 
Latifi added.
Tractors, mining machinery, beet 
seeds, engine rims, antioxidants, 
electronic boards, food additives, 
metal wire, drilling machinery, pa-
per, combines, medical and labora-
tory equipment, packaging machin-
ery, and auto parts were also the 
major items that the Islamic Repub-
lic imported from Poland, according 
to Latifi.
Poland, being located in the center 
of Europe, is a suitable point for 
Iranian traders to enter European 
markets. More than five hundred 
years of historical relations between 
the two countries and good memo-
ries of Poles from Iran considering 
the country’s support for Poland’s 
independence, as well as sheltering 
of more than 120,000 Poles during 
World War II in Iran, have provided 
a good cultural and political context 
for the development of relations 
with this country.

Annual exports to Poland rise 114%

Head of Iran Copper Association Bah-
ram Shakouri has said the country is 
going to increase its copper cathode 
production from the current 300,000 
tons to one million tons by the Iranian 
calendar year 1404 (starts on March 
21, 2025).
“Although less than 300,000 tons of 
copper cathodes is currently produced 
in the country, with the development 
of reserves and more exploration and 
extraction, the production of one mil-
lion tons of the product is projected by 
1404,” Shakouri told IRIB on Sunday.
“For the 1404 horizon, production of 
800,000 tons of copper is targeted, 
and if we develop mineral reserves and 
expand exploration operations while 
creating more processing plants, the 
production ceiling of one million tons 
of copper cathodes can be considered 
for the mentioned year,” he explained.
Referring to the global target for cop-
per production in 2050, the official 
added: “According to forecasts, cop-

per production in the world by 2050 
should reach four times the current 
level which is over 1.8 million tons.”
Being located on the Alpine-Himala-
yan orogenic belt, of which about 12.5 
percent is located in Iran, the country 
should contribute greatly to the four-
fold increase in the world’s copper pro-
duction by 2050, Shakouri said.
Stressing the need for planning to 
increase Iran’s share in the world’s 
copper production, he added: “To in-
crease our share in the global copper 
production in the 2050 horizon, we 
must develop both exploration and ex-
traction and discover new world-class 
reserves.”
According to the official, Iran Copper 
Association is currently leading the 
country’s copper exploration programs 
in collaboration with the private sector.
“New copper mines recently discov-
ered in Sistan-Baluchestan Province 
have been the result of such efforts,” 
he said.

Shakouri stressed that the mining 
sector, especially in the field of cop-
per, has a bright future considering 
the elimination of fossil fuels and the 
movement towards new technologies, 
saying: “If the country’s mining capac-
ities in the copper field are realized, 
given the rising global prices for the 
mentioned product, at least $10 billion 
of revenues could be generated for 
the country, along with creating more 
employment and production which 
ensures the development of deprived 
regions.”
The official noted that currently, most 
of the country’s copper cathode pro-
duction is exported due to the under-
development of downstream indus-
tries.
“The government should support 
downstream industries, including 
wire and cable production units, and 
provide incentives to other high-tech 
industries that use copper products,” 
Shakouri stressed.

TEDPIX drops 
12,900 points 
on Monday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE) lost 12,901 points to 1.54 
million on Monday.
As reported, over 10.651 billion securities 
worth 58.6 trillion rials (about $210 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 11,781 
points, and the second market’s index lost 
18,766 points.
A capital market expert said that the Iranian 
economy is expected to experience signifi-

cant growth in the next two years, adding: 
“This will be a good thing for the capital mar-
ket and we will see a positive effect on the 
market as well.”
In an interview with IRNA on April 25, Hamid 
Mir-Moeini pointed to the return of growth 
to the trend of stock exchange transactions 
and the factors affecting it, saying: “After the 
downward trend in the past [Iranian calen-
dar] year (ended on March 20), the capital 
market finally returned to an uptrend in the 

last days of the year, paving the way for some 
optimism in the market for the current year.”
“The resumption of growth in the stock ex-
change transactions over the last week of Es-
fand (last month of the Iranian calendar year) 
was due to the optimism that was influenced 
by the nuclear talks and this event affected 
the whole market,” he added.
According to Mir-Moeini, in the new year, 
however, some of the optimism about the 
Vienna negotiations waned, and this resulted 

in a decline in market transactions, but the 
stock market index continued its upward 
trend due to the debate over the privatization 
of the country’s automakers and offering 
their shares in the market.
“There is still optimism about the nuclear 
negotiations, and this could be a major fac-
tor in removing sanctions and improving the 
activities of companies, which will greatly 
improve the capital market transactions,” the 
market analyst stressed.

Copper cathode produc-
tion expected to reach 
1m tons in 4 years

The 6 Best Bedtime Teas That Help You Sleep

Source: https://www.healthline.com/nutrition/teas-that-help-you-sleep#The-bottom-lineBy: PARISA JAMADI
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 مریـم محسـنی  بـا حضـور 
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 
شـورای اسـامی اتـاق کنتـرل 
مرکـزی طـرح تصفیـه گازوئیـل 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان 

افتتـاح شـد.
 به عنوان گام اساسی شروع عملیات 
پیـش راه انـدازی و راه انـدازی اتـاق 
کنتـرل مرکـزی طـرح تصفیـه 
گازوئیـل شـرکت پاالیـش نفـت 
فعالیـت  شـد.  افتتـاح  اصفهـان 
راه انـدازی پـروژه تصفیـه گازوئیـل 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان 
باهـدف تولیـد گازوئیـل یـورو ۵ از 

تیرمـاه آغـاز می گـردد.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 
شورای اسـامی که از پروژه تصفیه 
گازوئیـل شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهـان بازدیـد می کـرد، ضمـن 
تقدیـر از فعالیت هـای ارزشـمند این 
شـرکت گفـت: در اقتصـاد کشـور 
نیـاز داریـم بـه پروژه هایـی روی 
بیاوریـم کـه ارزش افـزوده باالیـی 
داشـته باشـد. تمرکز بر روی مباحث 
زیست محیطی کشـور و کان شهر 
اصفهـان، ارتقـای کیفیت سـوخت 
ناوگان حمل ونقل به اسـتانداردهای 
یـورو ۵، در کنـار درآمدزایـی اجرای 
پـروژه تصفیـه گازوئیـل، بسـیار 

مباهات انگیـز اسـت.
دکتـر طغیانـی بـا بیـان اینکـه بـه 
صنعـت در اصفهـان و صنعتگرانـی 
کـه دانـش خـود را بـه اشـتراک 
می گذارنـد افتخـار می کنیـم، افزود: 
در پاالیشـگاه اصفهـان پروژه هـای 
عظیمی در جهـت افزایـش کیفیت 
محصوالت، مصـرف بهینـه انرژی 
و آب انجـام شـده و یـا در حـال 
اجراسـت کـه از سـوی مـا حمایـت 
می شـوند. زیـرا همـه مـا باهـدف 
خدمت بـه هم وطنان در این کشـور 
کار می کنیـم و وظایـف مـا افزایش 
راندمـان کاری، حفظ محیط زیسـت 
و مصرف بهینـه انـرژی و صیانت از 

منابـع ملی اسـت.
وی ادامـه داد: رسـیدن بـه صنعـت 
سـبز طی ترسیم دوسـاله پاالیشگاه 
اصفهان در قالب اجـرای پروژه های 

مختلف دسـت یافتنی اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی 

مجلـس بـا اشـاره بـه نام گـذاری 
امسـال با عنوان تولیـد، دانش بنیان، 
اشـتغال آفرین گفـت: حرکـت از 
اقتصـاد منابـع محـور بـه سـمت 
اقتصـاد دانش محور از سیاسـتهایی 
اصلی کشـور در قرن جدید شمسـی 
اسـت. باتوجه بـه آمـار غیررسـمی 
نـرخ بیـکاری اصفهـان کـه در بین 
فارغ التحصیـان دانشـگاهی ۳۰ 
درصد است، حرکت صنایع در مسیر 
پیشنهادی و راهبردی رهبری مبنی 
بر سـرمایه گذاری در بخـش اقتصاد 
دانش بنیـان و خریـد محصـوالت 
شـرکت های دانش بنیان، در تقویت 
رشـد آنها نقش مهمی ایفـا می کند. 
زیـرا بـا ایـن حرکـت و اعتمـاد بـه 
جوانان متخصـص کشـور به تدریج 
توانایـی و علـم ایـن شـرکت ها در 
افزایـش کیفیـت کار، بسـیار بـاال 

خواهـد رفـت.
وی در پایـان بـه تمـام صنعتگـران 
این واحـد عظیم پاالیشـی خداقوت 
گفـت و تصریح کـرد: اجـرای چنین 
پروژه هـای مهمـی در قالـب تاش 
تیـم گروهـی کارکنـان، شـرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان و در نتیجه 
پیشـرفت کشـور عزیزمان به سمت 
موفقیت بیشـتر سـوق داده می شود.

رئیس هیئت مدیره شـرکت پاالیش 
نفت اصفهـان با اشـاره بـه اینکه در 
جنـگ اقتصـادی کار بزرگـی را بـه 

مرحله راه انـدازی نزدیـک کرده ایم، 
گفت: فعالیت هـای نهایـی و پایانی 
پـروژه بادقـت و تخصـص بـاال در 
حـال انجـام اسـت و بـه طـور حتم 
نوید آینده ای روشـن را برای شرکت 

و کشـور رقـم می زنیـم.
نیکو همت تأکید کرد: بـا روی آوردن 
صنایع بـه شـرکت های دانش بنیان 
و انتقال دیـدگاه متخصصان مرتبط 
با حیطه فعالیـت موردنظر، به صورت 
ایـده آل تأمیـن محصـوالت فروش 

خدمـات انجام می شـود.
دکتـر قدیـری بـه طـرح تصفیـه 
گازوئیل با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشـکه 
در روز و سـرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون 
یـورو -۶۹٫۱۳۴ میلیارد ریال اشـاره 
کرد و افـزود: راه اندازی این پـروژه از 
خردادماه امسـال شـروع خواهد شد.

موضـوع مصـرف آب به عنـوان 
تهدیـد جـدی صنایـع از جملـه 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان از 
دیگر موضوعاتی بـود که مدیرعامل 
شـرکت پاالیش نفـت اصفهـان به 
آن پرداخـت و اذعـان داشـت: در 
ایـن زمینـه باهـدف تبدیـل تهدیـد 
به نقطه قـوت و حتی صـادرات آب، 
پروژه هـای مختلفـی انجـام شـده 
و یـا در حـال انجـام اسـت: پـروژه 
تصفیه خانـه پسـاب شاهین شـهر 
)اسـتفاده از آب خاکسـتری( بـا 
ظرفیت تقریبـی ۷۵۰ مترمکعب در 

ساعت در جهت اسـتفاده در مصارف 
صنعتی و همچنین پیگیـری احداث 
فاضـاب  تصفیـه  پیـش  واحـد 
شاهین شـهر. انجام مطالعـات اولیه 
امکان سـنجی سـاخت کولینـگ 
هیبریـدی کـه محاسـبه میـزان 
کولینـگ  در  آب  صرفه جویـی 
هیبریـدی در حـدود ۵۵ درصـد )بـه 
میـزان ۱۷۱۴ میلیـون مترمکعـب 
در سـال( و مدت زمـان بازگشـت 
سـرمایه آن بـه میـزان ۱۰٫۵ سـال 
 ZLD خواهـد بـود. احـداث واحـد
 ))Zero Liquid Discharge
در جهـت بازیابی و اسـتفاده کامل از 
پسـاب تولیدی واحد RO بر اسـاس 
مطالعات انجام شـده، پـروژه احداث 
 HERO (High Efficient واحد
Reverse Osmosis( به منظـور 
افزایـش بازدهـی و راندمـان واحـد 
اسـاس خروجـی  )بـر  بازیافـت 
مطالعـات بازیابـی آب هـای شـور(. 
اجـرای ایـن پروژه هـا منتـج بـه 
کاهش مصـرف آب به نصـف، قطع 
نیـاز به آب رسـانی درچـه، تأمین آب 
موردنیـاز مجموعـه شـهرک انرژی 
و در نهایـت ایجاد فرصـت صادرات 
آب می گـردد. در کنـار پروژه هـای 
ذکر شـده و همچنین با حـذف فلر و 
خشک شدن تمام پوندهای شرکت، 
این پاالیشـگاه تا دو سـال آینـده به 
یک صنعت سـبز تبدیل خواهد شد.

 ۸۰ وی ادامـه داد: بـا اجـرای 
کیلومتـر خـط ریلـی تمـام صنایع و 
کارخانه هـای مسـتقر در محـدوده 
شاهین شـهر بـه ایسـتگاه راه آهـن 
»ورتون« متصل خواهند شـد و این 
شـرکت می توانـد محصـوالت خود 
را از طریق خطـوط ریلی به سراسـر 
کشـور حمـل کنـد. بـا احـداث این 
 RHU خط ریلـی محصـول واحـد
پاالیشـگاه اصفهـان بـرای توسـعه 
زنجیـره ارزش به واحـد RFCC در 

بندرعبـاس منتقـل می شـود.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهـان در بخـش دیگـری از 
سـخنان خود گفـت: در حـال حاضر 
پاالیشـگاه  پیچیدگـی  ضریـب 
اصفهـان ۵٫۲ اسـت کـه بـا اجـرای 
تصفیـه  همچـون  طرح هایـی 
پیچیدگـی  ضریـب  گازوئیـل 
ایـن شـرکت بـه ۸٫۷ می رسـد و 
پتانسـیل های بنیـادی سـهم شـپنا 
افزایش خواهـد یافت. تمـام تاش 
شـرکت سـرمایه گذاری در زنجیـره 
ارزش طـی برنامـه ۵ سـاله بـرای 
سـودهی بیشـتر اسـت. همچنیـن 
درصدد هستیم کرک اسـپرد )رابطه 
قیمـت نفـت خـام و فرآورده هـای 
حاصل از آن( پاالیشـگاه اصفهان را 

افزایـش دهیـم.
قدیـری بـا اشـاره بـه نام گـذاری 
امسـال بـه نـام »سـال تولیـد، 
دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« از 
سـوی مقام معظـم رهبری شـرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان گفـت: بـا 
افتخـار اعـام می کنیـم از ۳۶ هزار 
قطعـه و تجهیـزات مورداسـتفاده 
در پاالیشـگاه اصفهـان بیـش از 
۹۰ درصـد آن توسـط متخصصـان 
داخلـی و شـرکت های دانش بنیـان 
داخلـی سـازی شـده اسـت در حال 
حاضـر نیـز بیشـتر کاتالیسـت های 
ایـن پاالیشـگاه و بسـیاری از مـواد 
شـیمیایی موردنیـاز آن از طریـق 
شـرکت های دانش بنیـان تأمیـن 
می شـود به تازگـی نیـز کاتالیسـت 
 CRU واحـد تبدیـل کاتالیسـتی
توسـط  اصفهـان  پاالیشـگاه 
شـرکت های دانش بنیـان تعویـض 
و راه انـدازی شـده که کاتالیسـت آن 

کیفیـت بسـیار باالیـی دارد.
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معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره 
به دالیل سهمیه بندی روغن در فروشگاه ها، گفت: دولت کماکان در سال ۱۴۰۱ یارانه نان 

سنتی را پرداخت می کند و مردم نان سنتی را با قیمت سال گذشته خرید می کنند.
امید شریفی در گفت وگو با ایسنا، درباره کمبود برخی کاالهای اساسی همچون روغن و 
افزایش قیمت نان، اظهار کرد: در بحث ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی همچون شکر، 

برنج، روغن و.. در استان مشکلی نداریم.
وی با بیان اینکه متأسفانه از هفته گذشته شاهد برخی بی انظباطی ها در بحث روغن هستیم، 
توضیح داد: البته ماده خام روغن برای کارخانجات تأمین شده و از ابتدای این هفته تزریق 
مطلوب محصول به کارخانجات روغن انجام شده است که امیدواریم تا اواسط هفته به 

پایداری خوبی برسیم.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: در 
استان اصفهان به دلیل تعداد خوب مباشر و کارخانه تصفیه و تولید روغن همچون گل بهار، 
به ویژه در بحران ده روزه اخیر روغن، اصفهان نسبت به استان های دیگر شرایط بهتری 
را داشت. وی با اشاره به کمبود روغن در قفسه های فروشگاه ها، گفت: این کمبود دالیل 
دیگری دارد و روزانه به طور مستمر برای تمام فروشگاه های خرد و زنجیره ای تأمین روغن 
انجام می شد، اما اشکال کمبود روغن به دلیل جو روانی مصرف بوده که مردم با توجه به شایعه 
گرانی و کمبود روغن، از بازار عدم اطمینان خاطر پیدا کردند که این موجب تشدید الگوی 
مصرف مردم شد و هرچه روغن به بازار تزریق می کردیم جوابگوی نیاز و احتکار خانگی مردم 
نبود. در کنار این شرایط، شاهد احتکارهایی در برخی انبارها بودیم که با ورود بازرسان ما، 

کشفیاتی دراین باره انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه اکنون هیچ گونه افزایش قیمت روغن در بازار نداریم، گفت: افزایش 
قیمت این محصول به دلیل تخلف در بازار است و بازرسان اصناف به طور مرتب بازار را 
رصد می کنند و تعداد پرونده های تخلف تشکیل شده و ارجاع به تعزیرات، گواه بر افزایش 

نظارت در بازار است.
• دالیل سهمیه بندی ماکارونی و روغن در فروشگاه ها

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره 
سهمیه بندی روغن و ماکارونی در بازار، گفت: برای جلوگیری از خرید مازاد توسط مردم، 

فروشگاه های زنجیره ای روغن را سهمیه بندی کرده اند تا خرید عمده صورت نگیرد.
وی همچنین کمبود و افزایش قیمت ماکارونی را سراسری و کشوری عنوان کرد و افزود: البته 
شبکه توزیع ماکارونی با بقیه اقام کاالهای اساسی متفاوت است، همچنین برخی برندهای 
تولید ماکارونی توزیع خود را در بازار کم کردند که با نظارت و برخورد نهادهای نظارتی از 

ابتدای هفته جاری توزیع ماکارونی مطلوب شده است.
شریفی دلیل افزایش قیمت ماکارونی را بازنگری قیمت آرد صنف و صنعت دانست و گفت: 
برخی کارخانجات قبل از آزادسازی نرخ آرد، افزایش قیمت و یا توقف توزیع ماکارونی را 

داشتند که این مورد پذیرش نهادهای نظارتی نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمیمی گندم با توجه به امنیت غذایی، گفت: قرار است 
در بحث آرد صنف و صنعت قیمت گذاری جدید انجام شود و با توجه به اینکه هنوز این آرد 

گران نشده و این افزایش قیمت ها تخلف است.

به گفته معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
آرد و صنف و صنعت مربوط به نان های حجیم و نیمه حجیم است و تغییر قیمت در این نان ها 
خواهد بود که متأسفانه اتحادیه نان های حجیم پیشنهاد اولیه قیمتی را پیش از تصویب 

رسانه ای کرد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر افزایش قیمت نان های حجیم و نیمه حجیم تخلف است، 
گفت: هنوز قیمت گذاری نان های حجیم و نیمه حجیم انجام نشده و در کمیسیون نظارت 

در حال بررسی قیمت های جدید هستیم و هرگونه گرانی در شرایط کنونی تخلف است.
شریفی به مردم اطمینان داد که یارانه نان سنتی مطلقاً حذف نمی شود دولت کماکان در سال 
۱۴۰۱ یارانه نان سنتی را پرداخت می کند و قرار است خرید مردم با همان قیمت سال گذشته 

انجام شود مردم نان سنتی را با قیمت سال گذشته خرید می کنند.
• یارانه های دولت به مردم داده نمی شود

وی گفت: زمانی که باز توزیع یارانه ها به حلقه نهایی که خود مردم هستند، داده شود، 
تاب آوری و قدرت خرید مردم تأمین می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: 
متأسفانه امروز یارانه هایی که دولت تخصیص می دهد به جامعه هدف که خود مردم هستند، 

اصابت نمی کند در حالیکه هدف دولت تقویت قدرت خرید مردم است.
 وی در ادامه درباره افزایش قیمت برنج ایرانی، گفت: بخشی از این گرانی به کاهش زیر 
کشت و حضور دالالن و واسطه ها برمی گردد که دولت در سال جاری با کشاورزی قراردادی 

مشکات توزیع برنج داخلی را حل خواهد کرد، البته برنج خارجی در حال توزیع است.

معاون سازمان جهاد 
کشاورزی استان 
اصفهان:

کمبود 
روغن 
این هفته 
مرتفع 
می شود

نماینده مردم اصفهان در آیین افتتاح اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

رسیدن به صنعت سبز دست یافتنی است

مهـرداد توالییـان در ایـن بـاره، اظهـار کرد: بـا اجـرای این پروژه نسـبت 
جذب چدن در مقایسـه با سـال گذشـته ۱۰۳ درصد رقم خورد و همچنین 
تعمیـرات کنورتور سـه انجـام گرفت کـه در آسـتانه راه اندازی اسـت. این 
اعداد نویـد می دهد در کنـار صرفه جویـی آب در سـال ۱۴۰۱ از نظر جذب 
چدن نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشـته باشیم و در سـال جاری نیز بتوانیم 
در جذب چدن در فوالدسـازی، رکورد جدیدی ثبت کنیـم و نکته دیگر این 
که سـایر پروژه هـای تعمیراتـی کـه در برنامه تعمیـرات اساسـی کارخانه 

قرار داشـت نیـز همه به نحو احسـن به سـرانجام رسـیدند.
وی دربـاره میـزان مصـرف آب در ذوب آهـن اصفهـان نیـز، گفـت: ایـن 
شـرکت موفـق شـد سـال گذشـته، کم تریـن میـزان مصـرف آب را بـه 
نسـبت تولید در تاریخ خود داشـته باشـد به نحوی کـه میـزان مصرف آب 
صنعتی به فـوالد خام سـه و هفت دهـم مترمکعب شـد و میـزان مصرف 
آب صنعتـی به چدن تولیدی نیز سـه و سـه دهم بوده اسـت که ایـن اعداد 
بهتریـن رکـورد تاریـخ ذوب آهـن در زمینـه مصـرف آب بـه ازای تولید به 
شـمار می روند و البتـه بـا اجـرای پروژه های توسـعه قطعـًا در سـال های 

آتـی ایـن عـدد مجـدداً کاهـش می یابد.
بـه گـزارش ایسـنا، معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهان گفـت: تمام 
ایـن رویدادهـای خـوب در سـال ۱۴۰۰ بـا وجـود چالش هـای بسـیار به 
ثمر نشسـت. کرونا در سـال گذشـته همچنان ادامه یافت، از روزهای اول 
سـال محدودیت شـدید آب را در تابسـتان داشـتیم که محدودیت برق نیز 
به عنـوان چالش دیگر بـه آن اضافه شـد و توقفات بسـیاری را بـه کارخانه 
تحمیـل کرد، کمبود مـواد آهـن دار که همـواره مطرح اسـت و عاوه برآن 
مشـکات تأمیـن زغـال داخلـی در ماه هـای پایانی سـال مطرح شـد. با 
همه ایـن مشـکات، موفقیت های خوبی حاصل شـد که نتیجـه عملکرد 

و مدیریت نیـروی انسـانی حرفه ای ذوب آهن اسـت.
توالئیـان دربـاره دو هـدف اصلـی سـال ۱۴۰۱ نیز، گفـت: مرز تولید سـه 
میلیون تـن چـدن را در ذوب آهن به عنوان یـک هدف مهم در دسـتور کار 
قرار دادیـم و هم زمان بـا افزایش کمـی، میـزان تولید محصـوالت دارای 
ارزش افزوده بـاال نیز طبـق برنامه حداقـل باید بـه ۸۰۰ هزار تن برسـد تا 

افزایش کمـی و کیفی تولیـد را در کنار همدیگر داشـته باشـیم.
وی افـزود: باتوجه بـه افزایـش شـدید بهـای آب، گاز و بـرق و به ویـژه 
در ماه هـای پایانـی سـال بهـای کک و زغـال در بـازار جهانـی افزایـش 
بسـیاری یافـت و مـواد اولیـه داخلـی هـم از افزایـش قیمـت بی نصیـب 
نمانـد. پاداش هـای شـرکت درصدی از سـود شـرکت اسـت و بـرای این 
کـه بتوانیم در سـال ۱۴۰۱ اهداف کمـی و کیفی را محقق کنیـم باتوجه به 
قیمت هایـی که عنـوان شـد بایـد صرفه جویـی را در بخش هـای مختلف 
در دسـتور کار قـرار دهیم. بهـای گاز و برق در مقایسـه با اول سـال ۱۴۰۰ 
تقریباً هشـت برابر شـده، قیمت کک و زغـال تقریباً دوبرابر شـده که همه 
تأثیرگذار اسـت. برای اینکه بتوانیم کم ترین تورم مصرف را داشـته باشیم 
بایـد بیشـترین تولیـد را رقـم بزنیم کـه همت همـه بخش هـای مختلف 

شـرکت را می طلبـد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره پروژه های 
صرفه جویی در بخش های مواد و انرژی، گفت: تعویض 
لوله های اکران دیگ های اوتیلیزاتور کنوتور شماره دو و 
سه که صرفه جویی آب را در پی داشت و در جذب چدن 

به فوالدسازی کمک کرد، با موفقیت انجام شد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان عنوان کرد؛

 تولید سه میلیون تن چدن
هدف مهم ذوب آهن در سال جاری

صنعت ُموظف  باید  اجرایی  دستگاه های 
به استفاده از ظرفیت و توان علمی و 
پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها 

برای رفع مشکات جامعه شوند. 
رضا شکرانی، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: امروزه یکی از خاءهایی 
که در حل مشکات جامعه وجود دارد 
استفاده نکردن از ظرفیت دانشگاهیان 
بویژه اعضای هیات علمی است به 
همین دلیل یکی از راهکارها، موظف 
شدن دستگاه های اجرایی به همکاری 

با استادان دانشگاه هاست.
و  نهادها  همه  کرد،  پیشنهاد  وی 
دستگاه های اجرایی در سه قوه مجریه، 
قضاییه و مقننه ُمکلف شوند تا به تناسب 
نیاز و تخصص خود، تعدادی از استادان 
متخصص را در سطح منطقه ای یا ملی در 
مراکز تصمیم گیری و نهادهای اجرایی 

وارد کنند.
شکرانی ادامه داد: اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها می توانند در هفته، یک روز 
به دستگاه مربوطه بروند تا از نزدیک در 
جریان چالش هایی که آن نهاد، عهده دار 
برطرف کردن آنهاست، قرار گیرند و 

راه حل ارائه دهند.
وی با بیان اینکه الزم است این کار به 
یک وظیفه تبدیل شود، تصریح کرد: 
وقتی اعضای هیات علمی در دستگاه ها 
حضور یافته و مشکات را از نزدیک 
بررسی کنند می توانند ایده ها و مسائل 
متعددی برای رفع مشکات ُمبتابه 
ارائه کرده و در قالب روش هایی مانند 
اجرای پایان نامه های تحصیات تکمیلی 
برای رفع آنها راهکار علمی و تخصصی 

ارائه دهند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: با انجام 
از ظرفیت  براینکه  این کار، عاوه 
روز  مسائل  حل  برای  دانشگاهیان 
استفاده می شود، مشکات منطقه ای و 

ملی حل خواهد شد.
الهیات  دانشکده  پژوهشی  معاون 
دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه مدیران 
دستگاه های اجرایی آنقدر درگیر امور و 
فرایندهای اداری مختلف خود هستند 
که شاید وقت چندانی برای مطالعه و 
کسب دانش روز نداشته باشند، گفت: به 
همین دلیل الزم است از ظرفیت استادان 
که از دانش و نتایج پژوهش های روز 
ُمطلع هستند برای حل مشکات جامعه 

استفاده شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای 
حل هر معضل سه مرحله »شناسایی 
وضع موجود«، »شناسایی آسیب ها و 
نقاط ضعف و قوت« و »ارائه راه حل ها« 
باید طی شود، گفت: دستگاه ها می توانند 
۲ مرحله اول را انجام دهند اما برای مرحله 
سوم نیاز به استادانی دارند که آگاهی 
مناسبی در باره پژوهش های این موضوع 
دارند و می دانند از نظر علمی چه کار باید 

انجام داد.
شکرانی با تاکید بر اینکه حداقل در ۲ 
دهه گذشته دانشگاه ها به سازمان های 
دولتی، جامعه و صنعت التماس می کنند 
که از علم آنها برای حل مسائل مختلف 
کشور استفاده شود، گفت: این موضوع با 
مشکات زیادی مواجه است بطوریکه 
این باور در بین برخی از مدیران وجود 
ندارد یا دستگاه ها بدلیل اینکه بودجه 
دولتی دارند و کارشان بصورت شکلی 
)روتین( انجام می شود تمایل چندانی 
به این کار ندارند یا اینکه نیازهای دست 
چندم خود را به دانشگاه ها اعام کرده و 
مسائل اصلی را محرمانه می دانند یا اگر 
منافعی هم داشته باشد به اطرافیان خود 

واگذار می کنند.
وی با طرح این پرسش که چرا دانشگاه ها 
هنوز نمی توانند پاسخگوی نیازهای 
تحقیقاتی جامعه باشند، توضیح داد: یکی 
از مشکات عمده در این زمینه این است 
که هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی 
در سطح کان و منطقه ای نیازهای 
تحقیقاتی و مسائل خود را بطور دقیق 
نمی دانند و چالش دیگر اینکه برخی از 
مدیران دارای تخصص کافی در حیطه 

فعالیت خود نیستند.
دانشگاه اصفهان با حدود ۱۷ هزار 
دانشجو و ۶۶۰ عضو هیات علمی یکی 

از دانشگاه های جامع برتر کشور است.

استفاده دستگاه ها از 
دانشگاهیان برای حل 

مشکالت جامعه ضروریست

معاون پژوهشی دانشکده الهیات 
دانشگاه اصفهان گفت:

دانشگاه
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تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و آمین کنتکتور 
شماره یک شرکت پاالیش نفت اصفهان آغاز شد. مدیر نگهداری و 
تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر و بیان اینکه 
مشعل شماره یک شرکت نیز تعمیرات اساسی می شود، گفت: از آنجایی 
که در جهت بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری تبعات ناشی از فعالیت 
بی وفقه دستگاه های پاالیشی، واحدهای عملیاتی باید در فواصل 3 تا 
4 سال تعمیرات اساسی شوند، تعمیرات این واحدها که سال 1398 
تعمیرات اساسی شدند، با برنامه ریزی های صورت گرفته وبدون وقفه 

انجام می گردد. علیرضا قزوینی زاده افزود: این دوره از تعمیرات به 
علت حجم باالی کار، با فعالیت مستمر 24 ساعته و تالش بی وقفه و 
فعالیت حدود 2500 نفر نیروی انسانی انجام می شود. وی با اشاره به 
اینکه پیش بینی زمان تعمیرات اساسی واحدها حدود 24 روز خواهد 
بود، اظهار داشت: با توجه به سبک تر شدن شرایط همه گیری بیماری 
کرونا ان شاءا... این زمان را کاهش خواهیم داد. قزوینی زاده ادامه داد: 
خوراک واحد آیزوماکس شماره دو به طور متوسط روزانه 22 هزار و 
500 بشکه در روز و واحد هیدروژن 7000 کیلوگرم در ساعت است؛ 

بنزین، گاز مایع، نفت سفید، سوخت هوائی و نفت گاز از تولیدات واحد 
آیزوماکس است. و آمین کنتکتور نیز حذف گوگرد از محصوالت را بر 
عهده دارد. مدیر نگهدای و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت:   تمام پرسنل شرکت و پیمانکاری درگیر در تعمیرات اساسی، 
 HSE قبل از آغاز به کار تعمیرات، دوره آموزشی ایمنی را زیر نظر اداره
پاالیشگاه اصفهان گذرانده اند. بدین سبب خوشبختانه تا کنون شاهد 
بروز حادثه ای نبوده ایم زیرا اولویت اول مسئوالن اجرایی این پاالیشگاه 

ایمنی و برنامه ریزی تعریف شده است.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهان:

آغاز تعمیرات اساسی 
 4 واحد عملیاتی

در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان

ش تصویری
گزار

با تالش گـروه مدیریـت بحـران آبفای اسـتان اصفهان 
عملیـات تغییر خـط آبرسـانی شـاهین شـهر بـا قطر 
1400 میلـی متـر بـه پایـان رسـید. در ایـن عملیـات 
کـه 24 سـاعت بـه طـول انجامیـد شـیرخانه جدیـد 

نیـروگاه شـهید محمـد منتطـری اصفهـان در مـدار 
بهره برداری قـرار گرفـت. همچنین با تـالش کارکنان 
رسـیدگی به حـوادث آبفای شـاهین شـهر و بـا هدف 
بهـره بـرداری هرچـه بهتـر در مواقـع بحـران و انجـام 

تعمیـرات، انشـعابات، شـیرآالت و والوهـای فرسـوده 
خطوط آبرسانی شـهرهای شاهین شـهر و گز، شهرک 
صنعتـی محمـود آبـاد و شـهرک بختیاردشـت در این 

عملیـات تعویض شـدند.

پایان عملیات تغییر خط آبرسانی شاهین شهر:

شیرخانه جدید نیروگاه شهید منتظری اصفهان در مدار بهره برداری قرار گرفت
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 رضا اخالق پور  شاخص بورس تهران در شرایطی 
روزهای سبز رنگی را از ابتدای سال جاری پشت سر گذاشته، 
که همچنان با ابهام های گوناگونی روبرو است. ابهام هایی 
که باعث شده تا به رغم افزایش قیمت های جهانی، اما 
نمادهای مختلف بازار هماهنگ با آن رشد نکنند. بطوری 
که نگاهی به روند و حجم معامالت بورس در روزهای 
اخیرنیز نشان می دهد شک و تردید در تصمیم گیری 
سهامداران وجود دارد و بازار مجدداً وارد فاز ابهامی شده 
است. البته این وضعیت با توجه به مخابره شدن اخبار مبهم 
از مذاکرات وین، احتمال اجرای سیاست های انقباض پولی 
توسط برخی از دولت ها از طریق افزایش نرخ بهره بانکی، 
احتمال بروز رکود تورمی به دلیل ادامه دارشدن جنگ 
روسیه و اوکراین و همچنین قرنطینه مجدد برخی شهرهای 

چین دور از انتظار نبود.
• نقش پررنگ کامودیتی ها در بورس ایران

اگرنیم نگاهی به صنایع فعال دربورس و بازار سرمایه ایران 
بیندازید، براحتی به نقش پررنگ شرکت های کامودیتی 
محور در لیدری و رهبری بازار سرمایه پی خواهید برد. به 
همین دلیل پیش بینی روند آتی قیمت کامودیتی ها برای 
فعاالن بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در 

سالهای اخیر دو موضوع کرونا و همچنین درگیری های 
روسیه و اوکراین بر قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی 
تاثیرگذاشت. به این ترتیب که پس از شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، میزان تقاضا 
برای کامودیتی ها در بازارهای جهانی کاهش یافت، 
اما، درگیری میان روسیه و اوکراین باعث برهم خوردن 
نظم در زنجیره تأمین کاالها و افزایش شدید قیمت های 
محصوالت غذایی و کامودیتی ها در بازارهای جهانی شد. 
موضوعی که باعث عکس العمل کشورهای مختلف و اتخاذ 
سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط تورمی حاکم بر 

جهان شده است.
• سیاست دولت ها برای مهار تورم جهانی

پس از رشد شدید قیمت ها و تورم جهانی، صحبت هایی 
پیرامون سیاست های انقباضی دولت ها به گوش می رسد. 
برای مثال، افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
آمریکا - فدرال رزرو- در چند مرحله بخشی از این اقدامات 
است. بنابراین مهم ترین دلیلی که باعث شد تا در روزهای 
گذشته اغلب کامودیتی ها قیمت های منفی را تجربه کنند، 
صحبت های رئیس فدرال رزرو، مبنی بر افزایش ناگهانی 
نرخ بهره در آمریکا بود. این در حالی است که پیش بینی 

می شود چون رشد قیمت ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و 
تحریم روسیه است، سیاست های انقباضی دولت ها از جمله 
آمریکا تأثیر چندان مثبتی در کاهش قیمت های جهانی 
نداشته باشد و سرمایه گذاران در رابطه باسهام کامودیتی 
محورها مانند گروه فوالدی ها تا زمان برقراری تعادل 
نسبی در بازار، رفتاری محتاطانه در پیش بگیرند وبسیاری 

از نمادهای این گروه وضعیت خنثی را تجربه کنند.
• سمت و سوی آتی گروه های مختلف بازار

رشد قیمت کامودیتی ها بررفتار معامله گران در بورس 
تهران تأثیر زیادی می گذارد. چراکه بازار سرمایه ایران به 
طور کلی بازاری مبتنی بر کامودیتی هاست. به همین دلیل 
برای پیش بینی درست وضعیت آتی بورس و شرکت های 
کامودیتی محور باید وضعیت هر کدام را به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار داد.
طبق آخرین پیش بینی نشریه متال بولتن در خصوص فلزات 
اساسی، روند قیمتی اغلب کامودیتی ها مثبت ارزیابی شده 
است. با این وجود همانطور که گفته شد، پیش بینی می شود 
که سهامداران در خصوص معامالت سهام گروه فوالدی تا به 
تعادل رسیدن نسبی در بازار، رفتار محتاطانه در پیش بگیرند.

 در رابطه با گروه پاالیشی نیز باال بودن تقاضا برای مشتقات 

نفتی بیانگر آن است که قیمت نفت همچنان باال خواهد 
بود. بنابراین شرکت های پاالیشی به دلیل باال بودن قیمت 
مشتقات و فرآورده های نفتی و هم چنین انتظار از باال ماندن 
قیمت های جهانی نفت در میان مدت در وضعیت مناسبی 

به سر می برند.
در گروه موادغذایی نیزبه دلیل اینکه شاهد رشد تورم و 
قیمت های جهانی در بخش مواد غذایی هستیم، به نظر 
می رسد برخی از شرکت های گروه غذایی که بخشی از 

بهای تمام شده آنها دالری است، رشد قیمتی تجربه کنند.
• لزوم دقت در هنگام خریدسهام

در شرایطی که همچنان سایه ابهام های زیادی بر بازار 
سرمایه وجود دارد، بررسی کلیت بازارنیز نشان می دهد 
که این روزها اکثر سهام بزرگ بازار روندی خنثی دارند. 
لذا با توجه به شرایط حاکم بر بازار و احتمال اصالح زمانی، 
الزم است تا سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای 
خرید سهام، به ارزش بنیادی سهم و ریسک های پیرامون 
آن صنعت توجه نمایند و با بررسی ابعاد مختلف تأثیر گذار، 
اقدام به خرید و فروش سهام نمایند تا از این طریق بتوانند 
بیشترین منفعت را از بازدهی معقول بازارسرمایه نصیب 

خودکنند.

نقش پررنگ کامودیتی ها در بورس ایران:

سایهرکودتورمیبرشانههایبورسسنگینیمیکند

زندگی سالم 

پیاز: پیاز یک سـبزی ریشـه ای اسـت که تقریباً پایـه ثابت اکثر غذاهاسـت. 
پیـاز سرشـار از فیبـر، ویتامیـن C و آنتی اکسـیدان اسـت. آنتی اکسـیدان ها 
ترکیباتی هستند که می توانند از سـلول ها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت 
کرده از ابتال بـه بیماری جلوگیری می کننـد. طبق تحقیقات انجام شـده، پیاز 
فواید زیادی بـرای سـالمتی دارد. مثاًل، طـی یک تحقیق محققـان دریافتند 
که خـوردن 100 گرم پیـاز خـام در روز به طـور قابل توجهی سـطح قند خون 
را در افـراد مبتـال بـه دیابت کاهـش می دهـد. بعالوه، طبـق نتایج به دسـت 
آمده از دیگـر تحقیقات پیـاز دارای خواص ضد سـرطانی قوی اسـت، در واقع 
محققان مصرف بیشـتر این سـبزی ریشـه ای را با خطـر کمتر ابتال بـه انواع 

رایج سـرطان مرتبـط می دانند.
سیب زمینی: سـیب زمینی شـیرین نیز یکـی دیگر از سـبزیجات ریشه ای 
خوشـمزه و شرسـار از مواد مغذی اسـت که آن را به یک خوراکـی مفید برای 
 ،C سـالمتی تبدیل می کند. سـیب زمینی شـیرین سرشـار از فیبـر، ویتامین
منگنـز و ویتامیـن A بـوده و منبـع خوبـی از چندین آنتـی اکسـیدان از جمله 
بتاکاروتن، اسـید کلروژنیک و آنتوسـیانین اسـت. طبـق نتایج حاصل از سـه 
مطالعه، مصـرف 4 گرم عصاره سـیب زمینـی شـیرین سـفید در روز به مدت 
12 هفتـه باعـث بهبود کنتـرل قند خـون در افـراد مبتال بـه دیابت می شـود. 
همچنین طبق تحقیقات، سـیب زمینی شـیرین به دلیـل دارا بـودن ویتامین 
A باعـث بهبود عملکـرد سیسـتم ایمنـی، تقویت بینایی و سـالمت پوسـت 

می شـود.
شلغم: شلغم یک سـبزی ریشه ای بسـیار خوشـمزه است. شـلغم سرشار از 
مواد مغذی و منبعـی عالی از ویتامین C، فیبر، منگنز و پتاسـیم اسـت. افزودن 
ویتامین C به رژیم غذایـی می تواند به تقویت ایمنی و کاهش عالئم و شـدت 
عفونت های تنفسـی مانند سـرماخوردگی کمک کند. بعالوه، طبق مطالعات 
انجام شده مصرف بیشـتر سـبزیجات چلیپایی، مانند شـلغم، ممکن است به 

کاهش خطر ابتال به سـرطان معـده، سـینه، روده بزرگ و ریـه کمک کند.
زنجبیل: زنجبیل یـک گیاه گلدار اسـت کـه همخانواده سـایر سـبزیجات 
ریشـه ای ماننـد زردچوبه اسـت. زنجبیـل سرشـار از آنتـی اکسـیدان هایی از 
جمله ترکیب خاصی به نـام جینجرول بوده کـه دارای فواید سـالمتی زیادی 
می باشـد. طبق یـک مطالعـه انجـام شـده، زنجبیل بـه کاهش حالـت تهوع 
صبحگاهـی در زنـان بـاردار کمـک می کنـد. همچنین ممکـن اسـت درد و 
التهـاب را کاهش دهـد، و به تسـکین درد قاعدگـی و کاهش عالئـم در افراد 

مبتال بـه آرتـروز کمـک کند.
چغندر: چغنـدر یکـی از مغذی ترین سـبزیجات ریشـه ای موجود اسـت که 
حاوی فیبر، فوالت و منگنز اسـت. بعالوه چغندر سرشـار از نیتـرات )ترکیبات 
گیاهـی مفیدی کـه می توانـد به گشـاد شـدن رگ هـای خونی کمـک کند، 
فشـار خون را کاهش داده و سـالمت قلـب را بهبود می بخشـد( اسـت. طبق 
نتایج به دسـت آمـده از تحقیقات، خـوردن چغندر عملکـرد ورزشـی را بهبود 

بخشـیده و جریان خـون را به مغـز افزایـش می دهد.
سـیر: سـیر یک سـبزی ریشـه ای هم خانواده پیـاز، تـره فرنگـی، پیازچه و 
موسـیر اسـت. سـیر حاوی مقدار زیـادی مـواد مغذی مهـم از جملـه منگنز، 
ویتامیـن B6 و ویتامیـن C اسـت. طبـق تحقیقات انجام شـده سـیر می تواند 
با کاهش فشـار خون و سـطح کلسـترول تـام و تری گلیسـیرید به سـالمت 

قلـب کمـک کند.
تربچـه: تربچـه برخـالف ظاهـر کوچکـش دارای خـواص زیـادی بـرای 
سـالمتی اسـت. تربچه کربوهیدرات و کالـری کمـی دارد اما سرشـار از فیبر 
و ویتامیـن C اسـت. ایـن سـبزی دارای خـواص ضد قارچـی نیز هسـت و در 
مطالعات آزمایشـگاهی و حیوانـی در برابر چندین نـوع قارچ مؤثر بوده اسـت. 
بعالوه براسـاس نتایج حاصـل از دیگر تحقیقـات، برگ های تربچـه می تواند 

بـرای محافظـت در برابر زخـم معده مؤثر باشـد.
هویج: هویج به عنـوان یک گیاه ریشـه ای در صدر مغذی تریـن موادغذایی 
شـناخته می شـود. ایـن سـبزی خوشـمزه سرشـار از ویتامین هـای A و K و 
همچنیـن آنتی اکسـیدان مهم بتاکاروتن اسـت. طبـق مطالعات انجام شـده 
مصرف کاروتنوئیدها، مانند بتاکاروتـن، به کاهش خطر ابتال بـه انواع خاصی 

از سـرطان، از جمله سـرطان سـینه، پروسـتات و معده کمک می کند.
کرفس: کرفس یک سـبزی ریشـه ای بسـیار خوشـمزه اسـت که پختن و 
مصرف آن آسـان اسـت. این سـبزی حاوی مقدار زیادی ویتامین C و فسـفر 
و همچنین منبـع عالـی ویتامیـن K می باشـد. ویتامیـن K یک مـاده مغذی 

ضروری اسـت که بـرای لخته شـدن خون بسـیار مهـم و ضروری اسـت.

 مرضیه محب رسـول  در روزهای 
پیش رو قرار اسـت دو اروپایی در ارتباط 
بـا تحریم هـای جهانـی علیه ایـران به 
کشـورمان سـفر کننـد. واکنش هـا به 
سـفر این دو مقام در طیفی از اسـتقبال 
تا بدبینـی و اعتراض در نوسـان اسـت. 
در شـرایطی کـه مذاکـرات احیـای 
برجـام در بـن بسـتی عمیق فـرو رفته 
اسـت از خوش بینـی وزیر امـور خارجه 
کشـورمان در روزهـای پایانـی سـال 
گذشـته بـرای حصـول توافـق تقریبـًا 
چیـزی باقی نمانـده و کارشناسـان می 
گویند اگر رسـیدن بـه توافق بیشـتر از 
این طول بکشـد شـاید دیگر برای زنده 
شـدن برجـام راهـی نباشـد. در سـوی 
دیگـر تحریم هـای همچنان گسـترده 
امریکا هـم در حال فروشکسـتن ارکان 
اقتصادی کشور اسـت. تأمین دارو مواد 
غذایی و سـایر ملزومات اداره کشور هر 
روز بـرای دولـت سـخت تر می شـود 
و تاثیـرات تحریم هـا حـاال در جزیـی 
تریـن مـوارد زندگـی ایرانی هـا قابـل 
مشـاهده اسـت. در این شـرایط حضور 
تقریبـًا همزمـان دو مقـام اروپایـی در 
کشـورمان می تواند سرنوشت بسیاری 
از معادالت برجامی را تعیین نماید. »النا 
دوهان« بالروسـی به عنوان گزارشگر 
ویـژه حقوق بشـر سـازمان ملـل برای 
بررسـی تأثیرات تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایران یکـی از این مهمانان 
خارجـی اسـت. کسـی کـه به عنـوان 
جسـتجو گر در زمینه تاثیرات تحریم ها 
از سـوی سـازمان ملل به برخـی دیگر 
از کشـورهای درگیر با تحریـم از جمله 
قطـر، ونزوئال و زمبـاوه هم سـفر کرده 

اسـت.
 النا دوهان، پـس از انتصـاب، در مارس 
2020، در نخسـتین بیانیه عمومی خود 
در ۳ آوریـل 2020، پـس از همه گیری 
کرونا از دولتها به طور جدی درخواسـت 
کـرد تـا تمامـی تحریم هایی کـه مانع 
پاسـخ های بشردوسـتانه دولت هـای 
تحـت تحریـم در شـرایط همه گیـری 
کوویـد- 1۹ بـرای حفـظ زندگـی 
جمعیـت خـود می شـود، لغـو، تعلیـق 
یـا محـدود کننـد. بررسـی سـوابق او 

نشـان می دهد به عنـوان کارشـناس و 
مقام رسـمی جهانی همـواره بـه وضع 
تحریم های امریکا بر علیه کشـورهای 
دیگر معتـرض بـوده اسـت او در بیانیه 
1۸ اکتبـر 2021 اعـالم می کند تبعیت 
بیـش از حـد از تحریم هـای آمریـکا 
به حـق سـالمتی ایرانیـان آسـیب زده 
اسـت. دوهـان بـه همراهمـی جمعـی 
از کارشناسـان ملـل متحـد در بیانیـه 
اخیـر خـود بـه تبعیـت بیـش از حـد از 
شـرکت های تجـاری از تحریم هـای 
آمریـکا و تأثیـر منفی بـر برخـورداری 
حقوق بشـر و مسـئولیت شـرکت ها در 
رعایـت حقوق بشـر بـر اسـاس اصول 
راهنمـای حقوق بشـر و تجـارت تاکید 
کـرده و تصریـح می کنـد کـه چگونـه 
تبعیـت بیـش از حـد از تحریم هـای 
آمریـکا بـه توانایـی بیمـاران ایرانـی 
بـرای برخـورداری از حقـوق انسـانی 
خـود، به ویـژه حقـوق سـالمت، عاری 
از درد جسـمی و روانی، رفتار غیرانسانی 
آسـیب می رسـاند، تأکیـد می کنـد بـا 
این وجـود حضـور گزارشـگران حقوق 
بشـر بیـن المللـی همـواره از سـوی 
برخی از افـراد و نگرش هـای فکری در 
کشـورمان محکوم شده اسـت. کیهان 
به عنـوان رسـانه اصلی ایـن طیف هم 
بـه شـدت نسـبت بـه حضـور دوهـان 
اعتراض کرده و نوشـته اسـت انـگار به 
سـازمان ملـل )بـا آن عملکرد زشـت و 
پلشـت( بدهـکار هسـتیم و حـاال که با 
سـفر »جاویـد رحمـان« عامل موسـاد 
مخالفـت کرده ایـم، بایـد بـا سـفر آلنـا 
دوهـان موافقت کنیم! ... جـل الخالق؟! 
اعتراضـات از برخـی از نهادهـای دیگر 
هم شـنیده می شـود. در خـارج از ایران 
هـم مخالفـان جمهـوری اسـالمی به 
ایـن سـفر معتـرض هسـتند و آن را 
نوعـی اقدام نمایشـی عنـوان می کنند. 
مسـاله امـا نمی توانـد تنهـا نمایشـی 
بـرای حضور یـک مقـام سـازمان ملل 
باشـد بـرآورد سـفر دوهـان می توانـد 
تاثیـرات عمیقـی در سرنوشـت برجـام 

به جـا بگـذارد.
در رویـدادی دیگـر حـول محـور 
تحریم هـا فرسـتاده اروپایـی دیگـری 

بـه ایـران مـی ایـد تـا شـاید راهـی 
بـرای خـروج از بـن بسـت توافـق بـه 
دلیـل اختـالف بـر سـر خـارج کـردن 
سـپاه از لیسـت تحریم هـا پیـدا کنـد 
طرف هـای اروپایـی تلویحـاً گفته انـد 
ایـن آخریـن تـالش آنهـا در راه احیای 
برجـام خواهـد بـود. »جـوزپ بـورل« 
مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده کمیسـیون مشترک 
برجـام در گفت وگویـی بـا روزنامـه 
فایننشـال تایمز، گفته اسـت بـه دنبال 
»یـک راه حل میانـه« برای شکسـتن 
بن بسـت مذاکـرات ویـن اسـت کـه 
خطـر بی نتیجـه گذاشـتن تالش های 
بیـش از یـک سـاله اتحادیـه اروپـا را 
بـرای انجـام دادن یـک توافـق در بـر 
دارد. بورل به فایننشـال تایمـز گفت، او 
از انریکه مورا خواسـته اسـت به تهران 
سـفر کـرده و دربـاره ایـن موضـوع بـا 
مقامـات ایـران رایزنـی کند امـا مدعی 
شـد کـه ایـران »تـا حـد زیـادی« بـه 
ایـن مسـئله »بی میل« بـوده اسـت. او 
از ایـن تـالش دیپلماتیـک بـه عنـوان 
»آخرین تیـر« یاد کـرد. بـورل در حال 
بررسـی سـناریویی اسـت که نام سپاه 
پاسـداران از »لیسـت سـازمان های 
تروریسـتی خارجـی« آمریـکا حـذف 
شـود امـا بخش هـای دیگـر ایـن نهاد 

باقی بمانند. مسـئول سیاسـت خارجی 
اتحادیه اروپـا در ادامه گفـت: به عنوان 
هماهنگ کننـده من این پیشـنهاد را به 
طور رسـمی مطـرح می کنم، ایـن تنها 
نقطه تعـادل ممکـن می تواند باشـد. او 
افـزود: ما نمی توانیـم تا ابد بـا این وضع 
ادامـه بدهیم، چراکـه ایـران در این بین 
در حـال توسـعه برنامـه هسـته ای اش 
اسـت. امیر عبداللهیـان امـا در واکنش 
بـه این سـفر بـا تاکید بـر اینکه دسـت 
یابی بـه توافـق نهایـی در ویـن فقط با 
رعایت کامـل خطوط قرمـز و بدیهیات 
حاصل می شـود خاطر نشـان کـرد که 
جمهوری اسـالمی ایران برسر خطوط 

قرمـز سـازش نمی کنـد.
هر چند سـیگنال های مخالف و موافق 
پیرامـون مسـاله تحریم هـا و برجـام 
همـواره وجـود داشـته امـا حضـور این 
دو نفـر بـه صـورت همزمـان در تهران 
می توانـد بـه منزلـه آخریـن تالش هـا 
بـرای بـرون رفـت از بـن بسـت برجام 
باشـد. چالشی که اگر در شـرایط کنونی 
راه حـل درسـت و منطقی برایـان دیده 
نشـود بـدون شـک می توانـد دنیـا و 
کشـورمان را با یک بحران روبرو نماید. 
حضـور مـورا و دوهـان بـا دو مامویـت 
متفاوت اما موضوعی مشترک می تواند 
فرصـت خوبـی بـرای اسـتفاده از توان 

تبلیغاتی و سیاسـی بـرای ایـران ایجاد 
نمایـد هـر چنـد همیشـه گزارش های 
حقوق بشـری در مـورد ایـران بـا زاویه 
گیری های مغرضانه همراه بوده اسـت 
اما ایـن بـار می تـوان از فرصـت خوب 
حضـور ایـن فرد بـه عنـوان گزارشـگر 
تحریم هـا بهـره بـرد و کشـورهای 
روبـروی ایـران در برجـا م را بـرای 
کوتاه آمدن از مواضعشـان تحت فشـار 
گذاشـت بـه خصـوص آنکـه حضـور 
چنین افرادی در کشور، به معنای تداوم 
همکاری ایـران با سـازوکارهای حقوق 
بشـری بین المللـی و در نهایـت هم به 
نفع شـهروندان ایرانی، چـه داخل و چه 
خارج از کشـور اسـت چرا که در شرایط 
تحریمی کنونـی راهی به جـز این مورد 
از تعامـالت با جهان باقی نمانده اسـت. 
در کانالی دیگر تالش ها و پیشـنهادات 
نماینـده اتحادیـه اروپا هـم می تواند در 
جهـت بـی اثـر کـردن فشـارهای تازه 
البـی اسـراییل در امریـکا عمـل نماید 
و بایـدن را بـه توافق با درخواسـت های 
ایـران ترغیـب نمایـد هـر چند ایـن دو 
سـفر نمی توانـد پایان مشـخصی برای 
توافق برجام و برداشـتن تحریم ها باشد 
اما دستاوردها و گزارشـات این دو نفر از 
سـفر به ایران می تواند سرنوشـت مهم 
رسـیدن بـه توافـق را روشـن تر نماید.

سفیرانسرنوشتتحریمهادرراهتهران
دو فرستاده اروپایی حامل چه پیامی هستند:

 امیـن رضایـی  بـه بـن بسـت 
خـوردن مذاکرات هسـته ای بسـیاری 
از رسـانه ها را بـر آن داشـته کـه بـه 
دنبـال علـت ایـن حادثـه برونـد. در 
حالی کـه برخـی علـل سیاسـی را در 
ایـن امـر برجسـته می کننـد، برخـی 
دیگـر بـر آننـد کـه مسـائل اقتصادی 
باعـث شـده برجـام کمتـر از گذشـته 
بـرای طرفیـن اهمیت داشـته باشـد.

رویترز در گزارشـی کـه اخیراً نوشـته، 
مدعی شـده ایـران توانسـته از طریق 
فـروش نفـت بـه چیـن و همزمـان با 
افزایـش قیمت ها بـه دسـتگاه تنفس 
مصنوعی دسـت یافته و فعاًل شـاهراه 
حیاتـی خـود را بـه دسـت آورد. بـه 
همیـن دلیـل، دیگـر احتیـاج زیـادی 
بـه برجـام و متعلقاتـش یعنـی رفـع 
تحریم هـا در عـوض تعلیـِق فعالیـت 

هسـته ای، نـدارد.
بـا ایـن حـال، علی رغـم افزایـش 
اخیـر درآمدهـا، تحریم هـا همچنـان 
تأثیـر عمـده ای بـر زندگـی روزمـره 
در ایـران دارد، بـه ایـن معنـی کـه 
همـه از نخبـگان تجـاری گرفتـه تـا 
خانواده هـای کـم درآمـد بـا تـورم 
فزاینده، سـقوط ارز و افزایش بیکاری 

مواجـه هسـتند.
به جزگـزارش رویترز، گـزارش پایگاه 
آناتولـی ترکیـه کـه در مـاه فوریـه 
منتشـر شـد، وجـه دیگـری از ارتباط 
برجام با مسـاله نفـت را افشـا می کند. 
بـر اسـاس گـزارش آناتولـی، قیمـت 
نفـت بـا افزایـش خبرهـا مبنـی بـر 
بهبـود اوضاع و امـکان احیـای توافق 
هسـته ای بین ایران و آمریـکا کاهش 
می یابـد. بـر اسـاس ادعـای آناتولـی، 
خبرهای مثبـت در مورد توافـق ایران 
و غرب بـازار نفـت را از حالت صعودی 
خارج کرده و بـه آن ثبـات می دهد اما 
خبرهای ناامیـد کننده باعـث افزایش 

قیمـت آن می شـود.
همچنیـن، نبایـد از خاطـر بـرد کـه 
ایران هـم اکنون بیشـتر نفت خـود را 
به چیـن و آن هم بـا قیمتی مناسـب و 
با تخفیـف عرضه مـی دارد. در صورت 
رفـع تحریم هـای نفتـی، اواًل ایـران 
می تواند میـزان و قیمت فـروش نفت 
خـود را بـاال ببـرد و ثانیـًا، می توانـد 
مشـتری های بیشـتری داشـته باشد.

به جـز ایـن، روسـیه نیـز با شـرایطی 
هماننـد ایـران روبـه رو اسـت و بـه 
عنـوان یـک کشـور نفـت خیـز بـا 
تحریم هـای مختلفـی مواجـه شـده 
اسـت. چنـدی پیـش بلومبـرگ از 
تخفیـف ۳0 دالری روسـیه بـرای 
فـروش نفـت خبـر داد، در حالـی کـه 
ایـران بـرای صـادرات نفت خـود، 20 
دالر تخفیـف می دهـد. مسـلمًا اگـر 
تحریم هـا برداشـته شـوند، ایـران از 
بـازی »حـراج گونـه« نفـت خـارج 
شـده و مجبور نیسـت بر سـر تخفیف 
بیشـتر نفت خود نسـبت به روسـیه، با 

مشـتری هایش چانـه زنـی کنـد.

آیا کلید قفل برجام 
درجیب نفت است!

طالی سیاه محور مهم ترین معادله 
در سخت ترین مذاکره

گزارش خبری

ISFAHAN
N E W S کتاب»راهکارهای

رهاییازدروغگویی
دوروییوپیمانشکنی
درخانواده«منتشرشد

ــاب تحلیل زمینه ها و عوامل ناراستی در خانواده: ــت: کت ــان گف ــالمی اصفه ــات اس ــر تبلیغ ــر دفت ــس اداره نش  رئی
»راهکارهــای رهایــی از دروغگویــی، دورویــی و پیمان شــکنی در 
ــه  ــوم عالق ــن انتشــارات منتشــر و در دســترس عم ــواده« توســط ای خان
ــاب  ــه بابایــی اظهــار داشــت: ایــن کت ــه اســت. روح ال ــرار گرفت ــدان ق من
ــا عنــوان »تحلیــل زمینه هــا و عوامــل ناراســتی  یــک طــرح پژوهشــی ب
در خانــواده و راهکارهــای برون رفــت از آن« بــوده کــه از میــان 
مصادیــق فــراوان ناراســتی در خانــواده، چهارمصــداق دروغ عــادی، دروغ 

مصلحت آمیــز، دورویــی و تظاهــر )نفــاق(، وعــده پوشــالی )نقــض عهــد( 
ــان  ــع آن را می ــای رف ــل و راهکاره ــا و عوام ــرده و زمینه ه ــش ک را گزین

ــد. ــن می کن ــواده تبیی ــدان در خان ــن و فرزن زوجی
وی افــزود: مؤلــف درصــدد اســت افــزون بــر بهره گیــری از منابــع دینــی 
ــدی،  ــات رش ــی، تحقیق ــناختی، اخالق ــات روان ش ــن مطالع از جدیدتری
جامعه شــناختی و دیدگاه هــای کارشناســان خانــواده، بــه اســتخراج 
ــا و  ــی توصیه ه ــواده، و بررس ــی در خان ــات بی صداقت ــا و تعارض چالش ه

اصــول اخالقی ناظــر بــه آســیب ها و چالش هــا، بپــردازد، و پیشــنهادهایی 
ــه کنــد. ــواده ارائ ــرای ارتقــای ضریــب شــاخص صداقــت در خان را ب

ــی و  ــی، دوروی ــی از دروغگوی ــای رهای ــاب »راهکاره ــاپ نخســت کت چ
ــادی در  ــر ه ــف حجــت االســالم اصغ ــواده« تألی ــان شــکنی در خان پیم
4۸0 صفحــه بــا شــمارگان 500 نســخه بــه بهــای 125،000 هــزار تومان 
از ســوی انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان راهــی بــازار نشــر 

شــده اســت.

ایرانوعربستان؛بیاتفاقتازه
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران:

 اخبار اصفهان  سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مذاکرات بین ایران و عربستان گفت: 
هنوز تحول جدیدی در روابط ایران و عربستان رخ نداده است و به محض اتفاقات جدید اطالع رسانی 

می شود.
سعید خطیب زاده در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مورد جزییات سفر انریکه مورا به تهران 
گفت: مذاکرات ایران و 1+4 تا همین امروز بدون وقفه ادامه داشته و بارها اعالم کردیم که از طریق 
هماهنگ کننده برجام در حال انجام و پیام هایی نیز به طور مستمر بین ایران و آمریکا در حال انجام 
است. سفر آقای مورا به تهران بعد از تماس تلفنی اخیر آقای امیرعبداللهیان و آقای بورل انجام می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد آخرین اخبار از گفت وگوهای ایران 
و عربستان گفت: هنوز تحول جدیدی در روابط ایران و عربستان رخ نداده است و به محض اتفاقات 

جدید اطالع رسانی می شود.

وی در مورد حج و اقدامات وزارت خارجه برای بازسازی اماکن متبرکه ادامه داد: براساس گفت وگوها 
و توافقاتی که با طرف سعودی داشته ایم امسال اتباع ایرانی در حج حضور خواهند داشت. یکی از 

موضوعات مورد توجه ما حفظ حرمت اماکن متبرکه بوده است.
خطیب زاده همچنین در مورد مذاکرات ایران و عربستان پیرامون تحوالت یمن گفت: یکی از 
موضوعاتی که با طرف های سعودی در مورد آن بحث و گفت وگو شده است، موضوعات منطقه ای 

است به رغم وجود پرونده های اختالفی ضروری است که این موارد به سرانجام برسد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد سفر اخیر رئیس پارلمان عراق به تهران و آخرین خبرها در مورد 
پرداخت بدهی عراق به ایران در خصوص صادرات انرژی افزود: برای ایران وضعیت مردم عراق و 
گسترش مراودات تجاری و اقتصادی بسیار مهم است. عراق یکی از شرکای مهم ما در حوزه تجارت 

و اقتصاد است.

 پریسـا جمدی  سالهاسـت کـه از سـبزیجات ریشـه ای به 
عنوان یک مـاده غذایـی خوشـمزه در رژیـم غذایی اسـتفاده 
می شـود. سـیب زمینـی، هویـج و پیـاز چنـد نمونـه از گیاهان 
خوراکـی هسـتند کـه در زیر زمیـن رشـد می کننـد و اکثـر ما 
آنها را می شناسـیم. عـالوه بر مـوارد ذکر شـده انـواع دیگری 
از سـبزیجات ریشـه ای نیز هسـتند که هـر کـدام دارای مواد 
مغذی و فوایـد مختلفی هسـتند. در ایـن مقاله قصـد داریم به 

معرفی چنـد نمونـه از سـبزیجات ریشـه ای بپردازیم.

 چند مورد از بهترین سبزیجات ریشه ای
که با لذت بیشتری باید خورد:

یکفرصتخدادادیاز
زیِرزمینبرایرویزمین

https://www.healthline.com/nutrition/root-vegeta-
bles#TOC_TITLE_HDR_15   



اصفهان خطه ای است که از جهات مختلف دارای اهمیت است و از جنبه 
گردشـگری کمتر سـلیقه ای را می تواند به خود جذب نکنـد، در کنار آثار 
فاخر تاریخـی، دارای طبـع بکر و متفـاوت خـود و فرهنـگ و آیین غنی 
و جذاب بوده و بدون شـک هنر دسـت مـردم این خطـه در دنیـا زبان زد 

و پر آوازه اسـت.
ایـن هنرهـای پـر آوازه و چشـم نـواز در بازارهـای تجـاری و رقابتـی و 
همچنیـن در روزگاری کـه منافـع اقتصـادی نقطـه پررنگ بسـیاری از 
فعالیت هاسـت با مشـکالتی روبرو شـده اسـت کـه توجه مسـئوالن را 

بیش ازپیـش می طلبـد.
کرونا مانند سـونامی وحشـتناکی تولید صنایع دسـتی اصفهـان را تحت 
تأثیر قـرار داد، به شـکلی کـه تعـدادی از این هنرمنـدان فعالیت خـود را 
تعطیل یا نیمـه تعطیل کردنـد و کار و کاسـبی ها در این صنعت از سـکه 
افتاد و میـدان امـام بـه عنـوان تجمعـی از بازارچه هـای صنایع دسـتی 

اصفهان بـازارش از مشـتری خالـی و خالی تر شـد.
امسال با کم شـدن کرونا سـیلی از مسـافران وارد اصفهان شـدند تا این 
را تصور شـویم که سـحر فعـاالن ایـن عرصه بعـد از چند سـال ظلمانی 
نزدیـک شـده اسـت و نویـد روزهـای خـوب بازارهـای صنایع دسـتی 

اصفهـان را دوبـاره بر طبـل بکوبد.
• در حال حاضر صادرات فرش سنتی داریم

صابـر فوالدگـر کـه یکـی از فعـاالن در میـدان امـام اصفهان اسـت در 
گفت وگو با خبرنـگار صاحب نیوز اظهار کـرد: تعداد زیـادی از فرش های 
سـنتی فروشـگاه را خریـداری می کنـم ولـی در زمینـه تولیـد برخـی از 

مدل هـای فـرش ماننـد فـرش عشـایری را تولیـد می کنیم.
تولیـد کننده فرش سـنتی عنـوان کـرد: بـازار فـروش کارمـان در زمان 
قبـل از کرونا بـه این دلیـل کـه در زمینه صـادرات فعالیت داشـتم خیلی 
خوب بـود ولـی پـس از ورود کرونا صـادرات متوقف شـد و مدتـی بعد از 
آن سفارشـات کمی به ما داده شـد، در حال حاضـر نیز در حـال صادرات 
فرش سـنتی هسـتم ولی با آمـار صادرات گذشـته فاصلـه زیـادی دارد.

فوالدگـر با اشـاره بـه اینکه عمده خسـارتی کـه به حیطـه کار مـن وارد 

شـد در دوران کرونا و کم شـدن صادرات بـود، بیان کـرد: تعطیالت عید 
نوروز گردشـگران کثیری را وارد اصفهان کرد ولـی در حیطه کار ما بهتر 
اسـت گردشـگران خارجی وارد شـوند که در مدت تعطیالت نوروز تعداد 

مسـافران خارجی خیلی کـم بود.
وی در رابطـه بـا فروش شـب عیـد خاطرنشـان کرد: درسـت اسـت که 
فروش داشـتیم ولـی بعد از عیـد افزایـش قیمت بر مـواد اولیـه و مخارج 
ما حاکـم شـد، در کل می توانـم بگویم سـود فـروش ما فقـط ۱۰ درصد 
پوشـش دهـی مخارجمـان را دارد، همچنیـن آن انتظاری کـه از فروش 
شـب عید و آن حجم از مسـافر داشـتیم و انتظار می رفت، برآورده نشـد.

• روندی که تغییر کرد و مشکل شد
صابر فوالدگـر در خصوص راهـکار برای فروش بیشـتر در حیطه صنایع 
دسـتی اذعان کرد: در گذشـته برای ارسـال سفارشـات به خارج از کشور 
بـه اداره پسـت مراجعـه می کردیـم در صورتی کـه اکنـون ایـن روند را 
متوقف کردند، بـرای صـادرات محصول باید بـه فـرودگاه مراجعه کنیم 
و بر حسـب وزن اجنـاس هزینـه قابل توجهـی می گیرند و ایـن موضوع 

واقعًا شـرایط را سـخت می کند.
تولید کننده فـرش سـنتی ادامـه داد: روند صـادرات با اداره پسـت خیلی 
راحت تر و به صرفه تر انجام می شـد و از مسـئوالن انتظار می رود روندی 

که در گذشـته با اداره پسـت داشـتیم را مجدداً به جای خـود بازگردانند.
فوالدگـر تصریح کـرد: مسـئوالن بعـد از برگردانـدن جایگاه صـادرات 
بوسـیله پسـت، باید بـرای اصفهـان برنامه هایی تـدارک ببیننـد و تبلیغ 
کنند تا گردشـگران خارجی ترغیب به بازدیـد و خرید محصوالت صنایع 
دسـتی شـوند ولی تاکنون فعالیت کمی در این زمینه انجام شـده اسـت.

آوا ملکی یکـی دیگر از فعـاالن در این عرصـه و در میـدان امام فعالیت 
دارد کـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار صاحب نیـوز اظهـار کـرد: کار ترمه 
بـه ایـن صـورت اسـت کـه پارچه هـای ترمـه ای کـه از ابریشـم تهیه 
می شـود را به صـورت خام خریـداری می کنیم و بسـته به تعـداد رنگی 
که در پارچه ترمه اسـتفاده می شـود، از شـش تـا ۱۸ رنگ دسـته بندی 

می شـوند.

تولید کننده سـرمه گفت: قیمت ترمه ها متفـاوت اسـت، پارچه هایی که 
رنگ بیشـتری در آن اسـتفاده شـده باشـد، قیمتش بیشتر اسـت، پشت 
پارچه هـای خـام را الیی زده و سـپس آسـتر می کنیـم، کار دسـت روی 
این پارچه ها توسـط بانـوان اصفهانی زده می شـود، روی ایـن پارچه ها را 

سـرمه می دوزند و به ایـن هنر، سـرمه دوزی مـی گویند.
• 500 نفر بانوی اصفهانی در کارگاه فعال هستند

ملکی ادامـه داد: در حـال حاضر یـک کارگاه تولیدی داریم و حـدود ۵۰۰ 
نفر بانـوی اصفهانی برایمان سـرمه می دوزند کـه در زمان قبـل از کرونا 
تعداد نیروهایمان بیشـتر بـود، دوزنده ها در منزل مشـغول بکار هسـتند 
و نیازی بـه حضـور آنـان در کارگاه نیسـت، هر تکـه کار حـدود یک ماه 
زمـان می بـرد تـا آمـاده شـود و در کارگاه صرفـاً آسـتر و الیـی ترمه هـا 

زده می شـود.
آوا ملکی توضیح داد: حدود ۲۵ سـال اسـت بـرادرم در این شـغل فعالیت 
می کند، همچنین دایی ام ۵۰ سـال سـابقه کار در زمینه تولید سـرمه دارد 

من نیز همـراه با بـرادرم در ایـن زمینه فعالیـت می کنم.
تولیدکننده سـرمه عنـوان کـرد: تقریباً بـه تمـام اسـتان ها محصوالت 
ترمه صـادر می کنیم، بیشـترین صادرات کارمـان به اسـتان های تهران 
و شـیراز تعلـق دارد، تاکنون صـادرات خارج از کشـور نداشـته ایم ولی در 
زمینه تولید ترمه، نوعی سـرمه هسـت که تولید کشـور هند اسـت و باید 

آن را خریـداری کنیم.
ملکی بیان کرد: دو مدل سـرمه پاکسـتانی و هنـدی در بازار وجـود دارد، 
سـرمه های پاکسـتانی به مـرور زمـان سـیاه می شـود ولی سـرمه های 
هندی این خاصیـت را ندارنـد بنابراین سـرمه ها را به صـورت کیلویی از 
هنـد وارد می کنیـم و بعـد از آن خانم های اصفهانـی روی سـرمه ها کار 

دسـت انجـام می دهند.
وی افزود: صنایع دسـتی ترمه و سـرمه شـامل قـاب، رومیزی انـواع میز 
شـامل میز ناهارخوری، میز عسـلی، میز پذیرایـی، میز خاطرات اسـت، 
همچنین کاور کوسـن، شاه نشین، تشـک، کنار دستی، سـجاده، جانماز 
اسـت، این محصوالت اغلب به صورت سـرویس جهیزیه که کار دسـت 

روی آن انجام شـده باشـد خریداری می شـود و یکی از اقالمی اسـت که 
اصفهانی ها و شهرسـتان های اطـراف رسـم دارند روی جهیزیـه دختر و 

پسـر باشد.
آوا ملکـی بیان داشـت: قیمت یک سـرویس ۵ تکـه کار خـوب که تمام 
ابریشـم و قابل شستشـو باشـد از حدود ۹۰۰ هزار تومان شـروع می شود 
و کاری که ابریشـم نبوده و پلی اسـتر باشـد سـرویس کامـل ۵ تکه اش 
از حـدود ۵۰۰ هزار تومان شـروع می شـود و قابل شستشـو نیز نیسـت.

وی با اشـاره بـه اینکـه پارچه هایی کـه روی آن ترمـه انجـام می دهیم، 
ابریشـم یزد اسـت و از یـزد خریـداری می کنیـم، افـزود: بازار شـب عید 
امسـال بهتر از سـه سـال گذشـته که درگیر کرونا بودیم، بود چـرا که در 

زمـان کرونا شـرایط بـازار اصاًل خـوب نبود.
آوا ملکی اذعان کرد: در تعطیالت نوروز امسـال گردشـگران زیادی وارد 
اصفهان شـده بودند ولی فروش شـب عید نسـبت به آن حجم گردشگر 
خوب نبـود و بـا توجه به اینکـه مردم بعد از سـه سـال اقدام به مسـافرت 
رفتن کـرده بودند صرفـاً جهت تفریـح وارد اصفهـان می شـدند و خرید 

مؤثری نداشـتند.
تولید کننده سـرمه خاطر نشـان کـرد: اگـر در میـدان امام برنامـه مفرح 
و شـادی در نظـر بگیرند بـه صورتی که روزهای مشـخصی در سـاعات 
مشـخص برنامـه اجرا شـود بـه گونـه ای کـه آلودگـی صوتی و آسـیب 
بـه بناهـا وارد نکنـد طبیعتـاً جذب و فـروش بـاال مـی رود و حتـی تعداد 

گردشـگران نیـز افزایـش می یابد.
• نـوروز امسـال بهتـر از ایـام کرونـا بـود اما همچنـان با 

انتظارها فاصلـه دارد
با دیگـر تولیدکننـدگان و فعـاالن در عرصـه صنایع دسـتی که صحبت 
کردیم همگی نوروز امسـال را خوب عنوان کردند هـر چند که همچنان 
نتوانسـته بود ضررها و شـرایط اقتصادی گذشـته را جبران کنـد و تا ایده 
آل ها برایشـان فاصله بود و بسـیاری بیان داشـتند که حضور گردشگران 

می تواند فعالیـت و کار آن ها را رونق ببخشـد.
چنـدی پیـش قاسـم زاده شـهردار اصفهان گفـت: با کـم شـدن کرونا 
شـاهد حضور گردشـگران خارجـی در اصفهان هسـتیم و تعـداد آن ها 
رو بـه افزایـش اسـت و ایـن نویـد را می دهـد کـه بـه زودی شـاهد 
حضـور گردشـگران بیشـتر خواهیـم بـود که مـا بایـد نشـان دهیم که 
ظرفیت پذیـرش گردشـگران را داریـم که بخشـی از آن مربـوط به زیر 
ساخت هاسـت که به شـهرداری مربوط می شـود؛ که بخشـی سـاخت 
هتل اسـت که شـهرداری آمـاده پشـتیبانی و همـکاری در ایـن زمینه 

اسـت.
علـی قاسـم زاده اذعـان کـرد: بخـش دوم اهمیـت، خـرده فرهنگ ها 
برای گردشـگران اسـت که امیـدوارم که تک تـک مـردم در مواجهه با 

گردشـگران خارجی مدافـع فرهنـگ متعالی اصفهان باشـند.
حضور گردشـگران خارجی بیشـتر در اصفهان بـه منزله پویایـی دوباره 
صنایـع دسـتی اصفهـان خواهـد شـد کـه البتـه فرامـوش نکنیـم این 
هنرمندان نیاز بـه حمایت های صنفـی و دولتی داشـته تا بتواننـد دوباره 

بـه روزهـای اوج خـود بازگردند.
در کنار آن تشـدید نظارتی صنفی بر اقالم تقلبی صنایع دسـتی نیز که در 
دل فعالیت هنرمندان اصفهانی نیز به چشـم می خورد باید سـاماندهی و 
کنترل شـود تـا عـده ای فرصت طلب برای کمی سـود بیشـتر تیشـه به 

ریشـه یک صنعت دسـتی نزنند.
به نظـر می رسـد بـا کاهـش اپیدمـی کرونـا فرصتی ایجاد شـده اسـت 
تا دوبـاره صنایـع دسـتی اصفهـان احیـا و حمایت شـود چرا کـه به نظر 
می رسـد این صنایع در لبه پرتگاهی هسـتند که در حالی کـه روزنه های 
امیـد در آن ها شـکل گرفته اسـت اما حمایت ها بدون شـک راهگشـای 

این روزهـای آنان اسـت.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

علیرضا قاری قرآن به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای 
هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان منصوب و ابقا شد.

با حکم وزیر راه و شهرسازی علیرضا قاری قرآن برای بار دوم به عنوان 
مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان 

اصفهان منصوب شد.
وی که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به عنوان معاون وزیر و سرپرست مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شده بود و مسئولیت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان را نیز بر عهده داشت، بر اساس پیگیری های 
مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و جمعی از علما و دلسوزان استان 

در خصوص این اداره کل حساس، از تهران به اصفهان بازگشت تا همچنان 
مدیرکلی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را بر عهده داشته باشد.

براساس این حکم علیرضا قاری قرآن در راستای اهداف عدالت محور دولت 
مردمی در حوزه های راه، مسکن و شهرسازی به خدمت به هم استانی هایش 
ادامه خواهد داد. همچنین مسئولیت هماهنگی تمام ادارات کل و واحدهای 
زیرمجموعه سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارتخانه در استان را 

عهده دار خواهد بود.
گفتنی است؛ قاری قرآن دارای مدرک پسا دکتری عمران بوده و بیش از دو 

دهه، مدیریت عمرانی و شهرسازی کالن در سوابقش دارد.

با صدور حکم وزیر راه و شهرسازی؛

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان ابقا شد

 سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سفر 
رئیس جمهور به اصفهان گفت: بعد 
از سال ها کم توجهی و تضییع حقوق 
مردم اصفهان در موضوعات خاص 
و کم توجهی به ظرفیت های بالقوه و 
دستاوردهای خوب این شهر امیدواریم 
که این سفر سرمنشأ خیرات و برکات 
باشد و سرفصل همه مطالبات احیای 
جریان دائمی زنده رود عزیزمان از 

سراب تا پایاب باشد.
علی صالحی در نطق میان دستور چهل 
و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار کرد: در ابتدای 
سخن جا دارد که تقدیر و تشکر کنیم 
از زحمات همکارانمان در مجموعه 
بخش های مختلف شهرداری به ویژه 
در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
که با حجم فشرده ای از رویدادها از دهه 
فجر تا هفته اصفهان به خوبی تالش 
کردند روزهای پرنشاطی را برای مردم 

شهر رقم بزنند.
وی افزود: این زحمات فرهنگی از دهه 
فجر آغاز شد و به عید نوروز رسید و 
بعد هم ماه رمضان از راه رسید و این 
ماه به پایان نرسیده هفته گرامیداشت 
اصفهان آغاز شد و بعد از آن هم به 
زودی ایام گرامیداشت روز حماسه و 
مقاومت، یعنی سالروز سوم خرداد فرا 

خواهد رسید.
سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: ویژگی 
ارزشمند همه این اقدامات و تالش های 
مؤثر، مردم محوری، محله محوری، 
توجه به داشته های آیینی و دیرینه 
اصفهان و از همه مهمتر خالقیت 
و عدالت در برگزاری رویدادهاست. 
تاکیدی که جزو مؤکدات شورای 
اسالمی شهر در دوره ششم بوده و 
هست و به صورت جدی میدان دادن 

به مردم در چنین رویدادهایی است.
وی ادامه داد: نکته بعد از آن توزیع 
عادالنه چنین رویدادهایی در محالت 
و در دسترس بودن آن برای آحاد مردم 
است. از جام موالی عرشیان و بانوی 
قدسیان که با مشارکت بیش از ۶ هزار 
ورزشکار در شهر اصفهان اتفاق افتاد، 
رویدادی که تقریبًا در سطح کشور و 
ادوار مختلف شهرداری کم نظیر است. 
رویداد المپیک اخیر با حدود ۱۱ هزار 
ورزشکار برگزار شد و ما در محالت 
اصفهان در بیش از ۲۶ رشته حدود 
۶ هزار ورزشکار و بهتر بگوییم ۶ هزار 
خانواده را در ایام ماه مبارک رمضان 

درگیر کردیم.
صالحی خاطرنشان کرد: با چه رویدادی 
بهتر از ورزش و در کجا شعار اصفهان 
من شهر زندگی بیشتر از سالمت کانون 
اولیه تشکیل اجتماع همچون خانواده 

محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه این رویدادها تا 
مشارکت قریب به ۲۰۰ مجموعه در 
هرچه بهتر و معنوی تر برگزار شدن 
مراسم های ماه مبارک رمضان ادامه 
داشت، گفت: جایی که بیش از ۲۰۰ 
مجموعه مردمی به میدان آمدند و با 
پشتیبانی شهرداری عطر دلنواز قرآن و 
معارف دینی را در شهر زندگی پراکنده 
کردند. آنچه بر اساس این آمارها و 
ارقام ها و برنامه ها روشن است این 
است که در حوزه مطالبات فرهنگی و 
اجتماعی شهر اصفهان از زاینده رود و 
جاری بودن آن گرفته تا گرامی داشتن 
هفته اصفهان و برگزاری رویدادهای 
رمضان،  مبارک  ماه  در  فرهنگی 
صحنه  تاز  یکه  شهری  مدیریت 
پیگیری مطالبات و تهیه محتوا برای 
مناسبت های فرهنگی و مذهبی است.

خبر روز 
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احیای دائمی زنده رود 
سرفصل همه مطالبات از 

رئیس جمهور

سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان عنوان کرد:

در دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با مدیران سازمان تأمین اجتماعی این استان به مناسبت هفته سالمت مطرح شد:

طرح پزشک خانواده شهری از خدمات ارزشمند سازمان بیمه

رونقی در صنایع دستی حس می شود اما با گذشته فاصله دارد؛

بوی خوش رونق در بازارچه های میدان امام

 اخبار اصفهان  درهفته سالمت، مدیرکل بیمه 
سالمت استان اصفهان با مدیران سازمان تأمین 

اجتماعی این استان دیدار کرد.
در ابتـدای ایـن دیدارمحمد حسـین صفاری بـا ارائه 
گـزارش از عملکرد سـازمان بیمه سـالمت به تبیین 
خدمات ارزشمند این سـازمان در حوزه درمان جامعه 
پرداخـت و گفـت: سـازمان بیمه سـالمت مصمم به 
جهت دهـی بودجـه درمـان و ارائه خدمـات مطلوب 

به اقشـار نیازمند می باشـد.
صفاری با اشـاره بـه اینکـه با اجـرای طرح پزشـک 
خانـواده شـهری در شـهرهای بـاالی ۲۰ هـزار نفر، 
از دی ماه سـال ۱۴۰۰، شـاهد افزایـش رضایتمندی 
مـردم دردریافت خدمـات درمانی بودیـم، گفت: باید 
با بررسـی دقیق تـر ضعف های طـرح مشـخص و با 
داده کاوی اطالعـات مدیریـت بهتـری در سیسـتم 

ارجـاع ارائـه گردد.
صفـاری بـا اشـاره بـه اینکـه هزینه هـای درمـان را 
می تـوان بـا نظـارت دقیق تـر در پیشـگیری و حفظ 
سـالمت جامعـه صرف کـرد گفـت: بـا مراقبت های 
اولیـه و تشـکیل پرونـده سـالمت می تـوان سـرانه 

درمـان هـر ایرانـی را مدیریـت کرد.
در ادامه محمـد رجالی، مدیـر درمان سـازمان تأمین 

اجتماعـی اسـتان اصفهـان، ضمـن تبریـک هفتـه 
سـالمت گفت: ابزار الکترونیکی و طرح ملی نسـخه 
الکترونیـک می توانـد در نظـارت سـازمان های بیمه 
گر بـر مراکز ارائـه دهنـده خدمات درمانـی و تصمیم 
گیری هـای کالن مدیریتـی نظـام سـالمت کشـور 

نقش به سـزایی داشـته باشـد.
مدیـر درمـان سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـتان، 
افزود: سـازمان تأمین اجتماعی نیز از دی ماه سـال 
۱۴۰۰، طـرح نسـخه الکترونیـک را آغـاز و در حال 
حاضر بـاالی ۸۸ درصـد از نسـخ مراکز بـه صورت 
الکترونیـک پذیرش می شـود کـه در صدد هسـتیم 
به مرور زمـان و بـا برطرف کـردن ایرادات سـامانه 

این رونـد تکمیـل گردد.
وی ادامـه داد: بـا هماهنگـی سـازمان های بیمـه 
گـر در قالب شـورای همسـویی و اسـتاندارد سـازی 
ارائه خدمـات ضمـن حفظ کرامـت جامعه پزشـکی 
کنتـرل بهینـه ای در حوزه هـای مختلـف درمـان و 
پرداخـت صحیـح هزینه هـای درمانـی بـه مراکـز 
داشـت. نظـارت بـر رفتـار درمانـی بیمـاران از جمله 
بارمراجعـه و جلوگیـری از درخواسـت های مکـرر 
درمانـی می توانـد در کاهـش و مدیریـت هزینه هـا 

تأثیـر داشـته باشـد.
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